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Veiligheids Plakboek
Veiligheids Plakboek. Uitgave van het
Veiligheidsinstituut Amsterdam, met medewerking van H. Baljet. 1962
19 genummerde pagina’s met 38 plaatjes
om op te plakken, 2 per pagina.
Deze uitgave van het Veiligheidsinstituut
vertoont overeenkomsten met de plakalbums van het Verbond voor Veilig
Verkeer van 1955 – 1957. De plaatjes
werden ook op grote schaal verspreid in
bedrijven en van de afbeeldingen werden
ook affiches uitgegeven. In het voorwoordje
wordt gezegd: je krijgt wel les over verkeersveiligheid, maar thuis, op school, bij
het spelen en aan het water moet je net zo
voorzichtig zijn als in het verkeer.
Kenmerken
Geniet met slappe kaft, 20,5 x 16,3 cm. Op de achterkant van het voorblad staat een voorwoordje. De binnenpagina’s
zijn helemaal gewijd aan de inhoud. Op elke pagina staan twee kaders om een plaatje in te plakken, en beurtelings boven
en onder het plaatje staat een bijbehorend vierregelig versje.
De plaatjes van circa 60 x 82 mm zijn eenvoudige lijntekeningen met een kernachtige tekst erop, allemaal eenkleurig
in blauw uitgevoerd. Het voorwoord lijkt te suggereren dat het plakboek voor kinderen bedoeld is, maar dat is zeker
niet zo. Veel situaties hebben betrekking op werk, zowel in bedrijven als buiten en thuis.
Er zijn diverse variaties in de opmaak van de plaatjes. Hieronder zijn er 3 te zien. De plaatjes zijn voor een deel overgenomen van het VVV en van de Amerikaanse Safety Council. Vermoedelijk zijn er gedurende enkele jaren circa 200
van deze plaatjes uitgegeven, waarvan er 38 in het boekje geplakt kunnen worden. De afbeeldingen in het boekje zijn
niet genummerd. Op elk plaatje staat een zinnetje, en in de inplakkaders komen dezelfde zinnetjes voor; men moest
dus een plaatje met hetzelfde zinnetje zoeken.
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Hierna is er nog een heel andere serie van honderden plaatjes getekend door de populaire sporttekenaar
Dik Bruynesteyn, met de karakteristieke signatuur en door de minder bekende Henk Vonk, in de niet
opgevulde simpele cartoonstijl die typerend is voor Bruynestein. Hieronder is een voorbeeld van zo’n plaatje
afgedrukt. In al deze plaatjes staat het logo van het Veiligheidsinstituut.

Deze cartoons van Dik leenden zich goed om door kinderen ingekleurd te worden.
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