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Pinnetje Pof en Sloompie Slof
Pinnetje Pof en Sloompie Slof, door Helène
Wilbers. VéGé, (circa 1949)

Plakboek bestaande uit een omslag en los
uitgegeven dubbele bladen met een plakstrook die in de omslag geplakt werden. Het
aantal bladen van het volledige boek is niet
bekend. In het aanwezige exemplaar zitten
er 12 (24 pagina’s), maar dat is niet het einde
van het verhaal. Op deze 24 pagina’s is
ruimte voor 18 plaatjes.
Het prentenboekje van VéGé met 3D plaatjes dat hierna verscheen is geïllustreerd door
Holbo Wilbers. We nemen aan dat de
illustraties in dit albumpje ook gemaakt zijn
door Holbo Wilbers.

Kenmerken
Oblong album van 24 x 20 cm, bestaande uit een dunne kartonnen omslag met ingeplakte dubbele bladen. De
aquarelplaat op de voorkant is opgeplakt. De pagina’s zijn genummerd van 1 tot ?? De tekst is gezet in twee kolommen.
Het verhaal is onderverdeeld in genummerde hoofdstukken met een groot gezette kop, die niet op een nieuwe pagina
beginnen. Het eerste inplakplaatje staat boven het eerste hoofdstuk. Alle volgende plaatjes staan in een tekstkolom in
de onder- of bovenhoek.
De 3D-plaatjes in dit album zijn geënsceneerde foto’s. De plaatjes van dun papier zijn niet genummerd; ze werden uit
een blad geknipt, wat nogal eens slordig gebeurde.
De plaatjes hebben een 3D-effect dat bereikt is doordat er twee licht verschoven afbeeldingen in rood en in groen over
elkaar gedrukt zijn. Om de plaatjes goed te kunnen zien en het diepte-effect te verkrijgen, moeten ze bekeken worden
door een brilletje met links een rood glaasje en rechts een groen glaasje. Een kartonnen brilletje met cellofaan “glaasjes”
werd bijgeleverd in een envelopje dat aan de binnenkant op het achterblad is geplakt; zie de volgende pagina.
Planta (Van den Bergh & Jurgens) heeft in 1953 een reeks kleine plakboekjes getiteld “De wonderlijke reis van Pukkie
Planta” uitgebracht met soortgelijke plaatjes en brilletje. Die zien er aanzienlijk moderner uit dan dit boek. Daarom
veronderstellen we dat dit boek van eind veertiger jaren stamt. VéGé heeft hierna nog een reclameboekje met 3D
plaatjes uitgebracht dat moderner van uiterlijk is, zie de volgende pagina.

Inhoud
De twee hoofdfiguren van dit boek zijn aardmannetjes die bij
hun avonturen in het bos geholpen worden door een magische
spin. Wilde avonturen beleven ze met een koffergrammofoon
van mensen die door het bos fietsen, met pratende aardappelen en in enge betoverde landen. Leuker dan de platgetreden sprookjespaden, maar de verhalen zijn wat bizar en
de teksten komen gekunsteld over.
.

Plaatje 1 op ware grootte.
De plaatjes meten als ze netjes geknipt zijn 80 x 80 mm.
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Het hier afgebeelde door VéGé uitgegeven sprookjesboekje van 8 pagina’s met 3D plaatjes, is gemaakt door
“Helène en Holbo Wilbers”. (circa 1953)
De afbeeldingen zijn niet getekend, maar het zijn
geënsceneerde foto’s.
In 1948 is een dik jeugdboek verschenen, “Het geheim
van het oude kloostergewelf”, waarvan de illustraties zijn
gesigneerd met “Holbo Wilbers”.
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