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Zonder titel 
 
Petroleum-inrichtig „Mercurius” Amsterdam (circa 1908) 
 
8 bladen voor het insteken van 96 automatenplaatjes. 
 
Prijs: 48 plaatjes of 30 cent 
 
Dit is een standaard tekstloos insteekalbum voor wille-
keurige series automatenplaatjes, waar de firmanaam 
met een goudstempel werd opgedrukt. Deze albums 
bestaan met drie verschillende versieringen op de 
voorkant en verschillende formaten, zie bijvoorbeeld 
Modjo en Van der Spek. 
De romantische Fin-de-Siècle figuren op de omslag 
stammen af van de grote prentbriefkaartenalbums. Er 
zijn grote exemplaren, zoals van de Holland China 
Theehandel van 40 cm lang met 144 plaatjes, en kleine 
zoals deze van 25 cm met 96 plaatjes, die met hetzelf-
de bedrukte papier bekleed zijn. Bij de kleinere valt 
daardoor zichtbaar een deel van de versiering weg. 
 
Deze albums kunnen gevuld zijn met diverse series 
plaatjes van automatenformaat (circa 47 x 94 mm). In dit album zijn dat 13 series van 6 “Sprookjes uit 1001 Nacht”, 
aangevuld met 2 (3 ??) series sprookjes van Grimm. Deze zelfde combinatie van 96 plaatjes komt voor met eenzelfde 
soort album met een ander dessin op de voorkant bij Koninklijke Nederlandsche Inktfabriek Neelmeijer & Co., bij 
Theehandel N.J. Smit & Co. en bij J. & R.Th. Verbeek, Koffie en Thee, Delft. 
Oorspronkelijk zijn deze plaatjes enkele jaren eerder uit Duitsland geïmporteerd door Reclamehandel Gebr. Cats in 
Amsterdam in het oudere, grotere Kaufmannsformaat (74 x 110 mm). Daarbij zijn grotere albums gemaakt met 
soortgelijke dessins op de voorkant voor D. Drost Koffie en Thee en Nederlandsche Zuivelfabriek Kampen. 
 
Kenmerken 
Tekstloos vierkant insteekalbum van circa 23,5 x 25 cm met papieren rug. De 4 dubbele bladen zijn in de band geniet. 
Elke pagina heeft 6 insteekvakjes met een versierd kadertje. Op de binnenkant van het voorplat staat een reclame 
waarin vermeld wordt dat de plaatjes verstrekt worden bij de 4 liter bussen Amerikaansche petroleum.  
 

Dit album bevat 15 series plaatjes van automatenfomaat, De tekst van het 
sprookje staat op de achterkant van het plaatje en is dus niet meer leesbaar 
als het plaatje ingestoken is. Op de voorkant staat onderaan op de 
afbeelding de titel van de serie en een korte regel tekst. De series zijn niet 
genummerd, de plaatjes per serie wel. De titels zijn: 

Ali Baba en de veertig roovers 

Aladin en de wonderlamp 

De tooverput 

Het tooverpaard 

Prins Achmed en de fee 

De visscher en de geest 

De kleermaker en de gebochelde 

De wonderlijke lotgevallen van Saïd 

Schoenlapper Maruf 

Sindbad de zeeman 

De kleine kadi 

Hassan de touwslager 

De valsche prins 

Roodkapje 

Tafeltje dek je 

Klein Duimpje ?? 
 
Plaatje 1 van de serie “De tooverput”.  
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