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Haas 
J.A. de Haas en Zn. Azijnfabrikanten 
 
 
 
 
Azijnfabriek De Haas in Haarlem is een Einzelgänger onder de albumuit-
gevers. Waarschijnlijk van 1928 – 1934 gaf De Haas zeven fraaie sprookjes-
boeken uit met mooie kleurenplaatjes, de enige uitgaven van dit bedrijf. 
 
De zeven boekjes hebben een identiek uiterlijk. Het zijn kleine oblong albums 
(circa 24 x 16,7 cm) die sterk doen denken aan de albums van Bussink. Het is 
zeer wel mogelijk dat ze gemaakt zijn door dezelfde drukker, Mortelmans, die 
de eerste drie albums van Bussink maakte (1927 – 1929) en vervolgens zeker 
drie maar mogelijk zes jeugdalbums voor achtereenvolgens Kaiser, Haust en 
Lever (1930 – 1935). De albums zijn ingebonden met gelakte linnen rug zonder 
titelopdruk en beplakt voor- en achterplat, en de hoekjes zijn met linnen 
versterkt. De omslag is beplakt met zacht crèmekleurig papier, zoals de albums 
van Bussink, wat minder geschikt is voor kinderhandjes. Het linnen is middel-
bruin, met uitzondering van deeltjes 5 en 6  waar het zeer donker bruin, bijna 
zwart is. Het voorplat is bedrukt in zwart met een steunkleur die bij elk album 
anders is. De afbeelding op de voorzijde en de opmaak van het hele boekje zijn 
bij alle deeltjes hetzelfde. Alle pagina’s hebben een versierde rand, zoals 
gebruikelijk bij Mortelmans. Elk boekje heeft dezelfde titelpagina, waarin alleen 
het nummer van het boekje verandert, en bij het laatste deeltje andere bronnen 
en een andere naam van de “verteller”. 
De eerste zes boekjes bevatten elk 6 of 7 sprookjes van Grimm naverteld door 
Felix Ortt. Deeltje 7 bevat sprookjes van Perrault, Hauff, Bechstein en 
Andersen naverteld door Mevr. E. Dopheide-Witte, beter bekend als Tante 
Lize, die o.a. het verhalen en sprookjesboek voor Verkade schreef (1906). De 
omvang van de verhaaltjes varieert sterk, daardoor varieert het aantal pagina’s 
van 48 tot 64. 
De leuke kinderplaatjes van vrij groot formaat – 72 x 115 mm (staand passend 
in het bladkader) – zijn geschilderd door Jan Wiegman, een zeer bekende en 
geliefde illustrator van kinderboeken. Vijf boekjes hebben elk 24 plaatjes, alleen 
de delen 2 en 6 hebben 21 plaatjes. De plaatjes zijn voor elk deeltje afzonderlijk 
genummerd. De plaatjes werden verpakt bij de flessen azijn, en er waren 
flacons en kruiken waar bonnen op 
geplakt zaten. 
 
De boekjes zijn ongedateerd. Alleen van 
het derde boekje is bekend dat het op 1 
september 1930 verschenen is. Het 
laatste boekje is in de spelling Marchant, 
dus van 1934 of later.  
Tussen het tweede en derde boekje, dus 
rond de tijd van de beurskrach, is de naam 
van het bedrijf veranderd van J.A. Haas & 
Zoon Azijnfabrikanten in Haas’ Azijn-
fabrieken N.V. 
 
Liefhebbers van Piggelmee, het succes-
nummer van Van Nelle, kunnen in het 
zesde boekje het oorspronkelijke verhaal 
lezen van het tovervisje mannetje Timpe-
tee en de arme visser met zijn vrouw die 
te veel wenst, maar bij Vader Haas komt 
daar geen Van Nelle koffie aan te pas. 
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HAAS01 – 07  
Sprookjesboeken van Vader Haas 
 
Sprookjesboeken van Vader Haas. 
Eerste tot en met zesde boekje: Sprookjes van Grimm, voor de kleintjes naverteld door Felix Ortt.  
Zevende boekje: Sprookjes van Perrault, Hauff, Bechstein, en Andersen, naverteld door Mevr. E. Dopheide-Witte 
(Tante Lize) 
Met prentjes van Jan Wiegman. 
Uitgave van J.A. Haas & Zoon Azijnfabrikanten – Haarlem. 
 
Zeven genummerde boekjes. 
Vanaf het derde boekje is de naam van het bedrijf gewijzigd in Haas’ Azijnfabrieken N.V. 
Zie verder de inleiding op de pagina hiervoor. 
 
Prijs:  50 cents per post (album 6: 40 cents) 
 
 

 

HAAS01 
Eerste boekje 
 
(1928 ?) 
 
Het eerste boekje bevat 7 sprookjes: 
 
1. De wolf en de zeven geitjes 
2. De aardmannetjes 
3. De Tooverberg 
4. Repelsteeltje 
5. Rapunzel 
6. Doornroosje 
7. De gouden gans 
 
48 pagina’s inclusief 1 pagina inhouds-
opgave achterin. 24 plaatjes om in te 
plakken in de tekst. 
 
 

 
 
 

HAAS02 
Tweede boekje 
 
(1929 ?) 
 
Het tweede boekje bevat 6 sprookjes: 

1. Roodkapje 
2. De Bremer Stadsmuzikanten 
3. Hans en Grietje 
4. De zwerftochten van Klein 

Duimpje 
5. Het Aardmannetje 
6. Het levenswater. 

 
61 pagina’s inclusief 1 pagina inhouds-
opgave achterin. 21 plaatjes om in te 
plakken in de tekst. 
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HAAS03 
Derde boekje 
 
(1 september 1930) 
 
Het derde boekje bevat 7 sprookjes: 
1. Koning Lijsterbaard 
2. Asschepoes 
3. Broertje en zusje 
4. Vrouw Holle 
5. De Strohalm, Het Kooltje en De 

Boon 
6. Tafeltje-dek-je, Goudezeltje en 

Knuppel-uit-de-zak 
7. De Geest in de Flesch 
 
64 pagina’s inclusief 1 pagina inhouds-
opgave achterin. 24 plaatjes om in te 
plakken in de tekst. 
 

 

HAAS04 
Vierde boekje 
 
(juli 1932) 
 
Het vierde boekje bevat 6 sprookjes: 
1. De drie broeders 
2. De arme molenaarsjongen en het 

poesje 
3. Gelukkige Hans 
4. Het dappere kleermakertje 
5. Dokter Alwetend 
6. De kunst om bang te worden 
 
52 pagina’s inclusief 1 pagina inhouds-
opgave achterin.  24 plaatjes om in te 
plakken in de tekst. 
 
 

 
 

HAAS05 
Vijfde boekje 
 
(1933 ?) 
 
Het vijfde boekje bevat 7 sprookjes: 
1. De Kikvorschkoning 
2. Sneeuwwitje en Rozerood 
3. De Ganzenhoedster 
4. Klein Duimpje 
5. De zes zwanen 
6. De voordeelige koop 
7. De wolf en de vos 
 
56 pagina’s inclusief 1 pagina inhouds-
opgave achterin. 24 plaatjes om in te 
plakken in de tekst. 
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HAAS06 
Zesde boekje 
 
(1934 ?) 
 
Het zesde boekje bevat 7 sprookjes: 
1. Sneeuwwitje 
2. De witte slang 
3. De visscher en zijn vrouw 
4. De geschenken van het dwergen-

volk 
5. Het huis in het bosch 
6. De arme en de rijke 
7. De haas en de egel 
 
58 pagina’s inclusief 1 pagina inhouds-
opgave achterin. 21 plaatjes om in te 
plakken in de tekst. 
 
 
 

HAAS07 
Zevende boekje 
 
(1935 ?) 
 
Dit boekje is in de nieuwe spelling 
Marchant (1934). 
 
Het bevat 6 sprookjes, van andere 
bronnen dan de voorgaande. 
1. De gelaarsde kat 
2. De geschiedenis van kalif Ooievaar 
3. Het meisje met de zwavelstokken 
4. Het kaboutermutsje 
5. Het lelijke jonge eendje 
6. De geschiedenis van den kleine 

Moek (= Nepomuk) 
 
63 pagina’s inclusief 1 pagina inhouds-
opgave achterin. 24 plaatjes om in te 
plakken in de tekst. 
 
 

 

 


