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Peter van Straaten – Hoe was je dag, schat?
De beste kantoortekeningen gebundeld, €14,90

Posy Simmonds – Tamara Drewe
Nieuwe graphic novel van de auteur van Gemma Bovery

Verschijnt november 2009, €19,90

Stefan Verwey – Alles op straat
Zijn beste tekeningen over 
hedendaagse knelpunten

Verschijnt oktober 2009, €12,50

Robert Crumb – Genesis
Dé stripsensatie van dit jaar: 

de Bijbel volgens undergroundtekenaar Crumb 
Verschijnt oktober 2009, €19,90

stripschrift 403:stripschrift 398  14-08-09  15:52  Pagina 3

22
De nominaties voor album van het jaar 2009

24
De P. hans FrankFurtherPrijs 2009

25
De bulletje en boonestaak schaal 2009

27
De striPmakers oP De striPDagen 2009

29
De striPmakers oP De striPDagen 2009

30
crew en striPtas

31
Dit is het striPschaP

03

welkom oP De striPDagen 2009

06

De PlattegronD van De striPDagen 2009

08

het thema van De striPDagen 2009

10

De Programmering van De striPDagen 2009

16

De beursPlattegronD van De striPDagen 2009

19
De striPschaPPrijzen

20

De striPschaPPrijs 2009 is voor barbara stok



4 554

start your engines!

locatie en openingstijden

De Stripdagen vindt 
voor de vijfde keer 
onderdak in

expo Houten
meidoornkade 24
3992 ae Houten

Tijdens 
De Stripdagen 
is Expo Houten 
geopend van 
10.00 - 17.00 uur.

Hotel

Hotel Houten is ook dit jaar het 
officiële hotel van de stripdagen. 
mocht je in het hotel willen 
overnachten, neem dan via info@
stripdagen.nl contact met ons op. 

Als je via ons boekt, ontvang je namelijk 
een korting van ruim 20% op de normale 
tarieven. Kijk op www.hotelhouten.nl
voor meer info. Als Hotel Houten is 
volgeboekt kunnen we tegen dezelfde 
tarieven boeken in Hotel Vianen.

mooie woorden van burgemeester lamers van stripstad Houten! Het is alweer de 41e stripdagen dit jaar. en ook 
nu is expo Houten (andere naam maar dezelfde locatie) de plek waar het allemaal gebeurt. Zoals de burgemeester 
net al schreef, is het thema dit jaar 55 jaar mannen op de maan en strips in space. daarmee willen we herdenken 
dat Hergé 55 jaar geleden kuifje en zijn vrienden op de maan liet rondwandelen. we besteden echter niet alleen 
aandacht aan de ruimtevaart en science fiction, al loop je natuurlijk het risico tegen aliens en andersoortige 
ruimtereizigers aan te lopen. we werken dit jaar daarom nauw samen met space expo, het ruimtevaartcentrum in 
noordwijk. er is veel bijzonders te zien, maar ook te doen. Zo is er een heus planetarium. en ook een 
astronautentrainer. maar het meest bijzondere aan de stripdagen blijft natuurlijk toch de strips en hun makers. 

We hebben weer drie grote zalen tot onze beschikking. En verschillende kleinere zalen, 
waarvan er één op zondag wordt ingericht voor een programma voor de hele familie! 
Bovendien viert Zone 5300 zijn 15 jarig jubileum in de foyer op de eerste etage. 
Blader dit programmaboek goed door, want voor je het weet heb je iets belangrijks 
gemist. En dan bedoelen we niet alleen de films, meets & greets en presentaties in  
Het Schaptheater! Verderop in dit programmaboek staat een uitgebreid overzicht van  
alle stripmakers die op De Stripdagen signeren.

Leden van Het Stripschap hebben op vertoon van hun Stripmaatschapkaart 2009 zoals 
gewoonlijk gratis toegang èn krijgen bovendien een gratis striptas bij de stand van 
Het Stripschap op de boekenbeurs. Dus vergeet die kaart niet!

Rest ons jullie veel plezier te wensen op De Stripdagen 2009!
Het bestuur van Het Stripschap en de organisatie van De Stripdagen.

entree 

Een toegangskaart kost 9,50 euro per 
dag. Ben je kleiner dan 150 centimeter 
dan betaal je 6 euro per dag. 
Leden van Het Stripschap hebben gratis 
toegang op vertoon van hun 
Stripmaatschapkaart 2009. Kinderen 
t/m 5 jaar mogen er ook gratis in.

Een passepartout voor 2 dagen voor 
iedereen-die-langer-is-dan-één-meter 
-vijftig kost 17,50 euro. Een Family Pack 
voor 2 volwassenen en 2 kinderen 
voor één dag kost 25,00 euro.

Bij de kassa’s van De Stripdagen is pinnen niet mogelijk. Wel kan op beide dagen vanaf 11.00 
uur contant geld worden opgenomen bij Pinman, de mobiele flappentap. Bij de kassa hangen de 
openingstijden. Er wordt een kleine administratieve vergoeding gevraagd.

geld pinnen?

Voorwoord

ik ben er als burgemeester van Houten trots op dat Het stripschap ook dit 
jaar weer heeft gekozen voor Houten als locatie van de stripdagen. 
 
Het thema voor dit jaar is 55 jaar Mannen op de maan en Strips in Space. Houten 
is er klaar voor! Ook buitenaardse stripwezens zijn bij ons van harte welkom. Zo 
is Houten wereldberoemd om zijn unieke UFO-landingsbaan aan weerszijden van 
de A-27. Wij zijn onze tijd ver voorbij. Sinds een jaar hebben wij met Hotel Houten 
zelfs een prima overnachtingsmogelijkheid, zowel voor aliens als voor gewone 
beursbezoekers.
 
Houten is ook op een andere manier betrokken bij De Stripdagen. Zo hebben de 
leerlingen van groep 8 van basisschool De Zevensprong het Album van het jaar 
2009 in de categorie Nederlands Jeugd gekozen en reiken ze die prijs zelf uit op 
De Stripdagen.

Zelf ben ik als stripliefhebber zeer vereerd dat ik alweer voor de vijfde maal  
de Stripschapprijs mag uitreiken. Het is immers de belangrijkste stripprijs van 
Nederland.

Ik wens iedereen heel veel plezier tijdens De Stripdagen 2009!

Cor Lamers 
Burgemeester van Houten

Bij Expo Houten is volop ruimte om gratis te parkeren! Bezoekers die met een 
UFO komen, verzoeken we gebruik te maken van de speciale landingsbaan voor 
buitenaardse culturen in het oosten van Houten bij de A27. Maak voor uw 
aanvliegroute gebruik van de coördinaten 52.01.31 NB en 5.07.59 OL. 

Kom je met het openbaar vervoer? Tussen Station Houten en Expo Houten rijdt 
weer onze mooie grote gele Amerikaanse schoolbus. De eerste rit is om 9.45 uur 
vanaf Station Houten. Het instappunt bij het station is één van de naastgelegen 
parkeerplaatsen. Volg de borden die op het station zijn geplaatst. De laatste rit 
vanaf Expo Houten is om 17.45 uur. Een ritje kost 1,20 euro. Graag gepast 
afrekenen met de buschauffeur.

VerVoer

Foto: Gina Busink

welkom 

op de stripdagen 2009

Foto: Martin Riebeek
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NOODUITGANG

NOODUITGANG

RECEPTIE

ENTREE

LIFT

HOOFDINGANG
TRAP NAAR DE 1E ETAGE

TRAP NAAR
DE BEGANE GROND

De Henk Albers Foyer
op de eerste etage is met 
de lift goed bereikbaar
voor rolstoelgebruikers.

 Henk Albers Foyer -

  15 jaar Zone 5300  pag. 11

de stripboekenbeurs is in de marten toonder Zaal 
en de Hans g. kresse Zaal
Vrijwel alle Nederlandse en Belgische stripuitgevers, stripwinkels en 
striporganisaties zijn vertegenwoordigd op de Stripboekenbeurs. Maar ook de 
small press is op grote schaal aanwezig. Verder zijn er bedrijven die 
stripmerchandising aanbieden. Meer dan tweehonderd stripmakers zullen tijdens 
De Stripdagen hun nieuwste stripalbums signeren. Wie die stripmakers zijn en 
waar ze signeren, vind je op de laatste pagina’s van het programmaboek. Op de 
plattegrond in het midden van het programmaboek zie je precies waar je alle 
uitgevers, winkels en organisaties kunt vinden. Peter de Wit, Luc Cromheecke en Jean-Marc van Tol                             

Foto: Willem Naber

Voor de Stripverzamelbeurs is een aparte zaal 
gereserveerd. In de Pieter Kuhn Zaal is vrijwel alles 
te vinden dat in de afgelopen vijftig jaar aan strips in 
Nederland en Vlaanderen is uitgegeven: albums, 
posters, zeefdrukken, luxe edities, originele strip-
tekeningen, t-shirts, puzzels, poppetjes en andere 
merchandising. De zaal is gemakkelijk te bereiken 
door meteen na binnenkomst in de Marten Toonder 
Zaal linksaf te slaan. De zaal wordt ook  
duidelijk door wegwijzers aangegeven. Bij de Pieter 
Kuhn Zaal hangt bovendien een plattegrond waarop 
je alle stripverzamelaars snel kunt vinden.

Foto: Willem Naber

  Fred Julsing Foyer 

Holland Animation  pag. 10

  P. Hans Frankfurther Zaal  

Strips in Space Expo  pag. 13

  Het Schaptheater 

 De prijsuitreiking, de stripveiling,  

de Kuifje Quiz, meet & greets, 

documentaires en films  pag. 13

  Peter de Smet Plein 

 Atstronautentrainer  pag. 13

 Jean Dulieu Restaurant  pag. 14

  Wim Meuldijk Plein 

Familieprogrammering op zondag  pag. 15

  Marten Toonder Zaal 

Stripboekenbeurs  pag. 16 en 17

  Hans G. Kresse zaal 

Stripboekenbeurs  pag. 16 en 17

  Pieter Kuhn Zaal 

Stripverzamelbeurs  pag. 16 en 17

begane grond

eerste etage

de plattegrond  

Van de stripdagen 2009

de stripVerZamelbeurs is in de pieter kuHn Zaal
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Ruimtelab Columbus gelanceerd

© 2009 - RENÉ LEISINK - WWW.ARGUS-ONLINE.NL

In ons hoofd waren we echter al veel 
eerder zover, en nog verder. In de 
achttiende eeuw, de eeuw van de 
techniek, droomden schrijvers al over 
landingen op verre planeten. Er werden 
boeken over geschreven die als dwaas 
werden afgedaan. In de negentiende 
eeuw deed Jules Verne er nog een 
schepje bovenop. De toegenomen 
technische mogelijkheden deden hem 
fantaseren over het afschieten van een 
projectiel naar de maan met mensen 
aan boord. Maar we fantaseerden ook 
het omgekeerde: als wij naar de ruimte 
kijken, zou het dan zo kunnen zijn dat 
daar wezens zijn die naar ons kijken? 

Een reis maken in de ruimte, wie wil 
dat nu niet? Helaas is zo’n ruimtereis 
niet voor iedereen weggelegd. Maar 
gelukkig is er een alternatief. In Space 
Expo in Noordwijk voelt iedere 
bezoeker zich een echte astronaut. 

De aarde is groot, maar het heelal is 
nog oneindig veel groter. En daar valt 
van alles te ontdekken. Sterrenstelsels, 
nevels, planeten en kometen zijn  
vastgelegd op enorme foto’s. In Space 
Expo staat beleving van de ruimtevaart 
centraal. Een bezoek aan de expo is 
een spannende reis door het heelal, 
waarbij de bezoeker kennis maakt  
met alle facetten van de ruimtevaart. 
Je wordt meegenomen op een reis 
langs verre planeten en prachtige 
melkwegstelsels. 

De hele geschiedenis van de 
ruimtevaart wordt getoond. 
Historische, huidige en toekomstige 
ruimtemissies zijn soms levensgroot 
aanwezig. En je kan voorwerpen zien, 
die écht in de ruimte zijn geweest, van 
kleding en gereedschap tot 
meteorieten en zelfs een stukje van de 
maan!  

Naast de rijke historie toont Space 
Expo ook de toepassingen én de 
techniek achter de ruimtevaart. 
Interactief zijn onder andere het 

sinds de mens bestaat, kijkt hij naar boven. naar het uitspansel, het 
oneindige, en vragen we ons af wat daar boven zou zijn? de goden? eén 
god? dat bleek niet objectief vast te stellen. maar dat er sterren stonden, 
was duidelijk, héél véél sterren. we bleven maar kijken en begonnen 
patronen te zien. en door het vaststellen van die patronen begonnen we 
een verband te zien met gebeurtenissen op aarde. de astronomie en 
astrologie waren een feit. theorieën werden geformuleerd en toen in de 
zeventiende eeuw de telescoop werd uitgevonden, konden we die nóg 
beter staven. maar… we konden er niet heen, naar die oneindige verte! 
totdat we als mens begonnen te vliegen, geholpen door mechanisch tuig. 
de hemel kwam iets dichterbij en daarmee de mogelijkheid om steeds iets 
hoger te komen. totdat we erin slaagden buiten de dampkring te komen 
en in 1969 de eerste echte mensen op de maan wandelden.

En als wij daar naartoe willen, zou het 
dan zo kunnen zijn dat daar iemand 
naar onze planeet wil? H.G. Wells 
schreef er een boek over dat school 
zou maken: The war of the worlds. 

Met dát boek sloeg de fantasie bij 
velen op hol en al snel kreeg het nieuwe 
genre een naam: science fiction.  
De strip is in deze geschiedenis relatief 
gezien een jonkie. Vele stripmakers 
bedachten werelden ver weg in het 
heelal, maar vaak ook weer heel 
dichtbij door de herkenbaarheid van 
de hoofdpersonen en de gebeurtenis-
sen. Misschien zou je kunnen zeggen 
dat, net als de geschreven science 
fiction, heel veel science fiction strips 
eigenlijk het heelal en al die andere 
werelden alleen maar gebruiken als 
decor om gewone-mensen-verhalen te 
vertellen. Van Bert Bus tot Jean-Claude 
Mézières, van Don Lawrence tot 
Hendrik J. de Vos, van Martin Lodewijk 
tot Moebius, zij sleurden ons allemaal 
mee de ruimte in om ons bekend te 
maken met hun werelden dáárboven. 

Eén van de hoogtepunten in dat genre 
is Mannen op de maan, een avontuur 
van Kuifje. Hergé maakte het in 1954 
en had twee albums nodig (Raket naar 
de maan uit 1953 was het eerste deel) 
om één van de spannendste 

ruimtereizen uit de stripgeschiedenis 
te vertellen. Met een raket die is 
uitgegroeid tot een symbool voor de 
avonturen van Kuifje. Rusland en 
Amerika deden er alles aan om als 
eerste op de maan te zijn. Voor Hergé 
was dat aanleiding om als eerste mens 
een Belg op de maan te zetten. Dat is 
dit jaar 55 jaar geleden, reden om 
Strips in Space als thema van deze 
Stripdagen te kiezen.

Strips en science fiction zijn niet meer 
los te denken van elkaar. Toen Kuifje 
voet zette op de maan met de 
historische woorden “Ik ben er!” liep 
hij 15 jaar vóór op de werkelijkheid. 
Zou Neil Armstrong zijn voetsporen 
nog hebben teruggevonden?

space expo in noordwijk is dit jaar partner van de stripdagen want het 
thema van de sripdagen 2009 is 55 jaar mannen op de maan en strips in 
space. bovendien is het dit jaar precies 40 jaar geleden dat mensen voor 
het eerst voet op de maan zetten. 

zwaartekrachtplein, satellietenplein en 
lanceerspel, de spannende jaartallen-
quiz, de jaren 60/70 jukebox met oude 
ruimtevaartfilmpjes en de infrarode 
bodyscan. Audioguides geven 
gedetailleerde achtergrond informatie.

Met een rondleiding wordt een bezoek 
aan de ruimtevaarttentoonstelling 
extra leerzaam voor jong en oud. De 
rondleiders van Space Expo nemen je 
mee door de expositie en vertellen over 
de modernste ontwikkelingen én ze 
laten aan de hand van anekdotes de 
geschiedenis van de ruimtevaart 
herleven. Ook als je juist wat meer in 
de technische kant van de ruimtevaart 
geïnteresseerd bent, kunnen de gidsen 
je uitgebreid informeren over de 
nieuwste ontwikkelingen op dit 
gebied. 

Space Expo was in 1990 de eerste 
permanente ruimtevaarttentoonstel-
ling van Europa. Het was een initiatief 
van ruimtevaartliefhebbers en kwam 
tot stand met behulp van het Europese 
Ruimtevaart Agentschap ESA 
(European Space Agency), de 
ministeries van Economische Zaken, 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
Verkeer en Waterstaat, de provincie 
Zuid-Holland, de gemeente Noordwijk 
en verschillende fondsen.

space expo: een permanente  

ruimtetentoonstelling

Space Expo is geopend van dinsdag t/m zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

In de schoolvakanties is Space Expo ook op maandag geopend. Op 5, 24 en  

31 december sluit Space Expo om 15.00 uur. Op 25 december en 1 januari is 

Space Expo gesloten.

Rondleidingen zijn uitsluitend op afspraak (maximaal 25 personen per rond-

leider) en kunnen geboekt worden via de reserveringslijn (071-36 46 489). 

Behalve in het Nederlands kunnen de rondleidingen ook in het Duits en Engels 

verzorgd worden. Kijk voor meer informatie op: www.space-expo.nl
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Het tHema Van de strip-

dagen 2009: 55 jaar mannen 

op de maan - strips in space

© Don Lawrence Collection
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M O O I E  P A R E L S ,  
F I J N E  P A R E L S

V a n a f  2 6  s e p t e m b e r

• Kraaienhove 33 door Willy Lohmann 

• De Rechter 1 door Jesse van Muylwijck 

• Chris Crack 1/2/3 door Dik Bruynesteyn

w w w . s t r i p s t i f t . n l

Cultureel erfgoed voor
€9,95 per deeltje

✁

in oktober van dit jaar bestaat Zone 
5300, tijdschrift voor strips, cultuur 
& curiosa, precies vijftien jaar. waar 
kan dan een betere start worden  
gemaakt met de viering van het 
jubileum dan op de stripdagen? Hier 
werd immers in oktober 1994 ook het 
eerste nummer ten doop gehouden. 
wie had toen trouwens gedacht dat 
Zone 5300 een leeftijd zou bereiken 
die nog nooit eerder werd gehaald 
door een alternatief striptijdschrift, 
ja, zelfs niet door het merendeel 
der commerciële stripbladen?

Ter gelegenheid van het jubileum is de 
Henk Albers Foyer op de eerste etage 
van Expo Houten omgedoopt tot Zone 

collectie 
Zone 
5300: 
cowboy 
joHn
Ter gelegen-
heid van het 
15-jarig bestaan start Zone 5300 
ook een eigen albumreeks: 
Collectie Zone 5300. In deze reeks 
zullen auteurs worden gepubliceerd 
uit binnen- en buitenland, al dan 
niet uit de eigen stal. Het eerste 
boek in de reeks is Cowboy John 
van Jan Vriends, waarin eerder in 
Zone 5300 gepubliceerde gagstrips 
over deze tragikomische 
stadscowboy zijn aangevuld met 
veel nieuwe stroken en bewerkt tot 
een doorlopend verhaal. Daarnaast 
heeft het boek leuke extra’s, zoals 
outtakes, bloopers en een 
interview met de auteur. Cowboy 
John wordt tijdens De Stripdagen 
aan de wereld gepresenteerd, en in 
de Henk Albers Foyer is een fraaie 
expo met originele Cowboy 
John-aquarellen door Jan Vriends.

de gescHiedenis Van een 

alternatief stripblad

Zone 5300 werd in oktober 1994 
opgericht door striptekenaar Robert 
van der Kroft en illustrator/cartoonist 
Tonio van Vugt, uit een behoefte aan 
een podium voor de nieuwe generatie 
stripmakers, onder wie Maaike Hartjes, 
Typex, Erik Kriek, Zookie, Gummbah, 
Jeroen de Leijer, Kim Duchateau en 
Wasco. Veel van die tekenaars zijn 
inmiddels doorgebroken naar een  
groter publiek. Ook reeds gearriveerde 
tekenaars als Dick Matena, Lian Ong, 
Bert van der Meij en Peter Pontiac  
wisten met grote regelmaat de weg 
naar het blad te vinden, evenals 
buitenlandse auteurs: van Lorenzo 
Mattotti en Jim Woodring tot Olle Berg 
en Tanxxx. De laatste jaren zijn vooral 
jonge auteurs als Pieter De Poortere, 
Nozzman, Floor de Goede, Schwantz, 

stripdagenactie!
Met deze bon krijgt u tijdens De Stripdagen 
een korting van 1,25 euro op het fonkel-
nieuwe feestelijke jubileumnummer van 
Zone 5300. U betaalt bij de stand van 
Zone 5300 dan geen 6,25 euro, maar  
5,00 euro voor dat prachtige blad!

Alice Kok en Simon Spruyt in ‘De Zone’ 
terug te vinden. In 1995 ontving de 
redactie van Zone 5300 uit waardering 
voor hun werk van Het Stripschap de 
Jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten 
(nu de P. Hans Frankfurtherprijs).
Strippuristen hebben wel eens moeite 
met het blad: er wordt namelijk ook met 
passie over andere zaken geschreven, 
zoals film, muziek, literatuur, games, 
kunst, en – de ondertitel zegt het al – 
allerlei curiosa, van Egyptische psyche-
delica tot obscure science fiction. 

Ook een bezoek aan Zone 5300’s 
website www.zone5300.nl is de 
moeite meer dan waard: met zijn 
stripblog, filmblog en muziekblog en 
unieke content die niet in het papieren 
blad staat, leidt dit webmagazine een 
geheel eigen leven. Sinds november 
2007 is aan de activiteiten van Zone 

5300-zaal. Daar kan de bezoeker  
onder het genot van een drankje  
en een hapje lekker relaxed struinen 
door alle jaargangen, fijn even 
bijpraten met de redactie en de 
tekenaars of bijvoorbeeld luisteren naar 
dj’s met een eigenwijze muziekkeuze. 
Ook zijn er unieke optredens van  
striptekenaars en andere acts, en is  
er een mooie Cowboy John-expo van 
Jan Vriends. Mis ook vooral niet de 
absurdistische cartoonworkshop van 
Zone 5300-cartoonist Kito en Vincent 
in ‘t Hout, die voor alle leeftijden is;  
en je hoeft niet te kunnen tekenen! 
Hou voor het actuele programma en 
tijden op zaterdag en zondag de 
beeldschermen in de hal in de gaten.

5300 een agentschap toegevoegd,  
dat bemiddelt tussen opdrachtgevers 
en tekenaars, fotografen, schrijvers en 
vormgevers. Daarnaast geven de aan 
het tijdschrift verbonden tekenaars  
ook veel workshops, en is Zone 5300 
ook betrokken bij de programmering  
van al dan niet stripgerelateerde 
evenementen. 

Zone 5300 verschijnt vier keer per jaar. 
Meer informatie over losse verkoop  
en abonnementen is te vinden op 
www.zone5300.nl. 

Zone 5300 Viert 15 jaar strips, cultuur & curiosa

de programmering 

Van de stripdagen 2009



  Galerie Animaux Van Vollenhovenstraat 15, Pakhuis 35 & 36, 3016 BE Rotterdam (010) 243 00 43 www.galerieanimaux.nl

Pagina’s, schetsen, illustraties van Franka
     Alle beschikbare originelen op één adres
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BARBARA STOK
WI N N AAR  VAN  DE  STRIPSCHAPPRIJS  2009

de programmering is onder voorbehoud.  

de meest actuele informatie is te vinden op www.destripdagen.nl

strips in space
De tentoonstelling Strips in Space in 
de p. Hans frankfurther Zaal is een 
eerbetoon aan al die science fiction 
stripmakers die ons sinds Buck Rogers 
(1929) en Flash Gordon (1934) hebben 
laten kennismaken met andere 
werelden hier ver vandaan. De 
tentoonstelling laat zien dat de 
fantasie van stripmakers soms heel 
ver gaat maar ook weer heel dicht bij 
huis kan zijn.

•  de wereld van Hergé met  
kuifje in mannen op de maan

•  de wereld van tV2000: terugblik 
op een onvergetelijk stripblad

•  de wereld van ed Hengeveld:  
de getekende ruimtevaart

•  de wereld van de stripverfilming: 
striphelden op het witte doek 

•   de wereld van de nederlandse 
science fiction strip: een portret

Op de tentoonstelling zijn ook een 
maquette en foto’s te zien van de UFO 
Landingsbaan in Houten, ontworpen 
door de Bredase kunstenaar Martin 
Riebeek.

Visitors from outer space
Star Trek vereniging The Flying Dutch 
en het Nederlandse garnizoen van de 
501st Legion: Vader’s Fist hebben 
verkenners naar Expo Houten 
gestuurd om de boel in de gaten te 
houden.

astronautentrainer buiten 
op Het peter de smet plein
De Multi-Axis Simulator Trainer,  
oftewel de MST astronautentrainer,  
is een apparaat waarmee in de jaren 
vijftig astronauten werden getraind. 
Om te wennen aan de desoriëntatie 
die de mens in de ruimte ervaart, 
werden de astronauten hierin 
rondgetold. Bezoekers aan De 
Stripdagen in Houten kunnen ervaren 
hoe het is als de wereld op zijn kop 
staat in de astronautentrainer van 
Space Expo.

Het scHaptHeater

Zaterdag 26 september
10.00 tot 13.00 uur   Films, trailers en  

documentaires
13.00 tot 14.00 uur  Kuifje Quiz
14.00 tot 15.30 uur  Boekpresentaties, meet & greets  

en de voorbeschouwing van de prijsuitreiking 
15.30 tot 16.00 uur Pauze
16.00 tot 17.00 uur  De uitreiking van de Bulletje en Boonestaak Schaal  

en de Stripschapprijzen 2009
Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen achter in de zaal de kavels van de stripveiling 
worden bekeken.

Zondag 27 september
10.00 tot 13.00 uur  Films, trailers en documentaires
13.00 tot 16.00 uur  De stripveiling onder leiding van Hans Duncker,  

met assistentie van Jeanet Scheepers,  
Ton van Lier, Will Ross en Wilfred Legebeke. 

Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen achter in de zaal de kavels van de stripveiling 
worden bekeken.

de programmering 

Van de stripdagen 2009

de stripVeiling
Dit jaar is er alleen een stripveiling op 
zondag. In Het Schaptheater. Op beide 
dagen is gelegenheid om de kavels te 
bekijken. De tijden staan hieronder  
vermeld. Alle verdere informatie is  
te vinden op www.destripdagen.nl, 
waaronder de kavellijst en foto’s van 
de kavels.

© Ed Hengeveld

Foto: Martin Riebeek
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stripblad de lijn komt op 
de stripdagen met 
een strips in 
space special!

jongerenwerkgroep Voor sterrenkunde 
De JWG is een vereniging voor jongeren van 8 tot 21 jaar die zijn geïnteresseerd in 
sterrenkunde. Er zijn zo’n 800 JWG-leden in Nederland, verdeeld over 10 regionale 
afdelingen. De leden van zo’n afdeling komen regelmatig bij elkaar om op allerlei 
manieren aan sterrenkunde te doen en natuurlijk ook gewoon voor de gezelligheid. 
Als het helder weer is, wordt er natuurlijk 
naar de sterren en planeten gekeken. 
Veel afdelingen komen zelfs regelmatig 
bij de plaatselijke sterrenwacht en 
mogen daar van de telescoop gebruik 
maken om naar de sterren en planeten 
te kijken. Kijk voor meer informatie op 
www.sterrenkunde.nl/jwg/

Foto: Willem Naber

jan kruis presenteert deel 2 
Van woutertje pieterse
In de marten toonder Zaal laat Jan Kruis 
een voorproefje zien van het tweede 
deel van Woutertje Pieterse, dat begin 
2010 verschijnt. Speciaal voor De 
Stripdagen heeft hij een exclusieve 
Woutertje Pieterse prent gemaakt, die 
hij signeert, evenals het eerste deel van 
Woutertje Pieterse en de Jan, Jans en 
de kinderen albums van de 
Leprastichting. 

T W E E D E  D E E L

Paulus de boskabouter 
en zijn vrienden zorgen 
voor nog meer vrolijk-
heid in het restaurant 
van Expo Houten.

astromobiel in de marten toonder Zaal
Ooit in een megagrote tent gezeten met binnenin een sterrenhemel? Nee?  
Dan is nu je kans met het AstroMobiel Planetarium op De Stripdagen. Wat is 
een planetarium eigenlijk? Het is niets anders dan een kunstmatige 
sterrenhemel die op het doek van een koepeltent wordt geprojecteerd. Je 
kan waarnemen hoe de Grote Beer eruitziet, waar je de Poolster kan vinden, 
waar de planeten staan, hoe de sterrenhemel er op andere tijdstippen en op 
andere plaatsen uitziet. Een echte sterrenhemel op een hele donkere plaats 
is natuurlijk het allermooiste, maar het planetarium is best een leuke 
vervanging. Er zijn het hele weekend voorstellingen maar wees er snel bij 
want per voorstelling kunnen maar zo’n 30 man naar binnen.

scHminken
Laat je schminken als je favoriete 
stripfiguur of als het ultieme 
ruimtemonster.

a neVer ending story
Karel van der Eijk en Wilma de Bock 
tekenen op het wim meuldijk plein 
live samen met het publiek hun eigen 
strip. Misschien dit keer wel een  
science fiction strip.

ruilbeurs op Zondag
Plaatjes, mangaboekjes, clickcards, 
stripalbums, stripfiguren, stripgadgets... 
Alles wat ook maar een beetje 
stripachtig is, kunnen kinderen ruilen 
op het wim meuldijk plein.

de raketbasis
Samen met de medewerkers van 
Space Expo, Het Stripschap en 
Astromobiel kunnen kinderen hier 
waterraketten maken. Daar is 
helemaal niet zo veel voor nodig. 
Maar ze moeten er natuurlijk wel 
mooi uitzien. Als de raketten klaar 
zijn, worden excursies naar buiten 
gemaakt om ze te lanceren. Dat 
wordt spectaculair.

striptekenen met sterren
Teken zelf je eigen strip of ga samen 
met een echte striptekenaar aan de 
slag. Kleuren kan ook. Van 12.00 tot 
17.00 uur zitten striptekenaars klaar 
op het wim meuldijk plein om met 
jou aan de slag te gaan. Je mag de 
gekste verhalen verzinnen. In strips 
kan immers alles! Wilma van den 
Bosch (Donald Duck), Marq van Broek-
hoven (Peer de plintkabouter), Hans 
van Oudenaarden (Bob Evers, Donald 
Duck en Looney Tunes), Stephan
Timmers (kreeg de derde prijs in een 
Europese stripwedstrijd), Herman
Roozen (Opa, Rembrandt) en jong 
talent Henrieke Goorhuis zijn van de 
partij. Kinderen hebben voorrang!

textiel strips
Neem een t-shirt, theedoek of tafellaken mee naar De Stripdagen. Tussen 
12.00 en 17.00 uur maken tekenaars op verzoek een mooie strip of tekening 
op jouw meegebrachte textiel. Pieter Hogenbirk (Rembrandt, Tim Tijdloos), 
Daniel van de Broek (Viktor & Frenky) en Alex Turk (Mevrouw de Heks, Timo) 
doen onder ander mee. Kinderen hebben voorrang.

Het programma is onder voorbehoud. De meest actuele informatie  
is te vinden op: http://stripkidz.hyves.nl/ en www.destripdagen.nl

Het laboratorium
De Jongeren Werkgroep voor 
Sterrenkunde (JWG) verzorgt tijdens 
De Stripdagen een sterrenkunde 
laboratorium. Daar kunnen kinderen 
met of zonder hun ouders pulsars 
maken, of aan een draaibare 
sterrenkaart knutselen. Ook kan er 
door de telescoop naar de sterren 
worden gekeken. Bij de informatie-
stand van de JWG is informatie over 
sterrenkunde en de JWG.

stripVeiling op Zondag
Bij voldoende belangstelling organiseren 
we op zondag op het wim meuldijk 
plein een stripveiling speciaal voor 
kinderen. 

stripkidZ 
in space
Zondag 27 september is familiedag  
tijdens De Stripdagen 2009 met veel 
activiteiten voor kinderen en het 
hele gezin. Het familieprogramma 
is op het wim meuldijk plein en 
sluit aan op het thema Strips in 
Space. Maar naast ruimtevaart en 
sterrenkunde draait het natuurlijk 
vooral om strips!

de programmering 

Van de stripdagen 2009

tekenen met de  
snelHeid Van Het geluid
Dat is nou precies wat onze 
sneltekenaars Stanley Heinze en David 
de Rooij doen. Met de snelheid van het 
geluid maken ze een karikatuur van 
jou! Ze zijn te vinden in de marten 
toonder Zaal en de Hans g. kresse 
Zaal.

de nieuwe planeet
Bouw zelf een planeet, ruimteschip, 
robot of buitenaards wezen. Alle 
materialen liggen klaar en de 
medewerkers van Het Stripschap 
helpen je graag.

leZingen
Diverse lezingen over strips en ruimtevaart en/of sterrenkunde vinden plaats  
op het podium op  het wim meuldijk plein. Illustrator en striptekenaar Kees  
de Boer leest voor uit eigen werk.

de programmering 
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De Lijn - Aimée de Jongh
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OP DE STRIPDAGEN IN HOUTEN 
26 EN 27 SEPTEMBER 2009

MARTIN
LODEWIJK
ALOYS
OOSTERWIJK
DAAN 
JIPPES
ERIC 
HEUVEL 

Bezoek onze stand voor
de nieuwste albums en
ontmoet de auteurs van
uitgeverij L.
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de stripschapprijs is in meer dan 
vijfendertig jaar uitgegroeid tot de 
belangrijkste stripprijs van 
nederland.

De Stripschapprijs is een oeuvreprijs 
die sinds 1974 jaarlijks wordt 
toegekend aan een striptekenaar of  
tekstschrijver die zich buitengewoon  
verdienstelijk heeft gemaakt voor het 
beeldverhaal in het algemeen en  
het Nederlandse beeldverhaal in het  
bijzonder. De Stripschapprijs wordt 
toegekend door het bestuur van Het  
Stripschap op voordracht van een 
onafhankelijke commissie, die ieder 
jaar opnieuw wordt samengesteld. 
De Stripschapprijs bestaat uit een 
bronzen plastiek met oorkonde, die  
tijdens De Stripdagen wordt uitgereikt. 
De Stripschapprijs is gemaakt door de 
beeldhouwer Ton van Beest.

De commissie bestaat in 2009  
uit de volgende leden:

Erik Kriek
  winnaar van de Stripschapprijs 2008
Piet Bakker
 stripkenner 
Teus de Kruijf
  redacteur van Stripschrift
Boris Kousemaker
 stripwinkelier te Amsterdam
Natasja van Loon 
 journalist en publicist
   

De commissie staat dit jaar wederom 
onder voorzitterschap van 
tekstschrijver Ger Apeldoorn.

De commissie heeft drie stripalbums 
geselecteerd voor de nominaties van 
Album van het jaar in de categorie 
Nederlands Jeugd, maar voor het  
eerst in jaren wordt de uiteindelijke 
keuze voor Album van het jaar in deze  
categorie gemaakt door de doelgroep  
zelf en dat is dit jaar groep 8 van 
basisschool De Zevensprong uit 
Houten. 

de stripscHapprijs
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de stripscHapprijZen 2009

36 jaar de stripscHapprijs

2009 Barbara Stok
2008 Erik Kriek
2007 Aloys Oosterwijk
2006 Gerard Leever
2005 Jan Steeman
2004 Mark Retera
2003  Bastiaan Geleijnse  

John Reid 
Jean-Marc van Tol

2002 Eric Schreurs
2001 Daan Jippes
2000 Willem
1999 Peter de Wit
1998 Joost Swarte
1997 Peter Pontiac
1996 Hanco Kolk
1995   Wilbert Plijnaar 

Robert van der Kroft 
Jan van Die

1994 Don Lawrence
1993 Kamagurka
1992 Hein de Kort
1991  René Windig 

Eddie de Jong
1990 Henk Kuijpers
1989 Theo van den Boogaard
1988 Toon van Driel
1987 Gerrit de Jager
1986 Dick Matena
1985 Peter de Smet
1984 Piet Wijn
1983 Peter van Straaten
1982 Marten Toonder
1981 Jean Dulieu
1980 Jan Kruis
1979 Jaap Vegter
1978 Martin Lodewijk
1977 Tante Leny presenteert
1976  Maurice Tillieux en Jijé 
1975  Hans G. Kresse en 

Lo Hartog van Banda
1974 Uitgeverij Skarabee
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de stripschapprijs 2009 wordt op  
26 september aan barbara stok 
uitgereikt tijdens de stripdagen in 
Houten.

Vorig jaar verscheen bij diezelfde Uit-
geverij Nijgh en Van Ditmar Dan maak 
je maar zin, waarin Stok werk dat ze  
in de afgelopen jaren in opdracht heeft 
gemaakt zo bij elkaar heeft gezet dat 
het toch een langer verhaal vertelt.  
De commissie heeft grote bewondering 
voor de manier waarop ze dat heeft 
gedaan. De onderdelen die ze in 

opdracht maakte, blijven als losse 
anekdotes te lezen, terwijl het 
doorlopende verhaal voor een breder  
perspectief zorgt. Dan maak je maar  
zin gaat over een twijfelende dertiger, 
waarin wij Barbara zelf herkennen, die 
na de dood van haar zwager tussen 
alle modegrillen en moderne trends op 
zoek gaat naar de zin van het bestaan.   

Als Barbara Stok niet was uitgeroepen 
tot de winnaar van de Stripschapprijs 
2009, dan was dit album ook zeker  
in aanmerking gekomen voor een  

biografiscHe gegeVens  
Van barbara stok:
Geboren: 1970 in Groningen
Studie: Opleiding fotografie (een jaar) 
aan de Fotoacademie in Den Haag. 
Daarvoor 3 maanden HEAO.

publicaties
bij nijgH en Van ditmar: 
Barbaraal tot op het bot - 1998
Sex, drugs & strips - 2000 
Je geld of je leven - 2003
Nu we hier toch zijn - 2005
Barbara weet het beter - 2006
Op tour door Spanje - 2007
Dan maak je maar zin - 2008

in eigen beHeer:
Barbaraal 1 - 1996
Barbaraal 2 - 1997
Barbaraal 3 - 1998
Hippie! - 1999

tijdscHriften en kranten 
waarVoor barbara stok  
werkt of Heeft gewerkt:
VPRO Gids
Lowlands
HP/De Tijd
Algemeen Dagblad
One 
Dagblad van het Noorden
Hanze (krant van de Hanze  
Hogeschool Groningen)
nrc.next

nominatie voor Album van het Jaar  
in de categorie Nederlands Literair.  
Overigens werd haar eerste album bij 
Nijgh en Van Ditmar, Barbaraal tot op 
het bot uit 1998, al genomineerd voor 
Album van het jaar.

Zoals sommige strips een groot en 
voornamelijk mannelijk publiek 
bereiken, maakt Barbara Stok ook 
strips voor een groot publiek - maar 
dan voornamelijk voor vrouwen. Er 
worden meer strips gemaakt voor die 
doelgroep, maar die hebben moeite 
om hun publiek te vinden. Barbara 
doorbreekt deze beeldvorming op 
overtuigende wijze, o.a. doordat zij in 
mainstream kranten en tijdschriften 
publiceert (en publiceerde) als nrc.
next, Algemeen Dagblad, Dagblad  
van het Noorden, HP/De Tijd en One.  

na meer dan 35 jaar gaat de stripschapprijs eindelijk naar een vrouw! niet 
dat barbara stok de belangrijkste stripprijs van nederland daarom krijgt, 
natuurlijk, want zij bouwt al vanaf 1998 aan een eigen oeuvre bij uitgeverij 
nijgh en Van ditmar. niet alleen via bundelingen van haar losse werk, maar 
ook in speciaal voor boekpublicatie gemaakte langere verhalen. deze 
verhalen zijn altijd autobiografisch, zoals je geld of je leven (2003), een 
introspectief verhaal over haar werk als journalist en fotograaf, en op tour 
door spanje (2007), een even komisch als spannend verhaal over de 
tournee door spanje met haar punk-band. deze boeken verschillen van 
andere autobiografische strips in die zin, dat barbara deze vorm niet 
gebruikt om korte, getekende columns te schrijven. Zij is één van de 
weinige stripmakers die het genre verrijkt en verdiept door langere 
verhalen te vertellen met een persoonlijke dimensie. 

Ze is bovendien de voorganger van 
een nieuwe generatie stripmakers. 
Haar autografische onderwerpen en 
naïeve tekenstijl hebben in de laatste 
jaren veel navolging gekregen. Haar 
eenvoudige stijl is een bewuste keuze 
die ze toepast om haar verhalen zo 
helder mogelijk te vertellen. Dat haar 
tekenvaardigheid zeer groot is, blijft 
voortdurend zichtbaar.

Barbara Stok is geïnspireerd door  
buitenlandse collega’s als Joe Matt en 
Chester Brown, maar in tegenstelling 
tot deze (mannelijke) Amerikanen laat 
ze haar kritische zelfbeschouwing 
nooit omslaan in zelfverachting, wat 
haar werk des te meer aantrekkelijk 
maakt. Ze beschrijft de ups en downs 
van het leven van een dertiger op zo’n 

Foto: Jakari Productions

manier dat je het gevoel krijgt dat het 
ook jouw problemen zouden kunnen 
zijn - alleen net iets meer bijzonder. 
Haar strips tillen het autobiografische 
element op een hoger plan. Ze heeft 
bovendien lef, ze durft zich kwetsbaar 
op te stellen en diep in haar eigen 
emoties te kruipen, wat de identificatie 
vergroot maar het verhaal tegelijkertijd 
boven het persoonlijke doet uitstijgen.

Kortom, Barbara Stok is een stripauteur 
zonder weerga. De eerste vrouw die 
de Stripschapprijs krijgt, maar de reden 
dat ze deze prijs krijgt, heeft daar niets 
mee te maken. Dat komt louter en 
alleen door de kwaliteit van haar nog 
steeds groeiende oeuvre. Aldus de 
commissie van de Stripschap prijzen.

de stripscHapprijs 2009  

is Voor... barbara stok
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rood gras 1: ik ben een bos en er 

lopen bomen door mij Heen

Rob van Barneveld, uitgeverij Bries 

Deze bundeling van de meest absurde, grappige en 

poëtische strips onthult een nieuw striptalent die tot 

de autobiografische school van Barbara Stok gerekend 

kan worden, maar gelukkig 100 % authentiek blijft.

agent orange 3: de oorlogsjaren 

Van prins bernHard

Mick Peet (tekst) en Erik Varekamp

(tekst en tekeningen), uitgeverij Van Praag. 

De goedgedocumenteerde biografische stripreeks 

over het leven van Prins Bernhard heeft de 

oorlogsjaren bereikt en alle remmen gaan los. Een 

controversieel maar fascinerend portret van de 

filmster-prins met James Bond allure.

aVonturen, aVonturen 

Berend Jan Vonk, uitgeverij Catullus

Een bundeling volstrekt originele, anekdotische 

verhalen die aan het eind van het boek niet alleen 

een onverwachte samenhang blijken te hebben, 

maar ook van een verrassende diepgang zijn. In een 

toegankelijke stijl speelt de auteur met de 

verwachting van de lezer en laat hem verward maar 

sufgelachen achter.

drie scHimmen 

Cyril Pedrosa, uitgeverij Silvester

Een poëtisch verhaal over een vader die probeert zijn 

zoon te beschermen dat zich laat lezen als een 

spannende film vol verbeelding. Deze bijzondere 

strip is zwierig getekend in een expressieve tekenstijl 

die door het weglaten van de kleur bijna nog 

eleganter wordt.

ode aan kiriHito 1: HondenleVens 

Osamu Tezuka, uitgeverij L

Een tijdloze manga-strip waarin Tezuka meer dan 

veertig jaar geleden al liet zien dat je ieder verhaal in 

stripvorm kunt vertellen. Een spannende zoektocht 

naar de oorsprong van een geheimzinnige ziekte lijkt 

een onderzoeksarts in het ongeluk te storten.

een tweede jeugd

Pascal Rabaté, uitgeverij Oog & Blik

Een subtiel, ontroerend en licht verhaal over de laatste 

fase van het leven, dat de lezer leert hoe deze fase 

met gratie, humor en levenslust beleefd kan worden 

en daardoor troost kan bieden. Deze geschiedenis 

over kleine levens van normale mensen vertelt daar-

door een groter en universeler verhaal.

wilma leenders   s1ngle 8: promo

Peter de Wit (tekst) en Hanco Kolk (tekst en tekeningen), 

uitgeverij De Harmonie

Sinds Wilma Leenders de dagstroken van S1ngle 

inkleurt, valt er nog meer te genieten. Haar verfijnde 

kleurgebruik draagt bij aan een sterkere karakterisering 

van de drie vriendinnen tegen wil en dank en vergroot 

de expressie van de strip.

rob van bavel  karl tHe Viking 

Henry Dulmer en Michael Moorcock (tekst),  

Don Lawrence en anderen (tekeningen),  

uitgeverij Don Lawrence Collection

Zeldzame verhalen, getekend door o.a. Don Lawrence, 

voor een klein publiek uitgegeven op een manier die 

een groot publiek verdient. Deze luxe editie met veel 

achtergrondinformatie is met veel liefde geproduceerd 

om ervoor te zorgen dat het werk van Don Lawrence 

volledig tot zijn recht komt.

gert jan pos   bone 

 Jeff Smith, uitgeverij Silvester

De levendige vertaling van Jeff Smith’s kruising tussen 

Donald Duck en The Lord of the Rings zorgt ervoor dat 

deze moderne klassieker nergens een kinderstrip is. 

Bone is spannend, meeslepend én grappig, kwaliteiten 

die vertaler Gert Jan Pos feilloos wist te behouden.

lars 1: lars attacks!

Lectrr, uitgeverij Silvester

De meester van de absurde gag-panel werpt zich  

op de krantenstrip. Zijn angst voor honden vormde 

de inspiratiebron voor een reeks hilarische Tom & 

Jerry-achtige grappen waarin hond Lars veelal het  

lijdende voorwerp is.

suus en sas 5: ZZZZeur meyer

Gerard Leever, uitgeverij Sanoma

Binnen een paar jaar is Suus en Sas uitgegroeid tot 

één van de meest succesvolle strips uit het Tina-

fonds. De kwaliteit van stripmaker pur sang Gerard 

Leever verloochent zich wederom niet.

opa laat Zijn tenen Zien 

Edward van de Vendel (tekst) en Floor de Goede 

(tekeningen), uitgeverij Querido

Edward van de Vendel van Superguppie schreef een 

serie toegankelijke gedichten die door Floor de Goede 

humoristisch werden verstript en die zeer geschikt 

zijn om op speelse wijze kennis te maken met poëzie.

storm 24: de bronnen Van marduk

Martin Lodewijk (tekst) en Romano Molenaar en Jorg  

de Vos (tekeningen), uitgeverij Don Lawrence Collection

Met dit tweede album bevestigen de nieuwe  

tekenaars van de reeks dat zij op koers zitten en het  

vertrouwen van de vaste lezer niet teleurstellen.

dirkjan 14

Mark Retera, uitgeverij Mandarijn

Dirkjan en Bert hebben inmiddels een grote schare 

volgelingen en dat is niet vreemd, want ieder jaar  

is er weer een album en ieder jaar zijn ze beter.

arin en Het Volk Van de Hunebed-

bouwers 4: de Heerser Van Hunsow

Frans Le Roux (tekst) en Roelof Wijtsma (tekeningen), 

uitgeverij Edu’Aktief

Deze realistisch getekende strip over een stam van 

hunebedbouwers is de meest geslaagde en leesbare 

geschiedenisstrip van Nederland. Een aanrader voor 

iedereen met interesse in onze nationale historie en 

voor iedereen die van een spannend verhaal houdt.

De Stripschapjaarprijs is een bronzen 
penning met reliëfafbeelding van 
het stripfiguurtje Sjoert, destijds  
de mascotte van Het Stripschap. 
De penning is ontworpen door de 
in 1987 overleden striptekenaar 
Henk Albers.

categorie buitenlands categorie productie

De Stripschapjaarprijzen worden 
bekend gemaakt en uitgereikt op 
zaterdag 26 september tijdens  
De Stripdagen in Houten.

De Stripschapjaarprijzen, ook wel 
de Stripschappenningen genoemd, 
worden sinds 1981 jaarlijks 
toegekend door Het Stripschap, op 
voordracht van een onafhankelijke 
commissie. De Stripschappenningen 
gaan naar de beste oorspronkelijk 
Nederlandstalige albums in de 
categorieën Avontuur en Vermaak, 
Literair en Jeugd, en naar het beste 
oorspronkelijk Buitenlandse Album. 
Dit jaar wordt de Productiejaarprijs 
voor de derde keer toegekend aan 
iemand uit de wereld van het 
beeldverhaal die grotendeels 
achter de schermen werkt.

categorie nederlands literair

categorie aVontuur en Vermaak

categorie nederlands jeugd

de nominaties Voor  

Het album Van Het jaar 2009
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de p. Hans frankfurtherprijs wordt 
ieder jaar uitgereikt aan een 
persoon of personen die zich in het 
afgelopen jaar op bijzondere wijze 
heeft ingezet voor het medium 
strip. de winnaars van de prijs zijn 
dit jaar twee stripmakers die al 
langer vechten voor een groter 
bereik en een grotere waardering 
van de nederlandse strip. 

Zo zijn ze naar de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
gestapt met een plan om het 
voortbestaan van dit unieke medium 
aan de basis aan te pakken en 
daarmee nieuwe kansen te geven. Drie 
pijlers van hun plan, het opzetten van 
een opleiding aan een kunstinstelling 
voor de opleiding van nieuw talent, het 
creëren en reguleren van subsidie voor 
stripmakers die iets bijzonders willen 
doen en het mogelijk maken van een 
nieuwe stripprijs, waar een groot
geldbedrag aan hangt, zijn inmiddels 
gerealiseerd. Aan andere plannen 
wordt gewerkt.

Het Stripschap is blij dat Kolk en Van Tol 
dit doen zonder zich af te zetten tegen 
de traditionele strip, waar beide 
tekenaars tenslotte hun wortels 
hebben. Vernieuwing is altijd een 
belangrijk onderdeel van het medium 
strip geweest, maar in hun uitlatingen 
en in hun werk laten Kolk en Van Tol 
regelmatig zien dat een strip niet elitair 
hoeft te zijn om bijzonder te zijn. 
En daarmee boren ze een nieuw en 

groter publiek aan. De commissie 
heeft besloten ook de derde 
betrokkene de prijs toe te kennen, 
minister Ronald Plasterk van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
Hij heeft iets gedaan wat al zijn 
voorgangers nagelaten hebben, 
ingezien dat de strip naast al die 
andere kunstvormen een volwaardige 
en unieke kunstuiting is. De strip is te 
groot en te populair om overgeslagen 
te worden. Het is geen onderafdeling 
van de literatuur of de beeldende 
kunst, maar een inspirerend 
samengaan van die disciplines, dat 
alleen uitgevoerd kan worden door 
mensen die de tijd, het geld, de 
opleiding en de liefde hebben om 
zichzelf eraan over te geven.

Hulde daarom aan Hanco kolk,  
jean-marc van tol en ronald plasterk. 
op zaterdag 26 september 
ontvangen zij de p. Hans 
frankfurtherprijs 2009 uit handen 
van tamar en guido frankfurther 
tijdens de stripdagen in Houten.

de p. Hans frankfurtHerprijs  
werd uitgereikt aan:
2008  Pim Oosterheert
2007  Ronald Grossey
2006  Strips in stereo
2005  Stripster
2004  Jan Joosse
2003  Gerard Roord
2002  Stichting Teken mijn verhaal
2001 Stripper
2000  Karin van Wylick
1999  Kees Kousemaker
1998  Hansje Joustra
1997  Sunnyva van der Vegt  

en René van Royen
1996  Het Nederlands Stripmuseum
1995  Zone 5300
1994  Uitgeverij Sherpa
1993  Wilma Leenders
1992  Franny en Hans Matla
1991  Uitgeverij Big Balloon
1990  Joost Swarte
1989  Ron Abram
1988  Wilbert Plijnaar, Jan van Die  

en Robert van der Kroft
1987  Martin Lodewijk en  

Don Lawrence
1986  Hans van den Boom
1985   PTT Post en Joost Swarte
1984  Wordt Vervolgd
1983  Betty Sluyzer, Cees Taheij  

en Fred Marschall
1983  Redactie van Donald Duck
1983  Maarten J. de Meulder
1982  Nico Noordermeer
1981  Annemieke en Har van Fulpen
1980  Patty Klein

In augustus 1996 kwam P. Hans 
Frankfurther, oprichter van Het 
Stripschap, op tragische wijze om het 
leven. Het bestuur van Het Stripschap 
besloot hem te eren door vanaf 1997 
de Jaarprijs voor Bijzondere 
Verdiensten naar hem te vernoemen.

Foto: Archief FrankfurtherFoto: Ans van Buuren
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De Bulletje en Boonestaak Schaal wordt sinds 2003 in samenwerking met de 
Bulletje en Boonestaak Club uitgereikt aan stripmakers die aan de wieg 
hebben gestaan van het Nederlands beeldverhaal. Bulletje en Boonestaak 
waren de eerste populaire stripfiguren in de vaderlandse stripgeschiedenis en 
zijn een creatie van de schrijver A.M. de Jong en tekenaar G. van Raemdonck. 

ed van schuijlenburg, geboren op 
22 april 1946, begon zijn carrière  
als tekenaar bij de marten toonder 
studio’s, waar hij werkzaam was bij 
de animatie afdeling en waar hij zelfs 
aan de klassieke tekenfilm asterix 
en cleopatra mocht snuffelen.  
in 1969 verruilde hij het 
vastdienstverband voor een 
freelance bestaan. op scenario van 
rens benerink, die hij bij toonder 
had ontmoet, tekende hij een 
aantal zogenaamde pepspotters 
voor het legendarische 
stripweekblad pep.

Omdat Pep, de maandelijkse 
boekuitgaven van The Flintstones en 
het vrolijke weekblad Donald Duck bij  
uitgeverij De Geïllustreerde Pers in 
Amsterdam op dezelfde afdeling 
werden vervaardigd, werd hem 
gevraagd voor deze andere titels ook 
bijdragen te leveren. Een avontuur van 
Hanna-Barbera’s ruimtefamilie The 
Jetsons voor een Flintstone uitgave 
was na de Pepspotters één van de 
eerste strips die Ed maakte. Daarna 

Voor zijn afscheid kreeg Ed deze speciale voorkant  
van het vrolijke weekblad Donald Duck cadeau.

volgden coverillustraties en 
stripverhalen van Hiawatha, de Grote 
Boze Wolf, Japie Krekel en vooral Broer 
Konijn. Met name deze laatste behoort 
tot Eds favorieten.
 
Omdat het werken op freelance basis 
een sterke zelfdiscipline vereiste, 
besloot Ed geen risico te nemen en 
claimde hij dagelijks een leeg bureau 
op de redactie van Donald Duck, waar 
hij zich aan de officiële werktijden hield. 
Na een korte uitstap, opnieuw naar 
Toonder, kreeg hij in 1977 eindelijk een 
vastdienstverband bij uitgeverij 
Oberon, waar de jeugdtijdschriften en 
albums van de Geïllustreerde Pers en 
uitgeverij Spaarnestad in 1972 waren 
ondergebracht. In 1980 volgde Ed zijn 
collega Daan Jippes op als Artdirector 
Disney, aangezien Daan naar de Disney 
Studios in Californië vertrok. Behalve 
met het ontwerpen, schetsen en inkten 
van eigen bijdragen voor o.a. Bobo en 
de Disneytijdschriften en albums, 
voornamelijk covers en posters, hield 
Ed van Schuijlenburg zich vooral bezig 
met het begeleiden van andere 

tekenaars en het corrigeren van hun 
werk. Hij was het ook die er voor 
zorgde dat de Nederlandse Disneystal 
met talentvolle tekenaars als Michel 
Nadorp, Wilma van den Bosch, Mau en 
Bas Heymans en Sander Gulien werd 
uitgebreid. Op 24 mei 2006 ging Ed 
met pensioen. Hij verhuisde van het 
rumoerige Amsterdam naar het wat 
rustigere Groningse Haaren en is 
enthousiast aan de gang met flash 
animation.
 
ed van schuijlenburg ontvangt de  
bulletje en boonestaak schaal 2009  
op 26 september tijdens de 
stripdagen in Houten.
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2008 Bob van den Born
2008 Jaap Kramer
2007  Henk Groeneveld
2006  Willy Lohmann
2006  Jan van Haasteren
2006  Raymond Bär van Hemmersweil
2006  Jan van Reek
2005  Dik Bruynesteyn
2005  Dick Vlottes
2005  Jan van der Voo
2004  Bert Bus
2004  Nico van Dam
2004  Harry Balm
2003  Henk Sprenger
2003  Wim Meuldijk
2003  Gerrit Stapel

de bulletje en boonestaak

scHaal 2009 is Voor...

de bulletje en boonestaak 
scHaal werd uitgereikt aan:

Foto: Rudmer Nijman

Hanco kolk jean-marc Van tol

de p. Hans frankfurtHerprijs  

2009 is Voor...

ronald plasterk
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Nederlandse Stripklassiekers 
voor de jeugd van toen

Kijk op www.uitgeverij-panda.nl of vraag meer informatie.
T: 070 3615393, F: 070 3060256, E: info@uitgeverij-panda.nl

Integrale uitgave van de 69 Tom Poes-verhalen uit 
het weekblad Donald Duck.
De verhalen waren voor velen de eerste kennismaking 
met de avonturen van Tom Poes en Heer Bommel. 
Geheel in de originele kleuren gedrukt.
Reeds 20 delen verschenen. Prijs per deel € 59.

Integrale uitgave van de 69 Tom Poes-verhalen uit 

Voor het eerst volledig in boekvorm: alle verhalen 
van Eric en Erwin de Noorman.
Van alle striphelden die in de jaren veertig en vijftig 
hebben rondgelopen, is Eric de Noorman degene die 
het meest tot de verbeelding van zijn lezers sprak.
Reeds 22 delen verschenen. Prijs per deel € 52.

Alle 73 avonturen van Dick Bos in een reeks van 
19 luxe banden.
In april 1941 lag in de kiosken een klein boekje met 
een compleet stripverhaal! En wat voor één! Een met 
een echte held: judoka-detective Dick Bos! 
Reeds 15 delen verschenen. Prijs per deel € 52.

Stripschrift advertentie.indd   1 30-07-2009   13:23:14

Abonnees van Donald Duck krijgen korting op diverse producten.

Ga snel naar www.duckstadshop.nl.
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Formaat 80 x 210 cm
Tip: 1e keer wassen met azijn

In handige Donald Duck hoes
Isolatiewaarde: 6 graden
100% katoen en vulling 
van holle polyestervezel
Omkeerbaar
Koppelbaar

26 edities 
Donald Duck 
per verzamelband
13 edities 
Donald Duck Extra 
per verzamelband

abonnees
€31,95

niet-abonnees
€39,95

Donald Duck 
Slaapzak

2 Donald Duck 
Verzamelbanden
abonnees
€17,95

niet-abonnees
€18,95

SLAAPZAK VerZAmeLbAnden

Donald Duck 
75 jaar filmster!

Alle 
delen 

1952 t/m 
1959

Maak de serie compleet!
Kijk voor de prijzen 
in de Duckstadshop.

Nu
alle delen 
verkrijg-

baar

Vanaf 
12 november 
te koop voor
€6,50

JAArgAngenJubiLeumALbum

de stripmakers op  

de stripdagen 2009

onderstaande stripmakers zijn door de standhou-
ders bevestigd. aan deze lijst kunnen geen rechten  
worden ontleend, want ook voor stripmakers ziin  
er redenen genoeg om op het laatste moment te 
moeten afzeggen. als we weten dat een stripmaker 
slechts één dag aanwezig is, dan staat dat vermeld, 
en als er twijfel is staat er (ovb) achter de naam.
 
Abttoy Xtra
Arends, Jean-Paul Silvester
Argibald Xtra - Zone 5300
Baeken, Serge Xtra
Bandirah Xtra
Barneveld, Rob van  De Lijn - Zone 5300
Barreveld, Jan Dirk   Eppo Stripblad - 
 Strips in Gelderland - Silvester
Bleek, Bert (ovb) Strips in Gelderland
Bock, Wilma de Strips in Gelderland
Born, Bob van den Stripstift
Boer, Kees de Strips in Gelderland
Bosch, Wilma van den – zondag Het Stripschap
Broek, Daniel van den Het Stripschap
Broekhoven, Marq van Silvester
Brugman, Carry Bee Dee - Eppo Stripblad
Brusche, Stephan  De Lijn
Bus, Bert – zaterdag Amor Vincit Omnia
Ckoe  Zone 5300
Cromheecke, Luc Eppo Stripblad
Dam, Nico van – zaterdag Amor Vincit Omnia
Debi, Danny  Hellene Comics
Delbressine, Marissa Mangafique!/OpenMinded 

- BeeDee
Derks, Rob Strips in Gelderland
Dieperink, Jan Bart – zondag Stripstift
Di Sano, Bruno – zondag De Boemerang/K+W Strips
Dinse, Mandy Mangafique!/Tomodachi
Driessen, Ype Catullus
Duchateau, Kim Eppo Stripblad - Zone 5300
Egmond, Uco Eppo Stripblad
Elsendoorn, Marianne Mangafique!/OpenMinded
Ferry Stripstift
Geerts, Paul – zondag (ovb) Pear
Geleijnse, Bastiaan Catullus
Gerritsen, Maarten – zaterdag  Strips in 

Gelderland
Goede, Floor de Catullus - Zone 5300
Goorhuis, Henrieke – zondag Het Stripschap
Gremmen, Mars Eppo Stripblad - 

Strips in Gelderland - Stripstift
Gresnigt, Wouter Wouter Gresnigt
Gürsel, Gürcan – zaterdag De Boemerang/K+W Strips
Haan, Sandra de Zone 5300
Hartjes, Maaike (ovb) Zone 5300
Heer, Margreet de Senoen
Heeten, Gerben den Gerben den Heeten
Heij, Fred de Eppo Stripblad - Xtra
Heins, Dick Eppo Stripblad
Heinze, Stan De Stripdagen
Helm, Tony Mangafique!/CheeseCake! Studio
Hercules, Eric Eppo Stripblad
Herpen, Mark van Eppo Stripblad
Heuvel, Eric – zaterdag L - Eppo Stripblad - Boumaar
Hogenbirk, Pieter Eppo Stripblad
Hondius, Gerrie Gerrie Hondius/Floris Oudshoorn
Huppertz, Dave Mangafique!/Tomodachi
Jager, Jeroen Zone 5300
Janna Mangafique!/Neutraal



Voor strips, boeken, originele
tekeningen, autofolders, strip-
verzamelobjecten en veel meer
kijk je op www.profbarabas.nl

Mail ons op info@profbarabas.nl of bel 06-16110888

Onze 
galerie met
originelen is

ook open!

NlET
bij de 

superkraam 
van

RECESSIE?!RECESSIE?!

Met 40 meter aan strips! 
Nu alle 3 euro-strips voor slechts €1,50 

en 8 voor €10,00!  
En natuurlijk zijn onze 1 euro-strips en 

15 voor €10,00 er ook weer... wel 20.000 titels!

Als klapper komt Mau Heymans (tekenaar 
van Donald Duck) beide dagen signeren. 

PlNNEN KAN AAN DE KRAAM 
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Genomineerd als Beste
Literaire Album van het Jaar!

€14,95

Jippes, Daan L - Eppo Stripblad - Danier/Daan 
Jippes

Jongh, Aimée de Mangafique!/CheeseCake!  
Studio - De Lijn

Jonker, Frank Eppo Stripblad - Boumaar
Jonker, Frits Zone 5300
Kahl, Rudolf Xtra
Kito Zone 5300
Klein, Patty Boumaar
Kohl, Yiri T. Senoeni
Kolkman, Ad Xtra
Kooten, Adri van Bee Dee
Kragt, Jan Eureducation
Kroft, Robert van der Zone 5300 - Het Stripschap
Kuijpers, Henk Franka - Eppo Stripblad
Lama, Hallie Xtra
Lamelos Silvester
Larie Larie Cook
Laureyssens, Walter Buddy’s Bookshop
Lectrr Silvester
Leever, Gerard Eppo Stripblad - Silvester
Legebeke, Thomas Senoeni 
Leisink, René Eppo Stripblad -  

Strips in Gelderland - Silvester
Lereculey, Jérome Silvester
Linthout, Willy Buddy’s Bookshop
Lodewijk, Martin L - Eppo Stripblad
Lohmann, Willy Stripstift
Machèn, Maia De Lijn
Marin, Olivier Silvester
Mazel Arcadia
Michel, Guy Silvester
Ming Mangafique!/CheeseCake! Studio
Molenaar, Romano DLC - Eppo Stripblad
Muijden, Shannon van Mangafique!/Solo
Muylwijck, Jesse van Jesse Cartoons - Stripstift
Nozzman Silvester - Zone 5300
Ockhorst, Rutger De Lijn
Oesterle, Ulli Silvester
Olasolo, Henrike Zirimiri Press
Oost, IJsbrand Eppo Stripblad
Oosterveer, Minck Bee Dee - Eppo Stripblad
Oosterwijk, Aloysr L - Xtra
Oudenaarden, Hans van Eppo Stripblad - Boumaar
Oudshoorn, Floris Gerrie Hondius/Floris Oudshoorn
Pol, Michiel van de Catullus - Zone 5300
Poortere, Pieter de Zone 5300
Postema, Emma Senoeni
Postema, Ruben Senoeni
Pottercreep Mangafique!/CheeseCake! Studio
Raffe, Robert van Zone 5300
Reid, John Catullus
Retera, Mark Eppo Stripblad
Richarte, Cristina Zirimiri Press
Ring, Börge Het Stripschap
Ringelding, Emma – zondag De Lijn
Ritstier, Willem Bee Dee - Eppo Stripblad
Rooij, David de De Lijn – De Stripdagen
Rooij, Johan de De Lijn
Roozen, Herman Eppo Stripblad
Rosseels, Daniel Xtra
Roux, Frans le Nederlands Stripmuseum
Ruijters, Marcel Zone 5300
Ruimtekiwi, Niwi De Lijn
Santen, Martijn van De Lijn
Schoenmaker, Patrick De Lijn
Snoodijk, Tijn Lapijn

de stripmakers op  

de stripdagen 2009
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stripprijZen

Het Stripschap heeft  
in die meer dan veertig 
jaar ook stripprijzen  
uitgereikt aan 
stripmakers voor de 
beste stripalbums van 
het jaar en aan 
personen uit de 
stripwereld voor hun 
bijzondere verdiensten. 
Stripmakers die aan de 
wieg hebben gestaan 
van het Nederlandse 
beeldverhaal 
ontvangen de laatste 
jaren een prijs voor 
hun onvergetelijk werk, de Bulletje en 
Boonestaak Schaal. 

koninklijke onderscHeidingen

Het Stripschap heeft ook het initiatief 
genomen voor de koninklijke 
onderscheidingen van de 
striptekenaars Don Lawrence (van 
Storm) en Albert Uderzo (van Asterix) 
en van stripkenner Kees Kousemaker. 

arcHiVering

Het Stripschap is ook één van de 
initiatiefnemers van het 
Stripdocumentatiecentrum Nederland, 
waar in samenwerking met de 
Afdeling Bijzondere collecties van de 
bibliotheek van de Universiteit van 
Amsterdam één van de grootste 
stripcollecties van Nederland wordt 
bewaard. Het SDCN is de ideale plek 
om origineel artwork te bewaren. 
Dankzij het SDCN is het bovendien 
mogelijk om onderzoek te doen naar 
strips en uitgaven van klassieke strips 
te realiseren.

de vereniging Het stripschap werd meer dan 40 jaar geleden opgericht met 
als belangrijkste doel de waardering van het beeldverhaal, en in het bijzon-
der van het nederlandse beeldverhaal, te bevorderen.Het stripschap heeft 
dat onder anderen gedaan door al meer dan veertig jaar lang het grootste 
stripfestival van nederland te organiseren, de stripdagen, en al meer dan 35 
jaar de belangrijkste stripprijs van nederland uit te reiken, de stripschapprijs. 

uitgaVen

Ook Stripschrift, het oudste 
stripinformatieblad ter wereld, is een 
initiatief van Het Stripschap. Het eerste 
nummer verscheen in 1968. Begin dit 
jaar het 400ste nummer. Het 
Stripschap geeft zelf het 
verenigingsblad StripNieuws uit, met 
nieuws over Het Stripschap, 
achtergronden van het beeldverhaal 
en veel strips, waaronder Claire.  
StripNieuws is gratis voor leden van 
Het Stripschap. 

informatie en media

Tenslotte is Het Stripschap een 
belangrijke bron van informatie voor de 
media en voor organisaties, 
instellingen en bedrijven, die meer 
willen weten over strips in het 
algemeen, maar ook hoe strips 
worden gemaakt of de mogelijkheid 
om zelf een strip te produceren. Het 
Stripschap ondersteunt talloze kleine 
en grote projecten in de stripwereld, 
zoals Stripdagen Haarlem, Nederlands 
Stripmuseum, bijzondere uitgaven, 
tentoonstellingen, educatieve 
programma’s en nog veel meer.

Het Stripschap heeft meer dan 1100 
leden. Nieuwe leden zijn van harte 
welkom. Leden van Het Stripschap 
hebben gratis toegang tot De 
Stripdagen. Kijk voor meer informatie 
op www.stripschap.nl

dit is Het stripscHap

colofon

Het Officieel Programmaboek en het eve-

nement De Stripdagen worden in opdracht 

van vereniging Het Stripschap geproduceerd 

door Stichting De Stripdagen. 

Postbus 11335, 1001 GH Amsterdam

info@stripdagen.nl, www.destripdagen.nl

www.stripdagen.hyve.nl 

bestuur

Meerten Welleman  voorzitter

Jos van Waterschoot  secretaris

Theo van Anraad  penningmeester 

festivaldirectie

Arco van Os 

Huisstijl

Michiel de Jong, Rudy Vrooman,  

Marloes Dekkers 

redactie

Meerten Welleman 

tekst- en beeldbijdragen

Ger Apeldoorn, Gina Busink, Ans van Buuren, 

Jan Claus, Expo Houten, Tamar en Guido 

Frankfurther, The Flying Dutch, Funny Pens, 

Ed Hengeveld, Hotel Houten, Jakari 

Productions, Aimée de Jongh, Jan Kruis, 

Ronald Kroon, Cor Lamers, Hans van der 

Lande, Don Lawrence Collection, Caroline 

van der Lee, René Leisink, Alda-Lu Libgott, 

Natasja van Loon, Space Expo, Streamline, 

Maarten J. de Meulder, De Lijn, Willem 

Naber, Rudmer Nijman, Alex Odijk, Kitty 

Raaphorst, Redactie Donald Duck, Martin 

Riebeek, Thom Roep, Stripster, Michiel 

Veenstra, Tonio van Vugt, Jos van 

Waterschoot, Gerard van der Wolf

Vormgeving en opmaak

Christian Ouwens BNO, Rotterdam 

druk

Printec Offset, Kassel, Duitsland 

Met dank aan alle adverteerders,  

standhouders, partners en sponsors.

SponSorS StriptaS
De striptas voor de leden van Het Stripschap werd dit 
jaar mede mogelijk gemaakt door: Strip Turnhout, HAFF, 
Hergé Genootschap, Catullus, Larie Cook, L, Gerrie 
Hondius/Floris Oudshoorn, Nederlands Stripmuseum,  
uitgeverij De Meulder, De Vliegende Hollander, Zone 5300, 
Zirimiri Press, Stripwinkel.nl, Flying Dutch, Mangafique!, 
Hellene Comics, Xtra, Space Expo, Sanoma, Stripstift, 
Panda en Catawiki.nl
 
In het Jean Dulieu Restaurant ontvangen alle klanten,  
zolang de voorraad strekt, een unieke Paulus de  
Boskabouter placemat. Met dank aan uitgeverij De Meulder.

Sparreboom, Kees Fortmedia
Suvaal, Erwin Bee Dee
Timmers, Stephan Mountain Mike
Tol, Jean-Marc van Catullus - Eppo Stripblad
Tomatie Mangafique!/Neutraal
Turk, Alex Catullus
Uilenbroek, René Bee Dee - Eppo Stripblad
Valkema, Gerben Eppo Stripblad
Verhaegen, Marc Eureducation
Verheijen, David Mangafique!/Solo
Vijver, Michiel van de Strips in Gelderland
Vleeschouwer, Willem – zondag Stripstift
Vliet, Arie van – zaterdag Pear
Vonk, Berend Jan Catullus
Voo, Jan van der Stripwinkel.nl
Vos, Hendrik J. Saturnus
Vos, Jorg de DLC - Eppo Stripblad
Vranken, Ben Xtra
Vriends, Jan Zone 5300
Whitevillage Mangafique!/Solo
Wijtsma, Roelof Nederlands Stripmuseum
Wit, Peter de – zaterdag Stripstift
Wybsu Mangafique!/Neutraal
Yolin Mangafique!/TeaTales
Zuiden, Emilo Van der Silvester

crew 
Theo van Anraad, Ger Apeldoorn, Ron Bezouwen, Piet Bakker, 
Wilma de Bock, Jan Aarnout Boer,Kees de Boer, Saskia Uit 
den Boogaard, Daniel van den Broek, Wilma van den Bosch, 
Gijs Bouwman, Jan Claus, Ruud den Drijver, Hans Duncker, 
Karel van der Eijk, Guido Frankfurther, Tamar Frankfurther, 
Johan Gaillard, Rozemarijn Gerritsen, Henrieke Goorhuis, 
Marije Hamers, Natasja ‘t Hart, Tom Hamoen, Ed Hengeveld, 
Yvette Hes, Pieter Hogenbirk, Cor Jong, JongerenWerk-
Groep voor Sterrenkunde, Pedro Kauffman, Peter van 
Kempen, Reinhard Klute, Erik Kriek, Ronald Kroon, Teus de 
Kruijf, Sander Koning, Boris Kousemaker, Klaas Kuperus, 
Cor Lamers, Caroline van der Lee, André van Leeuwen, 
Wilfred Legebeke, Thomas Legebeke, Anqelique van Leijen-
horst, Anton van Leijenhorst, Ton van Lier, Natasja van 
Loon, Ton MacKaaij, Ton Meijering, Lydia Mijnarends, Willem 
Naber, Alex Odijk, Arco van Os, Hans van Oudenaarden, 
Bart Pinceel, Ron Poland, Alex Raaphorst, Berend Raap-
horst, Kitty Raaphorst, Stefan Raaphorst, Steven Rietveld, 
Thom Roep, Marion van Rooij, Herman Roozen, Will Ross, 
Jeanet Scheepers, Gerben Schermer, Ton Schuringa, Debby 
Smit, Thecla Smit, Pascalle Spaan, Hans Stoovelaar, Space 
Expo, Stephan Timmers, Alex Turk, Michiel Veenstra, W. van 
Veluw bv, Angela van Vliet, Tonio van Vught, Jos van  
Waterschoot, Meerten Welleman, Arnoud Winkler, Brigitte 
Willemen.

de stripmakers op  

de stripdagen 2009

Het copyright van het beeldmateriaal berust bij de 

desbetreffende auteurs en/of uitgevers. Stichting 

De Stripdagen en haar medewerkers kunnen op geen 

enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor 

eventuele onjuistheden en de daardoor geleden 

schade.

Tot volgend jaar !
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Community
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Al 175.000 verschillende strips in de catalogus
waarvan 90.000 te koop in shops van stripwinkels en verzamelaars!

Ontdek Catawiki en laat je verrassen!

catawiki.nl/stripscata


