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HAKA01
Met Tent en Rugzak !
Met Tent en Rugzak ! Het avontuurlijke
verhaal van een troepje jongens, dat uit
kamperen gaat. Door Ton Koot. Illustraties
van Piet Klaasse. Uitgave van de
Coöperatieve Groothandelsvereniging De
Handelskamer „HAKA” G.A. in samenwerking met de „Koninklijke Nederlandsche
Toeristenbond A.N.W.B.” (1935)
61 pagina’s vanaf het eerste titelblad plus
een pagina inhoudsopgave achterin. 80
plaatjes van verschillend formaat om in te
plakken op de tekstpagina’s en 1 grote
titelplaat.
Prijs: gratis tegen inlevering van 200 HAKAbonnen bij de HAKA Jeugdbibliotheek of een
van de ANWB kantoren in 9 steden.
Kenmerken
Dit is de enige “jeugdroman” in oblong formaat. Dit is een klassiek album van
ongeveer romanformaat (27 x 21,7 cm, nagenoeg gelijk aan de verkeersalbums
van Bussink), met een blauwe linnen rug met titelopdruk in zilver, en voor- en
achterplat beplakt met glanzend papier. Het achterplat is blanco. De tekst is in
twee kolommen gezet. De kleine plaatjes in het ruime formaat van 63 x 90 mm
(72 stuks) en de dubbele van 90 x 138 mm (5 stuks) of 206 x 90 (tekstbreedte, 2
stuks) zijn in een kolom geplakt of in een strook boven- of onderaan een
tekstpagina. Daarnaast zijn er twee paginagrote platen.
Alle plaatjes zijn aquarellen. Opmerkelijk hieraan is dat de meeste niet in een kader geschilderd zijn maar “wegvloeien”.
Deze vorm is onder de plaatjesalbums vrij zeldzaam (ook Tiktak en Oldenkott).
De meeste plaatjes zijn gesigneerd P.K. De 9 grote platen, in één pakket geleverd, zijn genummerd A – I, de kleine plaatjes 1 – 72.

HAKA
De Coöperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer „HAKA” in Rotterdam, was een
inkoopcombinatie voor kruideniers, net als Coöp De Vooruitgang waar HAKA na de oorlog mee
samenging in de CO-OP, die wijde verspreiding kreeg over Nederland. HAKA heeft in de dertiger
jaren een groot aantal leesboeken uitgegeven, voor de jeugd en voor volwassenen. De bekendste
zijn de boeken over “de zeven jongens van Duinoord”, door Leonard Roggeveen. Daarnaast was er
ook een groot handboek voor kampeerders, “Klaar voor ’t kamp”, samengesteld voor de ANWB, dat
te verkrijgen was in de bureaus van de ANWB en in de HAKA-Jeugdbibliotheek (voor 550 spaarpunten). Dezelfde
schrijver en tekenaar hebben ook het kampeeralbum gemaakt, het enige album dat HAKA heeft uitgegeven.
Een ander opmerkelijk boek van HAKA was het forse boek
met zware linnen band De luister van het land met korte
stukken van diverse auteurs van natuurpublicaties, waaronder Rinke Tolman, die na de oorlog een reeks kleine
albums voor Kanis & Gunnink maakte, en A.B. Wigman die
na de oorlog drie zakalbums maakte voor Hille, zeven
vogelalbums voor Taminiau en tenslotte het grote album Zo
leeft de Hoge Veluwe voor Rama. Dit boek is o.a.
geïllustreerd met enkele litho’s van Jan Voerman jr., die
veel werk gedaan heeft voor de Verkade-albums.

Plaatje 67: …… en Piet’s cadeau
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