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RAED01 
Voetbal ! 
 
Voetbal !  Door Klaas Peereboom en 
Bob Uschi. N.V. ’t Raedthuys, 
Amsterdam. (1949) 
 
17 bladen, op de voorkant in de 
linkermarge genummerd 1 – 17, met 
100 karikaturenplaatjes om op te 
plakken. 
 
Prijs: f. 1,65  
 
Dit album is geproduceerd door 
uitgeverij ’t Raedthuys in Amsterdam 
en gedrukt door Drukkerij Hoogland 
in Delft. De plaatjes werden cadeau 
gegeven door diverse deelnemende 
winkeliers. De plaatjes waren zeer 
populair bij de jeugd, maar het album 
was te duur voor de moeilijke tijden 
na de oorlog zodat er niet veel van zijn. 
Na deze succesvolle actie gingen ’t Raedthuys en Hoogland samen onder de afgekorte naam RAHO verder met 
zulke voetbalkarikaturen uitgeven van de 660 1ste klasse spelers van seizoen 1950, met een commercieel “Voetbal-
plaatjesalbum”. Dit album is zeer zeldzaam (zie volgende pagina). 
 
Kenmerken 
Dit kwartoalbum van 24 x 32 cm bestaat uit losse bladen en dunne kartonnen platten, bijeen gehouden met een 
koordje. Dit is het eerste Nederlandse album waarin functioneel gebruik gemaakt wordt van een steunkleur, zoals 
later de scheepvaartalbums van Hooimeijer. Na de titelblad die een afwijkende opmaak heeft, bestaat elke pagina 
uit een linkerhelft in de papierkleur met daarop de tekst en een rechterhelft in de steunkleur oker met drie kaders 
voor de plaatjes. Alleen de titelpagina heeft vier plaatjes met een smalle tekstkolom er tussenin. 
De kleuren van de titel op de omslag geven duidelijk aan dat het in dit album om Nederlandse voetballers gaat. Bij 
elk plaatje is naast het nummer de naam van de speler en van de club vermeld. Opmerkelijk is dat van alle spelers 
alleen de achternaam genoemd is, zelfs van de beroemde Abe. 
De waterverfplaatjes van 50 x 72 mm in pastelkleuren zijn gesigneerd Uschi ’49. Ze zijn op de achterkant doorlopend 
genummerd 1 – 100. Onderaan op de achterkant is een te kleine ruimte voor een stempel van de deelnemende 
winkel; dat stempelen is nagenoeg nooit gebeurd. Uschi maakte in het volgende jaar ook de karikaturenplaatjes van 
allerlei sporters voor het Sparks album van het Rode Kruis. 

 
Inhoud 
De tekst van Klaas Peereboom begint direct onder de titel en loopt door 
tot voorop blad 14. Daarna volgen 2 pagina’s met elementaire spelregels, 
2 pagina’s met uitslagen Nederland – België van 1905 tot en met 1949 en 
tenslotte een overzicht van de totaaluitslagen van alle door Nederland 
gespeelde interlands. 
Peereboom gaat in vogelvlucht door de voetbalhistorie, die in die tijd toen 
er alleen nog maar amateurvoetbal was nog redelijk te overzien was. Ruim 
300.000 amateurvoetballers waren in die jaren lid van de KNVB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amateurs weliswaar, maar in dit album gaat het om de sterren zoals de 
achtergrond laat zien.  
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