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Kaiser 

Koek- en beschuitfabriek Paul C. Kaiser Rotterdam en Den Haag 
en Koninklijke Luxe Broodbakkerijen Paul C. Kaiser Amsterdam, 
Hilversum en Bussum 
 

 
 
Koek- en beschuitfabriek Paul C. Kaiser is welbekend van het karakteristieke 
figuurtje Paula dat in het decoratieve bedrijfsembleem en op de reclame-
bonnen prijkte. De broodbakkerij Kaiser en de door Kaiser overgenomen 
bakkerijen Henri J. Carels in Haarlem en Van Schaick & Baljon in Rotterdam 
brachten al aan het begin van de eeuw enkele series plaatjes uit. Als eerste de 
serie Houses of Parliament afkomstig van de firma Wills in Engeland. 
Rond 1905 deed Kaiser mee 
aan de “zwartjes” hausse met 
een serie van 100 kinderfo-
tootjes aangeduid als Serie I, 
met “nette Albums à 40 Ct.”. 
Enkele jaren later volgde een 
serie van 50 chromo’s getiteld 
Nederland in Beeld (Serie 2), 
eveneens met een album. 
Deze twee albums hebben we 
nog niet aangetroffen. 

 
De Haagse vestiging kwam vervolgens al rond 1910 met een insteekalbum van 
romanformaat, het Vlaggen- en wapenboek met 72 wapenplaatjes, aangevuld 
met 50 plaatjes van soldaten. Kaiser is het enige bedrijf dat dit album uit-
gegeven heeft. De wapenplaatjes zijn door verschillende bedrijven uitgebracht 
zonder album. De soldaten zijn alleen bekend van Kaiser. 
De vestiging in Bussum kwam in 1913 met een groot kwartoalbum met slechts 
60 plaatjes, Geschiedenis van Napoleon 1813-1913. Deze serie reclame-
plaatjes is door een aantal bedrijven uitgegeven, waaronder Boon en Grootes 
Cacao en Chocolade, en de wijnhandels Antonissen in Den Haag en Coerts in 
Delfzijl. Het album is echter zeldzaam, daarom wordt het hier toch behandeld 
hoewel het geen unieke uitgave is. 
 
Het moederbedrijf in Rotterdam hield zich afzijdig van de albummarkt, tot in de 
twintiger jaren de concurrentiestrijd tussen de koek- en beschuitfabrikanten 
uitbrak. Toen in de twintiger jaren jeugdboeken sterk in opkomst kwamen, liet 
beschuitfabrikant Hille de populaire schrijver C.Joh. Kieviet twee jeugdboeken 
schrijven, die beide uitgegeven werden met vaste illustraties (1925 – 1926). De 
Deventer koekfabrikant Bussink begon in 1927 aan een opmerkelijke serie 
provinciealbums in romanformaat met bladversieringen, geproduceerd door 
drukkerij Mortelmans in Den Haag. Kaiser haakte hierop in door Mortelmans 
een serie jeugdboeken te laten maken naar het model van de albums van 
Bussink en geschreven door Kieviet. Anders dan bij Hille kreeg Kieviet bij 
Kaiser de vrije hand. Hij schreef een verhaal, waarna Piet van der Hem er 
plaatjes bij schilderde. De 64 plaatjes werden niet zoals gebruikelijk op aparte 
pagina’s gezet, maar in de tekst opgenomen zodat ze direct een plaats in het 
verhaal hadden. Hiermee was een nieuw soort jeugdalbum ontworpen, dat 
daarna werd overgenomen door concurrent Haust en door zeepfabriek Lever. 
De in het totaal acht boeken die zo ontstaan zijn kunnen naast elkaar in de 
boekenkast geplaatst worden als één reeks jeugdromans. 

 
De vele open ruimtes voor de plaatjes in de boeken werden 
benut om reclame te maken voor de diverse Kaiser producten. 
Andere fabrikanten namen dit later in hun albums over. 
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Alle genoemde albums zijn stevige ingebonden boeken met rugtitel. De 
Bussink-albums hebben een zwarte rug. Dat werd voor de jeugdalbums 
kennelijk minder geschikt gevonden; de drie Benito-albums van Kaiser en de 
twee Snoet-albums van Haust kregen een blauwe rug. De twee volgende 
albums van Kaiser kregen echter wel een zwarte rug. 
 
Kieviet koos voor de boeken van Kaiser een figuur – Benito de jonge zwerver 
– die het midden hield tussen zijn inmiddels meer dan dertig jaar oude 
succesfiguur Dik Trom en het wereldberoemde weeskind Remi, en hij maakte 
daar geen geheim van. Het eerste hoofdstuk van het eerste boek heet dan ook 
veelzeggend: „Alleen op de wereld”. De oude schrijver-schoolmeester heeft het 
duidelijk moeilijk met de “verruwing” van de spelling en schrijft hardnekkig 
“meê” en “moê” als verbasteringen van “mede” en ”moede”. 
De drie boeken hebben geen ondertitel. Kieviet schreef ze alledrie al in 1930 
en ‘31. Het eerste deel verscheen in augustus 1930, zonder nadere aanduiding 
dat het een reeks zou worden. Kieviet overleed in augustus 1931. Het tweede 
deel verscheen met enige vertraging pas in 1932 – mogelijk omdat de schilder 
Van der Hem inmiddels voor concurrent Haust was gaan werken. Daarin wordt 
het overlijden van de “geniale schrijver” gemeld en wordt ook het derde deel 
aangekondigd, waarvan Kieviet het manuscript kort voor zijn dood heeft 
afgeleverd. Het derde deel verscheen tenslotte in 1933, met voorin een In 
Memoriam met een grote foto van Kieviet. 
 

Kaiser heeft de “jeugdroman” als plaatjes-
album vormgegeven, maar heeft ook ge-
broken met de populaire verzamelplaat-
jes. Bij de producten werden alleen nog 
bons verpakt, die tegen plaatjes, albums 
en andere artikelen ingewisseld konden 
worden. Dit voorbeeld werd naarmate de 
crisis verdiepte door meer albumuitgevers 
gevolgd. Aanvankelijk waren dit de Paula-
bonnen, maar na het succes van het 
eerste album werden deze tijdelijk ver-
vangen door Benito-bonnen. 

 
Door de vertraging die het tweede Benito album opliep hadden de klanten 
Benito-bonnen over. Daarom bedacht Kaiser een bijzondere reclame-
campagne. Er verscheen een plakboek met het figuurtje Paula die als een 
prinses in een rijtuig rondreist en Paula producten uitdeelt aan kinderen, te 
verkrijgen voor 50 “Benito-bons”. Dit dunne gekartonneerde boek getiteld Paula 
en de Vacantie op de Dorpsschool is 
uitgevoerd zoals de eerste plakalbums die 
in de negentiende eeuw verschenen, met 
grote kleurenplaten waarin delen blanco 
gelaten zijn en losse bladen met uitknip-
plaatjes waarmee de blanco delen aan-
gevuld moeten worden. Dit is het enige 
plaatjesalbum in deze vorm dat in de 20e 
eeuw verschenen is. 
In dit plakalbum wordt uitvoerig reclame 
gemaakt voor het tweede deel van de 
avonturen van Benito dat alsnog uit-
gegeven gaat worden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Joh. Kieviet, de befaamde 
schrijver van Dik Trom en van 
de Benito albums, geëerd met 

een grote foto in het derde 
album. 
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Concurrent Haust haakte direct in op het succes van de nieuwe “jeugdroman” 
en kwam – mogelijk in de verwachting dat er na diens dood geen boeken van 
Kieviet meer zouden verschijnen – al in april 1932 met het eerste deel van een 
reeks jeugdboeken over de hond Snoet, eveneens getekend door Piet van der 
Hem, waarvoor een andere populaire schrijver Henri van Wermeskerken werd 
aangetrokken. Er verscheen alleen nog een tweede deel in 1933. Van 
Wermeskerken leunde hierbij zwaar op zijn illustere voorganger Kieviet door 
ook een zwervende weesjongen ten tonele te voeren. 
Na het verschijnen van het laatste Benito boek zat Kaiser zonder schrijver en 
zonder illustrator. In het geheim werd Van Wermeskerken gevraagd om voor 
Kaiser te gaan schrijven. Hij deed dat onder het pseudoniem Henri van Woude, 
ontleend aan het pseudoniem Johanna van Woude dat zijn moeder, een 
bekend romanschrijfster die rond 1900 vele boeken publiceerde, had gebruikt. 
Als illustrator werd Willy Sluiter aangetrokken, een bekende kunstschilder die 
veel reclamewerk heeft gedaan. 
In september 1934 verscheen al weer een nieuwe “jeugdroman”, nu net als de 
Bussink-albums met een vereenvoudigde paginaopmaak. Er wordt weer een 
zwervertje ten tonele gevoerd, het Chinese jongetje Pau Li, een naam die 
mogelijk is gekozen als hommage aan de opdrachtgever Paul Kaiser en het 
Kaiser figuurtje Paula. 
Kaiser wil hier duidelijk mee verder. In het voorwoord schrijft de directie: 

“Wij twijfelen niet, of onze vele jeugdige vrienden zullen spoedig even 
hartelijk belang gaan stellen in de lotgevallen van dit jonge Chineesje, 
als ze dat in die van Benito, de jonge zwerver, hebben gedaan.” 

Aan het einde van dit boek laat de schrijver Pau Li zijn voorganger in het 
avontuur Benito ontmoeten. Hiermee is de deur opengezet voor een volgend 
avontuur. Dat nieuwe avontuur verschijnt pas anderhalf jaar later. Van Wer-
meskerken heeft zijn congé gekregen bij Haust en mag nu samen met de 
schilder Sluiter een vervolg maken. Van Wermeskerken, die al eerder heeft 
laten zien goed op zijn beroemde voorganger te kunnen voortbouwen, laat de 
twee jongens samen door de wereld zwerven, via Engeland en Amerika naar 
China, waar Pau Li tenslotte weer verenigd wordt met zijn vader. 
Dan is het zwerven ook voor Kaiser genoeg geweest. 
 
Naast deze jeugdalbums geeft Kaiser net 
als andere bedrijven in de dertiger jaren 
ook nog enkele jeugdboeken uit, waarvan 
De man die op Napoleon leek door Hans 
de la Rive Box, het bekendst is.  
In 1938-1939 doet Kaiser met diverse 
andere beschuitfabrikanten mee met de 
verspreiding van de plaatjes voor het 
A.N.W.B.-album “De Veilige Weg”. In de 
vijftiger jaren verschijnt nog een leesboek 
en een boek over voetballen geschreven 
door de populaire radioreporter Han 
Hollander, en in 1955 een groot aantal 
stroken voor de kleintjes – zgn. leporello’s 
– met de avonturen van Piet en Puk. 
 
In 1965 komt Kaiser nog één keer terug met een “plaatjesboek”, De kinderen 
van Zestienhoven, door Wim Hora Adema, een modern kinderboekje met 
illustraties van de tekenares Fiep Westendorp, bekend van o.a. Jip en Janneke. 
Hiermee valt Kaiser min of meer terug op het Paula album; de plaatjes voor dit 
boek worden als afknipplaatjes op vellen geleverd. 
Dit boekje was bedoeld als eerste in een reeks en heeft dan ook nummer 1 
gekregen. De bakkerswinkels die als trekker in de strijd tegen de supermarkten 
opnieuw de naam Kaiser zijn gegeven door de eigenaar van het merk, de 
beleggingsmaatschappij Van der Meer & Schoep, sluiten echter en de 
merknaam Kaiser verdwijnt voorgoed.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Een mooi album 
Eigenlijk zijn het leesboeken, 
welke de firma Paul C. Kaiser, 
als reclame voor haar artikelen 
uitgeeft. Benito en Pauli spelen 
er de hoofdrollen in en hun 
avonturen zijn van dien aard, 
dat de jeugdige lezers, waar-
voor zij bestemd zijn, er echt 
van genieten, terwijl zij met 
graagte er de plaatjes voor ver-
zamelen, die hun boek volledig 
en mooi maken.  
Thans is een vijfde boek van 
Henri van Wermeskerken 
verschenen: „Twee zwervers 
door de groote wereld", dat bij 
de vorige zeker niet onderdoet 
in spanning en dus een zeer 
boeiend verhaal is. Willy Sluiter 
teekende er de prachtige ge-
kleurde illustraties voor, die als 
losse plaatjes beschikbaar 
worden gesteld. 
Nieuwsblad van het Noorden 
25 mei 1936 
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KAIS01 
Vlaggen- en Wapenboek 
 
Vlaggen- en wapenboek, aangeboden door de firma Paul 
C. Kaiser, Den Haag. (circa 1910) 
 
16 blanco pagina’s met 122 chromo’s om in te steken. 
 
Kenmerken 
Halflinnen insteekalbum van 20,5 x 29 cm met stijve kaft 
beplakt met papier met linnenprint. Het pakket van 4 
dubbele bladen is in de band geniet, wat gebruikelijk was 
bij de eerste Nederlandse albums en daarvóór bij de 
prentbriefkaartenalbums. De 16 pagina’s met plaats voor 
9 plaatjes bieden ruimte aan het gangbare aantal van 144 
plaatjes. 
 
Van de plaatjes van wapens met vlaggen erboven 
waarnaar het boek genoemd is, bestaan er 72. Deze 
plaatjes van hoge grafische kwaliteit zijn waarschijnlijk 
afkomstig uit Engeland en zijn in Nederland uitgebracht 
door reclamehandel L. Friezer & Co in Amsterdam. Ze zijn 
ook zonder album uitgegeven door diverse andere 
bedrijven, bijv. Neelmeijer. Met deze serie van 72 is 
precies de helft van het album gevuld. 
Daarna is nog een serie afbeeldingen van militaire 
uniformen uit verschillende landen uitgebracht van de-
zelfde kwaliteit. Hiervan zijn er slechts 50 verschenen, 
zodat de laatste tweeënhalve pagina’s leeg zijn. 

De volledige lijsten van deze plaatjes zijn afgedrukt op de laatste pagina’s van dit document.  
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KAIS02 
Geschiedenis van Napoleon 1813 – 1913  
 
Geschiedenis van Napoleon 1813-1913. Souvenir aan-
geboden door: Paul C. Kaiser Bussum. 1913 
 
12 tekstloze pagina’s om  60 heliografieën in te steken. 
 
De plaatjesserie over Napoleon is in 1913 als reclame-
serie uitgegeven bij gelegenheid van de honderdste 
verjaardag van de overwinning op Napoleon in 1813. De 
serie is door 15 bedrijven verspreid. Er werd een vierkant 
album met dieprode omslag bij gemaakt getiteld 
“Geschiedenis van Napoleon 1813 – 1913”, met goud-
opdruk waar de firmanaam aan toegevoegd kon worden. 
Dat is door 6 bedrijven uitgegeven.  
 
Kenmerken 
Vierkant halflinnen insteekalbum van kwartoformaat (31 
x 25,5 cm), met firmaopdruk en opgeplakte kleu-renplaat 
op de voorkant. 12 tekstloze pagina’s waar 6 plaatjes 
ingestoken kunnen worden. De serie bestaat uit 60 
plaatjes; het laatste blad blijft dus leeg. 
De tamelijk grote zwart-wit gravureplaatjes van circa 
Kaufmannsformaat, variërend van 105 x 65 tot 100 x 71 
mm, zijn gedrukt op glad dun ecrukleurig karton. Ze 
hebben een ruime rand, waarin bovenaan een histo-
rische datum staat en onderaan een zeer beknopte bijbehorende tekst. De meeste plaatjes zijn liggend, maar er zijn 
enkele staande die ook liggend ingestoken moeten worden, zoals hieronder aan het plaatje linksonder te zien is. 
 
Inhoud 
Deze plaatjesserie is uitgegeven ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de volkerenslag bij Leipzig. De titel is 
niet correct. De plaatjes volgen de geschiedenis van Napoleon van 1805 tot de slag bij Waterloo in 1815 (plaatje 35) 
afgewisseld met enkele scenes uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis uit die periode. Daarma wordt 
vervolgd met het koninkrijk der Nederlanden van Willem I t/m Wilhelmina en Emma op plaatje 60. 
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KAIS03 

BENITO – de jonge zwerver 
 
Benito, de jonge zwerver. Door C.Joh. Kieviet. 
Uitgave N.V. Paul C. Kaiser Biskwie-, Koek- en 
Beschuit-fabrieken Rotterdam. September 1930. 
 
77 pagina’s geteld vanaf het begin van het eerste 
hoofdstuk inclusief inhoudsopgave achterin, vooraf-
gegaan door het titelblad en een blad met voorwoord en 
titelplaat. 64 doorgenummerde plaatjes van verschil-
lende formaten, 44 kleine, 12 dubbele en 8 grote 
(vierdubbele) om in te plakken in de tekst. 
 
Prijs: 100 Paula bons of ƒ 0,80.  
Alle plaatjes samen voor 92 bons. 
 
Kenmerken 
Dit is net als de volgende Benito-albums een halflinnen 
album in romanformaat, met blauwe rug met titelopdruk, 
en beplakt voor- en achterplat. Op het lichtblauwe 
achterplat is groot het bedrijfsembleem afgebeeld, zoals 
hiervoor op pagina 1. 
Alle tekstpagina’s hebben een dubbele omkadering. Het 
tekstvlak is net als bij de eerste albums van Bussink klein, 
slechts 12 x 16,2 cm, zodat het tamelijk korte verhaal met 
alle platen toch een redelijk dik boekwerk vult. 
 

De albums zijn niet voorzien van opvulstroken, waardoor de gevulde albums bol staan en de band gemakkelijk barst. 
 
De geschilderde plaatjes van het door Bussink geïntroduceerde bredere formaat 60 x 80 mm (en veelvouden) met een 
witte rand zijn redelijk dik en stijf. In de nummering is geen verschil gemaakt tussen de verschillende formaten. 
 
De plaatjes zijn op de achterzijde voorzien van de naam van het album en het paginanummer, en zijn genummerd van 1 – 64. De 
kleine plaatjes en de meeste dubbele plaatjes zijn gesigneerd PVDH, de grote platen voluit met PVANDERHEM. 

 
Inhoud 
Kieviet laat dit verhaal beginnen met de verdwijning van oom 
Albertini, die met Benito rondzwerft als “kermisvolk”. 
„Beste kameraad, ik ga je verlaten, want als ik langer bij je bleef, 
vrees ik, dat je door mijn voorbeeld eenmaal worden zou, zooals 
ik ben, en dat mag niet, Benito, dat wil ik niet op mijn geweten 
hebben. Daarom verlaat ik je. Blijf braaf, mijn jongen, dan zal 
God je zegenen.” 

In de volgende hoofdstukken trekt Benito alleen verder, vindt de 
ezel Socrates, die van een Belgisch circus is afgedwaald, 
waarmee hij gaat optreden, redt en passent een drenkeling en 
levert de ezel bij het circus af. Onderweg worden de beziens-
waardigheden aangedaan van Delft, Den Haag en Rotterdam, 
waar hij zich als verstekeling aan boord begeeft van een schip 
dat naar Indië vaart en in bescherming wordt genomen door de 
man die hij eerder gered heeft, toevallig een schatrijke reder. 
 
 
 
 
 

De illustrator heeft “het Witte Huis” in de thuisbasis van Kaiser 
Rotterdam, het reclameopschrift van zijn broodheer gegeven, op 

de plek die in het album Hollandsche Kunst van Van Nelle (1903) 
 in beslag wordt genomen door “Eenhoorn rijwielen”.  
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KAIS04 
Benito, de jonge zwerver, deel II 
 
Benito, de jonge zwerver. Door C.Joh. Kieviet. Deel II. 
Uitgave N.V. Paul C. Kaiser Biskwie-, Koek- en 
Beschuitfabrieken Rotterdam. 1932. 
 
88 pagina’s vanaf het begin van het eerste hoofdstuk, 
voorafgegaan door het titelblad en een blad met voor-
woord en titelplaat. 64 doorgenummerde plaatjes van 
verschillende formaten, 44 kleine, 12 dubbele en 8 grote 
(vierdubbele) om in te plakken in de tekst. 
Prijs: 100 Benito bons of ƒ 0,80. 
Alle plaatjes samen voor 92 bons. 
 
Kenmerken 
De uitvoering van dit album komt overeen met het eerste. 
Het verhaal is ook weer ingedeeld in vijf genummerde 
hoofdstukken, maar de tekst is omvangrijker, waardoor 
het verhaal met de platen elf pagina’s meer in beslag 
neemt. Ook de uitvoering van de plaatjes is hetzelfde, 
maar de schilderingen zijn duidelijk minder gedetailleerd. 
Alleen in dit album wordt nog een vierde formaat plaatje 
gebruikt, namelijk twee plaatjes met dubbele lengte (6 x 
16 cm) in plaats van dubbele breedte (12 x 8 cm). Dit zijn 
dus smalle stroken, ter hoogte van de tekstbladspiegel, 
waarmee Verkade bij de herstart in 1925 al begonnen is. 
De plaatjes zijn op de achterzijde genummerd van 1 – 64. Ze 
zijn gesigneerd PVDH of voluit PVANDERHEM. 

 
In het voorwoord heeft Kaiser een opmerkelijke fout gemaakt, door bij de mededeling van het overlijden van de 
sterauteur de naam van diens beroemdste personage Dik Trom foutief te spellen als “Dick Trom”.  
 
Inhoud 
Dit hele tweede verhaal gaat over de belevenissen tijdens de bootreis naar Indië, het “schoone Insulinde”. Benito wordt 
door de rijke reder keurig uitgemonsterd en overeenkomstig zijn mindere status in de tweede klasse ondergebracht. 
Onder de passagiers bevindt zich een Indische Prins, die op visite is geweest bij de Koningin met zijn gemalin, een 
Oostersche Prinses, waarvan bekend is dat zij “verzot zijn op paarlen en briljanten, maar op paarlen het meest”. Benito, 
die muzikaal begaafd blijkt te zijn, krijgt vioolles en een kameraadje dat al snel overboord gaat maar gered wordt. Na 
een bezoek aan Algiers, dat heel wat aardige plaatjes oplevert, vindt Benito zijn oom die onderweg was op een 
vrachtboot naar Calcutta in de gevangenis in Genua. Benito ontdekt de diefstal van de kostbare paarlen van de 
Oostersche Prinses en weet die op te lossen. In Egypte doet Benito een negerslaafje Samba op, die in goed allochtoons 
uitlegt: “Ik gewegloopt, ik geneemd een boot” en door de vriendelijke reder wordt bejegend met “wat moeten wij met 
dien nikker beginnen”. Samba en Benito geven samen een acht pagina’s lange benefietvoorstelling voor de weduwe 
en kindertjes van een verongelukte matroos, “die door zijn dood ongetwijfeld tot diepe armoede zouden vervallen” (het 
is 1931), om dan abrupt aan te komen op het eindpunt Tandjong Priok 
Varend op de Orion (23.371 ton) kijken ze met bewondering naar de Leviathan (54.282 ton) en Olympic (46.439 ton),  
zusje van de Titanic, alle drie te vinden in het Hooimeijer album Oceaanreuzen, plaatjes 59, 7 en 52. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachtelijke 
reddingsoperatie aan 
boord van de Orion.
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KAIS06 
Benito, de jonge zwerver, deel III 
 
Benito, de jonge zwerver. Door C.Joh. Kieviet. Deel III. 
Uitgave N.V. Paul C. Kaiser Biskwie-, Koek- en 
Beschuitfabrieken Rotterdam. 1933. 
 
93 pagina’s geteld vanaf het begin van het eerste 
hoofdstuk inclusief inhoudsopgave achterin, vooraf-
gegaan door het titelblad met In Memoriam op de 
achterzijde en een blad met voorwoord en titelplaat. 64 
doorgenummerde plaatjes van verschillende formaten, 
44 kleine, 12 dubbele en 8 grote (vierdubbele) om in te 
plakken in de tekst. 

Prijs: 100 Benito bons of ƒ 0,80   
Alle plaatjes samen voor 92 bons. 
 
Kenmerken 
De uitvoering van dit album komt overeen met de twee 
voorgaande. Ook de uitvoering van de plaatjes is 
hetzelfde. De tekst is nog omvangrijker, waardoor het 
verhaal dat in zes hoofdstukken is ingedeeld nog vijf 
pagina’s meer in beslag neemt. Afwijkend is de mee-
geleverde zwart-wit foto van Kieviet achterop het titelblad. 
Opvallend in dit album is het overmatig gebruik van de 
kleur bruin, vaak gecombineerd met azuur, wat een 
tropisch karakter aan de plaatjes moet geven. 

 
De plaatjes zijn op de achterzijde genummerd van 1 – 64. De kleine plaatjes en de dubbele plaatjes zijn gesigneerd PVDH, de grote 
platen voluit met PVANDERHEM. 

 
Inhoud 
Samba wordt achtergelaten op de boot. De eerste nacht in Batavia maakt Benito kennis met muskieten, gekko’s, 
schorpioenen en andere creaturen die het leven in de tropen veraangenamen. In Batavia bezoeken ze het koloniaal 
museum en het aquarium, en in Buitenzorg “den beroemden Plantentuin” (bekend van het album “Indische Tuin-
bloemen”, Van Dorp, 1940). De hulp van de reder wordt ingeroepen door een tante in Bandoeng, bij wie het spookt. 
Als Benito ’s nachts onderweg in het oerwoud wordt overvallen, wordt hij gered door de weggelopen Samba, die bij 
toeval juist daar lag te slapen. Na wat inlichtingen ingewonnen te hebben en een luchtuitstapje met de K.N.I.L.M. wordt 
een val opgezet voor het spook, dat een bediende blijkt te zijn die daartoe is aangezet door de boze huisbaas. 
Dan volgen nog enige jachtavonturen waar Oom Theo en Aboe Do zich niet voor geschaamd zouden hebben, waarna 
het verhaal weer abrupt eindigt op de boot voor de terugreis. 
 
 
Een inlander is verslonden door een 

krokodil. Zijn vrouw begeeft zich 
mee op de jacht: 

 
 ….. het was duidelijk dat zij zich op 

het misdadige monster wilde 
wreken, door hem met eigen 

hand te dooden …… 
 

Sarinah stak hem uit woede en 
wraakzucht op een weeke plaats 
haar lans tot diep in het lichaam. 
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KAIS07 
Pau Li, de kleine Chinees 
 
Pau Li, de kleine Chinees. Door Henri van Woude 
(pseudoniem van Henri van Wermeskerken). 
Met teekeningen van Willy Sluiter. 
Uitgave N.V. Paul C. Kaiser Biskwie-, Koek- en Beschuit-
fabrieken Rotterdam. September 1934. 
 
127 pagina’s geteld vanaf het begin van het eerste 
hoofdstuk inclusief inhoudsopgave achterin, vooraf-
gegaan door het titelblad en een blad met voorwoord en 
titelplaat. 64 doorgenummerde plaatjes van verschil-
lende formaten, 43 kleine, 13 dubbele en 8 grote 
(vierdubbele) om in te plakken in de tekst. 
 
Prijs: 100 Paula bons of ƒ 0,80  
 
Kenmerken 
Dit album is van hetzelfde formaat als de vorige drie, maar 
de uitvoering verschilt. De linnen rug is zwart, de pagina-
kaders zijn weggelaten en de tekstbladspiegel is vergroot 
naar 12,6 x 18,5 cm. Niettemin is het aantal pagina’s zeer 
groot voor een album. Er is niet bespaard op de dikte van 
het papier waardoor de albums opmerkelijk zwaar zijn; 
een schoon exemplaar weegt al bijna 700 gram. Bij de 
binding is veel ruimte gelaten, zodat het album kan 
uitzetten als het gevuld wordt met plaatjes, maar omdat 
dat alleen aan de zijkanten is gebeurd kan het toch bol gaan staan en losscheuren. Boven het begin van een hoofdstuk 
staat de hoofdstukaanduiding ontsierend in hoofdletters en onderstreept gedrukt. Dit boek, en ook het volgende, doet 
aanzienlijk onvriendelijker aan dan de voorgaande. 
De uitvoering van de plaatjes is hetzelfde als bij de vorige boeken, maar de stijl van Sluiter is sterk verschillend van die 
van zijn voorganger. Sluiter beschouwt zichzelf als kunstschilder, niet als illustrator. 
De plaatjes zijn weer op de achterzijde genummerd van 1 – 64. Alle plaatjes en platen zijn gesigneerd W.S – 

 
Inhoud 
Na de Tjoklat-bruine avonturen in Indië is het Volendammer 
Chineesje even een koude douche, maar een echte Holland-
sche jongen went daar snel aan. 
Het jongetje Li Pau wordt door de Rotterdamse joffer Knopje 
gevonden in een mand appelen. Hij is samen met zijn vader uit 
China gevlucht voor de wrede Japanners, de harde actualiteit 
van die dagen. Na de kennismaking met het barbaarse 
Rotterdam en het Hollandse straatvoetbal gaat Pau Li met zijn 
vader aan de slag als fruitventer. Ze zwerven samen naar 
België, waar ze veel gastvrijheid ondervinden, om te proberen 
in Antwerpen een boot naar China te vinden. Vader vindt werk 
op een boot, en Pau Li keert alleen terug naar Holland: “Alleen 
op de wereld” heet nu hoofdstuk 14. Met een parlevinker komt 
hij in Volendam aan, waar hij zich door de toeristen laat kieken. 
Hij valt in het water en wordt gered door …… Benito, die daar 
op bezoek is met zijn beschermheer. Samen mogen ze 
optreden in een film. 
    “De filmband draaide, de lens nam hen op …… Die zou hen 
beiden nog meer opnemen, en in verre landen ……” 
Met die slotwoorden belooft Van Wermeskerken zich een 
verdere toekomst bij Kaiser, zoals hij eerder – vergeefs – bij 
Haust gedaan heeft. 
 

 
Sluiter heeft zichzelf ook een plaatsje gegeven in dit album.  
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KAIS08 
Twee zwervers door de grote wereld 

 
Twee zwervers door de grote wereld. Door Henri van 
Wermeskerken. Met tekeningen van Willy Sluiter. 
Uitgave N.V. Paul C. Kaiser Biskwie-, Koek- en 
Beschuitfabrieken Rotterdam. April 1936 
 
160 pagina’s geteld vanaf het begin van het eerste 
hoofdstuk inclusief inhoudsopgave achterin, vooraf-
gegaan door het titelblad en een blad met voorwoord en 
titelplaat. 64 doorgenummerde plaatjes van verschil-
lende formaten, 44 kleine, 12 dubbele en 8 grote 
(vierdubbele) om in te plakken in de tekst. 
 
Prijs: 100 Paula bons of ƒ 0,80  
 
Kenmerken 
De uitvoering van dit album komt overeen met het vorige. 
De dikte van dit album wordt alleen benaderd door het 
grote Indië-album van Droste, dat nog net iets meer maar 
dunnere pagina’s heeft. Dit album haalt een gewicht van 
ruim 800 gram. De binding is verbeterd, zodat het album 
niet bol gaat staan en de band niet scheurt. Boven het 
begin van een hoofdstuk staat weer de hoofdstuk-
aanduiding ontsierend in hoofdletters en onderstreept 
gedrukt. 

 
De uitvoering van de plaatjes is hetzelfde als bij de vorige boeken. Opmerkelijk is dat twee grote platen in de breedte 
zijn en dus dwars op de pagina gezet zijn, en er één lange, smalle dubbele plaat is (met reuzesequoia’s). 
 
De plaatjes zijn weer op de achterzijde genummerd van 1 – 64. Niet alle plaatjes zijn zichtbaar 
gesigneerd. De meeste zijn gesigneerd W.S –, en 2 grote platen met Willy Sluiter voluit. 

 
Inhoud 
Het laatste album wordt inderdaad weer geschreven door Henri van Wermes-
kerken, nu onder zijn eigen naam. Inmiddels is er een spellingshervorming 
gekomen, “teekening” is “tekening” geworden en “Chineesche” werd “Chinese”. Dat 
verschilt nogal wat letters, maar toch heeft Van Wermeskerken het in de album-
wereld ongekend grote aantal van 157 pagina’s nodig om het verhaal af te maken. 
 
Ook Pau Li gaat nu met Benito en zijn beschermheer op reis naar Indië, en ditmaal 
voert de reis over de Verenigde Staten, Hawaï en Hongkong. Meteen al op weg 
naar Engeland worden een paar schipbreukelingen opgevist. In Londen bezoeken 
ze de Tower en de Zoo. Als de jongens op de oceaan het schip verkennen, ontdekt 
Pau Li zijn vader, die onder in het schip als stoker werkt. De vader wordt door de 
rijke reder op een schip naar Hongkong gezet, waar hij later met Pau Li verenigd 
kan worden. In New York doen ze een grote hond op die ook al mee mag. In 
Chicago komen ze heel actueel terecht in een vuurgevecht tussen politie en 
gangsters. Als cowboys verkleed trekken ze de wildernis in. In Californië ontmoeten 
ze de reuzesequoia’s, wolven en beren, en uitgerust met echte revolvers bevrijden 
ze Benito van een bende kidnappers. Na nog een kort bezoek aan Mexico gaat het 
in één hoofdstuk nog snel naar Hawaï en door naar Hongkong, waar de vader van 
Pau Li op de steiger staat te wachten. Indië wordt niet meer bereikt. 
 
Kennelijk had Van Wermeskerken voor om een verhaal te maken dat meerdere 
boeken zou beslaan, maar moest hij er van zijn opdrachtgever na 25 hoofdstukken 
met sterke verhalen een snel en definitief einde aan maken. 
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KAIS05 
Paula en de Vacantie op de Dorpsschool 
 
Paula en de Vacantie op de Dorpsschool, een lees en 
prentenboek om zelf te illustreren. Uitgave Biskwie, Koek 
en Beschuitfabrieken N.V. Paul C. Kaiser Rotterdam, 
(1932) 
 
16 ongenummerde pagina’s inclusief het titelblad en een 
pagina reclame achterin. Met een “knipblad” waar 
figuurtjes uitgeknipt moesten worden om in te plakken. 

Prijs: 50 Benito-bonnen inclusief het knipblad. Een nieuw 
knipblad voor 15 bonnen. 
 
In het voorwoord vermeldt Kaiser het volgende: 
“Voornamelijk ter wille van de velen, die door hun ijverig 
sparen van de in onze diverse artikelen verpakte bonnen 
de beide deelen van „Benito, de Jonge Zwerver” reeds in 
hun bezit hebben, zijn wij thans overgegaan tot de uitgave 
van « Paula, en de vacantie op de dorpsschool ». Het is 
een lees- en prentenboek, dat door de kinderen zelf 
geïllustreerd kan worden door de bijbehoorende plaatjes 
uit te knippen en op te plakken.” 
 
Kenmerken 
Dun gekartonneerd plakboek van groot kwartoformaat (24 
x 32,5 cm). Op de achterkant is het bekende Paula 
figuurtje afgebeeld en is de uitgever vermeld. Het boek is 
ontworpen door het bekende Amsterdamse reclamebureau Luii & Co, eveneens vermeld op de achterkant. Het boek 
bevat een titelblad met voorwoord voorin en een reclameblad achterin. Op het reclameblad met afbeeldingen van 
producten van Kaiser is ook het eerste Benito album afgebeeld, dat kort voor dit plakboek verscheen. Op de 12 bladzijden 
ertussenin speelt zich het simpele verhaaltje af, met steeds een paginabrede aanvulplaat op de bovenste helft van de 
pagina en de tekst in twee kolommen op de onderste helft. Alle mensfiguurtjes zijn blanco gelaten en moeten aangevuld 
worden met uit het bijgeleverde knipblad te knippen figuurtjes. 
 
Inhoud 
Het verhaal houdt niet meer in dan dat zes kinderen op hun eerste vakantiedag in het bos gaan spelen. Daar krijgen ze 
onverwacht bezoek van Paula, die als een prinses in een mooi rijtuig komt aanrijden om hen te trakteren op de lekkernijen 
van Kaiser. 

 
Het fraai ogende boek is de facto 
niets meer dan een reclame voor de 
Kaiser producten en het nieuwe 
Benito album. 
 
 
 
 
 
 

   „Heb je het boek „Dik Trom” wel eens 
gelezen?” 
   Ja dat hadden ze. 
   „En hoe vonden jullie dat boek?” 
   „Prachtig! Schitterend!” 
   „Welnu, diezelfde mijnheer, die „Dik 
Trom” geschreven heeft, heeft ook het 
boek geschreven „Benito de Jonge 
Zwerver”. En dit boek is nog mooier. Het 
begin van het boek zal ik jullie eens 
voorlezen.” 
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KAIS09 
De kinderen van Zestienhoven 
 
De kinderen van Zestienhoven Nummer 1. Wim Hora 
Adema. Met gekleurde plaatjes naar originele tekeningen 
van Fiep Westendorp. Uitgave: N.V. Paul C. Kaiser, 
Rotterdam Biskwie-, Koek- en Beschuitfabrieken, (ca. 1965) 
 
32 pagina’s vanaf het titelblad met 32 kleurenplaatjes om op 
te plakken op de tekstpagina’s. 

Prijs:  48 cent.  De volledige serie plaatjes voor 50 bonnen te 
sparen op een opplakvel. 
 
Dit boekje was bedoeld als eerste in een reeks. In het 
voorwoord zegt de schrijver: “Ik hoop, dat jullie het ook 
prachtig vinden, dan wil ik er nog wel eens een schrijven”. Er 
zijn echter geen andere verschenen. 
 
 
Kenmerken 
Klein, ingenaaid boekje (14,5 x 20 cm) met vulstrips. Op de 
achterzijde van de kartonnen kaft is Paula afgebeeld in zwart.  
Het boekje heeft een voorwoord gericht aan de “Beste 
Meisjes en Jongens”, ondertekend door Paula. Het heeft 
verder geen indeling. 
 
 

De dunne papieren plaatjes van verschillende formaten werden geleverd op de Paula spaarbonnen in een katern om 
zelf uit te knippen, waardoor ze doorgaans nogal schots en scheef zijn. 
 
Inhoud 
Het boekje straalt het Annie M.G. Schmidt sfeertje van de zestiger jaren uit, vooral door de illustraties van Fiep 
Westendorp, de vaste illustratrice van Annie Schmidt – o.a. de bekende zwart-wit reeks Jip en Janneke, en de reeksen 
reclameboekjes met kleurenplaatjes Drie stouterdjes (1958, 9 deeltjes), Prélientje (1959, 9 deeltjes) en Pluis en Poezeltje 
(1963, 6 deeltjes) alle drie van Persil, en de reeks Floddertje (1968,  6 deeltjes) van Nutricia. 
Het vertelt het verhaal van vier kinderen die onlangs verhuisd zijn van het dorp Zestienhoven naar een grote stad 100 
km daar vandaan. De poes Tippie is achtergebleven in het oude huis, maar is weggelopen. Dat is de aanleiding voor het 
avontuur van één nacht, dat wordt verteld door Paula die het allemaal meegemaakt heeft in de incarnatie van beschuit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De titelplaat, waarop de verhuizing is uitgebeeld.  
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Lijst van Wapenplaatjes 
 

 1 Nederland 

 2 België 

 3 Luxemburg 

 4 Duitschland 

 5 Pruisen 

 6 Beieren 

 7 aksen 

 8 Wurtemberg 

 9 Hessen 

 10 Mecklenburg-Schwerin 

 11 Saksen-Weimar 

 12 Rusland 

 13 Frankrijk 

 14 Monaco 

 15 Spanje 

 16 Portugal 

 17 Andorra 

 18 Italië 

 19 Pauselijke Staat 

 20 San Marino 

 21 Oostenrijk-Hongarije 

 22 Bosnië 

 23 Zwitserland 

 24 Gr.Britanje & Ierland 

 25 Schotland 

 26 Ierland 

 27 Wales 

 28 Eiland Man 

 29 Channel Eilanden 

 30 Denemarken 

 31 Zweden 

 32 Noorwegen 

 33 Turkijë 

 34 Bulgarijë 

 35 Servië 

 36 Griekenland 

 37 Rumenië 

 38 Montenegro 

 39 China 

 40 Japan 

 41 Perzië 

 42 Siam 

 43 Korea 

 44 Birma 

 45 Egypte 

 46 Tunis 

 47 Marokko 

 48 Liberia 

 49 Abyssynië 

 50 Vrije Congo Staat 

 51 Madagascar 

 52 Canada 

 53 V.S. v. N. Amerika 

 54 Mexico 

 55 Haïti 

 56 Guatamala 

 57 Honduras 

 58 San Salvador 

 59 Nicaragua 

 60 Costa-Rica 

 61 San Domingo 

 62 Columbia 

 63 Venezuela 

 64 Brazilië 

 65 Peru 

 66 Bolivia 

 67 Chili 

 68 Argent. Republiek 

 69 Ecuador 

 70 Paraguay 

 71 Uruguay 

 72 Australië
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Lijst van Uniformenplaatjes 

 

 1 Duitschland Artillerie 

 2 Duitschland soldaat Transportdienst 

 3 Duitschland  Würtenbergsche Dragonder 

 4 Engeland Koninklijke Garde 

 5 Engeland Dragonders (Karabiniers) Gewoon soldaat 

 6 Engeland Iersche Infanterie 

 7 Engeland Soldaat 2de Dragond. Reg. Koninkl. Grijze Schotten 

 8 Engeland Iersche Fuseliers in Marsch tenue 

 9 Engeland Schotsche Infanterie  

 10 Engeland  Koninklijke Garde Trommelslager 

 11 Engeland  Cordon Hooglander Luitenant 

 12 Engeland  Kon. Genietroepen. Officier 

 13 Frankrijk Jagerregiment Sergeant-Majoor 

 14 Oostenrijk Koninkl. Hongaarsche Garde 

 15 Italië Lichte cavallerie. Officier 

 16  

 17 Rusland Ural Kozakken Officier 

 18 Spanje Lancier 

 19 Spanje Admiraal, groot tenue 

 20 Roumenië Huzaar 

 21 Roumenië Infanterie. Onderofficier 

 22 Noorwegen Staf-Officier 

 23 Noorwegen Infanterie der Garde gewoon soldaat 

 24 Denemarken Lijfgarde Infanterie gewoon soldaat 

 25 Denemarken Huzaar der Garde, gew. sold. 

 26 Zweden Cavallerie de Garde Officier 

 27 Zweden Kon. Infanterie der garde 

 28 Zwitserland Hoornblazer cavallerie 

 29 België Karabinier, groot tenue 

 30 België Korporaal Veldartillerie 

 31 België Bereden Jagers korporaal 

 32 Amerika Kapitein der Artillerie 

 33 Amerika Generaal, groot tenue 

 34 Amerika Hoornblazer Cavallerie 

 35 Amerika Infanterie Onder-officier 

 36 Amerika Neger-Infanterie gewoon soldaat 

 37 Turkije Gewoon soldaat, groot tenue 

 38 Engelsch-Indië Bombay lanciers 

 39 Egypte Inl. Onder-Officier d. artillerie 

 40 Egypte Veldartillerie, Kameelkorps 

 41 Eng.-Indië Lijfgarde v.d. Vice-Koning 

 42 Fransch-Algiers Tirailleur, gewoon soldaat 

 43 Frankrijk Tamboer-Majoor der Zouaven 

 44 Fransch-Algiers Inlandsch Sergeant 

 45 Afrika Khronner 

 46 Afrika Touareg, gewoon soldaat 

 47 Japan Infanterie der garde Marsch tenue 

 48 China Coreaansche Infanterie gewoon soldaat 

 49 Siam Infanterie gewoon soldaat 

 50 Marokko Cavallerie gewoon soldaat 
 

 


