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TIJD01 
Dierenalbum 
 
Dierenalbum. Beschuit – Koek – en Cakesfabriek „De 
Tijdgeest ” Groningen. (192?) 
 
31 pagina’s vanaf de titelpagina. 112 chromo’s om op te 
plakken bij de tekstblokken. 
 
Prijs: gratis tegen inlevering van 75 bons van de 
verpakte koek. 
 
Dit album vertoont sterke verwantschap met het 
Dierenalbum van Smith koffie en thee, maar het is een 
afzonderlijke uitgave met andere, kleinere plaatjes. 
 
Kenmerken 
Inplakalbum van klein kwartoformaat (21,5 x 30 cm), 
gebonden met een koordje door de papieren rug. Het is 
op dezelfde wijze uitgevoerd als het Dierenalbum van 
Smith, maar het is kleiner. Onderaan op de achterzijde 
is vermeld: “Tob Groen & Co. Recl. Art. Amst.”. 
Na het titelblad volgen 30 pagina’s met plaatjes met 
blokjes beknopte beschrijvingen erbij, op de eerste 
pagina met de kop DIEREN-ALBUM 3 plaatjes, op alle 
volgende 4 plaatjes per pagina en tenslotte nog 1 op de 
laatste pagina. Het boek heeft geen indeling; zoals bij 
diverse reclamealbums lopen de beschrijvingen met de 
bijbehorende plaatjes ongestructureerd opeenvolgend 
door van het begin tot het einde. 
De plaatjes zijn opgenomen in een kader met onderin het nummer en de naam van het plaatje.  De schrijver was 
kennelijk niet op de hoogte van de uitvoering van het album. Bij plaatje 10 verwijst hij/zij bijvoorbeeld naar “de boven 
afgebeelde prachtvorm”, terwijl de teksten niet onder maar naast de plaatjes staan. De plaatjes van circa 43 x 60 
mm zijn veel kleiner dan de plaatjeskaders en kleiner dan die van Smith. Het zijn wel gelijksoortige kronkelig 
gestanste en in reliëf geperste plaatjes. De plaatjes zijn aan de achterzijde voorzien van het nummer en de naam. 
 
Inhoud 
Het boek bevat achtereenvolgens 21 vogels (plaatjes 1-21), Reuzenschildpad (plaatje 22), eenhoevigen (3 paarden 
plaatjes 23-25 en 2 ezels plaatjes 26-27), 14 tweehoevigen (varken plaatje 28, runderen 29-31, geiten en schapen 
32-35 en diversen 36-41), 10 roofdieren (leeuw, hyena etc. 42-51), 4 honden (52-55), 2 beren (56-57), het snaveldier 
(58), een lange reeks knaagdieren (2 egels 59-60, spitsmuis 61, 3 vleermuizen 62-64, de mol 65, sneeuwhaas 66, 
konijn 67, 4 eekhoorns 68-71, 2 mormeldieren 72-73, 2 bevers 74-75, hamster 76, lophiomys 77, 5 diverse muis- en 
ratachtigen 78-82, stekelvarken 83, chinchilla 84, agoeti 85, marter 86, stinkdier 87, 2 dassen 88-89, sabeldier 90, 
iltis 91, wezel 92, hermelijn 93, 2 otters 94-95), gevolgd door een lange reeks exoten. 

 
No. 1. De Brahmahaan is één van de meest gewone 
Aziatische huishoenders. Hij heeft een mooi ge-
vormden hals, een grooten, fraai gekleurden staart, die 
nogal hoog gedragen wordt, gevederde pooten en een 
krachtig gebouwd lichaam. Dit geheel maakt werkelijk 
den indruk van een parmantigen haan. Het uitgegroeide 
dier kan 5 – 7 K.G. zwaar worden. In ons land ziet men 
hem weinig; wel de Cochin-China, die veel op hem lijkt, 
maar een geheel anderen kam heeft 
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