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CHLO01 
Album voor Chlorodont-plaatjes 
 
Album voor Chlorodont-plaatjes. Uitgave 1933. 
Plaat 1 – 60 Zoogdieren. Chlorodont N.V. 
Amsterdam en Brussel. 
 
11 ongenummerde bladen voor het opplakken van 
10 series van 6 chromo’s, voorafgegaan door een 
reclameblad. 
 
Prijs: voor 50 cent in postzegels aan Chlorodont 
N.V., Oude Waal 20/21, Amsterdam-C. 
 
Hoewel op de plaatjes alleen Amsterdam en 
Brussel vermeld worden, waar dit Nederlandstalige 
album is uitgegeven, stamt de firma Chlorodont uit 
Dresden. In Duitsland zijn drie albums in deze 
uitvoering maar groter uitgegeven, elk met 120 
plaatjes. Dit album bevat de helft van het eerste 
Duitse album. 
 
Kenmerken 
Dit is een typisch Duits album met beknopte beschrijvingen bij plaatjes, vierkant (22,5 x 24 cm), bestaande uit een pak 
op elkaar geniete bladen met omgeplakte slappe kaft. In de rug zijn twee dikke vulstrips opgenomen. Op de voorzijde 
is een van de plaatjes opgeplakt. Op de achterzijde, die op dezelfde wijze is omkaderd als de voorzijde, is het “Leo” 
logo van de firma Chlorodont afgebeeld. 
Het album bestaat uit 11 dikke, vrij stijve plaatjesbladen met pergamijn tussenbladen, voorafgegaan door eenzelfde 
blad met een reclametekst “Iets over tandverzorging”, waarin het belang van het poetsen met een goede tandpasta 
uiteengezet wordt. Op de voorzijde van het eerste plaatjesblad is het register van de plaatjes afgedrukt. 
Op de plaatjesbladen zijn steeds aan de linkerkant drie plaatjes opgeplakt, met daarnaast een beknopte omschrijving. 
Dezelfde tekst inclusief het nummer en titel staat ook achterop de plaatjes. Twee naast elkaar gelegen bladzijden 
bevatten één serie van 6 plaatjes. De stijve geschilderde plaatjes van 6 x 9 cm. hebben dezelfde omkadering als de 
omslag van het album. 
 
De 60 ongesigneerde aquarelplaatjes zijn verdeeld in 10 series, genummerd met het serienummer gevolgd door de nummers 1-6. 

 
Inhoud 
Dit boek bevat zoals op de voorzijde vermeld alleen zoogdieren, en wel de helft van het Duitse zoogdierenalbum van 
Chlorodont. Waarschijnlijk is het de bedoeling geweest om meerdere delen uit te geven, maar is dat niet gebeurd door 
de aanhoudende recessie die in Nederland veel dieper was dan in Duitsland. 
 
Het album bevat 10 series, met de serienaam en nummer bovenaan de pagina’s gedrukt: 
Serie 1 – 4: Huiszoogdieren, en Serie 5 – 10: In het wild levende zoogdieren. 
 

 
 

Serie 8: In het wild levende zoogdieren 
 
 
 

No. 2: Wildkonijn  (Oryctolagus cuniculus L.) 
Orde der Knaagdieren – Familie Konijn 

 
Lichaamslengte 40-50 c.M.; kleur okerachtig grijs, aan de 
onderzijde wit. Uit Zuid-Europa afkomstig is het ook 
Noordelijker doorgedrongen waar hij op verschillende 
plaatsen zeer schadelijk kan zijn. Het leeft in holen, die het bij 
voorkeur graaft aan boschranden, spoordijken enz. Langs 
deze spoordijken dringt hij steeds verder door.  
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