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COVO01 
DIEREN. Cromo’s Album 
 
Dieren Cromo’s Album. Alg. Arbeiders Coöperatie 
„Voorwaarts” Afd. Bakkerij, (190?) 
 
16 ongenummerde plaatjespagina’s voor het insteken van 
96 automatenplaatjes, 6 per pagina. 
Prijs: 25 cents 
 
Kenmerken 
Dit is een van de vele gelijksoortige insteekalbumpjes 
voor (Duitse) reclameplaatjes van automatenformaat die 
aan het begin van de eeuw door diverse bedrijven zijn 
uitgebracht (o.a. Modjo, Van Rijn). Insteekalbum van het 
kleine formaat 19,5 x 23 cm, met stijve kaft en met dun 
linnen versterkte rug, met daarin 8 dubbelgevouwen 
bladen geniet. Wat de letters P H op de voorkant 
betekenen is niet bekend. 
Dit type insteekalbums heeft doorgaans wel kaders voor 
de plaatjes en eventueel bladkaders of andere blad-
versieringen, maar geen tekst en geen plaatjesnummers. 
Dit album van Voorwaarts is daarop een uitzondering. De 
bladen hebben in rood als opdruk een verdeling in zes 
insteekvakken met zeer opmerkelijk onderin de naam van 
het afgebeelde dier (zie de volgende pagina). 
De chromoplaatjes zijn van het bekende automatenformaat van circa 4,7 x 94 mm (breedte-hoogteverhouding 1 : 2). 
 
Inhoud 
De albumpjes voor Duitse automatenplaatjes zijn doorgaans bedoeld om willekeurige series in te steken. Dit album is 
een uitzondering hierop omdat het bedoeld is voor alleen de reeks speciaal hiervoor uitgegeven dierenchromo’s. Het 
heeft dan ook een titel in tegenstelling tot de albumpjes van Van Rijn e.a. 
“Chromo” is de algemeen gebruikte verkorte term voor prenten of plaatjes die gemaakt zijn met chromolithografie 
(kleurensteendruk). „Voorwaarts” duidt de plaatjes aan met “cromo” in plaats van “chromo”; deze foutieve spelling werd 
aan het begin van de eeuw vaker gebruikt. 

 
Het album is bestemd voor 16 series van 6 dieren. Er 
is echter geen serienummer nog een naam van de 
serie opgenomen. De plaatjes zijn per serie rechts-
onder in de afbeelding genummerd van 1 – 6. De 
pagina waarop een plaatje thuishoort moet dus 
gevonden worden door te zoeken op de naam van het 
dier. De series zijn wel samenhangend, bijvoorbeeld 
6 waterzeedieren: Walvisch, Dolfijn, Walrus, Narval, 
Zeehond en Zeebeer. 
 
 
 
 
Opmerkelijk aan deze plaatjes is dat in het vakje naast 
de afbeelding,  waar meestal de naam van het bedrijf 
en/of reclame staat, bij deze plaatjes na de naam van 
het dier een bijbehorend beknopt tekstblokje staat 
(zoals ook het geval is bij de reclamealbums 
“Delfstoffen” van o.a. Van den Biggelaar en Van 
Rossum). 
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