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DELI01 
Defilé der sporten 
 
Han Hollander, Defilé der sporten. Deze uitgave werd 
verzorgd door de firma H.J.W. Becht te Amsterdam in 
opdracht van N.V. Handel-Maatschappij „Deli-Atjeh” 
Amsterdam – Medan – etc. (1938) 
 
110 pagina’s vanaf het voorlooptitelblad plus een pagina 
Inhoud achterin en 8 paginagrote fotobladen. 190 foto-
plaatjes in twee formaten om in te plakken. 
 
 
 
 
 
 
Dit album is gemaakt in Amsterdam, maar is alleen 
uitgegeven in Nederlands Indië door de handelsmij. Deli-
Atjeh die vele soorten goederen importeerde voor de 
verkoop in Indië. Dit grote, zware album is veel zeldzamer 
dan “Indische Tuinbloemen” van Van Dorp, dat ook alleen 
in Indië is uitgegeven. 
 
Kenmerken 
Zeer groot vollinnen album (27 x 35 cm) met opgedrukte 
voorplaat. De achterzijde is blanco. Stofomslag met foto 
van sporters; zie hieronder. De tekst is gezet in twee 
kolommen. 
De fotoplaatjes van het royale formaat 10 x 10 cm zijn afwisselend met vieren op een aparte pagina of met 1, 2 of 3 in 
de tekstkolommen geplaatst. Daarnaast zijn er 10 dubbele platen van 10 x 20 cm. Naast de verzamelplaatjes is het 
album geïllustreerd met 8 ongenummerde paginagrote foto’s die tussen de tekstbladen zijn geplakt. 

 
De 190 fotoplaatjes zijn doorlopend genummerd van 1 – 200, 
waarbij de 10 dubbele platen een dubbel nummer hebben (6/7, 
36/37, 38/39, 70/71, 97/98, 151/152, 165/166, 172/173, 180/181 
en 186/187). De fotobladen zijn van een hoogspringster, 
discuswerper, paardensport, Feyenoord stadion en Olympisch 
stadion, turner, schoonspringster, zeilboten, schaatster. 

 
Inhoud 
Het album is geschreven door de destijds zeer populaire 
radiosportverslaggever Han Hollander, die in 1937 en 
1938 ook twee sportalbums voor Smith schreef, waarvan 
het tweede “Hun grootste sportdag” met interviews met 
bekende sporters gezien kan worden als een aanvulling 
op dit boek. 
Dit omvangrijke album is een standaardwerk over de sport 
in Nederland. Hollander behandelt 17 sporten, op twee na 
in afzonderlijke hoofdstukken, vanaf het ontstaan tot het 
najaar 1937. Daarnaast zijn er vier pagina’s tabellen 
opgenomen: Tabel der Wereld-, Europeesche en Neder-
landse zwemrecords (pag. 84), Athletiek-records heeren 
(pag. 108-109), en Athletiek-records dames (pag. 110). 
De behandelde sporten zijn achtereenvolgens: Athletiek, 
Paardensport, Wielrennen, Cricket, Hockey, Voetbal, 
Tennis, Golf, Korfbal, Motorsport, Schermen, Gymnas-
tiek, Zwemmen, Zeilen en Kanosport in 1 hoofdstuk, 
Roeien, Wintersport. 
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De fotobladen in dit boek – hier de titelplaat – roepen sterke reminiscenties op aan Leni Riefenstahl’s 

“Olympia, Fest der Schönheit” (Olympiade 1938) 


