
Illustrator A.O. Kooyman 

Lodewijk van Duuren 

Er zijn twee series kaarten bekend van de illustrator A.O. Kooyman, één met indianen en één met 

autoraces. Hij signeert zijn werk met a o kooyman of a.o. kooyman. Het kenmerkende van zijn 

signatuur zijn de o’s, die uit twee “haakjes” bestaan. Het is het signatuur van Albert Okko Kooyman. 

Albert Okko Kooijman is geboren te Goes, op 26 november 1934 (ca.) en is overleden in 1999 1. Hij is 

de zoon van Okko Hendrik Kooijman en Dorothea Elisabeth de Coninck. Behalve kaarten zijn er ook 

boeken met zijn illustraties verschenen. 

 

 
1. Signatuur a.o. kooyman. 

 

 

Indianen 

 
2. Indianen bespreken “plan de campagne”. 

 
3. Indianen achtervolgen scout (7). 

 

De serie met indianen is uitgegeven door Vita Nova. Het logo met het blaadje staat onder de 

deelstreep. Tussen de deelstreep staat PRINTED IN HOLLAND. In het postzegelvak staat het nummer 

van de kaart. Links boven staat de titel in Nederlands, Duits, Engels en Frans. Er zijn negen kaarten uit 

deze serie bekend. Het oudst bekende poststempel is uit 1964. 

 

 7. Indianen achtervolgen scout 

 8. Indianen overvallen goudzoeker 

 Indiaan op buffeljacht 

 Indianen overvallen landverhuizers 

 Indianen op bisonjacht 

 Indianen overvallen de postkoets 

                                                           
1
 Dagblad De Zeeuw van 26 november 1934, dus mogelijk die dag of enkele dagen eerder. 



 Indianen overvallen de trein 

 Indianen onderhandelen met de Noordelijke troepen 

 Indianen bespreken plan de campagne 2 

Autoraces 

 
4. 5050-1. 

 
5. 5050-3. 

 

Op de serie kaarten met autoraces is geen uitgever vermeld, maar er zijn twee kenmerken die gelijk 

zijn aan de serie kaarten met indianen: de titel staat in vier talen op de adreszijde en op de 

deelstreep staat Printed in Holland. In het postzegelvak staat het nummer van de serie met een 

volgnummer. Bijvoorbeeld 5050 -1. De titel staat in het Nederlands, Engels, Duits en Frans links 

boven op de adreszijde. Er zijn vijf kaarten uit deze serie bekend. Opvallend is dat op drie van de vijf 

kaarten races uit 1963 zijn afgebeeld. 

 5050 – 1. Jim Clark in Lotus-Ford wint de 1963 race op de Milwaukee-oval. 

 5050 – 2. De 24 uur race van Le Mans 1963, gewonnen door Scarfiotti Bandini (Italië) met een 

Ferrari 250 P (no. 21). 

 5050 – 3. De winnaars van de 33e Rally Spa-Sofia-Luik, de Duitsers Böhringer en Kaiser razen door 

de Dolomieten (1963), met een Mercedes 230 SL. 

 5050 – 4. Rally Parijs-Bordeaux-Parijs (1895).  Emile Kassor brengt zijn Panhard-Levassor als 

eerste over de eindstreep.   

 5050 – 5. Indianapolis (1915), de Amerikaan Ralph de Palma vestigt een nieuw record op de 500 

mijl-race, met een Mercedes. Hij behield dit tot 1922. 

  

                                                           
2
 Nederlandse titel onbekend, vertaling van de Franse titel. 



Boeken 

 
6. Mijn boek over treinen en vliegtuigen. 

 
7.My super book of planes in colour. 

 

In 1967 bracht de uitgever Mulder & Zoon N.V. uit Amsterdam boeken uit van de illustator A.O. 

Kooyman. Bekend zijn: “Mijn boek over treinen en vliegtuigen” en “Mijn boek over zeil- en 

zeeschepen”. De boeken zijn ook voor de Amerikaanse markt verschenen, uitgegeven door de 

Educational Reading Service of Mahwah, New Jersey in 1970 en door Bancroft in Londen. Het 

copyright berust bij Mulder & Zoon N.V., Amsterdam en ze zijn gedrukt in Nederland. Bekend zijn: 

“My super book  of planes in colour”, “My super book of racing cars in colour”, “My super book of 

trains in colour” (uitgave 1968, Bancroft & Co., Londen) en “My super book of boats and ships in 

colour” (1967, Bancroft). 

 

 
8. Illustratie voor de verpakking van een modelbouw-boot. The Lindberg Line, 1963. 

 

 


