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HAAG01 
Holland & Zeeland. 
Theario’s Eerste Plaatjes Album 
 
Holland & Zeeland. Theario’s eerste plaatjes album, 
uitgegeven door De Haagsche Broodfabriek, Bilderdijk-
straat no. 139, (190?) 
 
4 bladen met 36 chromo’s om in te steken. 
 
Prijs: 30 cent 
 
De N.V. Haagsche Broodfabriek is opgericht in 1887. Op 
het vermelde adres waren het kantoor, magazijn en een 
winkel gevestigd. In 1932 ging het bedrijf samen met 
Simon’s bakkerijen en in 1936 ging de combinatie failliet. 
Het bedrijf werd overgenomen door concurrent B. Hus, 
meel- en broodfabrieken “De Zeeuw”, die het op de 
albums afgebeelde logo met de ooievaar (stadswapen 
van Den Haag) ging gebruiken. De productie aan de 
Bilderdijkstraat ging wel verder onder de naam Willems. 
 
De betekenis van het woord Theario is onbekend. Het 
bedrijf gebruikte in 1920 die naam nog. 
 
Kenmerken 
Dun insteekalbum van klein kwarto formaat (24 x 28,7 cm) met stijve kaft en papieren rug. De omslag is beplakt met 
papier met een krokodillenleerprintje. In de band zijn slechts twee dubbele bladen geniet. Op de voorkant is de naam 
van de directeur gedrukt. Er is slechts één ander album uit deze periode waarbij dat ook het geval, het Alcmaria album 
van Baan (1920). 
Het eerste blad is aan de voorzijde blanco en op de achterzijde staan aanwijzingen voor het ruilen van de plaatjes en 
een overzicht van de producten waar de plaatjes bij verpakt werden. De volgende drie bladen zijn insteekbladen voor 6 
plaatjes per kant. De plaatjes zijn onderverdeeld in 6 series van 6. De series hebben echter geen betekenis. Boven de 
pagina’s zijn de serienummers afgedrukt. 
De vrij grote plaatjes van circa 104 x 73 mm zijn eenvoudige ingekleurde tekeningen met een lijst eromheen. Ze zijn op 
de achterkant genummerd met serie- en plaatjesnummer. Op de voorkant is onderin elk plaatje alleen de provincie of 
een plaatsnaam geschreven. Zo zijn er bijvoorbeeld vier plaatjes met de opdruk Volendam. Onder het plaatje in het 
album is daarnaast ook een omschrijving van het tafereel gedrukt. 
 
Inhoud 
15 plaatjes beelden klederdrachten van Holland en Zeeland uit tegen een achtergrond met een couleur locale, de overige 
zijn alleen vergezichten, zoals:  

 
Zeeland – Melkmeisje; Urk – Aan `t Strand; 
Axel – Visschersfamilie; Purmerend – `t 
Kanaal; Vlissingen – In de Duinen; Zaandam 
– Windmolen; Beverwijk – Dorpstraat; Koog 
a/d Zaan – Wintergezicht, etc. 
 
Dezelfde plaatjes zijn zonder album uit-
gegeven door Koffiebranderij „De Hommel” in 
Arnhem en door Erdtsieck Tilly haarlemmer-
olie met een Jugendstil decoratie op de 
achterkant. 
 
 
 
 
 
Katwijk – Visschersvrouwen 
Plaatje op ware grootte  
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HAAG02 
Voor de kinderkamer. 
Theario's Tweede Plaatjes Album 
 
Voor de kinderkamer. Theario’s tweede plaatjes album, 
uitgegeven door de Haagsche Broodfabriek Bilderdijk-
straat no. 139, (190?) 
 
20 pagina’s met 120 chromo’s om in te steken. 
 
Kenmerken 
Dit album heeft dezelfde soort omslag en bladen, maar 
is groter dan het eerste, groot kwartoformaat (24 x 32 
cm) en dikker. Op de binnenkant van de voorkaft staat 
weer een lijst van de producten en informatie over het 
ruilen van plaatjes. Op de binnenkant van de achterkaft 
staat een lijst van de 20 series. In de band zijn vijf 
dubbele insteekbladen geniet, voor 6 plaatjes per 
bladzijde. Boven elke pagina staat het serienummer en 
de serietitel, en onder elk plaatje een korte titel 
De plaatjes zijn van het kleinere in die tijd meer 
gebruikelijke automatenformaat, waardoor er erg veel 
open ruimte overblijft op de bladzijdes. Het zijn weer 
ingekleurde tekeningen, maar duidelijk professioneler 
dan in het eerste album. 
 
 
 
 

 
Inhoud 
Het album bevat 20 series van 6 plaatjes. 
 
 1. Vossen 
 2. Kinderen op het land 
 3. Sport  
 4. 19e eeuw 
 5. Duitsche studenten 
 6. 12 maanden 
 7. 12 maanden 
 8. Kinderspelen 
 9. De Brandweer 
 10. Weersgesteldheden 
 11. Sneeuwwitje  
 12. Don Quichotte 
 13. Don Quichotte 
 14. Wilhelm Tell 
 15. Wilhelm Tell 
 16. Verschillende Schepen 
 17. Uitvindingen  
 18. Huisdieren  
 19. Robinson Crusoë 
 20. In het circus 
 
 
 


