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C. Schilte en Co. 
Electrische Koffiebranderij en Theehandel 
„’t Scheepje” Delft 
 
 
 
Koffiebranderij en Theehandel Schilte (anno 1845) voerde vóór de Tweede 
Wereldoorlog de handelsnaam ’t Scheepje. Na de oorlog werd die naam niet 
meer gebruikt. De merknaam van de pakjes koffie en  thee “Clipper” verwees 
nog wel naar dit verleden. 
 

Schilte gaf van 1922 tot 1932 zes van 
de bekende reclamealbums uit ge-
schreven door Cas van Son: Album 
uit de Dierenwereld (1922), Album 
Kennis en Kunst (1924) en 4 delen 
Vaderlandsche Historie (1926 – 
1930?), en tenslotte het grotere inge-
bonden reclamealbum De Dier-
gaarde (1932?). 
Zoals bij veel bedrijven stopte de 
uitgave van albums in de aanhouden-
de recessie. 
 
 
 
 
 

 
 
In 1948/49 kwam Schilte verrassend 
terug met een zwart-wit stripboekje 
(met twee kleurplaten), “Avonturen 
van Thea Top”, waarin de dochter 
van kapitein Top op de clipper mag 
meevaren naar Indië. De aanduiding 
Nederlands Indië – eind 1949 
onafhankelijk geworden – wordt in dit 
boekje gemeden. De tekeningen en 
de tekst zijn gemaakt door de recla-
meontwerper Frank Kneteman onder 
het pseudoniem ”Franka”. 
 
Spoedig daarna verscheen een 
tweede boekje van Franka, nu een 
inplakboek “Avonturen van Thea Top 
in het circus Pitoreski” (circa 1950), 
in zwart-wit met twee steun-kleuren. 
In dit boek wordt niet meer ge-
sproken over Indië, maar tactisch 
over “avonturen in de vreemde”. 
Dit gekartonneerde kinderboek van hetzelfde formaat als het stripboek is geen 
klassiek album, maar het is zo zeldzaam dat het wel bijzondere aandacht 
verdient. 
 
Na deze bijzondere boekjes is van Schilte niets meer vernomen. 
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SCHI01 
Avonturen van Thea Top in het circus Pitoreski 
 
Een amusant en spannend verhaal voor de jeugd. 
Uitgave C. Schilte & Co. N.V. Koffiebranders en Thee-
pakkers Delft. (circa 1950) 
 
23 ongenummerde pagina’s met 57 inplakplaten en 3 
aanvulplaatjes, 
 
Kenmerken 
Gekartonneerd boek onder A4-formaat (19 x 27,5 cm), 
dat gezien kan worden als een vroeg A4 stripboek. Dit 
album is net als de hieraan voorafgaande tekststrip 
“Avonturen van Thea Top”, geschreven en getekend 
door Franka, pseudoniem van Frank Kneteman. 
De pagina’s zijn verdeeld in 4 blokken, waarbinnen een 
tamelijk grote plaat (75 x 90 mm) geplakt wordt met 
daaronder doorlopend stukjes van het verhaal. Deze 
indeling wordt doorbroken door grotere blokken tekst 
met tekeningen. 9 grote tekeningen zijn mee genum-
merd met de inplakplaatjes en in 3 daarvan is een 
gedeelte blanco gelaten waar een uitknipplaatje 
opgeplakt moet worden. 
De 57 inplakplaten zijn dus onregelmatig genummerd 
met 9 onderbrekingen. De platen zijn linksboven op de 
voorkant genummerd. De achterzijde is blanco. Het hele 
pakket plaatjes werd verstrekt op bonnen van de Clipper 
koffie, thee en cacao. Ook in dit album, zoals in veel 
vooroorlogse albums, de aansporing om goede gluton 
te gebruiken voor het inplakken. 

Inhoud 
Het met een grote letter gezette verhaaltje heeft veel minder om het lijf dan het voorafgaande stripboek, maar heeft 
daarentegen niet de handicap dat voortdurend reclame gemaakt wordt voor de Clipper producten. 
Het aapje Joko, dat in het eerste boek met Thea meegereisd is uit de jungle, heeft in dat verhaal in Nederland een 
olifant van het circus Pitoreski ontmoet en is daarmee verder gegaan. In dit tweede boek ontmoeten Thea en Joko 
elkaar weer, en dat ontaardt in een stel apenstreken in het circus. Maar eind goed al goed. 
 
 
Het album eindigt met “Tot weerziens”, dit is echter het laatste 
wat van de firma Schilte is vernomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thea ontmoet een oude bekende, 
het aapje Joko uit het eerste verhaal.  
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Raambiljet voor een van de gratis Thea Top boekjes.  
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Reclamewerk van Frank Kneteman (Franka) 
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