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Nationale Fruitactie 1928 – 1953
Uit Neerlands fruit, dag in dag uit !!
Nationale Fruitactie. Jubileumuitgave
van de Bond van Kleinhandelaren in
Aardappelen, Groenten en Fruit in
Nederland. 1952.
8 ongenummerde bladen met 56
kleine en 4 grote plaatjes om in te
plakken.

Van dit boekje bestaan een beperkt
aantal exemplaren met op de voorkant
de opdruk AMATO • 1952 en een
serienummer; zie het voorbeeld op de
volgende pagina.

Kenmerken
Dit fraai uitgevoerde “plakboekje” is uniek. Dit is het enige album met verzamelplaatjes die de producten zelf
presenteren, en dat is op een aantrekkelijke manier gedaan. De bladen en de dikkere omslag zijn van een mooie
kwaliteit ecru papier dat weinig verzuring vertoont. Het drukwerk van de binnenkant is heldergroen, wat goed past
bij het fruitige onderwerp. Op de achterkant van het boekje is een grafiek afgebeeld met de periodes waarin de
verschillende soorten appels en peren op de markt zijn.
Het boekje begint met een voorwoord en een loflied op groente en fruit in versvorm van twee pagina’s. Daarna volgen
13 pagina’s met plaatjes met onderschriften, achtereenvolgens 5 met elk 6 kleine plaatjes, 1 met 4 plaatjes, 2 met
elk 2 grote platen, weer 3 met 6 plaatjes en tenslotte nog 1 met 4 plaatjes. Elk plaatje laat één soort vrucht zien, al
dan niet met blad. De plaatjes worden ingeplakt in een ruim bemeten kader, met daaronder enkele regels
beschrijvende tekst.
De plaatjes zijn zonder witrand gedrukt op dun mc papier met blanco achterkant. Linksonder is in variabele lettertypen
het nummer opgedrukt. De kleine plaatjes, voornamelijk appels en peren en enkele pruimen en perziken zijn circa
62 x 62 mm groot. De 4 grote plaatjes 35 – 38 van trossen druiven zijn circa 84 x 113 mm.
Inhoud
De fraaie plaatjes zijn geschilderd door de kunstenaar/illustrator Andries Beeftink, die in 1938-1940 ook de plaatjes
en de houtskooltekeningen voor de twee grote natuuralbums van Ringers maakte. Op een enkel plaatje is de
karakteristieke signatuur herkenbaar.
Er worden 26 soorten appels getoond, 4 soorten pruimen, 3 soorten perziken (waarvan 1 met 2 afbeeldingen), 4
soorten druiven en 22 soorten peren. Van elk wordt de naam, uiterlijke kenmerken m.n. grootte, kleur en vorm,
textuur en smaak en eventuele extra bijzonderheden beschreven.
Vooral bij de appelen treffen we nog veel Nederlandse soorten aan. Een
aantal van de getoonde soorten zijn nu nog op de markt te vinden, maar
diverse soorten zoals de Zigeunerin en de Groninger kroon zijn vergeten.
Dat maakt dit boekje ook inhoudelijk een aantrekkelijk kijk- en naslagwerkje.
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ZIGEUNERIN. Grote vrucht, fraai rood gekleurd. Zacht,
groenachtig wit vlees, zuur, matige handappel. Goed
voor moes. Wordt slechts gewaardeerd omdat er niets
beters is.
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