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Het Verkeer en Kleederdracht door de Eeuwen
Les Moyens de Transport et les Modes à Travers les
Âges – Vervoer en Kleederdracht door de Eeuwen.
ALBUM. Koekfabriek Faust & de Vries, Andijk (N.H.),
(192?)
Prijs: 60 cts.
2 bladen voor het opplakken van 25 kleurenplaatjes.
Deze Belgische serie plaatjes met album is in Nederland
geïmporteerd door Reclamehandel Atlas in Rotterdam.
De plaatjes en het album zijn voor zover ons bekend
alleen uitgegeven door Koekfabriek Faust & De Vries.
Een tweede gelijksoortige door Atlas geïmporteerde
serie “Reis om de Wereld van een kleine Belg” / “Le
Tour du Monde d’un Petit Belge” is met enkele aanpassingen uitgegeven door drie bedrijven waaronder
ook Faust & De Vries.
Van de plaatjes en het album “Reis om de wereld …” is
een Nederlandse druk gemaakt met de tekstopdrukken
alleen in het Nederlands. Dat was onvermijdelijk omdat
de Belgische jongen en sommige bestemmingen vervangen moesten worden door een Nederlandse jongen
en daarbij aangepaste bestemmingen. Deze tweede
plaatjesserie en album “Vervoer en Kleederdracht door
de eeuwen” zijn ongewijzigd overgenomen met tweetalige opdruk.

Kenmerken
Gekartonneerd album van 18 x 27 cm, met één dubbelgevouwen binnenblad met een pagina bedrijfsreclame gevolgd
door 2 pagina’s met 9 (3 x 3) plaatjes en de vierde pagina met 7 (3 – 3 – 1) plaatjes.
Het album heeft geen tekst bij de plaatjes, alleen kaders om de plaatjes in te plakken; zie de afbeelding op de
volgende pagina.
De plaatjes van 40 x 70 mm inclusief een smalle witrand zijn gedrukt op dun wit karton. Ze zijn voorzien van een
beknopte titelopdruk in het Frans en Nederlands en het nummer links boven op de voorzijde. De plaatjes zijn
doorlopend genummerd 1 – 25. Alle plaatjes zijn in liggend formaat, het album is niettemin staand zodat het dwars
gelegd moet worden om de plaatjes te kunnen bekijken.
Inhoud
In deze wat kinderlijk vormgegeven serie plaatjes toont elk plaatje een vervoermiddel en de bijbehorende klederdracht, van de Romeinse tijd tot de moderne tijd van de twintiger jaren van de 20 e eeuw.
Het onderstaande plaatje 23 op ware grootte toont een “boerengespan” (paard en wagen) met onmiskenbaar een
boer en een boerin op klompen.
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