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THAL01 
Album voor 24 Thaliaplaatjes 
 
Album voor 24 Thaliaplaatjes. Thalia Bioscope, 
Boekhorststraat 47. (circa 1915) 
 
6 tekstloze bladen om aan weerszijden 4 plaatjes in te 
steken. 
 
In het eerste decennium van de “bioscoop” in Nederland, 
werd die aangeduid met “bioscope”. De Thalia Bioscope in 
Den Haag gaf deze plaatjes korte tijd cadeau aan iedere 
bezoeker. De albumpjes zijn zeer zeldzaam.  
 
Kenmerken 
Gekartonneerd boekje van circa A5 (14 x 20,5 cm), waarin 
drie dubbelgevouwen bladen van dik ruw grijs papier geniet 
zijn. In de bladen zijn dubbele gleuven geponst om  chromo’s 
in te steken, 4 per pagina. 
Als aan weerszijden van de bladen plaatjes worden inge-
stoken, wat kan door de dubbele gleuven, dan kunnen er 48 
plaatjes in een boekje. Thalia Bioscope geeft echter merk-
waardigerwijs aan dat een boekje bedoeld is voor 24 
plaatjes. Op de achterkant van de plaatjes is dan nog eens 
foutief vermeld dat een serie, waarbij dit albumpje gratis 
verstrekt werd, uit 25 plaatjes bestaat. 
De insteekgleuven zijn zo ruim bemeten dat de plaatjes op 
en neer schuiven en daardoor gemakkelijk in een buiten-
gleufje van een volgend blad blijven haken. 
 
Inhoud 
Deze chromo’s zijn kopieën van de 96 plaatjes van de eerste versie van het eerste album Vaderlandsche Geschie-
denis van Hille, geproduceerd door de Haagse uitgeverij Papyrus N.V. Papyrus bracht deze plaatjes op de markt als 
reclameserie. Bakker Van der Meer in het naastgelegen Rijswijk gaf deze plaatjes uit met een eigen album met titels 
onder de plaatjes zoals in het album van Hille. Voor uitgaven zonder album of met een tekstloos album zoals van Thalia, 
werd op de reclameplaatjes op de voorkant de titel van het plaatje opgedrukt.  

 
De hele serie bestaat uit 96 plaatjes. Eenzijdig ingestoken zijn er 
dus 4 Thalia albumpjes nodig voor de complete uitgave, en 
dubbelzijdig ingestoken 2 albumpjes. Hoeveel Thalia er uitge-
geven heeft is niet bekend.  
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