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GRON01
„Onze Vogels”
„Onze Vogels”. Album aangeboden
door de Naaml. Venn. Margarinefabriek „Groningen” aan de H.B.B.verbruikers, (190?)
4 bladen met 40 chromo’s om in te
steken.
Prijs: Het gevulde album en “een fraai
stuk speelgoed” werden gratis verstrekt
voor 40 plaatjes.
De firma heette voluit N.V. Margarinefabriek Groningen v/h Hendriks, Brongers en Bos. Margarinemerk H.B.B.
stamde hier vanaf. Aan het begin van
de eeuw werd het merk Gruno gebruikt, “verpakt in nette kartons”.

De fabriek bestond al in 1893. In
1902 staat die aan de Eelderstraatweg (de latere Paterswoldseweg), maar het kantoor zit wat later aan de
Westerhavenstraat. Uiteindelijk zal het bedrijf in 1931 naar Rotterdam verhuizen, waar de grondstoffen blijkbaar
wat goedkoper zijn.
De firma heeft aan het begin van de eeuw enkele series vlaggenplaatjes uitgebracht zonder album. In 1915 deed het
bedrijf mee met het eerste reclamealbum met bruintjes, het “Gedenkboek van den Europeeschen oorlog 1914 voor
de jeugd”, dat door 18 bedrijven is uitgebracht. Het volgende jaar gaf zij ook het Gedenkboek 1915 uit, dat door maar
één ander bedrijf is uitgebracht. Daarna is van de firma niets meer vernomen.
Kenmerken
Ingenaaid insteekalbum met stijve kaft van 31 x 23,5 cm met opgeplakte zwart-wit plaat op de voorkant. Het album
bevat slechts 2 dubbelgevouwen bladen waar aan weerskanten 5 plaatjes ingestoken kunnen worden. De pagina’s zijn
gedecoreerd, en boven elk insteekkader staat het nummer en de naam van het plaatje zoals ook bovenaan op het
plaatje, zodat het nummer en de naam twee keer boven elkaar komen te staan.
De plaatjes van 56 x 98 mm zijn op
de voorkant genummerd 1 t/m 40.
Elk plaatje beeldt één vogel af
waarvan de naam bovenaan bij het
nummer van het plaatje staat. De
(druk)kwaliteit van de plaatjes is
opmerkelijk matig.
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