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RADE01 
Rademaker’s Album Kluchtige 
plaatjes met vroolijke tekst op rijm 
 
Rademaker’s Album Kluchtige plaatjes 
met vroolijke tekst op rijm. Rijmpjes van 
oom Jos; Plaatjes van P. van Geldorp. 
Rademaker’s Koninklijke Cacao en Cho-
coladefabrieken, ’s-Gravenhage. (191?) 
 
20 ongenummerde pagina’s met 48 
plaatjeskaartjes en 48 tekstkaartjes om in 
te plakken. 
 
Prijs: f. 0,80 per post. 
 
Kenmerken 
Groot kwartoalbum in de band geniet met 
linnen rug. Op de grijze achterkant met 
zwarte balken boven- en onderaan is de 
uitgever voluit vermeld. 
Dit unieke album bevat 48 kaartjes met afbeeldingen, met 48 bijbehorende tekstkaartjes; zie de figuur hieronder. 
De eerste drie pagina’s omvatten het voorwoord door de verteller Oom Jos, de inlichtingen voor ruilen e.d. en de 
titelpagina met tevens de inhoud. Daarna volgen 16 pagina’s voor de plaatjes en tenslotte een blanco achterpagina. De 
plaatjesbladen zijn geheel gedessineerd. Twee naast elkaar gelegen pagina’s bevatten samen één serie met een 
afgerond verhaaltje, met op elke pagina 3 plaatjes en naast elk plaatje het bijhorende tekstkaartje. 
 
De opmerkelijk grote smalle kaartjes van 125 x 55 mm zijn van stijf lithokarton. Van elke serie genummerd A tot en met 
H zijn zowel de plaatjes als de bijbehorende teksten genummerd van 1 tot en met 6.  

 
Inhoud 
Dit is het enige Nederlandse 
plaatjesalbum met komische 
teksten en plaatjes. De onbe-
kende auteur Oom Jos heeft 
de 8 verhaaltjes de volgende 
titels gegeven: 
 
A. Over één nacht ijs. 
B. De twee boezemvrienden 
C. Het gevaarlijke hoepelspel 
D. Haagsche hopjes 
E. Een luchtreis tegen wil en 
    dank 
F. De drie Mandarijnen 
G. Het kerstboompje 
H. De dappere ridders. 
 
“ALS GIJ VAN HARTELIJK 
LACHEN HOUDT MOET GIJ 
DIT ALBUM HEBBEN” 
 
 
 
 
 
 
 
Figuurplaatje en tekstplaatje 
Serie D nummer 1, op ware 
grootte.  
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