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AURO01 
Cromo ALBUM 

 
Cromo ALBUM van de Boterinrichting „Aurora”, Den 
Haag (190?) 
 
10 ongenummerde bladen voor het opplakken van 10 
series van 6 chromo’s, 3 per pagina. 
 
In de titel staat “Cromo” i.p.v. “Chromo”. Dit kwam aan 
het begin van de 20e eeuw wel vaker voor. Chromo is 
de gangbare korte aanduiding van een plaat die af-
gedrukt is met chromolithografie. 
 
Kenmerken 
Klein inplakalbum 16 x 24 cm, geniet in kartonnen 
omslag met goudopdruk. De achterkant is blanco. Dit 
album bevat 10 blanco bladen van dik tomaatrood 
papier. Op elke bladzijde kunnen 3 chromo’s geplakt 
worden. 
De chromo’s zijn van de welbekende series Duitse 
series in “Kaufmanns formaat” (circa 10,5 x 7 cm). Van 
deze plaatjes zijn in Duitsland duizenden series van 6 
gemaakt. In Nederland zijn deze aan het begin van de 
eeuw veel door kleine bedrijven uitgegeven met de 
originele Duitse titelopdruk op de voorkant en een eigen 
reclame op de achterkant. Aurora heeft ook de 
titelopdruk op de voorzijde in het Nederlands laten 
maken. Een enkele keer dringt de Duitse titel nog door 
in de vertaling, zoals in 309-3 “Cacaokultuur in Middel 
Amerika (i.p.v. “Cacaocultuur in Midden Amerika”) en 
310-5 “Werther’s leiden” (i.p.v. “lijden”). 
In één album passen op de 10 binnenbladen  60 plaatjes, dus 10 series van 6, met het nadeel dat elke serie dan 
voor de helft op de voorzijde van een blad te zien is en de andere helft op de achterzijde. Dit kan worden ondervangen 

door ook de binnenkant van de omslag voor en achter te gebruiken, 
zodat alle 6 plaatjes van een serie steeds op twee bladzijden naast 
elkaar te zien zijn. In dat geval gaan er 12 series in een album. 
 
 
Het eerste plaatje van serie 5414, Gulliver en de dwergen, op ware grootte. 
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Op de achterkant van de plaatjes is vermeld dat er 60 “dessins” zijn. Er zijn echter meer series uitgegeven. Bekend 
zijn de nummers (met serietitels deels door mij gegeven) : 
 
  308  Toneelstukken van Shakespeare 
  309  De koffie-, thee- en cacaoculturen 
  310  Werken van Goethe 
  311  Opera’s 
5405  Hollandse taferelen 
5408  De legende van Reinaert de Vos 
5414  Gulliver en de dwergen 
5415  Gulliver bij de reuzen 
5418  Olifanten in de strijd 
5433  Het sprookje van Roodkapje 
5516  De sage van Willem Tell 
5517  Moderne sporten 
5526  Oude wapens 
5566  Schadelijke insecten 
 


