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Ons Hoenderboek 1e Deel
Onze Hoenders № 1. Tekst van R. Houwink Hzn.
Illustraties van Theo Dijkwel. Uitgave van N.V.
Sigarenfabriek v/h Gebr. Majoor, Beverwijk. 1929.
58 genummerde pagina’s inclusief titelblad en 1 pagina
inhoud achterin. 144 geschilderde kleurenplaatjes om in
te plakken op meegenummerde plaatjesbladen.
Prijs van dit grote album: 75 cent.
Dit album is uitgegeven als het eerste deel en de schrijver
spreekt in het eerste deel over de A-serie (alle bestaande
rassen, de meeste kleurtypen). Daar voegt hij aan toe:
“Het ligt in de bedoeling in een volgende serie de nog
ontbrekende kleurtypen van den lateren tijd op te nemen.”
Dit tweede album is niet verschenen, mogelijk als gevolg
van de crisis.
Deze plaatjes zijn ook uitgebracht voor de boekhandel
door uitgeverij “De Uil” in een totaal ander album getiteld
“Ons Hoenderboek. Een leerzaam kinderplakboek”.
Kenmerken
Groot klassiek album (24,5 x 31,8 cm), ingebonden met
ongelakte linnen rug en beplakt voor- en achterplat. Op de
achterzijde is dezelfde randversiering gebruikt als op de
voorzijde, met daarin een eierdop met ei.
Pagina 5 bevat een voorwoord van Majoor en pagina 9 een uitgebreide “wegwijzer voor verzamelaars onzer plaatjes.”
Pagina 3 bevat alleen een paginagrote tekening. Na een beknopt overzicht van verleden en heden in het voorwoord
door de schrijver, bevat het boek alleen de plaatjesbladen met aan weerszijden steeds 6 plaatjes, met op steeds één
tussenliggend tekstblad de bij de plaatjes behorende tekstblokken.
Buiten de tekeningen bij de twee voorwoorden zijn er geen bladversieringen, kaders e.d. Onder de plaatjes zijn de
nummers afgedrukt en onderaan het blad de nummers met omschrijvingen, zoals in de Verkade-albums in die tijd.
Het smalle, staande formaat van de plaatjes (50 x 90 mm) is wat onhandig om een heel hoen goed in af te beelden. Ze
zijn gedrukt op dun, wit karton, met witrand en een kader rond de afbeelding. De plaatjes en bijbehorende beschrijvingen
zijn onderverdeeld in 6 groepen van 24.
De ongesigneerde kleurenplaatjes zijn op de achterzijde doorlopend genummerd 1 – 144, en tevens de aanduiding (serie) A met het
volgnummer van de groep.

Inhoud
De behandelde groepen zijn:
1.
Dwerg en krielhoenders
2.
Kleine nuthoenders
3.
Middelzware nuthoenders
4.
Groote nuthoenders
5.
Sier- en nuthoenders
6.
Sierhoenders (en overige wilde hoenders; niet vermeld in het voorwoord)
Anders dan gebruikelijk gaat de nummering van de plaatjes steeds per twee onder
elkaar. De twee onder elkaar geplaatste afbeeldingen horen steeds tot hetzelfde ras
en zijn eronder vermeld met dezelfde benaming. De beschrijvingen op de naastliggende pagina hebben ook steeds betrekking op de twee samen.
Per ras worden vermeld: Herkomst, Eigenschappen, Kenmerken en Kleuren.

De leek die denkt dat dit een huis-tuin-en-keuken haan is doet het dier te kort:
dit is een “Hollandsch patrijs-krielhoen”
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