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uit Amersfoort 
Frans Felix als boekhandelaar, drukker en 
uitgever, 1827-1843
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Frans Felix is een boeiende en 

ook raadselachtige figuur. 

Tussen 1827 en 1843 woonde 

en werkte hij in Amersfoort. 

Hij bracht toen een grote 

hoeveelheid bijzondere pren-

ten op de markt. Toch was hij 

tot voor kort geheel onbe-

kend. De ontsluiering van 

een verborgen geschiedenis. 
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Detail uit prent met militaire activiteiten,  
houtsnede Felix nr. 32 (p. 121).

jo thijssen
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1 Dit artikel gaat terug op enkele eerdere publicaties, name-
lijk Jo Thijssen, “Een onbekende prentenuitgever” in: De 
Boekenwereld , jg. 30 (2014), nr. 3, pp. 76-81, alsook Nico 
Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs en Jo Thijssen, Kinder-
prenten, Volksprenten, Centsprenten, Schoolprenten. Populaire 

grafiek in de Nederlanden, 1650-1950. Nijmegen,, 2014. In 
laatstgenoemd handboek is een volledige lijst opgenomen 
van alle tot dusver bekende prenten van Felix (pp. 739-741).    

Introductie
In de eerste helft van de 19e eeuw vestigde Frans 
Felix zich plotseling in Amersfoort, zonder dat 
zijn afkomst duidelijk was. Vijftien jaar later ver-
trok hij weer, met onbekende bestemming.

Zijn persoon is dus met enige geheimzinnig-
heid omgeven. Toch is hij in zijn Amersfoortse 
periode nogal productief geweest. Hij hield zich 
met allerlei facetten van het boekenvak bezig. 
Behalve boekhandelaar was hij onder meer druk-
ker en uitgever kinderprenten, ook wel centspren-
ten genoemd omdat deze prenten voor ongeveer 
een cent per stuk te koop waren. Van dit soort 
prenten heeft hij er wel een paar honderd uitge-
geven. Echter, in boeken en artikelen over kinder-
prenten of centsprenten kwam de naam Felix 

niet voor totdat recent onderzoek hem een  
prominente plaats bezorgde in het handboek  
Kinderprenten, Volksprenten, Centsprenten,  
Schoolprenten.1 

Daarmee is Amersfoort als stad waar prenten 
werden uitgegeven op de kaart gezet en bovendien 
letterlijk op de prent gezet. Want op een van de 
prenten van Felix staat een wegwijzer naar Amers-
foort (afb. p. 100 en 101), een verwijzing naar de 
vestigingsplaats van de firma Felix. 

Eerst zal worden ingegaan op het  
fenomeen kinderprent. Vervolgens komt de ont-
dekking van Felix als prentuitgever aan de orde, 
alsook zijn persoonlijke achtergrond. Daarna wordt 
zijn prentenfonds onder de loep genomen. Tot slot 
volgen enkele afrondende conclusies. 

Kinderprenten als historisch  
fenomeen

Kinderprenten worden vaak in één adem genoemd 
met volksprenten, centsprenten en schoolprenten. 
Deze vier soorten prenten, die niet scherp van el-
kaar onderscheiden kunnen worden, vormden eeu-
wenlang een belangrijk fenomeen in de Nederland-
se grafiek, zowel in de Noordelijke als in de 
Zuidelijke Nederlanden, grofweg Nederland en 
Vlaanderen. De Nederlandse grafiek geniet interna-
tionale bekendheid. En in tegenstelling tot hetgeen 
vaak gedacht wordt, is die bekendheid niet alleen te 
danken aan de landkaarten van uitgevers als Blaeu 
en Janssonius of aan de masterprints van Bruegel, 
Rembrandt en Van Ostade. Ook op het gebied van 
de zogeheten populaire grafiek behoorden de Ne-
derlanden tot de internationaal bekende pioniers. 

Populaire grafiek is per definitie gedrukt in een 
hoge oplage en verkrijgbaar voor een lage prijs. 
Binnen het gebied van de populaire grafiek kan de 

Houtsnede Felix nr. 72 (ca.1835) met 12 kindertafelen. 
De afgebeelde wegwijzer wijst met de ene arm naar 
Amersfoort en met de andere arm, slecht leesbaar en 
gespiegeld, naar Soest. 
Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden. 
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categorie van kinderprenten, volksprenten, cent-
sprenten en schoolprenten worden getypeerd als 
de onderkant van de markt, het echte massagoed, 
dus de goedkoopste plaatjes die verkrijgbaar 
waren. Uitgevers brachten deze prenten in 
(meestal genummerde) reeksen op de markt, 
met een grote verscheidenheid aan afbeeldingen. 
Ze werden gedrukt op een vast formaat, het zo-
geheten ‘gewone papierformaat’ waarvan de 
oorsprong teruggaat op het formaat van de zeef 
(ruim 30 bij 40 cm) waarmee handgeschept pa-
pier werd gemaakt.

De vroegste Nederlandstalige prenten die 
goedkoop en in hoge oplage werden gedrukt, zijn 
afkomstig uit de eerste eeuwen van de boekdruk-
kunst. Het waren devotionalia, in casu religieuze 
prenten met afbeeldingen van beschermheiligen. 
Ze werden daarom aangeduid als sancten of heijli-
gen, benamingen die nog lang zijn blijven be-
staan, ook nadat er al vele jaren populaire grafiek 
met profane voorstellingen werd gedrukt. Vanaf 
ongeveer 1650 is sprake van een sterke toename 
van populaire prenten, meestal houtsneden met 
korte bijschriften. Het drukken met houtblokken 
was een goedkopere techniek dan het drukken 
van kopergravures. Een houtblok had minder last 
van slijtage, dus er konden veel meer prenten 
mee worden gedrukt en de grondstof was goed-
koper, een houtblok kostte minder dan een ko-
perplaat. De prenten hadden voorstellingen die 
gericht waren op een breed publiek, zoals bij-
belse prenten met de tempel van Salomon of 
allegorische prenten met de trap des ouderdoms, 
de op- en neergang tijdens de levensloop. Ze 
werden vanaf de 19e eeuw volksprenten ge-
noemd, ten onrechte ervan uitgaande dat ze 
alleen werden gekocht door het gemeene volk.

Diezelfde eeuw verscheen er ook een ander 
type prenten, expliciet op kinderen gericht, zoals 
uit bijschriften blijkt. Soms ging het om kindcen-
trale voorstellingen, zoals kinderen met dieren, 
soms betrof het taferelen die (althans tegenwoor-

dig) als ongeschikt voor kinderen gelden, zoals 
beeldverhalen met onder meer erotische en ge-
welddadige scènes. Deze prenten werden in de 
tweede helft van de 18e eeuw als kinderprenten 
aangeduid en ook wel als schoolprenten, omdat 
ze vaak op school aan jonge kinderen werden 
gegeven als beloning. De term centsprenten is na 
1850 ontstaan, nadat een bekende kinderprenten-
uitgever, de firma Schuitemaker uit Purmerend, 
als trendsetter in een reclamecampagne zijn 
prijzen verlaagde tot één cent per stuk. Tegen 
1900 werd het begrip centsprenten verruimd tot 
allerlei kinder- en volksprenten. 

De vroegste uitgever die een reeks kinder- en 
volksprenten op de markt heeft gebracht, is de 
firma Bouman te Amsterdam, die drie generaties 
lang actief was. Van deze firma is een diversiteit 
aan 17e-eeuwse prenten bekend, hetgeen blijkt 
uit de jaartallen die erop vermeld staan. Bepaalde 
prenten waren specifiek voor kinderen bestemd. 
Voorbeelden zijn prenten van kinderen met vo-
gels (gedateerd 1673) en met de wreedheden van 
het Franse leger van Lodewijk XIV (gedateerd 
1690). In de daarop afgedrukte teksten worden 
kinderen rechtstreeks toegesproken. Dat is een 
bijzonder fenomeen. In omringende landen kwa-
men dergelijke kinderprenten pas een eeuw later 
op de markt. Rond 1700 waren er ook nog twee 
andere uitgevers van soortgelijke prentenfond-
sen werkzaam, namelijk De Groot en Lootsman, 
beiden uit Amsterdam, de stad die nog bijna een 
eeuw het centrum van populaire grafiek in de 
Nederlanden zou blijven. Daarna trad een sprei-
ding van uitgevers over diverse regio’s op. De 
naam en woonplaats van deze prentenuitgevers 
(het adres genoemd) stond doorgaans in de on-
dermarge van hun prenten gedrukt, dan wist 
iedere handelaar waar ze te koop waren. Niet dat 
ze uniek waren, afbeeldingen werden vaak van 
elkaar gekopieerd, dan wel naar voorbeeld van 
schilderijen en kopergravures gemaakt. 

In de loop van de 18e eeuw nam het aantal 
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uitgevers sterk toe. Toen begonnen uitgevers hun 
prenten in volgorde van verschijning te numme-
ren. Dan valt dus uit het hoogste volgnummer 
van een reeks af te leiden hoe groot hun fondsen 
ongeveer waren, ook als niet van alle nummers 
een prent bewaard gebleven is. Prenten van de 
eerste uitgevers, dus rond 1700, zijn niet genum-
merd, waardoor de omvang van hun fondsen 
onduidelijk is. 

Zeker is, zo blijkt uit archiefgegevens, dat van 
veel oude prenten geen enkel exemplaar is over-
gebleven. Zoals altijd geldt ook hier dat met het 
goedkoopste massagoed het minst zorgvuldig 
werd omgegaan. Er waren natuurlijk wel kinderen 
die alle prenten uit hun schooltijd jarenlang be-
waarden en keurig opborgen, maar de overgrote 
meerderheid van deze prenten was geen lang 
leven beschoren. En dus zijn ze tegenwoordig erg 
zeldzaam. 

De houtblokken waarmee de prenten werden 
gedrukt, werden doorgaans wél lange tijd be-
waard: dat was bedrijfskapitaal. Ze gingen binnen 
eenzelfde uitgeversdynastie over van generatie 
op generatie. En als een bepaalde firma ermee 
ophield, werden ze vaak aan andere uitgevers 
verkocht. Sommige houtblokken zijn gedurende 
een periode van een of twee eeuwen door wel 
vier of meer verschillende uitgevers gebruikt, 
waarbij de teksten soms werden aangepast aan 
de veranderde omstandigheden. Zo kwam het 
herhaaldelijk voor dat een overleden vorst werd 
omgetoverd in zijn opvolger door enkel het bij-
schrift aan te passen. De toenemende concurren-
tie in de 18e eeuw leidde ertoe dat houtblokken 
onzorgvuldiger werden gesneden en nog ge-
bruikt werden bij vergaande slijtage, zelfs als er 
barsten en wormgaten in zaten.

De kosten van een prent werden in belang-
rijke mate bepaald door het houtblok en nog 
meer door het papier. De papierprijs maakte vaak 
bijna twee/derde van de kosten uit. In de 19e 
eeuw boden diverse uitgevers prenten in verschil-

lende prijsvarianten aan, bij voorbeeld gedrukt op 
goedkoop of op hoogwaardig papier. Ook de 
wijze waarop prenten gekleurd werden, had in-
vloed op de prijs. Behalve ongekleurde prenten 
werden er prenten aangeboden met enkele wil-
lekeurig geplaatste kleurvlekken en soms ook 
‘fraai gekleurd’. Het eerdergenoemde begrip 
centsprent had in zijn letterlijke betekenis, één 
prent voor één cent, slechts betrekking op de 
meest simpele variant, ongekleurd en gedrukt op 
goedkoop papier. Een uitgever verkocht zijn pren-
ten, behalve in zijn eigen winkel, aan handelaren 
in een oplage van tenminste een riem (480 exem-
plaren). Maar bij een (veel) grotere afname kon 
de prijs scherp dalen, soms met bijna de helft. 
Deze handelaren verkochten die prenten vaak in 
hun eigen boekwinkel, maar een deel werd door-
verkocht aan ambulante verkopers, (kermis-
kraamhouders en marskramers) en aan andere 
boekhandelaren. Tussen grofweg 1750 en 1850 
werden standaard in elke boekhandel ook kinder-
prenten verkocht. 

Handelaren die grote hoeveelheden van een 
uitgever afnamen, mochten als zogeheten weder-
verkopers hun adres in de ondermarge laten druk-
ken in plaats van het adres van de uitgever, een 
typisch Nederlandse praktijk, die in Duitsland en 
België niet werd nagevolgd. Het kon voorkomen 
dat een Belgische uitgever een netwerk van zowel 
Belgische als Nederlandse wederverkopers kende 
en dat alleen Nederlandse handelaren als service 
hun adres op geleverde prenten gedrukt kregen. 
Van de Nederlandse firma’s waarvoor dat gold, was 
de enige bekende wederverkoper uit Amersfoort, 
de firma Jacobs & Meyers. Dat was een firma met 
een breed assortiment waarvan de verkoop van 
kinderprenten slechts een klein deel uitmaakte, 
zoals blijkt uit zijn brochure (afb. p. 104).

Van Felix is een dergelijke brochure niet  
bekend, maar het is wel zeker dat Felix als boek-
handelaar kinderprenten heeft verkocht, ook in 
de periode dat hij niet als drukker en uitgever 
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fungeerde. Iedere boekhandel uit die tijd had 
kinderprenten in zijn assortiment.

Een halve eeuw later en vooral na 1900 werden 
de kinderprenten stap voor stap van de markt 
verdreven door prentenalbums en strips.

In de 19e eeuw, met name in het tweede kwart 
van die eeuw, deden diverse technologische ver-
anderingen hun intrede, een internationaal ver-
schijnsel waarbij Nederland in de achterhoede 
mee hobbelde. Traditioneel vervaardigd, handge-
schept papier werd vervangen door machinaal 
vervaardigd papier. In plaats van handpersen ver-
schenen er snelpersen. Ook veranderden de 
beelddragers, in plaats van met houtblokken en 

was niet gewoon zijn uitgeversadres in de onder-
marge van zijn prenten te drukken. Vanaf het 
tweede kwartaal van de 19e eeuw gebeurde het 
wel vaker dat uitgevers hun naam niet vermeld-
den. Toch heeft De Meyer ook uit die periode nog 
heel wat prenten aan uitgevers weten toe te 
schrijven en aan hun uitgeverslijsten toegevoegd. 
Desondanks eindigt zijn uitgeverscatalogus met 
de beschrijving van honderden prenten van onbe-
kende uitgevers. In de halve eeuw na de publicatie 
van zijn handboek kwamen er uit allerlei archie-
ven en collecties nog vele prenten te voorschijn, 
ook prenten van onbekende uitgevers, die door 
het Rijksprentenkabinet als aanvullingen werden 
genoteerd. Zowel de lijst met onbekende uitge-
vers van De Meyer als de aanvulling van het Rijks-

met koperplaten werd er ook met be-
werkte stenen gedrukt (steendruk of 
lithografie). Deze veranderingen leid-
den voor drukkers en uitgevers tot 
grote investeringen en ook tot speciali-
satie. De rollen van drukker en uitgever 
werden steeds vaker gescheiden. Het is 
in deze periode van veel veranderingen 
dat Frans Felix in Amersfoort actief was 
en sporen van zijn confrontatie met 
deze veranderingen achterliet. 

De ontdekking van Felix
Als het gaat om centsprenten is met 
name één auteur bepalend geweest 
voor wat in de 20e eeuw aan informatie 
daarover is verspreid: de Vlaming Mau-
rits de Meyer. Hij publiceerde in 1962 
een handboek waarin hij de uitgevers 
die hij kende beschreef aangevuld met 
prentenlijsten waarin hij alle prenten 
catalogiseerde die hij van deze uitge-
vers had kunnen vinden.2 Maar Felix 
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2 M. de Meyer, De Volks- en Kinderprent in de Nederlanden. 
Antwerpen, 1962.   

Voor- en achterzijde van een brochure van Jacobs & 
Meijers te Amersfoort, die o.m. wederverkoper was 
van kinderprenten. 
Bijzondere Collecties, UvA-UB, Bibliotheek van het Boekenvak, 
collectie prospectussen en personalia, sign. Jacobs & Meijers, 
1840, 1850-1857, Amersfoort.
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prenten kabinet zijn dus ‘voer voor prentonder-
zoekers’. 

Een eerste houvast:  
watermerk en krul-N

De speurtocht naar de toen nog onbekende uitge-
ver Felix begon toen ik twee op elkaar lijkende 
prenten zonder adres bij toeval onder ogen kreeg, 
prenten die geen van beide voorkwamen in het 
handboek van De Meyer en evenmin in de aanvul-
lingen van het Rijksprentenkabinet. De eerste was 
een schoolprent met afbeeldingen bij rekensom-
metjes, linksonder met nr. 60 (afb. p. 106, onder); 
de tweede was een levenstrap, een voorstelling 
van de op- en neergang van de menselijke levens-
loop, linksonder genummerd met nr. 61. Bij een 
eerste iconografische verkenning bleken het vrije 
kopieën te zijn van bestaande prenten: de reken-
prent was gekopieerd naar een Belgisch voorbeeld 
(de bovenhelft van Brepols No. 113, afb. p. 106,  
boven), de levenstrap naar een Duits voorbeeld 
(Renner & Schuster No. 348).

Deze voorbeelden stamden uit de tijd rond 
1835, waardoor het zeker was dat de kopie-prenten 
van daarna moesten zijn. De onderlinge overeen-
komsten maakte duidelijk dat de twee kopieën 
van dezelfde uitgever afkomstig waren. Het waren 
allebei kopergravures met vlot gegraveerde af-
beeldingen en vrij lange Nederlandstalige versjes, 
gedrukt op handgeschept papier, met zwierige 
krullen in de prenttitel en enkele opmerkelijke 
taalfouten. Ook de nummering van beide prenten 
vertoonde een opvallende gelijkenis. De volgnum-
mers No. 60 en No. 61 waren gegraveerd met een 
hoofdletter N die aan het begin en het einde van 

de letter een krul had, een echte krul-N. Deze 
sierlijke N leek een Duitse herkomst te verraden, 
hoewel de krullen, zelfs naar Duitse maatstaven 
gemeten, wel bijzonder expliciet waren getekend.3 
Ook de graveerstijl van de voorstellingen en de 
taalfouten in Nederlandstalige bijschriften maak-
ten aannemelijk dat het ging om een Duitse uitge-
ver die deze prenten met vertaalde bijschriften 
naar Nederland had geëxporteerd, iets wat in de 
19e eeuw vrij veel gebeurde. 

Zowel de uitvoering als het gebruikte papier 
wezen op een product voor de massa-markt van 
volks- en kinderprenten. Daarvoor werden in 
Nederland gewoonlijk geen kopergravures meer 
gebruikt, alleen houtsneden. Dat versterkte de 
aanname dat het om Duitse import moest gaan. 

Maar watermerk-onderzoek wees anders uit. 
Het watermerk van de rekenprent met No. 60 was 
niet te identificeren, maar de levenstrap met No. 
61 had een goed leesbaar watermerk, bestaande 
uit drie delen: een beeldmerk met lauwerkrans, 
daarnaast een firmanaam, DE VLYT, en tenslotte 
drie initialen, namelijk JHA. Dat leverde een con-
creet houvast op, want zo kon ondubbelzinnig 
worden vastgesteld dat het een blad papier betrof, 
dat was vervaardigd door papiermolen De Vlijt te 
Apeldoorn in de periode dat JHA ofwel Jan Hen-
drik Ameshoff daarvan de eigenaar was en er 
handgeschept papier werd vervaardigd, dus vanaf 
1824 t/m 1840.4 

De prenten met nr. 60 en nr. 61 moesten daar-
om vervaardigd zijn na ca. 1835, in casu na het 
verschijnen van hun Belgische en Duitse voor-
beelden,5 en voor het einde van 1840 (einde pro-
ductie handgeschept papier door Ameshoff). 

3 Wel zijn er enkele vroege zwart/wit-litho’s van Arnz & Co 
bekend, met een verwante expliciete krul-N, zoals bij voor-
beeld Arnz nr. 143, waarbij vooral de bovenkrul een zeer grote 
boog maakt.   4 W.A. Churchill, Watermarks in paper. Nieuw-
koop, 1990, p. 13, vermeldt inzake Ameshoff alleen het jaartal 
1827; echter uit “Biografisch Woordenboek Gelderland” is 
duidelijk, dat Ameshoff van 1824-1843 eigenaar was, maar 

zeker vanaf 1840 overschakelde van geschept papier (= met 
watermerk) naar machinaal papier (= zonder watermerk).    
 5 P. Vansummeren, Kinderprenten van Brepols. Turnhout, 
1996, dateert de productie van het Belgische voorbeeld voor 
Felix nr. 60 als 1834/1835 (p.176), hetgeen de kopie met nr. 60 
nog nauwkeuriger zou dateren, namelijk vervaardigd tussen 
1835 en 1840.   
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Houtsnede rekenprent Brepols nr. 113, bovenhelft (1834/1835). 
Bijzondere Collecties UvA-UB, coll. Nico Boerma, te Amsterdam. 

Kopergravure Felix nr. 60, spiegelbeeldige kopie  
(tussen 1835 en 1840) van ‘Brepols nr. 113’. 
Particuliere collectie. 
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Groslijst van verwante prenten
Vervolgens is nagegaan welke prenten van onbe-
kende uitgevers, zoals beschreven in het hand-
boek van De Meyer, in tekst en beeld verwant-
schap vertoonden met de twee voor handen 
zijnde kopergravures. Daarvoor zijn de prenten 
van onbekende uitgevers uit drie grote collecties 
geraadpleegd, namelijk die van het Nederlands 
Openluchtmuseum, van het Rijksprentenkabinet 
en van de particuliere collectie van Dr. Nico Boer-
ma, thans deel uitmakend van Bijzondere Collec-
ties van de Universiteit van Amsterdam. Dat  
resulteerde in een groslijst met meer dan honderd 
redelijk sterk tot zeer sterk verwante prenten: 
kopergravures en houtsneden, zowel op handge-
schept als op machinaal papier gedrukt, de mees-
te met Nederlandstalige, een paar met Duitstalige 
bijschriften. Enkele van deze prenten waren geko-
pieerd naar voorbeelden van Nederlandse en 
Belgische uitgevers als Hoffers en Brepols; heel 
wat meer naar voorbeelden van Duitse uitgevers 
als Arnz, Winckelmann en Renner (of Renner & 
Schuster). Meestal waren ze genummerd met de 
karakteristieke krul-N, die op de houtsneden nog 
méér opviel dan op de kopergravures: houtblok-
ken laten zich nu eenmaal minder gedetailleerd 
bewerken dan koperplaten. Opmerkelijk was bo-
vendien dat bepaalde houtsneden lange in het 
houtblok ingesneden bijschriften hadden (afb.  
p. 107), iets wat in de 19e eeuw een achterhaalde 
techniek was. Indien sprake was van typografische 
bijschriften, stond er bijna altijd wel een exube-
rante handgesneden krul-N op. 

De kopergravures hadden deels een prent-
nummer met soortgelijke krul-N en deels met een 
strakke cursieve N, wat erop wees dat deze nog 
onbekende uitgever zijn kopergravures door ten-
minste twee graveurs met een enigermate eigen 
stijl had laten maken. 

Een deel van de prenten op de groslijst had in 
de ondermarge een adres. Een enkele keer een 
prent met het adres van Vaarberg te Weesp, her-

haaldelijk met het adres van Wijsmuller te Am-
sterdam, van wie de naam op vroegere prenten 
(handgeschept papier) minder voorkwam dan op 
latere prenten (machinaal papier).

De nog onbekende uitgever had dus kennelijk 
wederverkopers. Opmerkelijk is dat hun adres 
met een ander lettertype is gedrukt en vaak niet 
evenwijdig loopt met de bijschriften. Dat lijkt 
erop te wijzen dat voor bijschriften en adressen 
niet dezelfde drukvorm is gebruikt en dat deze 
wederverkopers op een later moment, dus in een 
tweede drukgang, zelf hun adres hebben bijge-
drukt. Beide wederverkopers hadden daartoe 
voldoende faciliteiten. Vaarberg beschikte zelfs 
over een goed uitgeruste drukkerij met persen 
voor hoogdruk en diepdruk: hij was namelijk de 
stadsdrukker van Weesp. 

Uit de hoge volgnummers van groslijstpren-
ten viel af te leiden dat de onbekende uitgever een 
substantieel prentenfonds in de markt had gezet. 

Houtsnede met een bordspel (Patentspel) Felix nr. 69 (ca. 1835), 
een herdruk van Mindermann nr. 67. Opvallend is de handmatig 
ingesneden tekst.
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. 
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Gezien die omvang moest hij wel sporen in kran-
ten of vakbladen hebben achtergelaten, zo was 
mijn verwachting. 

Felix en Mindermann
De volgende stap in mijn speurtocht richtte zich 
dan ook op uitgeversnamen in advertenties en 
artikelen over kinder- en volksprenten van rond 
1835, vanwege de eerder vastgestelde datering van 
het papier met kopergravure nr. 61. Daaruit kwam 

voorbeeld uit de 22-delige Duitse alfabetreeks van 
Winckelmann,6 die gezien een handgeschreven 
notitie op de achterzijde in 1839 was geschonken 
aan J. Muis uit Velzen.

Toch konden onmogelijk alle verwante pren-
ten van onbekende uitgevers uit de samengestel-
de groslijst aan Felix worden toegeschreven, al-
thans zeker de houtsneden niet. Opmerkelijk was 
namelijk dat er aardig wat dezelfde houtsneden 
tussen zaten die verschillend waren genummerd. 

een reeks van meer dan 
vijftig vindplaatsen met 
namen van uitgevers 
naar voren, waaronder 
heel wat berichten van 
de firma F. Felix te 
Amersfoort die reclame 
maakte voor kinder-
prenten in houtsnede 
én in kopergravure. Hij 
was de enige uit de 
gevonden namenreeks 
die beide prenttypen 
uitgaf; daarmee stond 
de naam van de gezoch-
te uitgever wel vast. 
Navraag bij enkele ver-
zamelaars leverde één 
prent op met zijn adres, 
een Duitstalige vermel-
ding in de ondermarge: 
bei F. Felix, Spielkarten u 
Kinderbilder Fabrikant in 
Amersfoort (afb. p. 108). 
Het is een zogeheten 
letterprent van de letter 
C, gekopieerd naar een 
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6 Die grosse Welt in kleinen Bildern. Berlin, 1999. Deze serie is 
daarin gedateerd als vervaardigd in 1828 (p.97). Soms werden 
meerdere letters op een prent afgebeeld (bijv. X-Y-Z), waar-
door de omvang van de alfabetreeks beperkt bleef tot 22 
prenten.   

Kopergravure Felix nr. 110, letterprent C met afbeeldin-
gen van woorden die met een c beginnen (ca. 1835/ 
1840). Het is de enige tot dusver bekende prent waarop 
het adres van Felix staat. 
Particuliere collectie. 
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Dat kon niet anders betekenen dan dat de hout-
blokken van de ene naar de andere uitgever waren 
overgegaan, waarbij de nummers van aangekoch-
te prenten waren aangepast door een houtsnijder 
die een krul-N gebruikte en die kennelijk voor de 
firma Felix werkte. De vraag wie de vroegere uit-
gever en eigenaar was van de prenten op de gros-
lijst, bleek eenvoudig te beantwoorden. Die naam 
bleek te vinden op een houtsnede die in drie vari-
anten op de groslijst voorkwam. Op een van de 
drie stond: Te Amsterdam, bij Mindermann en 
Comp., Singel bij de Berg-straat (afb. p. 109). Het 

was een prent waarop de letters van A tot Z en de 
cijfers van 1 tot 10 aan kinderen werden uitgelegd. 
Felix heeft kennelijk gefaseerd correcties aange-
bracht in dit houtblok. Hij heeft eerst het adres 
van Mindermann weggestoken, vervolgens het 
volgnummer (nr. 77) verwijderd en ook nog een 
fout in de illustraties bij de letters van het alfabet 
verbeterd. Op de prent van Mindermann staat de 
afbeelding van een ijsslee abusievelijk bij de Z in 
plaats van bij de IJ, terwijl de afbeelding van een 
zaag bij de IJ staat.

Felix heeft deze twee illustraties uit het hout-
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Houtsnede met ABC en 
cijfers, Mindermann nr. 
77 met diens adres 
geheel in hout uitgesne-
den (ca. 1825/1830). De 
houtsnijder maakte een 
fout, hij verwisselde de 
afbeeldingen bij de letter 
Y en Z. Felix heeft het 
houtblok van Minder-
mann gekocht en de fout 
hersteld. 
Koninklijke Bibliotheek te 
Den Haag.
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lem (Archief Joh. Enschedé) en Amsterdam (Archieven 
Stichting Bibliotheek van het Boekenvak en Stads-Archief 
Amsterdam).    11 AE, Volkstelling Amersfoort 1840.   12 Een 
en ander blijkt uit het dossier betreffende zijn huwelijksakte 
(HUA, inv.nr. 279, aktenr. 148). Omdat Kirn destijds bij het 
Franse keizerrijk hoorde, was daar de nieuwe Franse tijdreke-
ning van toepassing. Bij Felix’ huwelijk werd zijn aldus gere-
gistreerde geboortedatum omgerekend naar de Gregori-
aanse kalender. Waarschijnlijk verklaart een onjuiste 
conversie het verschil in leeftijd.   13 Zie AE, Volkstelling 
Amersfoort 1830.   14 HUA, inv.nr. 279, bijlage bij aktenr. 148.   
15 Dit vermeldde Felix in het Nieuwsblad voor den Boekhan-
del (NvdB), nr.8, 19-11-1834.   

7 Zie een prijscourant die bewaard bleef bij de Stichting 
Bibliotheek van het Boekenvak .    8 Het begintijdstip is onder 
meer gebaseerd op de datering van Mindermann nr. 27, een 
prent die spiegelbeeldig is gekopieerd naar lithografisch 
voorbeeld van Arnz nr. 27 (’Ackerbau’), vervaardigd door 
Hosemann, ca. 1825, die later voor Winckelmann nog een 
kopie maakte: Die grosse Welt in kleinen Bildern. Berlin, 1999, 
p. 98. Het eindtijdstip is gebaseerd op de verkoop aan Felix, 
waarschijnlijk in 1831.    9 E.H. van Heurck en G.J. Boeken-
oogen, Histoire de l’Imagerie populaire flamande et de ses 
rapports avec les imageries étrangères. Brussel, 1910, p.560.   
10 Het betrof met name archieven te Amersfoort (Archief 
Eemland, AE), Utrecht (Het Utrechts Archief, HUA), Haar-

36 jaar oud was en dat hij Frans Felix heette. Geen 
van deze drie gegevens stemden overeen met 
gegevens uit zijn officiële huwelijksdocumenten, 
aanwezig in Het Utrechts Archief. Daaruit viel af 
te leiden dat hij Franz Foelix heette, dat hij niet 36 
maar 38 jaar oud zou zijn en dat zijn geboorte-
plaats niet Kleef maar Kirn was. In zijn geboorte-
akte werd dit Rijnlandse stadje aangeduid als de 
Mairie Kirn, Département Simmern, destijds deel 
van het Franse keizerrijk. Het lijkt erop dat Felix 
wat zijn leeftijd betreft het gelijk aan zijn zijde 
had, want de herberekening van zijn geboorteda-
tum bleek voor Nederlandse ambtenaren een 
moeilijke klus te zijn geweest.12 Felix moet als kind 
geen gemakkelijke tijd hebben gehad. Hij verloor 
eerst zijn vader en daarna zijn moeder op jeugdige 
leeftijd. Vanaf ongeveer twaalfjarige leeftijd was 
hij wees.

Hoe en waarom hij daarna in Kleef terecht 
gekomen is, is onbekend. Wel is zeker dat Felix 
ook Kleef wel eens als zijn geboorteplaats op 
heeft gegeven.13 Het is mogelijk dat hij zijn komaf 
enigermate wilde camoufleren. Zijn vader was na 
de inlijving van Kirn bij Frankrijk namelijk lid ge-
weest van de keizerlijke gendarmerie van Napo-
leon,14 hetgeen in Duitsland niet gold als iets om 
trots op te zijn. Alvorens Felix naar Nederland 
kwam, heeft hij nog een tijd in Frankrijk gewerkt 
bij de firma Holzbach in Parijs, een vooraanstaan-
de boekbinderij.15 

blok gezaagd en hun plaatsen omgewisseld. 
Hermann Mindermann was uit Duitsland 

(Bremen) afkomstig en had in Amsterdam een 
groothandel opgericht die naast kantoorartikelen 
allerlei bordspellen, kinderprenten en speelkaar-
ten verkocht.7 Hij was onder meer uitgever van in 
eigen beheer vervaardigde bordspellen. Van kin-
derprenten en speelkaarten was hij vooral weder-
verkoper. Daarnaast was Mindermann korte tijd 
ook drukker en uitgever van kinderprenten (ca. 
1825/1830),8 hetgeen in 1910 nog door Van Heurck 
& Boekenoogen werd vermeld, een feit dat daarna 
in vergetelheid is geraakt.9 Onderscheid tussen de 
door Mindermann en Felix vervaardigde houtsne-
den was doorgaans vrij eenvoudig vanwege de 
krul-N op de houtsneden van Felix. 

Achtergronden van Felix
Intussen was over de achtergronden van Felix nog 
maar weinig bekend. Maar de ontdekking van zijn 
naam en vestigingsplaats maakte gericht onder-
zoek naar de identiteit van de persoon en het 
bedrijf van Felix mogelijk. Daarvoor zijn diverse 
archieven geraadpleegd.10 Toch leidde dat onder-
zoek niet direct naar ondubbelzinnige uitkom-
sten. Omdat de enige prent met zijn adres geda-
teerd was (achterop stond het jaartal 1839), zijn 
allereerst de gegevens uit Amersfoortse volkstel-
ling van 1840 bekeken.11 Daaruit bleek dat Felix had 
opgegeven dat hij was geboren in Kleef, dat hij  
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Kontaktblad van het Nationaal Museum van de Speelkaart, 
jaargang 15, no 1, p. 9/11.   21 OHC, 24-05-1832.   22 Het be-
treft een te vertalen boek van Joseph Siegel, ‘Gott ist die 
Liebe’, en een origineel portret van Z.H. Paus Gregorius XVI; 
zie Utrechtsche Courant (UC), 20-06-1834.   23 NvdB, nr.8, 
19-11-1834.   24 Het is tot dusverre niet zeker of deze wijziging 
een hernummering van het adres betrof of een daadwerke-
lijke verhuizing. Notariële aktes betreffende de aankoop van 
Breul 11 en/of 12 zijn tot dusverre niet gevonden. Het perceel 
was 2 roeden en 70 ellen groot. Omgerekend naar heden-
daagse maten is de oppervlakte van dit perceel vergelijkbaar 
met een terrein van ca. 30 meter diep bij 9 meter breed.     
25 OHC, 12-05-1832; NvdB, 19-11-1834.   26 Arnhemsche Cou-
rant (AC), 29-04-1823.   

16 Willem Noman was gehuwd met Maria d’Harvant en was 
de jongste broer van Johannes Noman (gevestigd te Zalt-
bommel), een bekend drukker en uitgever van o.m. kinder-
prenten met een netwerk van vele wederverkopers. Ook 
Willem behoorde tot dat netwerk en hij was dus als boekhan-
delaar wederverkoper van door zijn broer uitgegeven pren-
ten (wellicht ook wederverkoper diverse andere uitgevers). 
Felix nam de voorraad van Willem Noman over en verkocht 
als boekhandelaar dus kinderprenten van Johannes Noman.   
17 Utrechtsch Volksblad, 17-10-1827.   18 Deze familienaam 
wordt in diverse bronnen uit HUA verschillend geschreven. 
Haar vader, Johannes Dommershuizen (1760-1847), dreef een 
(boek?)winkel aan de Voorstraat, wijk H, nr. 505.   19 Opregte 
Haarlemsche Courant (OHC) 05-11-1836.   20 H.J.K. de Uyl 
(1987). “F.Felix. Speelkaartenfabrikant te Amersfoort”. In: 

derne boekbinderij had ingericht naar Parijs mo-
del, dat wil zeggen naar voorbeeld van zijn 
eerdere werkgever Holzbacher & Comp, hetgeen 
een flinke investering moet zijn geweest.23 Dat-
zelfde jaar begon hij ook met het uitgeven van 
kopergravures.

 Intussen was het adres van Felix gewijzigd in 
Wijk Breul 12, Langestraat. Daarvan is bekend dat 
het een groot perceel betrof met meerdere ge-
bouwen, hetgeen kennelijk voldoende werkruim-
te bood voor de uitbreiding van zijn bedrijfsactivi-
teiten.24 Die uitbreiding valt ook af te leiden uit de 
herhaalde advertenties voor de werving van per-
soneel, met een voorkeur voor Duitse werkne-
mers van katholieke komaf. Soms werd zelfs ge-
worven voor drie of vier graveurs tegelijk die 
‘winter en zomer’ op vast werk konden rekenen.25 
Ging het in 1831 nog om twee knechts, diverse 
bronnen combinerend moet hij in 1835 minstens 
een tiental personen in dienst hebben gehad. Van 
hen is slechts één persoon geheel zeker met naam 
en toenaam bekend, namelijk zijn uit Düsseldorf 
afkomstige meesterknecht F.A. Heuschen, roep-
naam Alexander, een all-round kaartmaker die 
houtblokken en koperplaten kon vervaardigen en 
die eerder in Arnhem een eigen bedrijf had ge-
had.26 Enkele zoons van Alexander hebben ook het 
beroep van graveur/kaartmaker uitgeoefend. Van 
twee van hen is dat aangetoond, namelijk van 

In 1827 nam Frans Felix de boekhandel Willem 
Noman & Zoon met voorraad en al over,16 geves-
tigd wijk Breul 11, Langestraat te Amersfoort.17 Als 
eigenaar van deze boekhandel moet Frans Felix in 
1827 zijn eerste kinderprenten hebben verkocht. 
Een jaar later huwde hij met de uit Utrecht afkom-
stige Clara Meijnarda Dommershuijsen, dochter 
van Duitse immigranten die daarvoor in Thalheim 
hadden gewoond.18

In zijn eerste Amersfoortse jaren beperkte 
Felix zijn activiteiten tot een Hoogduitse boek-
handel, tevens leesbibliotheek, maar al spoedig 
begon hij een speelkaartenfabriek, ‘sedert den 
jare 1830 alhier door mij gedreven’, zoals Felix zelf 
aangaf.19 Een Amersfoorts jaarverslag over 1831 
meldt de oprichting van deze fabriek ‘welke met 
twee knechts wordt gedreven’.20 Felix beperkte 
zich echter niet tot speelkaarten. Volgens een 
advertentie van een jaar later was hij tevens druk-
ker en uitgever van kinderprenten.21 De combina-
tie van speelkaarten en kinderprenten was be-
paald niet ongebruikelijk. Ook grote uitgevers als 
onder meer Brepols en Glenisson combineerden 
deze beide producten. Echter, de ambities van 
Felix reikten verder, zoals onder andere blijkt uit 
zijn berichten over de uitgave van een belangrijk 
Duits boek en van luxe-drukwerk,22 maar toch 
vooral ook uit zijn marketingoffensief als boekbin-
der. In 1834 maakte hij bekend dat hij een mo-
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Peter en Johan. Deze laatste heeft met zekerheid in 
Amersfoort gewerkt, dat wil zeggen samen met 
zijn vader, want andere soortgelijke werkgevers 
waren er in Amersfoort niet.27 

Frans Felix beschikte over diverse correspon-
denten/distributeurs in andere steden, met name 
Schalenkamp & Van den Grampel te Amsterdam 
en zijn schoonvader, Johannes Dommershuijsen, 
te Utrecht.28 Zijn afzetmarkt beperkte zich dus niet 
enkel tot de lokale markt, hetgeen behalve uit 
voornoemde correspondenten mede blijkt uit de 
vele advertenties in landelijke bladen. 

Eind 1836 verkocht Felix zijn Fabriek van Speel-
kaarten en Kinderprenten, enz. aan G.J. van Eijnden, 
oorspronkelijk afkomstig uit Rotterdam, die per 
advertentie meedeelde dat hij de werkzaamheden 
voor privé rekening alhier zal voortzetten. 29 Die 
formulering zou kunnen inhouden dat Van Eijnden 
reeds voor deze aankoop als drukker in dienst was 
bij Felix en dat hij daarna datzelfde werk bleef 
doen, maar vanaf dat moment voor eigen rekening 
en risico. Over verandering van werklocatie werd 
namelijk niet gerept, reden waarom verondersteld 
mag worden dat die niet veranderde. Zeker is bo-
vendien dat geen van de gebouwen op het perceel 
Langestraat 12 van eigenaar veranderde. Het per-
ceel met alle daarop staande gebouwen bleef ook 
na de verkoop van de fabriek eigendom van Felix. 

Vaststaat eveneens dat Van Eijnden feitelijk als 
drukker heeft gefunctioneerd en ook daadwerke-

lijk in Amersfoort woonachtig was, namelijk op 
hetzelfde adres als meesterknecht Alexander 
Heuschen, Wijk Camp nr. 512, Muurhuizen.30 De 
mogelijkheid bestaat dat Felix zijn rol als uitgever 
van kinderprenten heeft gecontinueerd en druk-
opdrachten liet verrichten door Van Eijnden. Ook 
is het mogelijk dat Felix nog enige jaren als uitge-
ver kon doorgaan met gedrukte prentvoorraden 
die hij nog in depot had. Hoe dan ook, de precieze 
zakelijke relatie tussen Felix en Van Eijnden is 
onduidelijk.31 Het kwam in die tijd wel vaker voor 
dat de rollen van drukker en uitgever werden 
gescheiden, maar in dit geval lijkt de splitsing niet 
zo zeer ingegeven te zijn door het volgen van deze 
nieuwe trend, maar eerder door een opgelopen 
financiële druk, want Felix had in korte tijd een 
enorme reeks van investeringen gedaan als boek-
binder en als drukker/uitgever.32 Echter, uit  
diverse bronnen blijkt dat met deze verkoop de 
financiële problemen voor hem niet definitief 
voorbij waren. In 1841 werd Felix voor de arrondis-
sementsrechtbank te Amersfoort gedaagd in 
verband met de reg terlijk e  ui t winning 
van zijn huizinge ,  erve  en grond , maar een 
gedwongen publieke verkoop werd afgewend.33 
Details daarover zijn evenwel (nog) onbekend. In 
elk geval kwam in 1843 definitief een einde aan 
zijn Amersfoortse boekbedrijf, toen zijn perceel 
met woonhuis en bijgebouwen werd verkocht.34 
Waarheen Felix na de verkoop met zijn gezin is 

27 AE, o.m. Volkstelling Amersfoort 1840, waarin de naam, 
adres en beroep van Johan Heuschen te vinden is. In Amers-
foort was maar één werkgever op dit gebied, dat was Felix en 
later Van Eijnden. Een tweede zoon, Peter, geboren te Arn-
hem, staat in zijn huwelijksakte geregistreerd als speelkaar-
tenmaker (Zie: Regionaal Historisch Centrum Limburg).   28 
UC, 18-11-1835.   29 OHC, 05-11-1836. Zijn naam is soms ook als 
Van Eynden aangeduid.   30 Diverse bronnen uit AE geven 
aan dat A.J. Heuschen daar woonde met zijn vrouw, Christina 
Gelfens, en vijf kinderen, in 1840 variërend van 12 tot 35 jaar. 
Van Eijnden was vrijgezel en kon dus met minder woonruim-
te genoegen nemen.   31 Er zijn diverse mogelijkheden, maar 
het meest voor de hand liggend is dat Van Eijnden reeds vóór 
de aankoop in dienst was bij Felix. Van Eijnden had niet de 

financiële lasten van een gezin en had wellicht een spaarpot. 
Maar het betreft hier een eventualiteit zonder onderbouwing 
met archiefstukken.    32 Vanaf 1830 komt Felix herhaaldelijk 
voor in de boeken van de firma Enschedé te Haarlem, waar hij 
zijn drukkerijmaterieel heeft betrokken. Daaruit blijkt dat Felix 
zijn rekeningen niet op tijd betaalde. Zie archief Museum 
Enschedé te Haarlem, HBA-4307 fol.28.   33 Utrechtsche 
Provinciale en Stadscourant, 18-10-1841.    34 AE, kadastrale 
gegevens, No. 11, art. 238, sectie E, No. 2076. De grootte van het 
perceel (2 Roeden en 70 Ellen) was onveranderd gebleven, 
waardoor van tussentijdse verkoop aan Van Eijnden geen 
sprake kan zijn geweest. Onbekend is, of Van Eijnden in 1843 
zijn activiteiten als drukker heeft beëindigd.    
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vertrokken, is onduidelijk. Zijn levensloop vooraf-
gaande aan de Amersfoortse periode mag dan 
enigszins in nevelen zijn gehuld, over de periode 
na 1843 zijn tot dusverre in het geheel geen gege-
vens bekend. 

 
De prentenseries van Felix

Uit een reeks van advertenties die Felix in regio-
nale en landelijke bladen plaatste, is een goed 
overzicht te verkrijgen van de omvang van zijn 
prentenfonds en van de prijzen waarvoor hij zijn 
prenten aan handelaren aanbood. Over de prijzen 
waarvoor ze in zijn eigen boekwinkel aan consu-
menten werden aangeboden, is niets bekend. 

Felix was drukker en uitgever van twee soor-
ten prenten die hij aanduidde als plaatdruk-pren-
ten (met koperplaten gedrukte kopergravures) en 
houtsnee-prenten (met houtblokken gedrukte 
houtsneden). Afgaande op het aantal prenten dat 
in collecties voorkomt, zijn er veel meer hout-
sneden in omloop gebracht dan kopergravures. 
Dat kan deels toegeschreven worden aan de la-
gere prijs (breder publiek), deels ook aan het feit 
dat Felix al jaren eerder en dus langere tijd met 
houtblokken heeft gedrukt. Beide reeksen hadden 
een flinke omvang. De reeks houtsneden is staps-
gewijze opgebouwd. Dat blijkt onder meer uit een 
bericht (voorjaar 1832) dat het aanbod van zijn 
fabriek wéér met zes nieuwe soorten houtsneden 
vermeerderd was.35 De reeks kopergravures lijkt in 
zeer korte tijd te zijn ontstaan. 

In 1834 meldde Felix per advertentie 130 soor-
ten houtsneden te kunnen leveren; tevens liet hij 
weten dat hij besloten had zelf kopergravures te 
vervaardigen en dat er reeds 100 gereed waren.36 
Hij omschreef de kwaliteit ervan als juist zo fraaij 

gekleurd en geplaatdrukt als de Duitsche, welke 
men tegen ƒ 12 a ƒ 13 het riem verkoopt, terwijl zijn 
kopergravures bovendien met Hollandsche versjes 
werden gedrukt. Binnen enkele maanden was zijn 
aanbod van kopergravures opgelopen tot meer 
dan 120 soorten.37 

Felix verkocht kopergravures in diverse kwali-
teiten, de goedkoopste op ordinair papier (schrijf-
druk genoemd) kostten ƒ 3,50 per riem (= 480 
stuks).38 Dat was inderdaad heel goedkoop, want 
andere uitgevers leverden voor die prijs houtsne-
den. Ook de houtsneden van Felix waren bepaald 
niet duur, de goedkoopste variant schommelde in 
prijs tussen ƒ 2.60 en ƒ 2.80.39 

Het potentieel aan kopergravures werd in 1835 
nog verder uitgebreid, toen Felix, op een veiling 
van Van Alphen,40 zijn slag wist te slaan.41 

Het is bijna zeker dat Felix niet met alle hem 
ter beschikking staande koperplaten en houtblok-
ken daadwerkelijk gedrukt heeft, want dan zou-
den er van beide prentenseries exemplaren met 
hogere volgnummers moeten bestaan. Beide 
series zouden dan tot ongeveer nr. 130 kunnen 
oplopen, terwijl in werkelijkheid de hoogst be-
kende volgnummers resp. nr. 87 (houtsnede) en 
nr. 110 (kopergravure) zijn. Wat dit laatste prent-
nummer betreft, moet worden aangetekend, dat 
het op een na hoogste nummer bij de kopergravu-
res nr. 61 is, een hiaat van bijna vijftig prentnum-
mers. Dat zou erop kunnen wijzen dat het aange-
brachte nr. 110 een ‘kopieerfout’ is, het Duitse 
voorbeeld van uitgever Winckelmann heeft name-
lijk ook nr. 110.42 Zoals eerder is vermeld betreft 
het hier een prent met de letter C en dus zal Felix 
ook wel de andere alfabetprenten uit deze serie 
hebben gekopieerd en gedrukt, maar daar zijn tot 

35 Bredasche Courant, 22-05-1832.   36 NvdB, 20-03-1834; 
Algemeen Handelsblad (AH), 04-04-1834.    37 AH, 28-8-1834.    
38 In plaats van op gewoon schrijfdruk-papier leverde hij ook 
kopergravures op ‘mooi schrijfpapier’ in vier varianten, 
tussen ƒ 5,– en ƒ 8,– per riem. AH, 28-8-1834.   39 OHC, 
05-09-1833, 31-12 -1833 en 03-02-1835.    40 Rotterdamsche  

Courant, 07-03-1835   41 OHC, 11-06-1835.   42 Indien dit een 
kopieerfout is van een leerling-knecht, is het niet onmogelijk 
dat deze ook, tegen de ‘huisregel van Felix’ in, diens adres in 
de ondermarge heeft gegraveerd, maar bewijzen daarvoor 
zijn er niet.   
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zijn kinderen in 1823 ‘speelkaartenfabrikant’, in 1826 ‘fabri-
kant’ en in 1827 ‘kaartenfabriekeur’ opgaf, betekent dat hij 
toen een eigen bedrijf had met tenminste één (Duitse) 
knecht, Peter Kinow (zie Gelders Archief, geboorteregisters). 
Zie ook: AC, 29-04-1823.   45 De prent bevindt zich in de het 
Rijksprentenkabinet, map Waller Z, en het Duitse equivalent 
in het Nederlands Openluchtmuseum, inv. nr. PR 03568.    

43 Hij heeft ook nog langere tijd in Düsseldorf gewoond en 
gewerkt, want zijn oudere kinderen zijn daar geboren. Daar 
moet hij ook het vak hebben geleerd voor hij zich zelfstandig 
vestigde, wellicht eerst in Düsseldorf, zeker in Arnhem. Het 
is mogelijk dat hij in Düsseldorf gewerkt heeft bij Arnz & Co, 
maar archiefgegevens daarover ontbreken tot dusver.   44 Hij 
was graveur en lithograaf, maar het feit dat hij (toen hij in 
Arnhem aan de Weverstraat woonde) bij de geboorte van 

dusverre nog geen exemplaren van gevonden. 
De eerder vermelde groslijst van prenten was 

het vertrekpunt voor de reconstructie van het 
prentenfonds van Felix. De kopergravures konden 
nagenoeg allemaal worden toegewezen aan Felix. 
Alle koperplaten zijn in eigen fabriek vervaardigd. 
Bij de houtsneden zijn de prenten van Minder-
mann afgesplitst van de herdrukken door Felix, 
terwijl daarnaast een groep houtsneden kon wor-
den onderscheiden waarvan de houtblokken in 
zijn eigen bedrijf waren vervaardigd. 

De serie met kopergravures
Wat de serie met zelf vervaardigde kopergravures 
betreft, kan geconcludeerd worden dat er ver-
schillende graveurs aan hebben gewerkt: de gra-
veur met de exuberante krul-N en de graveur met 
strakke cursieve N. De graveur met de exuberante 
krul-N is met zekerheid Franz Alexander  
Heuschen (1779-1853), geboren en werkzaam ge-
weest in Düsseldorf43 en als fabrikant gevestigd 
geweest in Arnhem.44 Tot dusverre is er één gesig-
neerde kopergravure van hem gevonden, nr. 19, 
een prent met tuin- en veldvruchten waarvan ook 
een (naamloos) Duits equivalent bestaat.45 De 
tweede graveur, die herkenbaar is aan de strakke 
cursieve N, zoals onder meer te zien op de enige 
bekende prent met het adres van Felix, is niet 
geïdentificeerd (afb. p. 108). Mogelijk betreft het 
een van de kinderen van Alexander Heuschen. 
Immers, de kopergravures zijn later op de markt 
gekomen dan de houtsneden en enkele zonen 
hadden toen de leeftijd van een leerling-knecht 
bereikt. Dat kinderen het beroep (qua werkgever 
en qua type ambacht) kozen naar voorbeeld van 

hun vader, was in die tijd nog veel gebruikelijker 
dan tegenwoordig. Hoewel het hier om in eigen 
beheer vervaardigde kopergravures gaat, zijn het 
nogal vaak kopieën, soms naar Nederlandse (Ne-
derland en Vlaanderen), dikwijls naar Duitse voor-
beelden. Diverse prenten zijn naar Belgische 
houtsneden van Brepols gemaakt, zoals bepaalde 

Kopergravure Felix nr. 59 (1835-1840), een ABC met 
voornamen van Antje tot Zacharias, naar voorbeeld van 
de houtsnede Brepols nr. 111 (1831-1834). 
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem
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schoolprenten, bij voorbeeld nr. 60, een reken-
prent (afb. p. 106, onder) en nr. 59, een ABC-prent 
(afb. p. 114). Heel wat prenten zijn naar Duitse 
litho’s van  Renner of Renner & Schuster ge-
maakt, bij voorbeeld nr. 16, de twaalf maanden van 
het jaar (afb. p. 115, links) en nr. 54, een spotprent 
over Stoffel, die onder toezicht van zijn echtge-
note aan het spinnewiel werkt, i.c. vrouwenwerk 
verricht (afb. p. 115, rechts).

De serie met houtsneden
Nagenoeg alle houtsneden bezitten de kenmer-
kende krul-N, het handelsmerk van Alexander 
Heuschen. Zoals reeds werd vermeld, is een deel 

van de houtblokken door de firma Felix zelf ver-
vaardigd, terwijl een ander deel van de firma Min-
dermann & Co is aangekocht. Ook de prenten van 
Mindermann hebben doorgaans een opvallende 
nummering, rechtopstaand met een ‘vette’ N  
(p. 109).46 Herhaaldelijk heeft Mindermann zijn 
nummers omkaderd, in een hokje geplaatst, met 
name als het om zijn lage prentnummers gaat. 

Indien van een prent geen exemplaar van zowel 
Mindermann als van Felix bekend is, kan niet altijd 

46 Dat is doorgaans een betrouwbaar kenmerk, maar Min-
dermann heeft ook enkele prenten genummerd met een 
licht gekrulde N: dergelijke prenten zijn soms moeilijk toe te 
schrijven aan Mindermann of Felix.   

Kopergravure Felix nr. 16 (1835-1840), twaalf afbeeldin-
gen van de maanden van het jaar naar voorbeeld van 
litho Renner nr. 136, met het adres van wederverkoper 
Vaarberg te Weesp. 
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. 

Kopergravure Felix nr. 54 (1835-1840), afbeelding van 
Stoffel, een man die bij zijn vrouw onder de plak zit, 
naar voorbeeld van Renner & Schuster nr. 315. 
Bijzondere Collecties UvA-UB, coll. Arie van den Berg, te 
Amsterdam. 
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met zekerheid gezegd worden of die prent door 
Felix vervaardigd dan wel aangekocht is.  
Een thans nog ontbrekend equivalent van Minder-
mann kan in de toekomst nog wel eens tevoor-

schijn komen. Toch zijn de meeste door Felix zelf 
vervaardigde prenten met redelijke zekerheid te 
identificeren, want de graveerstijl van Alexander 
Heuschen is tamelijk sterk onderscheidend. Ten 

Houtsnede Felix nr. 55, beeldverhaal van Klein Duimpje, een van de prenten 
waarvoor de houtblokken door de firma Felix zelf vervaardigd zijn. 
Bijzondere Collecties UvA-UB, coll. Nico Boerma, te Amsterdam.
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opzichte van de afbeeldingen van Mindermann 
zijn de tekeningen doorgaans meer zorgvuldig en 
meer gedetailleerd gemaakt. Meestal staan er 
twaalf of meer rechthoekig omkaderde voorstel-
lingen op één prent. De afb. op p. 101 met de  
wegwijzer naar Amersfoort is daar een typisch 
voorbeeld van. Maar ook andere in deze stijl 
vervaar digde houtblokken zoals de beeldverhalen 
over Klein Duimpje (afb. p. 116), over de reis naar 
Luilekkerland en over Jan de Wasser zijn op grond 
van genoemde kenmerken met zekerheid aan te 
wijzen als zelf vervaardigd door firma Felix. Derge-
lijke beeldverhalen waren in die tijd in Nederland 
zeer populair, maar dat thema kwam bij Minder-
mann niet voor. 

Het is minstens even interessant om te kijken 
naar de prenten van Felix die met houtblokken 
van Mindermann zijn herdrukt, want deze pren-
ten zijn allemaal in mindere of meerdere mate 
aangepast. Allereerst heeft Felix (bijna) altijd het 
prentnummer veranderd. Zelfs als het volgnum-
mer in de prentenreeks gelijk bleef (prent Minder-
mann nr. 7 met diverse schepen werd bij voor-
beeld Felix nr. 7), dan werd toch de 
rechtopstaande nummering van Mindermann 
weggesneden en vervangen door een nummering 
beginnend met de krul-N. 

Vaak werden ook de ingesneden teksten van 
Mindermann vervangen door of aangevuld met 
typografische teksten van Felix. Voorbeelden zijn 
prenten met jongens-spelen en met meisjes-
spelen en een prent met zes venters (Felix nr. 63, 
herdruk van Mindermann nr. 16).

≥ Houtsnede Felix nr. 63, zes vensters, een herdruk van 
Mindermann nr. 16, maar, met aangepaste bijschriften 
(ingesneden tekst weggestoken en vervangen door 
typografische tekst). 
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
 
> Houtsnede Wansleven z. nr., zes venters, gekopieerd 
naar Mindermann nr. 16 of Felix nr. 63 (deels spiegel-
beeldig), maar in andere volgorde geplaatst.
Rijksprentenkabinet te Amsterdam. 

Houtsnede Mindermann nr. 16, zes venters. 
Historisch Genootschap Beemster te Middenbeemster. 
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47 Voorbeelden zijn houtsnede No. 50, een alfabetprent,  
en kopergravure No. 110, de eerder vermelde prent met de 
letter C.    

volgnummers plaatste; de krul-N van Felix is links-
onder erbij gezet, terwijl de titel kennelijk door 
Felix gecorrigeerd is door een toegevoegde letter  
d: D E Z E HA AN KR A AIdT N I E T. Dat had beter 
niet kunnen gebeuren. Incidenteel verschenen er 
ook prenten van Felix met geheel Duitstalige bij-
schriften: die waren natuurlijk zonder fouten.47 

Opmerkelijk is bovendien dat bepaalde num-
mers van Mindermann soms niet of slechts ten 
dele werden weggehaald. Dat gebeurde bij voor-
beeld bij enkele bordspellen van Felix, zoals het 
vier hoofdstoffenspel, Felix No. 54, een herdruk 
van Mindermann No. 27, en het apenspel, Felix No. 
52, een herdruk van Mindermann No. 73. Bijzonder 
is ook een militair tafereel, Felix No. 75, waarop nr. 
26 van Mindermann nog goed te zien is, zonder dat 
een prent van Mindermann bewaard is gebleven. 

Overigens is een prent niet altijd met zeker-
heid toe te schrijven aan ofwel Mindermann ofwel 
aan Felix. Er zijn bij voorbeeld prenten waarop het 
prentnummer in een hokje staat (kenmerkend 
voor lage prentnummers van Mindermann), terwijl 
in dat hokje een krul-N staat (kenmerk Felix). De 
vooralsnog met enige twijfel aan Felix toegeschre-
ven prent met nr. 2 is daar een voorbeeld van (zie 
afb. op p. 122). 

Totale karakteristiek 
De door Mindermann gedrukte prenten en de 
herdrukken ervan door Felix kunnen worden  
gekarakteriseerd als volstrekt atypisch voor de 
Nederlandse kinderprenten uit die tijd. Minder-
mann heeft zijn prenten in de periode 1825/1830 
op de markt gebracht, Felix in de jaren dertig van 
de 19e eeuw, misschien deels ook iets later. 

Er is al op gewezen dat een ingesneden bij-
schrift en/of prentnummering in die tijd als erg 
ouderwets gold. Toch er is geen enkele prent van 
Mindermann met typografisch prentnummer of 

Uit het voorgaande is al duidelijk geworden 
dat Felix bepaalde slordigheden van Mindermann 
heeft aangepast. Soms waren die wel heel erg 
storend. Op een prent van Mindermann met de 
tweede helft van het jaar stonden de zes maanden 
in de verkeerde volgorde (juli-augustus-novem-
ber-oktober-september-december) en dat is door 
Felix gecorrigeerd. Meestal ging het echter om 
correcties van taalfouten, hoewel door Felix zelf 
bedachte bijschriften of tekstcorrecties bepaald 
niet altijd foutloos waren. 

Een voorbeeld van een terechte verbetering 
betreft een prent met acht deugden (Minder-
mann nr. 6, Felix nr. 53) waarop de term WELDA-
DIGHID is veranderd in WELDADIGHEID. 

Opmerkelijker is evenwel prent Felix nr. 1 (afb. 
p. 118) die vast en zeker een herdruk is van Minder-
mann, zonder dat er een exemplaar van Minder-
mann is overgeleverd. Het volgnummer van Min-
dermann is midden-boven keurig weggestoken 
uit het vierkante hokje waarin deze wel vaker zijn 

Houtsnede Felix nr. 1, waarop Felix een taalkundige 
‘verbetering’ aanbracht, van KRAAIT naar KRAAIdT, 
die zijn beperkte kennis van het Nederlands verraadde. 
Midden boven is een leeg ‘hokje’ waaruit het nr. van 
Mindermann is weggesneden. 
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
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ingesneden. Overigens is er ook een enkel bordspel zonder 
typografische spelregels, met name het Patentspel, Minder-
mann nr. 67.   49 OHC, 5-9-1833.   50 AH, 28-8-1834.   

48 Mindermann die ook andere bordspelen uitgaf, zorgvul-
dig vervaardigd en op groot formaat ( geen centsprenten 
dus), had die spelregels waarschijnlijk kant-en-klaar gezet op 
de plank liggen. Andere teksten op de bordspelen waren wel 

equivalent bestaat. In de toekomst zullen er waar-
schijnlijk nog wel meer tevoorschijn komen, want 
van alle aan Felix toegeschreven prenten met 
ingesneden teksten mag worden aangenomen dat 
ze afkomstig zijn van Mindermann. Zoals vermeld 
was deze techniek dermate achterhaald dat geen 
enkele andere uitgever zich er destijds nog aan 
waagde. Waarom Mindermann dat wel deed, is 
vooralsnog een raadsel. De aankoop van de hout-
blokken van Mindermann is voor Felix waarschijn-
lijk het begin geweest van zijn kinderprentenpro-
ductie, want de laagste nummers uit zijn 
houtsnedenreeks komen in meerderheid bij  
Mindermann vandaan. 

Ook de kopergravures van Felix zijn atypisch. 
De meeste bracht hij op de markt in de periode 
ca. 1835/1840, de meerderheid naar voorbeeld van 
Duitse litho’s, dat is qua techniek een stap terug 
in de tijd. Nederland liep destijds achter bij de 
internationale technologische vernieuwing en 
wellicht heeft Felix gedacht daar handig gebruik 
van te kunnen maken. Want litho’s waren relatief 
duur, ook de uit Duitsland geïmporteerde litho’s 
van Felix. De goedkoopste kwaliteit steendruk-
prenten verkocht hij voor ƒ 24, - per riem,49 zijn 
eigen kopergravures verkocht hij in verschillende 
kwaliteiten variërend van ƒ 3,50 tot ƒ 8,– per 
riem.50 

De voorstellingen op de prenten van Felix zijn 
bijzonder, onder meer door de sterke focus op een 
beperkt aantal thema’s. Bij herhaling voorkomen-
de thema’s zijn: spelende kinderen, verkeerde-
wereldprenten, ABC-prenten, beroepen, bord-
spellen en militaire afbeeldingen. 

De frequentie van deze laatste twee thema’s is 
extra opmerkelijk. Bordspellen vormen in andere 
uitgeversfondsen een incidenteel verschijnsel, 
terwijl Felix zes houtsneden met bordspellen 

bijschrift, de spelregels op de bordspellen uitge-
zonderd.48 Het is daarom heel begrijpelijk, zelfs 
voor de hand liggend, dat Felix de ingesneden 
bijschriften aanpaste, in casu goeddeels door 
typografische teksten verving. Des te merkwaar-
diger is het dat Felix de ingesneden prentnum-
mering van Mindermann verving door zijn eigen 
prentnummers die - eveneens ouderwets – wer-
den ingesneden. 

Felix heeft niet alle houtblokken van Minder-
mann gekocht. Een deel is gekocht door Wans-
leven te Zutphen (net als Felix en Mindermann 
van Duitse komaf), die eveneens de ingesneden 
teksten door typografisch teksten verving. Ken-
nelijk had Wansleven de tweede keus, want enkele 
door Felix aangekochte houtblokken zijn door 
Wansleven gekopieerd, zoals een prent met kin-
derspelen en een prent met venters. Deze prenten 
bestaan derhalve in afdrukken door drie uitgevers, 
namelijk uitgegeven door Mindermann, door Felix 
en door Wansleven (zoals afgebeeld op p. 117).

Een andere bijzonderheid is dat Felix bepaalde 
wijzigingen in de houtblokken van Mindermann in 
fasen aanbracht. Houtsnede nr. 35, een liefdes-
boom met jonge heren die door meisjes worden 
begeerd, is daar een voorbeeld van. De twee fasen 
die van deze prent bekend zijn (afb. p. 120/121) 
laten  goed zien, hoe in eerste instantie alleen het 
nummer met de krul-N is aangebracht, terwijl in 
tweede instantie het bijschrift werd vervangen. 
Waarom dit in fasen is gebeurd, is niet duidelijk. 
Wellicht was de vraag naar deze en andere gefa-
seerd aangepaste prenten zo groot, dat Felix niet 
wilde wachten tot deze houtblokken aan zijn 
voorkeuren waren aangepast. 

In totaal zijn zo’n 25 door Mindermann  
gedrukte prenten bekend die door Felix zijn over-
genomen, i.c. waarvan een door Felix herdrukt 
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Houtsnede Felix nr. 35 met een ingesneden bijschrift, dat hier nog door Felix is 
gehandhaafd. De marges van deze prent zijn goeddeels weggeknipt. 
Particuliere collectie. 
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aanbood, allemaal overgenomen van bordspelspe-
cialist Mindermann. De militaire afbeeldingen 
kunnen ook als een bijzonder thema gelden. Het is 
in Nederland een weinig voorkomend onderwerp 
en de hoge frequentie daarvan in het fonds van 
Felix, zeven prenten, kan als een Duitse invloed 
worden uitgelegd. Houtsnede nr. 32 is daar een 
voorbeeld van (afb. p. 121, onder).

Andere thema’s ontbreken (nagenoeg) geheel, 
zoals geschiedenis, aardrijkskunde en religie, hoe-
wel dit laatste thema incidenteel wel voorkomt bij 
de kopergravures van Felix. En het meest opvallend 
is dat het thema beeldverhalen (een echte topper 
in Nederland en Vlaanderen gedurende de 19e 
eeuw) bij Felix beperkt blijft tot drie prenten: Jan 
de Wasser, Luilekkerland en Klein Duimpje. Elk van 
de drie is in de fabriek van Felix vervaardigd, bij 
Mindermann kwam dit thema helemaal niet voor. 
Kortom, de thematische accenten zijn eerder 
Duits dan Nederlands. 

Ook de wijzen waarop bepaalde zaken zijn 
afgebeeld, maken een Duitse indruk. In Nederland 
zijn veel prenten met hanen uitgegeven, ze lijken 

allemaal op elkaar, maar de 
haan op prent Felix nr. 1 (afb.  
p. 118) wijkt daar erg vanaf. 
Ook de ruiter op het hobbel-
paard, prent Felix nr. 2 is in 
Duitse stijl getekend (afb. 
p.122, rechts). 

Een nog duidelijker voor-
beeld staat op een prent met 
twaalf vermakelijkheden voor 
kinderen, met op de eerste 
afbeelding een voorstelling 
van Sinterklaas (afb. p. 122, 
links). In Nederland heeft 
Sinterklaas een mijter op en 
speelt hij alleen de rol van een 
belonende kindervriend, het 
bestraffen van stoute kinde-
ren is voorbehouden aan 

Houtsnede Felix nr. 32. Een prent met militaire activiteiten, een 
thema dat bij diverse Duitse uitgevers tot de toppers behoorde.
Particuliere collectie.

jo thijssen  1 2 1

Houtsnede Felix nr. 35 met typografische tekst. De 
ingesneden tekst is weggestoken en vervangen door 
een lange typografische tekst van Duitse oorsprong. 
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.
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51 Dat adres van Vaarberg zal op een stukje koperplaat 
gegraveerd zijn en bij een tweede drukgang toegevoegd.    

gegraveerde adres van Vaarberg dat overduidelijk 
door hemzelf later is bijgedrukt. Het betreft hier 
kopergravure nr. 1651 (afb. p. 115, links). Dat deed 
Vaarberg wel vaker, bij voorbeeld ook op een prent 
van Mindermann die (net als Felix) zijn eigen adres 
zelden op zijn prenten zette en zijn wederverko-
pers evenmin deze service verleende. 

Belangrijker dan Vaarberg is wederverkoper 
Wijsmuller, die tegelijkertijd wederverkoper was 
van heel wat andere uitgevers. Op vroege houtsne-
den van Felix (dus op handgeschept papier) komt 
de naam van Wijsmuller herhaaldelijk voor, op 
latere nog in meerdere mate, namelijk op meer 
dan de helft van de bewaard gebleven houtsneden 
die op machinaal papier zijn gedrukt. Wijsmuller 

Zwarte Piet. In de Duitse traditie van die tijd heeft 
Sinterklaas vaak beide rollen en heeft hij door-
gaans geen mijter op. 

Voorgaande voorbeelden laten een verschei-
denheid van Duitse invloeden zien, zowel indirect 
(via Mindermann) als direct (door Felix getekend). 

Tenslotte is het van belang te wijzen op de 
betekenis van wederverkopers, want gezien zijn 
advertenties in landelijke en regionale bladen en 
zijn correspondenten/distributeurs moet Felix 
over een aantal wederverkopers hebben beschikt 
die tot dusverre (deels) onbekend zijn. Dat is op 
zich genomen niet zo vreemd. Van een uitgever 
die zijn eigen adres niet in de ondermarge drukte, 
mocht niet worden verwacht dat hij een dergelijke 
service zou bieden aan zijn wederverkopers. De 
onbekendheid met zijn wederverkopers ligt daar-
om in de lijn der verwachting. Opmerkelijk is juist 
dat twee namen van wederverkopers wél bekend 
zijn. Van de stadsdrukker van Weesp, Vaarberg, is 
één prent van Felix bewaard gebleven met het 

Detail met de eerste afbeelding van houtsnede Felix nr. 
27, met een duidelijke krul-N. Een Duits aandoende 
Sinterklaas, zonder mijter, zwaaiend met een roe. De 
bestraffende rol is in Nederland voorbehouden aan 
Zwarte Piet, terwijl Sinterklaas altijd met mijter wordt 
afgebeeld. 
Bijzondere Collecties UvA-UB, coll. Nico Boerma, te 
Amsterdam.

cent sprenten uit  amer sfoort   1 2 2

Houtsnede nr. 2 met hobbelpaard, die met enige 
onzekerheid toegeschreven is aan Felix. De prent heeft 
zowel kenmerken van Mindermann als van Felix. 
Bijzondere Collecties UvA-UB, coll. Nico Boerma, te 
Amsterdam.
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53 Het belangrijkste bewijs dat daarvoor gevonden kan 
worden, is dat voor de afbeeldingen met bijschriften en voor 
het adres van Wijsmuller dezelfde inkt is gebruikt. 

52 Op prent Brepols nr. 180 deed Wijsmuller dit loodrecht 
op de schrijfrichting van het bijschrift, in de rechterzijmarge. 
Zie collectie Museum Willem van Haren, Heerenveen.    

Heuschen, een volstrekt atypische werkwijze, 
waarvan opnieuw gezegd kan worden dat er geen 
tweede voorbeeld van te vinden is. 

Behalve door de wijze waarop hij prenten pro-
duceerde, viel Felix op door zijn voorstellingen. 

Hij koos voor bepaalde thema’s die in Duits-
land populair waren (o.m. militairen), terwijl ook 
de wijze waarop afbeeldingen zijn vormgegeven 
(o.m. Sinterklaas) als typisch Duits aangemerkt 
kunnen worden. 

Het feit dat Felix nagenoeg nooit zijn adres op 
zijn prenten drukte, maakte hem lange tijd onvind-
baar. Hoewel over zijn Amersfoortse periode nu 
het een en ander in kaart is gebracht, zijn er nog de 
nodige onbeantwoorde vragen, met name over de 
manier waarop hij in zakelijk opzicht heeft geope-
reerd. Zo is het bijvoorbeeld nog een open vraag of 
wederverkoper Wijsmuller op een gegeven mo-
ment de houtblokken van Felix heeft overgenomen 
om er zelf mee te drukken. De relatie met meester-
knecht Alexander Heuschen is duidelijk, althans 
tot op het moment dat de drukkerij werd overge-
nomen door Van Eijnden. Vanaf dat moment is het 
de vraag of Van Eijnden dan wel Felix de baas van 
Heuschen was. Onzeker is ook of Van Eijnden vóór 
de overname reeds in hetzelfde bedrijf als drukker 
werkzaam was en of hij daarna in opdracht van 
Felix kinderprenten heeft gedrukt die deze als 
uitgever op de markt heeft gebracht. 

Tenslotte is Felix ook als privépersoon een 
bijzondere figuur vanwege zijn moeilijk te 
identificeren identiteit. Het is opmerkelijk dat hij 
zijn verleden aardig heeft weten te maskeren, 
plotseling in Amersfoort is opgedoken en na 
ongeveer vijftien jaar met vrouw en kinderen is 
vertrokken zonder een spoor achter te laten. 
Kortom, Frans Felix heeft Amersfoort nog heel wat 
vragen te bieden die wachten op nader onderzoek. 

moet dus een zeer grote klant van Felix zijn ge-
weest. Ook als wederverkoper van Brepols heeft 
Wijsmuller wel zijn eigen adres bijgedrukt, nadat 
Brepols dat niet meer deed.52 Een andere, specula-
tieve optie is dat Wijsmuller op een gegeven mo-
ment de houtblokken van Felix heeft overgenomen 
om er zelf mee te drukken. In dat geval ligt het 
voor de hand dat enerzijds de houtblokken met 
bijschriften en anderzijds het adres in de onder-
marge tegelijkertijd met eenzelfde vorm en dus 
ook met dezelfde inkt zijn gedrukt. Nader techno-
logisch onderzoek moet hier uitsluitsel bieden.53 
Tegen deze hypothese pleit het feit dat de volg-
nummers van de prenten door Wijsmuller nooit 
zijn aangepast, dus niet zijn ingepast in een eigen 
nieuwe reeks en dat hij de in hout ingesneden 
prentnummers, hoe ouderwets die ook waren, 
nooit vervangen heeft door typografische num-
mers, hoewel dat een kleine ingreep zou zijn ge-
weest. 

Slot
Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat Felix 
een opvallende verschijning is de Nederlandse 
prentenwereld van de 19e eeuw. Hij heeft als boek-
handelaar prenten aan consumenten verkocht, hij 
heeft als uitgever prenten in de markt gezet en 
heeft als drukker in zijn eigen fabriek prenten ver-
vaardigd. 

Het meest opmerkelijk is zijn prentproductie. 
Hij maakte kopergravures met afbeeldingen die 
voorkwamen op litho’s, dat is in feite een stap 
terug in de geschiedenis waarvan geen tweede 
voorbeeld bekend is. 

Hij moderniseerde de van Mindermann ge-
kochte houtblokken door de ingesneden teksten te 
vervangen door typografische teksten, maar voeg-
de er wel zijn eigen in hout uitgesneden numme-
ring aan toe, i.c. liet dat doen door Alexander 

jo thijssen  1 2 3

Flehite 2015 Jaarboek binnenw79.indd   123 19-10-15   16:27


