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Tinneroy
Kinderkleding

Tinneroy is geen bedrijf, maar de merknaam van een fijne ribstof. De stofnaam
verschijnt in 1952 in advertenties van kledingwinkels. Onder de naam Tinneroy
zijn begin vijftiger jaren twee plaatjesalbums uitgebracht (prentenboekjes met
inplakplaatjes), die in de kledingwinkels als reclame gebruikt konden worden. Op
de binnenzijde van de omslag kon een imprint van de winkel gedrukt worden,
zoals in het voorbeeld hieronder, of een stempel gezet.

De slappe geniete oblong boekjes zijn vrij groot, 24 x 18 cm, en tellen elk 8
binnenpagina’s. Ze zijn gemaakt door de Marten Toonder Studio’s en gedrukt
door Offsetdruk Kühn & Zoon, Rotterdam. De boekjes worden ook wel aangeduid als stripboekjes, maar ze komen niet voor in de Matla-catalogus.
In beide boekjes is Tip de titelheld. In het eerste boekje spelen daarnaast Top en
de tovenaar Tinneroy, die Tootje wordt genoemd, een hoofdrol. In het tweede
boekje is de tweede rol voor een “winterdraak”.
In ieder boekje zijn kleuren- en zwart-wit illustraties gedrukt, en daar kunnen 5
vrij grote plaatjes in twee formaten (9 x 11,8 cm en 14,3 x 7,8 cm) bijgeplakt
worden. Bijzonder is dat om een plaatje te krijgen niet in de winkel gekocht hoefde
te worden, maar dat kon met inlevering van een krantenadvertentie van de
winkel, zoals op de tweede binnenpagina is vermeld:
Beste Kinderen, Als jullie een advertentie van ons uit de krant knipt
en bij ons brengt, krijg je daarvoor een plaatje dat je in dit boekje
kunt plakken. In totaal dus vijf keer een advertentie inleveren, want
er zijn in totaal vijf verschillende plaatjes.
DENK ER OM! Boekjes meebrengen als je een plaatje komt halen
en als je dan weer komt, moet het vorige plaatje zijn ingeplakt. Jullie
kunnen iedere dag tussen 4 en 5 komen maar niet op Zaterdag,
want dan is het bij ons te druk.
Hoe de boekjes verkregen konden worden is onbekend.
De volgorde is wel bekend; het boekje Tip en de Tovenaar eindigt met “Hoe die
wedstrijd nu verliep en wie die won, dat kun je lezen in het tweede deel Tip en de
Toverdraak.
Zoals alle kwetsbare slappe kinderalbums zijn deze boekjes zeer zeldzaam.
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TINN01
Tip en de Tovenaar
Tip en de Tovenaar. Uitgave van
Tinneroy kinderkleding, ca. 1953.
12 pagina’s met 5 plaatjes om in te
plakken.
Prijs: onbekend

Kenmerken
Gekartonneerd slap oblong albumpje van 24 x 18 cm, met twee nietjes in de rug. De pagina’s zijn voorzien van
illustraties in kleur en in zwart wit. Op 5 bladen is ruimte voor het inplakken van een plaatje van 9 x 11,8 cm of 14,3 x
7,8 cm.
De boekjes en de plaatjes zijn geproduceerd door de Marten Toonder studio’s.
We beschikken niet over dit boekje en kunnen derhalve niets zeggen over het verhaal.

Een strookplaatje op
ware grootte, met de
belhamels Jonker
Ferdinand en Jonker
Frederik en hun
slachtoffer de
Tovenaar.
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TINN02
Tip en de Winterdraak
Tip en de Tovenaar. Uitgave van
Tinneroy kinderkleding, ca. 1953.
12 pagina’s met 5 plaatjes om in te
plakken.
Prijs: onbekend
Kenmerken
Gekartonneerd oblong albumpje van 24
x 18 cm, met twee nietjes in de rug. De
pagina’s zijn voorzien van illustraties in
kleur en in zwart wit. Op 5 bladen is
ruimte voor het inplakken van een
plaatje van 9 x 11,8 cm of 14,3 x 7,8 cm.
De boekjes en plaatjes zijn geproduceerd door de Marten Toonder studio’s.
Dit is het vervolg op Tip en de Tovenaar:
“Wie gelezen hebben hoe het ging met „TIP EN DE TOVENAAR” die weten, dat de Koning een troon-opvolger zocht,
en dat er nu drie jongens in zijn paleis waren die dat wel wilden worden; en dat was Jonker Ferdinand, die in satijn
gekleed was, het was Jonker Frederik, die in fluweel liep, en dan nog onze vriend Tip met zijn Tinneroy-pak.
Een van de drie jongens moest het worden …. Maar de Koning wist nog niet goed wie het
moest worden. Hij zelf voelde het meest voor Tip, maar om eerlijk te blijven moest hij de anderen
toch ook een kans geven, vond hij, en daarom maakte hij er een soort wedstrijd van – maar
een héél moeilijke! Hij liet de drie jongens bij hem komen en hij zei: „Aan de grenzen van mijn
rijk woont een vreselijk ondier, en dat is de Winterdraak. Dat is een verschrikkelijk beest met
een ijskoude adem ….” En zo begint dit avontuur.

Tip in zijn Tinneroy pak.

Een staand plaatje op ware grootte.
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De middenpagina’s van
Tip en de Winterdraak,
met een grote kleurenillustratie.
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