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De avonturen van Kasper Kwiek
De avonturen van kasper kwiek. N.V. v/h G. v. Voornveld & Co. Amsterdam.
(september 1949)
16 pagina’s inclusief de buitenkant met 14 plaatjes om in te plakken op de
binnenpagina’s.
Prijs: De boekjes konden gratis worden verstrekt door de winkelier. In elke
doos snoeprollen werden er 10 meegeleverd door de fabrikant.
Achter op dit boekje is aangekondigd dat er nog meer avonturen van Kasper
Kwiek komen. Er zijn er echter geen meer verschenen, waarom is niet
bekend.
Kenmerken
Klein geniet boekje zonder kaft van 7,3 x 14 cm, bestaande uit 4 dubbelgevouwen blaadjes. De binnenpagina’s zijn genummerd van 2 – 15.
Op elke binnenpagina staat bovenaan een inplakkader over de volle breedte.
Daaronder staat de bijbehorende tekst. Op de achterkant staat alleen uitleg
over de plaatjes.
De dunne vierkante inplakplaatjes van circa 60 mm in vierkleurendruk zijn
opmerkelijk modern voor die tijd, in de stijl die in de kinderboeken populair
wordt in de vijftiger jaren. Vergelijk bijvoorbeeld met de oorspronkelijke
uitgaven van Annie M.G. Schmidt. Ze zijn gesigneerd W; dit is waarschijnlijk
dezelfde illustrator, Wim Bijmoer.
De plaatjes waren gedrukt op de wikkel die om de “jeugdrollen” snoep zat. Om het plaatje te pakken te krijgen zonder
de rol open te laten gaan moest de hele wikkel aan de kant van het plaatje van de rol afgeschoven worden. Langs het
plaatje liep een perforatie zodat het plaatje afgescheurd kon worden als de wikkel ver genoeg opgeschoven was.
Daarna moest het plaatje nog netjes uitgeknipt worden. Dit hele procedé is uitgelegd op de achterkant van het boekje,
zie de volgende pagina.

Het plaatjesnummer staat rechtsonder in
de afbeelding.
Omdat de nummering van de pagina’s bij
de voorkant begint, maar het verhaal pas op
de binnenkant op pagina 2, lopen de
paginanummers 1 voor op de plaatjesnummers.
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