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9eld	pinnen?
Bij de kassa’s van De Stripdagen is pinnen 
niet mogelijk. Wel kan op beide dagen vanaf 
11 uur contant geld worden opgenomen bij 
Pinman, de mobiele flappentap. Er wordt een 
kleine administratieve vergoeding gevraagd.

Entree
Een toegangskaart kost € 9,50 per dag. Ben je kleiner dan 150 centimeter dan betaal  
je € 6,00 per dag. Leden van Het Stripschap hebben gratis toegang op vertoon van  
hun Stripmaatschapkaart 2010. 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. Een Family Pack voor 2 volwassenen en 2 kinderen voor één dag  
kost € 25,00.

Scouts in scoutfit en Cosplayers in kostuum mogen voor € 3,00 naar binnen.  
Ook zijn er groepskortingen voor schoolklassen, mits vooraf aangevraagd  
via info@stripdagen.nl Voorwoord

Speuren, speuren en nog eens speuren en nog steeds die ene 
unieke strip niet op de kop weten te tikken. Het gaat u vast en 
zeker wèl lukken wanneer u dit jaar rondsnuffelt op De Strip
dagen in Houten.

De Stripdagen is inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement  
geworden in Expo Houten. De plek waar je op zaterdag 25 en zondag 
26 september moet zijn als stripverzamelaar, als stripliefhebber en 
zeker ook als striplezer. Want hier gebeurt het! Dit is de ontmoetings-
plaats voor stripmakers en iedereen die graag strips leest. Het lijken  
er ieder jaar meer te worden. En het is geweldig om mee te maken.
De meeste stripverzamelaars willen zo snel mogelijk de hele beurs-
ruimte door om het volledige aanbod af te struinen. Als zij dat ene fel 
begeerde stripalbum hebben ontdekt, nemen ze er alle tijd voor, want 
het wordt eerst aan een nauwkeurige inspectie onderworpen. Andere 
stripliefhebbers bekijken alles op hun gemak. En gaan ook rustig een 
half uur in de rij staan voor die ene handtekening en een gesprekje met 
andere bezoekers. De stripmakers genieten zichtbaar van alle aandacht 
voor hun werk en nemen de vermoeide handen van het signeren 
graag voor lief. Eén ding hebben ze tijdens deze twee dagen in ieder 
geval allemaal gemeen. Ze zijn helemaal in de ban van de strip en van 
het thema van De Stripdagen.

Dit jaar is dat thema 100 Jaar Scouting - Strips op het spoor. Scouting 
heeft zijn sporen wel verdiend in de stripwereld. Vraag aan een wille-
keurige stripliefhebber in welke strips padvinders voorkomen en je 
krijgt een hele lijst. Bijvoorbeeld in De wervelende waterzak  
in de serie Suske en Wiske, maar ook in Dirkjan en Fokke & Sukke.  
De meest herkenbare strip is natuurlijk Kwik, Kwek en Kwak met hun 
avonturen als jonge woudlopers. Het is wel duidelijk dat de Scouting 
veel stripmakers heeft geïnspireerd. Het is allemaal te zien op de  
tentoonstelling die speciaal voor De Stripdagen is samengesteld.

Het is een genoegen om burgemeester van Houten èn stripliefhebber 
te zijn, want aan mij de eer om jaarlijks de Stripschapprijs uit te reiken. 
Het is één van de belangrijkste prijzen voor stripkunst in Nederland. 
Deze prijs wordt jaarlijks toegekend als oeuvreprijs en is uitgereikt  
aan tal van bekende en beroemde striptekenaars. Ik kijk ieder jaar uit 
naar dit grote evenement en nu De Stripdagen voor de zesde maal in 
Houten plaatsvindt, is het inmiddels een traditie geworden, waarvan 
ik hoop dat deze nog lang mag worden voortgezet.

Ik wens iedereen heel veel plezier tijdens De Stripdagen 2010!

Cor Lamers, Burgemeester van Houten

Vervoer
Bij Expo Houten is volop ruimte om gratis te parkeren!

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 op 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 kaartje kost €1,20. Graag gepast afrekenen 
met de buschauffeur.

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.

Locatie	en	
openingstijden
De Stripdagen vindt voor de zesde keer  
onderdak in
Expo Houten
Meidoornkade 24
3992 AE  Houten

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

Foto: Gina Busink

Stephan	Evenblij	
Hey, ik ben Stephan Evenblij.
Ik ben acteur en wellicht kennen jullie me van bijvoorbeeld Goede  
tijden, slechte tijden, Voetbalvrouwen, De hoofdprijs of de dikke- 
duimen-campagne van KPN Hi! Ook speelde ik mee in de films Alibi, 
Radeloos en Dik Trom. In een bedrijfsfilm voor Solon Advocatuur 
speelde ik het personage Superlawyer. (Wel heel toevallig, nu  
Jesse van Muylwijck, auteur van De Rechter, de Stripschapprijs is  
toegekend!) Op dit moment ben ik druk bezig met het spelen van  
mijn eigen voorstelling Brogums (www.brogums.nl), stond eerder  
op toneel bij onder andere toneelgroep De Appel en ben deze  
winter te zien in de nieuwe serie Kruimeltje.

Dit jaar ben ik jullie gastheer tijdens de uitreiking van de  
Stripschapprijzen. Ik ben dol op strips en heb er kasten mee vol  
staan. Mijn favoriete stripmaker is Milo Manara. Zijn avontuurlijke  
en filmische verhalen vol mooie ‘Manara-vrouwen’ zijn niet meer 
weg te denken uit mijn leven. Van hem heb ik zelfs een tekening 
(dame met filmrol) op mijn arm laten tatoeëren.

Ik hoop jullie allemaal te zien op zaterdag 25 september.

Superlawyer

Welkom	op	de stripdagen 2010
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TRAP NAAR DE BEGANE GROND

De Manga Campus op de eerste etage 
is met de lift goed bereikbaar voor 
rolstoelgebruikers.

NOODUITGANG

RECEPTIE

HOOFDINGANG TRAP NAAR DE 1E ETAGE

Begane	grond

De plattegrond	van		
De	Stripdagen	2010

Eerste	etage

De	Stripverzamelbeurs	is		
in	de	Hans	9.	Kresse	Zaal
Vanwege een zojuist gerealiseerde verbouwing van Expo Houten is de 
Stripverzamelbeurs dit jaar op een andere plaats dan in voorgaande 
jaren. Wat hetzelfde is gebleven is dat alleen leden van Het Stripschap 
er aan kunnen deelnemen. In het deel van de Hans G. Kresse Zaal dat 
voor hen is gereserveerd 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 striptekeningen, 
t-shirts, puzzels, poppetjes en andere merchandising.

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 deze programmagids. Op de plattegrond in het 
midden van de gids zie je precies waar je alle uitgevers, winkels en  
organisaties kunt vinden.

 +		Marten Toonder Zaal 
Stripboekenbeurs  pag. 7 

+			Hans G. Kresse zaal 
Stripboekenbeurs  pag. 7 
Expo Strip-padvinders  pag. 14

+		Pieter Kuhn Zaal 
Stripverzamelbeurs  pag. 6

 +		  
De prijsuitreiking, de stripveiling,  
meet & greets, documentaires  
en films  pag. 14

+		Fred Julsing Foyer 
De Stripdagen-lounge  pag. 11

+		Peter de Smet Plein 
 Scouting Schonauwen  pag. 12

+	Restaurant

+			Manga Campus 
 pag. 15

De	Stripboekenbeurs	is	in		
de	Marten	Toonder	Zaal	
en	de	Hans	9.	Kresse	Zaal
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Het	thema	van	De	Stripdagen	2010:		
															100 jaar scouting

De	paden	af...
Ter gelegenheid van De Stripdagen geeft uitgeverij Xtra van de  
kersverse P. Hans Frankfurtherprijswinnaar Ger van Wulften, een boek 
uit met Scouting-grappen van tekenaar Hallie Lama. De titel van het 
boek is Hopman. We kunnen het uiteraard niet laten om alvast een  
tipje van de sluier op te lichten en hier enkele cartoons te laten zien.

Wereldberoemde	
Scoutingstriptekenaars:
Georges Remi (19071983), beter bekend als Hergé. 
Liet Totor in 1926 het levenslicht zien, als patrouilleleider van de  
Meikevers. In 1929 veranderde Totor in Kuifje, de razende reporter 
 die uiteraard alle kenmerken vertoont van een goede scout.

Willy Vandersteen (19131990). 
Was in zijn jeugd lid van Scouting. Dat hij met hart en ziel scout was,  
is in veel van zijn stripverhalen te zien. Suske en Wiske beleven zelfs 
een keer een heel avontuur als scouts in het album De wervelende 
waterzak (1988). Vandersteen en zijn studio schreven en tekenden 
deze uitgave speciaal voor het project dat Scouting Nederland  
destijds had rond het slaan van waterputten in Noord-Jemen.

Walt Disney (19011966). 
Was in zijn jeugd lid van Scouting. Het Handboek van de Jonge  
Woudlopers in de verhalen van Kwik, Kwek en Kwak is een kopie  
van het American Boy Scout Handbook.

Bron: 100 jaar Scouting in Nederland – De geur van kampvuur, Frank van Geffen,  

© 2009 Tirion Uitgevers BV, Baarn.

Scouting	in	Nederland	-	
100	jaar	in	2010

Scouting is dynamisch, veelzijdig, onmisbaar, meer 
dan ooit springlevend en klaar voor nòg 100 jaar 
in Nederland. De grootste jeugd- en jongeren-
organisatie van ons land heeft diepe wortels  
in onze samenleving. Daar profiteert Nederland 
dagelijks van. Scouting is actief in meer dan  
200 landen op de wereld en kent in Nederland 
meer dan 100.000 (jeugd)leden. Wereldwijd zijn  
38 miljoen mensen actief lid. Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is 
Beschermvrouwe van Scouting Nederland.

Scouting en strips blijkt een goede combinatie. Was grondlegger  
Robert Baden-Powell de eerste Scoutingstriptekenaar? Wie zijn boek 
Scouting for Boys doorbladert, zou wel op die gedachte kunnen 
komen. Het onderwerp Scouting leverde heel wat fraaie strips op. 
Voor veel tekenaars – al dan niet zelf scout geweest – is Scouting  
een bron van inspiratie. En striptekenaars hebben kennelijk een goed 
gevoel voor tijdsgeest, want de kijk op Scouting in strips veranderde 
mee met het imago van deze jeugdbeweging. Wie interesse heeft in 
Scouting kan een kijkje nemen op www.scouting.nl

Larie	Cook
Ik ben Larie en ik teken altijd, het liefst strips, waarvan ik er een stuk of 
10 in eigen beheer heb uigegeven (o.a. Zwets, State of US en The man 
who never got it). In 2009 heb ik van mijn passie mijn beroep gemaakt 
door met Larie Cook te beginnen. Inmiddels geniet ik enorm van  
alle creatieve uitdagingen die op mijn pad komen en werk ik veel  
voor kinderen en met kinderen samen aan kunstzinnige projecten.  
Het is geweldig om kinderen te stimuleren creatief bezig te zijn. Maar 
ook om ze te prikkelen ‘out of the box’ te denken, een paars paard is 
toch funky?! Daarom maak ik voor elk evenement dat ik als Larie Cook  
bezoek een gratis kleurplaat. Op de pagina hiernaast staat mijn kleur-
plaat die helemaal in het teken van Scouting staat! Kleur hem in, of kom 
hem gezellig kleuren bij de stand van Larie Cook in de Hans G. Kresse 
Zaal, en win een schilderij dat ik helemaal naar jouw wensen maak! 

Ben je nieuwsgierig geworden naar Larie Cook of heb je zin in nog meer 
kleurplaten, kijk dan op mijn site www.lariecook.nl
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Eindelijk is de meesterlijke 
krantenstrip van Jan Blokker en Rupert

van der Linden in boekvorm verkrijgbaar.
Kwaliteit verjaart duidelijk niet. 
Alle tekst is speciaal voor deze 

boekuitgave opnieuw gezet.

Verkrijgbaar op De Stripdagen
€12,95

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

Niet te filmen!

Deze ex-libris hoort bij de beursuitgave van ‘De erfgename’ die is uitgegeven ter 

gelegenheid van De Stripdagen op 25 en 26 september 2010 in Houten. 

De oplage bestaat uit 75 genummerde en 26 geletterde exemplaren.

Al jaren zijn Karel van der Eijk en Wilma  
de Bock te gast op De Stripdagen. Zij werken 
daar stug door aan een stripverhaal waar geen 
einde aan komt. Hun tekentafel bestaat bij ons 
steeds uit 4 wanden van 1 m. breed en 2,5 m. 
hoog. Als je bij ze langsgaat in de Hans G. 
Kressezaal leggen ze graag uit waar ze mee 
bezig zijn en mag je misschien wel meewerken.

Op De Stripdagen verschijnt bij uitgeverij  
Arboris eindelijk De erfgename, het missende 
12e deel van de serie Durango. Het album ver-
scheen oorspronkelijk in 1994 bij uitgeverij 
Big Balloon, maar werd als enige deel nooit 
heruitgegeven. Veel fans van tekenaar Yves 
Swolfs hebben jaren gewacht op dit moment.
Naast de handelsedities in softcover en hard-
cover met de kenmerkende witte omslagen 
zal speciaal voor De Stripdagen een luxe ge-
nummerde editie worden uitgebracht – met 
exclusieve gelijkgenummerde prent – en met 
een zwart omslag. Deze is alleen op zaterdag 
25 september te koop tussen 11 en 12 uur op 
de stand van uitgeverij Stripstift in de Marten 
Toonder Zaal en kost € 22. De handelsoplage 
is beperkt tot 75 exemplaren. Vandaar dat er 
slechts 1 exemplaar per persoon mag worden 
aangeschaft. Het album is voor leden van  
Het Stripschap te reserveren door uiterlijk op 
woensdag 22 september een mail te sturen 
aan info@stripdagen.nl met als onderwerp 
‘Durango’. Je krijgt hierna een bevestiging. 
Als je die bevestiging meeneemt naar  
De Stripdagen ben je zeker van je exemplaar.  
De niet vooruitbestelde exemplaren zullen 
op volgorde van aanvraag worden verkocht 
aan de stand.

Onderweg naar het restaurant van Expo  
Houten of naar de Hans G. Kresse Zaal kom  
je door de Fred Julsing Foyer. Ook dit jaar is 
daar weer De Stripdagen-lounge ingericht, 
met veelkleurige zitzakken om uit te rusten 
van het beursgeweld. Standhouder Archonia 
wil dat je je in die foyer niet hoeft te vervelen 
en zorgt voor een doorlopende animatie-
voorstelling. Maar je kan er ook je versgekochte 
strips lezen. En diverse uitgevers stellen hun 
nieuwste boeken ter beschikking zodat je 
kunt beoordelen of er iets van je gading bij zit 
om later aan te schaffen. Het is de bedoeling 
dat je de boeken die je er aantreft ook weer 
netjes achterlaat voor de bezoekers die na je 
komen. Dàt is waar De Stripdagen om draait: 
samen genieten van strips!

Op zondag 26 september is karikaturist  
Stanley Heinze te gast op De Stripdagen. 
Tegen een kleine vergoeding tekent hij  
karikaturen van de bezoekers. Neem plaats 
tegenover ‘Stan the Man’ en laat je door  
hem vereeuwigen. Daar kan geen fotograaf  
tegenop! Wil je zelf niet getekend worden? 
Ook goed. Je kan altijd nog toekijken hoe  
de karikaturist andere bezoekers vlijmscherp 
fileert.

De expositie rond de strip Sigmund van Peter 
de Wit, tot en met De Stripdagen te bewon-
deren in het Persmuseum in Amsterdam, trekt 
veel bekijks. Op De Stripdagen kan je bij de 
stand van het Nederlands Stripmuseum in  
de Hans G. Kresse Zaal zelf in therapie bij 
deze strippsychiater. Neem plaats achter de 
computer en krijg advies op maat!

In juni verscheen van striptekenaar/illustrator 
Erwin Suvaal het boek In het wild – Stripteke-
naars gevangen door Erwin Suvaal. Het staat 
vol met foto’s van stripmakers die Suvaal  
op allerlei beurzen en festivals zag signeren.  
Een selectie van deze foto’s wordt tijdens  
De Stripdagen geëxposeerd in de Marten 
Toonder Zaal.

De	programmering	van		
De	Stripdagen	2010

Loungen	in	de		
Fred	Julsing	Foyer

In	therapie	bij	Sigmund

Laat	je	tekenen	zoals	
Stanley	Heinze	je	ziet

Erwin	Suvaal	‘in	het	wild’

A	Never	Ending	Story

Beurs-editie	Durango	12
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Oppert  2 -  3011 HV   Rotterdam - (010) 243 00 43  www.christianouwens.nl

Thé Tjong-Khing

Een selectie van hun mooiste werken zijn verkrijgbaar in onze winkel.

Mino Wortel

adv_CO_stripblad.indd   1 9/7/10   11:23:20 AM

Het duurste Nederlandstalige stripboek De 
vrolijke avonturen van Doris Dobbel is te zien 
op de Catawiki-stand in de Marten Toonder 
Zaal. En misschien wel voor de eerste en laat-
ste keer. Want deze strip staat voor € 14.000 
euro te koop op Catawiki en de kans is groot 
dat het boek na verkoop in de kluis van een 
verzamelaar belandt. Het zeldzame object 
werd door de aanbieder bij toeval ontdekt in 
een tweedehandswinkel voor de prijs van € 1.

Vanaf 22 september is de videogame Batman: 
The Brave and the Bold te koop in Nederland. 
In de video strijdt Batman samen met de super-
helden van het DC-universum tegen boze 
apen en robotschurken. Batman neemt het 
samen met speelbare partner Blue Beetle op 
tegen de beruchte Gorilla Grodd en Proto Bot 
op Science Island. Drop-in helden The Flash 
and Plastic Man helpen de ‘Caped Crusader’ 
in zijn dappere strijd tegen de misdaad.  
Tijdens De Stripdagen kan je  de game op 
zondag 26 september gratis spelen in de 
Fred Julsing Foyer, met dank aan Warner  
en Media Tornado.

Vorig jaar verscheen bij Zone 5300 het gewel-
dige boek Cowboy John van Jan Vriends.  
Op zaterdag 25 september zal Cowboy John 
persoonlijk aanwezig zijn op De Stripdagen. 
Uiteraard met zijn onvermijdelijke huifkar.  
De promotietournee voor het album wordt 
daarmee feestelijk afgesloten.Scouting biedt kinderen en jongeren een 

plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken,  
avontuur, respect voor elkaar en de leef 
omgeving, zelfstandigheid en ontplooiing 
zijn hierbij centrale thema’s.

Scouting biedt kinderen, ongeacht  
huidskleur, geloof, beperking, of politieke 
overtuiging, een veilige en leerzame 
speelomgeving. De activiteiten zijn erop  
gericht dat, naarmate de kinderen ouder 
worden, de begeleiding afneemt en hun  
zelfstandigheid toeneemt.

Scouting Schonauwen, de Scouting-groep 
van Houten, zit in het gebouw ‘de Heuvel’,  
op Keercamp 13 naast de kinderboerderij.

Binnen Scouting Schonauwen zijn er aparte 
speltakken voor de verschillende leeftijds-
groepen; iedere speltak speelt een eigen 
spel, dat aansluit bij de leeftijdsgroep.  
Alle speltakken zijn bij ons gemengd,  
jongens en meisjes samen:
- Bevers (5 tot 7 jaar) 
-  Welpen (7 tot 11 jaar) 
-  Scouts (11 tot 15 jaar) 
-  De Rowan-Sherpa Afdeling (14 tot 17 jaar) 
-  De Stam (17 tot 23 jaar)

Informatie over Scouting Schonauwen is te 
vinden op www.scoutingschonauwen.nl; 
van daaruit kun je doorklikken naar de sites 
van de verschillende speltakken.

9ames	in	de
Fred	Julsing	Foyer

Cowboy	John

Duurste	stripboek	op		
de	stand	van	Catawiki

Zoeken	in	het	beurs-
aanbod	en	naar		
signerende	tekenaars

Catawiki, de gratis online stripcatalogus die 
dit jaar partner is van De Stripdagen, heeft 
speciaal voor De Stripdagen een slimme  
toepassing voor je smartphone gemaakt.  
Op de mobiele website  
m.catawiki.nl/destripdagen kun je in het 
beursaanbod makkelijk vinden wat je zoekt. 
Stel, je komt op de beurs en wilt weten welke 
handelaren deel 13 van Franka verkopen. 
Dan tik je dat in en krijg je terug bij welke 
standhouders dat deel te koop is. Je ziet  
dan meteen in welke condities het wordt  
aangeboden en voor welke prijs. Je maakt  
je keuze en dan zie je de route naar de  
betreffende stand. Zowel de professionele  
standhouders als de deelnemers op de  
stripverzamelbeurs doen hieraan mee.

Ook is op dezelfde mobiele website op te 
vragen welke tekenaars hoe laat en waar  
signeren. Als je op de tekenaar klikt zie je een 

plattegrond met zijn locatie. En je kunt met-
een al zijn uitgegeven werk bekijken en ook 
alle uitgaven van de uitgever waar hij signeert. 
Tijdens de beurs worden de gegevens van de 
signeersessies actueel gehouden en worden 
wijzigingen ook via Twitter doorgeven op 
http://twitter.com/catawiki.

Het zoeken in het beursaanbod en de signeer-
sessies is ook mogelijk op je PC via de  
website www.catawiki.nl/destripdagen.
Ook op de Catawiki-stand in de Marten 
Toonder Zaal kun je online zoeken in 
het aanbod. Je vindt de Catawiki-stand  
tegenover de stand van Stripblad Eppo.

Op www.catawiki.nl vind je de grootste  
online stripcatalogus met meer dan 225.000 
strips. Catawiki werkt net als Wikipedia:  
iedereen kan de catalogus aanvullen.  
Ook kun je er gratis je stripverzameling  
in bijhouden, strips kopen en verkopen en 
in contact komen met medeverzamelaars.  
Op Catawiki vind je naast strips ook andere 
verzamelgebieden als Vinyl platen, DVD’s, 
boeken, beeldjes enzovoorts.

Doris Dobbel is een strip van de Vlaamse  
auteur Marc Sleen, bekend van de stripreeks 
Nero. Het album verscheen in 1952 maar was 
alleen te winnen als prijs bij een wedstrijd. 
Vermoedelijk zijn er honderd stuks gedrukt. 
Daarvan zijn nog slechts zes complete exem-
plaren bekend, inclusief het nu gevonden 
album dat in bijzonder mooie conditie ver-
keert. In 2002 is voor een exemplaar € 9.700 
betaald op een veiling in Gent. De Doris  
Dobbel-strip is op het internet te bekijken  
via www.catawiki.nl/dorisdobbel.

Doris Dobbel is een gagstrip die van 1950  
tot 1967 in het blad De Middenstand liep. 
De gags draaien rond Doris Dobbel, een 
dikke, sigarenrokende man. Doris is een  
slager die op allerlei manieren een wel-
gesteld middenstander probeert te worden. 
Zijn jonge, maar ijdele echtgenote zeurt 
voortdurend om geld. Daarbij krijgt Doris  
het vaak aan de stok met zijn buurman,  
Jan Janssen, die óók een slagerszaak uitbaat, 
vlak naast de zijne. De organisatie van  
De Stripdagen doet een dringend beroep  
op De Zware Jongens om thuis te blijven.

Scouting	Schonauwen

Op De Stripdagen van dit jaar zijn de 
scouts van Scouting Schonauwen uit 
Houten actief in het kader van ons thema 
‘Strips op het spoor – 100 Jaar Scouting.
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Jeroen Thijssen – journalist bij Trouw,  
schrijver en historicus – schreef voor Trouw 
reisverslagen waarin hij Asterix en Obelix  
op de voet volgde tijdens hun reis door Gallië 
in het album Asterix en de Ronde van Gallia. 
Deze reisverslagen zijn nu gebundeld  
verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam 
onder de titel De Ronde van Gallië. Jeroen 
Thijssen signeert zijn boek bij de stand van 
Het Stripschap in de Marten Toonder Zaal.

Padvinders en scouting zijn geliefde onder-
werpen voor menig striptekenaar uit heden 
en verleden. Tijdens De Stripdagen is daarom 
een expo te zien waarin niet alleen oude  
padvindersstrips zijn opgenomen, maar  
bijvoorbeeld ook strips waarin padvinders 
een gastrol spelen. En originele Jonge Woud-
lopers-pagina’s van Daan Jippes uit Donald 
Duck zijn ook eenmalig te bewonderen. 
Gastconservator Ronald Kroon is in de buurt 
en geeft graag een toelichting op onder meer 
de keuzes die hij heeft moeten maken om  
dit geweldige overzicht te presenteren.  
Veel materiaal is afkomstig uit privé-collecties 
van verzamelaars en zal na De Stripdagen niet 
snel meer te zien zijn. Laat je meevoeren door 
Strip-scoutingland in de Hans G. Kresse Zaal.

ZATERDAG 25 SEPTEMBER
10.00 - 14.00 uur  Films, trailers en documentaires over strips
14.00 - 15.00 uur  Boekpresentaties, meet & greets en de 

voorbeschouwing van de prijsuitreiking
15.00 - 16.00 uur  Pauze
16.00 - 17.00 uur  De uitreiking van de Bulletje en Boonestaak Schaal  

en de Stripschapprijzen 2010
De kavels van de stripveiling kunnen van 10.00 - 14.00 uur in de zaal worden bekeken.

ZONDAG 26 SEPTEMBER
10.00 - 13.00 uur  Films, trailers en documentaires over strips
13.00 - 16.00 uur  De stripveiling onder leiding van Hans Duncker,  

met assistentie van Jeanet Scheepers en Wilfred Legebeke.
De kavels van de stripveiling kunnen van 10.00 - 12.00 uur in de zaal worden bekeken.

Het Schaptheater is dit jaar gelegen naast de Hans G. Kresse Zaal en is toegankelijk  
via de deuren op de verzamelbeurs.

Op zondag 26 september is er een grote 
stripveiling in Het Schaptheater. Misschien 
vindt op zaterdag nog een taxatie plaats. Op 
beide dagen is er gelegenheid om de kavels 
te bekijken. De tijden staan hieronder ver-
meld. Alle verdere informatie over de kavels 
is op www.destripdagen.nl te vinden. Kavel-
lijsten zijn af te halen bij de infostand van  
De Stripdagen in de Marten Toonder Zaal.

Pieter Hogenbirk tekent voor publicaties van 
Scouting Nederland al geruime tijd – op tekst 
van Herman Roozen – de strip Ross & Robbie. 
De gelijknamige scouts uit die strip spelen dit 
jaar een hoofdrol op al het promotionele 
drukwerk van De Stripdagen. Het is vanwege 
het thema van De Stripdagen ook een uitge-
lezen moment om deze strips en stripfiguren 
op het festival te laten zien. De expo rond de 
Scoutingstrips van Pieter Hogenbirk hangt  
in de Hans G. Kresse Zaal en is het bekijken 
meer dan waard.

Bakugan is een nieuw populair spel.  
De Bakugan-rage verovert ons kikkerlandje. 
Na Amerika, Canada en Japan zijn de  
Nederlandse kids ook om: al maandenlang is 
Bakugan het best verkochte speelgoedartikel! 
Om dit te vieren en iedereen de gelegenheid 
te geven de ins en out van het spel te leren 
kennen organiseert Upper Deck International 
op De Stripdagen in Houten twee Bakudays. 
Bezoekers van De Stripdagen kunnen kennis-
maken met het strategische gezelschapsspel 
Bakugan of hun Bakugan-vaardigheden  
verder ontwikkelen met hulp van deskundige 
spelers. Dus kom vooral naar de Manga  
Campus op de 1e etage en speel mee!

Het	Schaptheater

Stripveiling

Bakugan

Expo	Strip-padvinders

Expo	Pieter	Hogenbirk

De	Ronde	van	9allie:
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Stripverzamelbeurs
voor leden 

van Het Stripschap

 A Ledenbalie Het Stripschap
 B Expo Scouting Nederland
 C Kassa’s
 D Ingangscontrole
  E Trap en lift naar Manga Campus
  F De Stripdagen-lounge
 G  Graaitafels®
 H Expo Erwin Suvaal
  I Puzzelman’s Prethoek
  K Expo Strip-padvinders
  L Invalidentoilet

De beursplattegrond	van		
De	Stripdagen	2010

 1 De Stripdagen - Beursinformatie
 2  Het Stripschap -  

Ledenservice + Leprastichting
 3 Archonia
 4 Uitgeverij Panda
 5 Uitgeverij Sherpa
 6 Uitgeverij Catullus
 7 Uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij
 8 Uitgeverij De Vliegende Hollander
 9 Uitgeverij Franka
 10 Uitgeverij Silvester
 11 Zone 5300
 12 Stichting Uitgeverij Stripstift
 13 Uitgeverij Xtra
 14  Don Lawrence Collection  

+ Eppo Stripblad
 15 Uitgeverij L
 16 Catawiki.nl
 17 Pep Comics
 18  Stripwinkel Het B-Gevaar  

+ Uitgeverij Enigma
 19 Stripwinkel Sjors
 20 Uitgeverij Helemaal Hopeloos
 21 Uitgeverij Eureducation
 22 Uitgeverij Arboris
 23 Jesse Cartoons
 24 Uitgeverij Ton Paauw
 25 Uitgeverij De Meulder
 26 Uitgeverij FortMedia
 27 Uitgeverij Boumaar
 28 Spoenk
 29 Uitgeverij Dark Dragon Books
 30 American Book Center
 31 Uitgeverij Bries
 32 Black Olive Press
 33 Elsje + Havank
 34 Uitgeverij Arcadia

+	Marten Toonder Zaal - Stripboekenbeurs

+	Hans G. Kresse Zaal - Stripboekenbeurs

+	Pieter Kuhn Zaal - Stripverzamelbeurs

+	Het Schaptheater

 41 Valkyrie
 42 Stripsmagazijn
 43 Plok - Strips en eh… dinges!
 44 Stripwinkel Fantasia
 45 Bruno Graff Editions
 46 Strippgaaff
 47 Uitgeverij Saturnus
 48 Comiquest
 49  Eppo Stripspeciaalzaak
 50 Stripwinkel Dick Bos
 51 Puurveens Boekenshop
 52 Art of Comics/Marc Mokken
 53 Whoops - The Comic Shop
 54 Het Nederlands Stripmuseum
 55 Ton Mackaaij
 56 Hergé Genootschap
 57 Ruud ‘t Hoen
 58 Boris Algra
 59 Puzzelman
 60 The Comics & Manga Store
 61 Cheap Comics
 62 Theo Teeuw/Pondje strips
 63 Ruud Melse
 64 Stripgoed/Huib van der Waal
 65 Akim
 66 Professor Barabas
 67 Uitgeverij Koper Comics
 68 Larie Cook
69  ArtEZ
 70 Luc Meers
 71 Stripwinkel Het Gele Teken
 72 Brabant Strip
 73 De Lijn
 74 Uitgeverij Kippenvel
 75 Gerben den Heeten
 76 Gr’nn
 77 Texwiller.nl
 78 Stripgalerie.nl
 79 Buddy’s Bookshop
 80 Stripster.nl
 81 Windmill Comics
 82 Senoeni Productions
 83 Etienne Collectable-toys
 84 Sorry! No Subtitles
 85 Lightspeed Comics
 86 De Fameuze Fanclub
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OP DE STRIPDAGEN IN HOUTEN 
25 EN 26 SEPTEMBER 2010

Eric Heuvel

Hein de Kort Een aangrijpend 
historisch verslag 

over de vooroorlogse
koloniale samen leving,
de Japanse bezetting 
en de ontmanteling 

van een koloniaal rijk,
voorheen ‘Ons Indië’. 

Hardcover, € 17,95

w w w . u i t g e v e r i j l . n l  

Aloys Oosterwijk

Daan JippesMartin Lodewijk

BEZOEK ONZE STAND VOOR DE NIEUWSTE ALBUMS
EN ONTMOET DE AUTEURS VAN UITGEVERIJ L

NIEUW op De Stripdagen!
Na De ontdekking

en De zoektocht
is er nu…

De terugkeer
Eric Heuvel & 

Ruud van der Rol

Houten_adv programmaboek  19-08-10  08:25  Pagina 1

De	stripschapprijzen	2010

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.  
Het plastiek is ontworpen door de  
beeldhouwer Ton van Beest.

De commissie bestaat in 2010 uit de  
volgende leden:

•  Barbara Stok  
winnaar van de Stripschapprijs 2009

•  Frans Le Roux 
stripkenner en medewerker van  
het Nederlands Stripmuseum

•  Michael Minneboo 
stripjournalist

•  JanWillem de Vries 
stripwinkelier te Groningen

•  Erwin Brakels 
lid van Het Stripschap  
en daarmee de stem van het volk

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

De	commissie

De	Stripschapprijs

2010 Jesse van Muylwijck
2009 Barbara Stok
2008 Erik Kriek
2007 Aloys Oosterwijk
2006 Gerard Leever
2005 Jan Steeman
2004 Mark Retera
2003  Bastiaan Geleijnse 

John Reid 
Jean-Marcvan 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 

Jijé
1975  Hans G. Kresse 

Lo Hartog van Banda
1974 Uitgeverij Skarabee

37	jaar	de	Stripschapprijs

Foto: Gina Busink
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De	Stripschapprijs	2010	is	voor...	
Jesse van Muylwijck

In de 17 jaar dat deze strip bestaat heeft  
Van Muylwijck meer dan 5000 afleveringen 
getekend. De nummering van de kranten-
strookjes laat dat nog niet zien, maar toen 
Van Muylwijck er speciaal voor ging zitten 
om alle stroken die hij voor bedrijven en  
speciale gelegenheden heeft getekend op  
te tellen, kwam hij tot dit indrukwekkende 
aantal.

De commissie huldigt Van Muylwijck niet  
alleen vanwege de duur of het succes van 
zijn strip. Het maken van een krantenstrip  
is een eenzame bezigheid, waarbij het vaak 
lijkt alsof je buiten alle clubs en stromingen 
valt. Toch is wat Van Muylwijck doet een  
typische uiting van de mogelijkheden van  
de strip. Terwijl andere tekenaars moeten 
worstelen om een platform te vinden voor 
hun talent, of via de graphic novel proberen 
nieuwe vormen te creëren om het publiek 
mee te vinden (een trend die gelukkig steeds 
meer succes lijkt te hebben), heeft Jesse  
van Muylwijck een vorm gevonden waarmee 
hij dagelijks meer dan drie en een half  
miljoen lezers van alle leeftijden bereikt. 
Daarmee houdt hij de strip levend, dus 
hulde voor hem en voor alle kranten die  
hem die gelegenheid geven.

Jesse van Muylwijck (Groningen, 19 maart 
1961) is niet alleen een stripmaker, hij is ook 
een entrepreneur. Na de publicatie van zijn 
strip in de krant bundelt hij ieder jaar zijn beste 
strips en geeft die zelf uit. Van De Rechter  
zijn tot op heden 17 albums verschenen.  
Hij woont en werkt momenteel in Courtenay 
op Vancouver Island in Canada, waar hij vijf 
jaar geleden naartoe is verhuisd met zijn 
gezin. Via het internet en kennissen blijft  
hij op de hoogte van het dagelijkse nieuws  
in Nederland, dat zo belangrijk is voor de  
actualiteit van zijn strip. In De Rechter kan  
de voormalige rechtenstudent zijn juridische 
en artistieke interesses combineren. In zijn 
verbeelding is hij rechter, advocaat, griffier, 
Officier van Justitie en verdachte tegelijk en 
hij neemt ze geen van allen serieus.

Naast zijn werk als striptekenaar maakt Jesse 
van Muylwijck schilderijen, tekeningen en 
zeefdrukken die hij via zijn website verkoopt. 
Hij is samen met Frans Le Roux auteur van de 

Jesse van Muylwijck is een eigenzinnige stripmaker, die desondanks geheel in de  
mainstream werkt. Zijn komische krantenstrip De Rechter verschijnt al 17 jaar zes  
keer per week in 14 kranten. In 2000 waren dit er meer, maar door fusies is dat aantal  
verminderd. In geen van de fusies is De Rechter gesneuveld, want de strip is enorm 
populair bij de lezers.

1961  Wordt op 19 maart in Groningen 
geboren

1981  Tekent zijn eerste strips Visserslatijn 
en Er was eens...

1984  Gaat naast zijn rechtenstudie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen aan het 
werk als karikatuurtekenaar, behalve 
in Nederland ook op Montmartre  
in Parijs (het beroemde Place du  
Tertre), in Zuid-Frankrijk, Italië en 
Portugal

1985  Volgt na zijn rechtenstudie een  
opleiding aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten Minerva in  
Groningen en neemt les bij de  
schilders Geert Meyer,  
Hans Parlevliet en Jan Velthuis.

1990  Wordt door Het Stripschap voor  
het eerst uitgenodigd om op  
De Stripdagen te komen tekenen

1991  Wordt door de Glasgow School of Art 
gevraagd als gastdocent karikatuur-
tekenen en cartoontekenen

1992  Maakt samen met Frans Le Roux  
de Teleac cursus Strip-en Cartoon-
tekenen en het bijbehorende  
cursusboek, waarvoor ze in 1996 
in Delft de Gouden Balloon krijgen

1993  Tekent de eerste aflevering  
van De Rechter

1998  Wordt door de Nederlandse  
Consul-Generaal in Hong Kong  
uitgenodigd om tijdens het  
Eurocomics-stripfestival de gasten 
te portretteren

2005  Emigreert met zijn gezin naar  
Courtenay op Vancouver Island  
in Canada

2007  Wordt door de Nederlandse  
Consul-Generaal in Vancouver in  
Canada uitgenodigd om tijdens  
een receptie ter gelegenheid van  
Koninginnedag te komen tekenen

Teleac cursus Strip- en Cartoontekenen, dat 
in het seizoen 1992/93 voor het eerst werd 
uitgezonden, gepresenteerd door zijn colle-
ga ‘s Hanco Kolk en Peter de Wit. Hij heeft  
in de afgelopen 25 jaar, in Nederland en  
daarbuiten, voor honderden bedrijven en 
(overheids)instellingen en tijdens tientallen 
festivals naar schatting 30.000 karikaturen 
getekend. Sinds hij in Canada woont, werkt 
hij ook aan een serie realistische biografische 
strips, getiteld Portraits of Stories. Het zijn 
portretten van mensen die hij in Canada heeft 
ontmoet. Deze strips kregen veel publiciteit 
in de locale media en werden geëxposeerd  
in het Courtenay Museum, ook omdat ze 
aanleiding waren voor een groot onderwijs-
project op een school bij hem in de buurt.

De stijl van Jesse van Muylwijck 
is primitief en toegankelijk.  
Als hij op De Stripdagen in  
Houten signeert, staan er  
voor zijn stand altijd rijen fans,  
die om een tekening van 
De Rechter vragen of een  
karikatuur van zichzelf.  
Gewone mensen, van alle  
leeftijden. Wat nog maar  
eens onderstreept dat  
De Rechter van Jesse van 
Muylwijck een geslaagde  
samensmelting is van  
inhoud en vorm.  
Een eigenzinnige uiting  
van de unieke mogelijkheden 
van het medium strip.

De Rechter staat dagelijks in Dagblad van het 
Noorden, De Gooi- en Eemlander, Haarlems 
Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant, 
BN/De Stem, Eindhovens Dagblad, Noord-
hollands Dagblad, Twentsche Courant Tuban-
tia, De Stentor, De Gelderlander, Brabants  
Dagblad, PZC en Hoogeveensche Courant.

Van De Rechter verschijnt sinds 1995 bijna 
jaarlijks een nieuw stripalbum. In 2010  
verschijnt deel 13, Wegwijs in de wirwar. 
Daarnaast zijn er verschillende andere  
uitgaven van De Rechter verschenen:
-  De Rechter gaat er voor zitten in 2004  

bij De Raad voor de Rechtspraak

-  De Notaris weet er meer van in 2005  
bij zijn eigen uitgeverij

-  Advocaat weet altijd raad in 2006  
bij zijn eigen uitgeverij

-  De Rechter en de Bajesklant in 2007  
bij Gevangenismuseum Veenhuizen  
ter gelegenheid van de tentoonstelling 
Geketend getekend 

-  De Rechter opent de zitting in 2009  
bij Stichting Uitgeverij Stripstift

Een aparte bundeling van afleveringen  
van De Rechter verscheen in Italië onder 
de titel Il Giudice, Prova Schiacciante.

Biografie
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De	nominaties voor		
Album	van	het	jaar	2010

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

Categorie	Nederlands	Jeugd

haas
De weg terug

Rob van Bavel – Fred de Heij

De  T w e e d e  w e r e l d o o r l o g  i n  n e d e r l a n d 

e e n  g r a f i s c h e  r o m a n

S1ngle 9: Trio
Peter de Wit (tekst) en Hanco Kolk  
tekst en tekeningen), uitgeverij De Harmonie
Peter de Wit en Hanco Kolk brengen hun strip 
in het kielzog van de televisieserie tot nieuwe 
hoogte door in dit album Stella voor het 
eerst verliefd te laten worden. Dat kàn niet 
goed aflopen...

Burka Babes 2: Polderburka’s
Peter de Wit, uitgeverij De Harmonie
Bij het eerste deel van deze perfect 
uitgegeven thema-afleveringen van zijn 
Volkskrant-strip Sigmund hield Peter de Wit 
nog vol dat het gewoon om vrouwen met 
lange jurken ging. In dit deel begint ook  
bij hem langzaam het sociale commentaar 
binnen te sluipen.

Categorie	Nederlands		
Avontuur	en	Vermaak

Haas 1: De weg terug
Rob van Bavel (tekst) en Fred de Heij (tekeningen), 
uitgeverij Don Lawrence Collection
De eerste Nederlandse verzetstrip is de  
grote hit van het sinds vorig jaar opnieuw  
uitgebrachte tijdschrift Eppo. Fred de Heijs 
ruwe tekenstijl past prima bij dit doordachte 
avonturenverhaal.

Roboboy  6: Grote griezels!
Willy Linthout (tekst) en Luc Cromheecke  
(tekeningen), uitgeverij Catullus
Jarenlang verscheen Roboboy bij verschillen-
de uitgevers. Het is te hopen dat dit album 
een voortzetting van de sympathieke serie 
mogelijk maakt.

Pipo de clown en zijn verre vaderland
Wim Meuldijk (tekst) en Jan van der Voo  
(tekeningen), uitgeverij Stripwinkel.nl
Een klassiek verhaal van Pipo de Clown,  
zo bewerkt en zo modern dat het gisteren 
gemaakt had kunnen zijn. Oorspronkelijk 
voorgepubliceerd in Donald Duck en met 
liefde gerestaureerd.

Draken met stekkers
Edward van de Vendel (tekst) en  
Floor de Goede (tekeningen), uitgeverij Querido
Ook in hun tweede genomineerde album met 
stripgedichten weten de auteurs het niveau 
hoog te houden. Komisch, emotioneel,  
toegankelijk. Het perfecte stripalbum voor 
ouder en kind.

De Stripschapjaarprijzen worden bekend  
gemaakt en uitgereikt op 25 september  
tijdens De Stripdagen in Houten.

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

Categorie	ProductieCategorie	Nederlands	Literair Categorie	Buitenlands

Terug naar Johan
Michiel van de Pol,  
uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij
Een innemende striproman over de puberteit, 
waarin Van de Pol op volwassen wijze, met 
zelfreflectie en zelfspot, vertelt over hoe hij 
en jeugdvriend Johan langzaam uit elkaar 
groeien.

In de schaduw van mijn lul
Sam Peeters, uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij
In deze intelligente en absurdistische  
vertelling, brengt Peeters in duidelijke platen 
zonder tekst het leven in beeld van een  
stadje dat in de schaduw van zijn geslacht 
ligt. In deze estafette-achtige vertelling, 
maken God en ander buitenaards volk hun 
opwachting, maar blijkt de stripmaker zelf 
een goddelijke schepper.

Wolken
Wasco, uitgegeven in eigen beheer
Wasco (Henk van der Spoel) bewijst met  
Wolken dat hij één van de meest eigenzinnige 
stripmakers van Nederland is. Wolken valt  
in het bijzonder op door het surrealistische 
verhaal en de doordachte visualisatie. Een 
bijzonder stripexperiment dat als ‘24 hour 
comic’ ver boven het gemiddelde uitstijgt.

Wilson
Daniel Clowes, uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij
Daniel Clowes is één van de grote jongens uit 
het Amerikaanse striplandschap. Met Wilson 
weet hij een grappig en af en toe storend 
beeld te schetsen van een bijzondere man. 
Ondertussen speelt hij met stijlen en betovert 
hij de lezer met zijn soepele tekenpen.

Magasin General 5: Montreal
Régis Loisel en Jean-Louis Tripp,  
uitgeverij Casterman
De samenwerking tussen Loisel en Tripp  
levert nu al vijf delen lang een bijzondere 
reeks op, een ontroerend verhaal over  
gewone mensen in een koud land waar  
de lezer met plezier in weg kan dromen.

Lou! 5: Laserninja
Julien Neel, uitgeverij Glénat
Eén van de leukste en warmste meidenstrips 
uit Frankrijk weet in Nederland maar slecht 
z’n publiek te bereiken omdat het nergens 
wordt voorgepubliceerd. Toch is het met  
z’n soepele mengeling van soap en humor  
en z’n aansprekende tekenstijl perfect voor 
moeders en meiden van alle leeftijden.

Nicolaas Matsier, Hester Meijer  
en Peter de Raaf: Het boek Genesis
Robert Crumb, uitgeverij De Harmonie/Oog & Blik
Crumb vat de Bijbel op zijn eigen wijze samen. 
Wat daarbij opvalt, is de vertaling van  
Bijbelkenner Nicolaas Matsier en hoe knap 
het boek door Hester Meijer en Peter de Raaf 
is geletterd.

Femke Wubben: Pinokkio
Winshluss (pseudoniem voor Vincent  
Paronnaud), uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij
Deze genadeloze adaptatie van het oude  
Pinokkio-verhaal is niet alleen oogverblindend 
mooi, het is ook tot in de puntjes verzorgd 
vormgegeven door Femke Wubben van  
Studio de Raaf.

Joost Swarte, Cyril Koopmeiners en  
Windig en de Jong: Heinz van H tot Z 1
Eddie de Jong en René Windig,  
uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij
Eén van de grappigste Nederlandse gagstrips 
ooit wordt eindelijk compleet uitgegeven.  
En wat een uitgave! De strips zijn opnieuw 
ingekleurd, er is veel achtergrondmateriaal 
en dat alles in een boek dat je op schoot kunt 
nemen en waar je uren in kunt verdwijnen.
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De	P. Hans Frankfurther-
prijs 2010	is	voor...

Eerst als grafisch ontwerper voor onder  
andere het stripweekblad Pep en later Eppo 
en Stripkoerier, waar hij ook de logo’s voor 
ontwierp. Ook is hij vormgever van talloze 
stripalbums en andere uitgaven. Maar boven-
al is hij iemand die nieuw talent een kans wil 
geven en als uitgever risico’s durft te nemen. 
Ook muzikaal talent als Herman Brood en 
Bram Vermeulen. Als zodanig heeft hij hele 
generaties (strip)tekenaars beïnvloed en  
geïnspireerd. Zo spoorde hij Peter Pontiac 
aan om autobiografisch getinte strips te  
gaan maken en gaf hij de jeugdherinneringen 
van Rudolf Kahl uit. Maar ook andere grote  
talenten als Dick Matena, Evert Geradts, Eric 
Schreurs, Gerrit de Jager, Wim Stevenhagen 
en Hein de Kort bood hij een podium. Strips 
als Joop Klepzeiker en De familie Doorzon  
introduceerde hij bij een groot publiek. Hij 
was ook actief in de muziekwereld, bijvoor-
beeld als de manager van Bram Vermeulen. 
Als de man achter Uitgeverij Espee gaf hij 
eind jaren zeventig het stripblad Gummi  
uit, met literaire strips van Dick Matena,  
Will Eisner, Claire Bretécher, Georges Pichard,  
Richard Corben, Jacques Tardi en Marcel  
Gotlib. Onder zijn vleugels maakten bladen als 
De Vrije Balloen en Stripkoerier een doorstart. 
De Balloen was onder zijn redactie in samen-

werking met Aart Clerkx, Willem Vleeschouwer, 
Peti Buchel, René Windig en Eddie de Jong 
als het ware het visitekaartje van de nieuwe 
Nederlandse strip. Ook bedacht hij als één van 
de eersten hele evenementen rondom strips, 
met optredens en prijsuitreikingen.

Van begin af aan maakt hij zich hard voor wat 
hij kwalitatief hoogstaande beeldverhalen 
vindt en durft gevoelig en gewaagd materiaal 
uit te brengen waar andere uitgevers hun 
vingers niet aan durven te branden. Zo geeft 
hij sinds 2005 onder de vlag van zijn nieuwe 
Uitgeverij Xtra de cartoons van Gregorius 
Nekschot uit, en ook wijlen Theo van Gogh 
heeft een plaatsje in zijn fonds. Een fonds  
vol indrukwekkende namen en uitgaven van 
talent uit binnen- en buitenland. Samen met 
stripmaker Fred de Heij is hij de drijvende 
kracht achter het magazine Pulpman, toch wel 
het opmerkelijkste en meest uitgesproken 
nieuwe striptijdschrift van de laatste jaren.  
In dergelijke uitgaven stoppen hij en de zijnen 
meer tijd dan economisch rendabel is.

De P. Hans Frankfurtherprijs, de Stripschap
jaarprijs voor Bijzondere Verdiensten, 
wordt ieder jaar uitgereikt aan een per
soon of personen die zich op een bijzon
dere wijze heeft ingezet voor het medium 
strip. De P. Hans Frankfurtherprijs wordt 
dit jaar toegekend aan iemand die al meer 
dan veertig jaar meeloopt in de Neder
landse stripwereld.

2009  Hanco Kolk, Jean-Marc van Tol  
en Ronald Plasterk

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.
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9er	van	Wulften
De	P.	Hans		
Frankfurtherprijs	
werd	eerder		
uitgereikt	aan:

De	Bulletje	en	Boonestaak	
Schaal 2010	is	voor...

Rupert van der Linden werd op 23 juni 1930 
in Den Haag geboren. Zijn ouders waren  
beiden kunstenaar en hadden het niet breed. 
Dat was de reden waarom Rupert niet direct 
voor een kunstenaarsbestaan koos, hoewel 
zijn liefde daar wel lag. Hij volgde op de  
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
in Den Haag de opleiding voor tekenleraar. 
Maar voor de klas staan, was niet zijn plan. 
Toen er bij de Nederlandse Onderwijs Film 

Met de Bulletje en Boonestaak Schaal 2010 brengt Het Stripschap een eerbetoon aan 
Rupert van der Linden, tekenfilmer, illustrator en... striptekenaar. Dat gebeurt op het 
moment dat tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht zijn belangrijkste tekenfilms 
weer te zien zijn in een speciaal programma. En de strip die hij samen met de onlangs 
overleden Jan Blokker heeft gemaakt, Mr. Van Kwikschoten en de speelfilm, ter gelegen
heid van zijn 80e verjaardag in boekvorm verschijnt bij Stichting Uitgeverij Stripstift.

een vacature was, solliciteerde hij meteen  
en werd aangenomen. Zo ging er een lang-
gekoesterde droom van hem in vervulling, 
want al tijdens zijn jeugd wilde hij tekenfilmer 
worden. De Nederlandse Onderwijs Film  
produceerde van 1941 tot 1969 films voor de 
overheid en het onderwijs en deed dat onder 
andere met behulp van tekenfilm. Rupert 
maakte deel uit van het team dat onder  
leiding van regisseur en producent Nico Crama 
vele tientallen films heeft geproduceerd.

Daarnaast illustreerde hij voor dagbladen, 
tijdschriften en boeken. Hij vond het fascine-
rend om het alledaagse leven te tekenen, 
zoals bezoekers van een café of een museum. 
Zo waren zijn tekeningen van cafébezoekers 
de inspiratiebron voor de verhalen die Henk 
Hofland onder zijn pseudoniem Samuel  
Montag schreef voor NRC Handelsblad onder 
de titel Café de la Paix. Hij heeft ook jarenlang 

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 strip-
figuren in de vaderlandse stripgeschiedenis 
en zijn een creatie van de schrijver  
A.M. de Jong en tekenaar G. van Raemdonck.

2009 Ed van Schuijlenburg
2008  Bob van de 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

Rupert		
van	der	Linden

De	Bulletje	en	Boonestaak	Schaal	
werd	eerder	uitgereikt	aan:

tekeningen gemaakt van schaaktoernooien 
en boeken over schaken geïllustreerd. Begin 
jaren zeventig kreeg Van der Linden dankzij 
de Beeldend Kunstenaars Regeling de kans 
om weer te gaan schilderen en heeft dat 
volop gedaan. 

Een bijzondere plaats in zijn oeuvre neemt  
de strip Mr. Van Kwikschoten in die hij op 
tekst van Jan Blokker heeft gemaakt voor  
het Algemeen Handelsblad in de zestiger 
jaren. Geïnspireerd door de verhalen van  
Don Quichot, de naam van de strip is er  
zelfs van afgeleid, bekijkt Jan Blokker met  
een ironische blik onder meer de situatie  
van de Nederlandse speelfilm in die tijd.  
Voor Van der Linden is Mr. Van Kwikschoten 
een mooie herinnering aan een bijzonder 
turbulente periode in zijn creatieve leven.

Kees Kousemaker, de Nederlandse strip
held die in april van dit jaar het leven  
liet, zei al jarenlang dat Van Wulften de  
P. Hans Frankfurtherprijs moest krijgen. 
En wie zijn wij om Kousemaker tegen te 
spreken? Daarom hulde aan Ger van 
Wulften.

Op zaterdag 25 september ontvangt  
hij de P. Hans Frankfurtherprijs 2010 uit 
handen van Tamar en Guido Frankfurther 
tijdens De Stripdagen in Houten.

Rupert van der Linden ontvangt de Bulle
tje en Boonestaak Schaal 2010 op 25 sep
tember tijdens De Stripdagen in Houten.
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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 21 delen verschenen. Prijs per deel € 60.

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 € 54.

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 € 54.

Stripschrift advertentie.indd   1 24-06-2010   13:42:29

De	stripmakers
op	De	Stripdagen	2010

Appeltjegroen (Lilting Daze) Mangafique!
Attanasio, Dino (Johnny Goodbye) zondag Arcadia
Avix zaterdag Gr’nn
Ballegooien, Linda van (Lilting Daze) Mangafique!
Berck (Lowietje, De Donderpadjes) zaterdag Arcadia
Berckmans, Arthur (Lowietje, De Donderpadjes) zaterdag Arcadia
Bexfield, Calvin Gr’nn
Bock, Wilma de A Never Ending Story
Boogaard, Theo van den (Sjef van Oekel) De Vliegende Hollander
Broek, Daniel van den (Viktor & Frenky, Uuterwaerdt) Het Stripschap
Brugman, Carry (De Partners) DLC - Eppo Stripblad
Ckoe (Uier) Zone 5300
Cromheecke, Luc (Roboboy, Plunk!, Taco Zip) Catullus
Danier (Havank) Havank - L
Delbressine, Marissa (OpenMinded) Mangafique!
Driessen, Ype (Ype + Willem) Catullus
Ealynn (OpenMinded) Mangafique!
Egmond, Uco (Eppo) DLC - Eppo Stripblad
Eijk, Karel van der A Never Ending Story
Elsendoorn (OpenMinded) zondag Mangafique!
Ewing, Garen (Tom Tipps) Silvester
Funke, Jeroen (Victor & Vishnu) Catullus
Geleijnse, Bastiaan (Fokke & Sukke) Catullus
Graaf, Erik de (Scherven, Herinneringen) Oog & Blik/De Bezige Bij
Gürsel, Gürcan (The Champions, Rooie Oortjes) zaterdag Ruud Melse
Haan, Sandra de (Hokjesdenken) Zone 5300
Hartjes, Maaike (Donker) Oog & Blik/De Bezige Bij
Heer, Margreet de (Mijntje, Isa, Kinderleed Komix) Senoeni
Heeten, Gerben den (ActionMan) Gerben den Heeten
Heij, Fred de (Haas, Zeemeeuw, Spaanders) DLC - Eppo Stripblad
Heinze, Stan (karikaturen) zondag De Stripdagen
Hendriks, Mark (ovb) Oog & Blik/De Bezige Bij
Hercules, Eric (Elsje) Elsje - DLC - Eppo Stripblad
Herpen, Mark van (Hotel Nevelzicht) DLC - Eppo Stripblad
Heuvel, Eric (De terugkeer, January Jones) L - DLC - Eppo Stripblad
Hogenbirk, Pieter (De Ruyter) DLC - Eppo Stripblad
Hooft van Huysduynen, Fré (5x30+) zaterdag De Vliegende Hollander
Jager, Gerrit de (Zusje, Doorzon) zondag Stripstift
Jeukze, Jorem (www.goeroezemoes.nl) Helemaal Hopeloos
Jippes, Daan (Havank, Bernard Voorzichtig, Donald Duck) Havank - L
Jong & Frij (5x30+) zaterdag De Vliegende Hollander
Jong, Dilys de (5x30+) zaterdag De Vliegende Hollander
Jonker, Frank (Bob Evers) Boumaar
Ketting, Remco (Powerbeast) (ovb) Koper Comics
Klaver, Hans (Beestjes) Oog & Blik/De Bezige Bij
Kohl, Yiri T. Senoeni
Kok, Alice Het Stripschap - Zone 5300
Kolk, Hanco (S1ngle, Meccano) zaterdag Stripstift
Kooten, Adri van (www.overlevenenliefde.nl) Helemaal Hopeloos
Koper, Eelco (Powerbeast) Koper Comics
Kort, Hein de (Het jaar van Hein) L

Onderstaande stripmakers zijn door de standhouders bevestigd. 
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, want ook 
voor stripmakers zijn 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.
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Verkrijgbaar op
De Stripdagen

• Even een piraatje 1

door Jan van der Voo

• Helpdesk? 1 door

Erwin Suvaal 

• Marco Silvester 7

door Willy Lohmann

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

Cultureel erfgoed voor
€9,95 per deeltje

A D V E R T E N T I E

M O O I E  P A R E L S ,  
F I J N E  P A R E L S

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!
Natuurlijk zijn onze 1 euro-strips 

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

PlNNeN kaN aaN de kraaM 

Ik God

Kragt, Jan (Michiel de Ruyter, De Vliegende Hollander) Eureducation
Kroft, Robert van der (Sjors en Sjimmie, Claire, Dr. Dolittle)  
  Het Stripschap
Kruis, Jan (Jan, Jans en de kinderen, Woutertje Pieterse)  
  Het Stripschap, Leprastichting
Kuijpers, Henk (Franka) Franka - DLC - Eppo Stripblad
Kuyvenhoven, Edith (Ik, God & mijn oma) Catullus
Larie Larie Cook
Linden, Rupert van der (Mr. Van Kwikschoten) zaterdag Stripstift
Linthout, Willy (Het jaar van de olifant, Roboboy) Catullus
Lodewijk, Martin (Agent 327, Storm, Olga Lawina) L
Lohmann, Willy (Kraaienhove, Marco Silvester) Stripstift
Mari (OpenMinded) zondag Mangafique!
Marvano (Grand Prix, Berlijn) zaterdag Stripstift
Meulengraaf, Hans van den (Uier) Zone 5300
Molenaar, Romano (Storm) DLC - Eppo Stripblad
Morris, Age (www.overlevenenliefde.nl) Helemaal Hopeloos
Mulder, Irene (Powerbeast) Koper Comics
Muylwijck, Jesse van (De Rechter) Jesse Cartoons
Naam (Nabije ontmoetingen van de vleermuisorde) zondag Gr’nn
Neef, Johan de zondag Windmill Comics
Niedek, Rik van Windmill Comics
Oosterveer, Minck (Ronson Inc., The Unknown) DLC - Eppo Stripblad
Oosterwijk, Aloys (Willems wereld) L
Oppen, Marc van (Grand Prix, Berlijn) zaterdag Stripstift
Oudenaarden, Hans van (Bob Evers) Boumaar
Peeters, Sam (In de schaduw van mijn lul) Oog & Blik/De Bezige Bij
Pol, Michiel van de (Terug naar Johan, Balletjes)  
  Oog & Blik/De Bezige Bij - Catullus
Poortere, Pieter de (Boerke) Oog & Blik/De Bezige Bij
Reid, John (Fokke & Sukke) Catullus
Rie, Steven de zondag (ovb) Windmill Comics
Ritstier, Willem (Ronson Inc., Soeperman) DLC - Eppo Stripblad
Roux, Frans le (Arin) Nederlands Stripmuseum
Ruijters, Marcel (Road Kill) Zone 5300
Schaik, Bart van (Powerbeast) Koper Comics
Schaper, Frank (Hoe je een geboren leider wordt) zaterdag Stripstift
Schenk, Ramon Windmill Comics
Schlingemann, Peter (Als men mij volgen kan) Stripstift
Schwantz (Beestjes) Oog & Blik/De Bezige Bij
Snelleman, Eric Gr’nn
Stam, Willem (Ype + Willem) Catullus
Stok, Barbara (Over de levensgenieter...) Stripstift
Suvaal, Erwin (Helpdesk?, Anders, In het wild) Stripstift - Catullus
Teng, Paul (De telescoop) zaterdag Dick Bos
Thé, Tjong-Khing (Arman & Ilva, Storende verhalen) Sherpa
Thijssen, Jeroen (De Ronde van Gallië) Het Stripschap
Tol, Jean-Marc van (Fokke & Sukke, Kort & Triest) Catullus
Turk, Alex (Timo, Mevrouw de Heks) Catullus
Valkema, Gerben (Elsje, Jan Jans en de kinderen)  
  Elsje - DLC - Eppo Stripblad
Velthuis, Patrick (Powerbeast) (ovb) Koper Comics
Verhaegen, Marc (Michiel de Ruyter, De Vliegende Hollander)  
  Eureducation
Vleeschouwer, Willem (De Spoorstraat) Oog & Blik/De Bezige Bij
Vonk, Berend Jan (Avonturen avonturen) Catullus
Voo, Jan van der (Even een piraatje, Pipo de Clown) Stripstift
Vos, Hendrik J. (Jack Slender) Saturnus

De	stripmakers
op	De	Stripdagen	2010
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Dit	is	het	stripschap
Er zijn in Nederland maar een paar orga
nisaties die zich met strips bezighouden. 
Dat zijn het Nederlands Stripmuseum  
in Groningen, de Stichting Beeldverhaal 
Nederland in Haarlem en Het Stripschap, 
dat is gevestigd in Amsterdam. Van deze 
organisaties gaat Het Stripschap niet alleen 
verreweg het langst mee, maar is ook het 
meest betrokken bij de stripwereld.

Vereniging Het Stripschap werd namelijk 
meer dan 40 jaar geleden opgericht met  
als belangrijkste doel de waardering van het 
beeldverhaal, en in het bijzonder van het  
Nederlandse beeldverhaal, te bevorderen. 
Het Stripschap heeft dat onder anderen  
gedaan door al meer dan 40 jaar lang het 
grootste jaarlijkse stripfestival van Nederland 
te organiseren, De Stripdagen, en al meer 
dan 35 jaar de belangrijkste stripprijs van  
Nederland uit te reiken, de Stripschapprijs.

Stripprijzen
Daarnaast heeft Het Stripschap in die 40 jaar 
ook stripprijzen uitgereikt aan stripmakers 
voor de beste stripalbums van het jaar en aan 
personen uit de stripwereld voor hun bijzon-
dere verdiensten. Ook 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. Verder heeft Het  
Stripschap het initiatief genomen voor de  
koninklijke onderscheidingen van de strip-
tekenaars Don Lawrence (van Storm) en Albert  
Uderzo (van Asterix) en van stripkenner Kees  
Kousemaker. Tenslotte werden talloze kleinere  
projecten in de stripwereld ondersteund, 
zoals bijzondere uitgaven, tentoonstellingen,  
educatieve programma’s en nog veel meer.

Archivering
Het Stripschap is ook één van de initiatief-
nemers van het Stripdocumentatiecentrum 
Nederland, waar in samenwerking met de  
Afdeling Bijzondere collecties van de biblio-
theek van de Universiteit van Amsterdam  
één van de grootste stripcollecties van  
Nederland wordt bewaard. Voor stripmakers 
is het SDCN in de eerste plaats een plek waar 
hun materiaal zorgvuldig wordt bewaard. 
Dankzij het SDCN is het mogelijk om onder-
zoek te doen naar strips en uitgaven van  
klassieke strips te realiseren.

Uitgaven
Ook Stripschrift, het oudste stripinformatie-
blad ter wereld, is een initiatief van Het Strip-
schap. Het eerste nummer verscheen in 1968, 
kort na de oprichting van Het Stripschap.  
Tegenwoordig wordt Stripschrift in opdracht 
van Het Stripschap geproduceerd en uit-
gegeven door Stichting Uitgeverij Stripstift. 
Inmiddels is nummer 411 verschenen.
Het Stripschap geeft zelf het verenigingsblad 
StripNieuws uit, met nieuws over Het Strip-
schap, achtergronden van het beeldverhaal 
en veel strips, waaronder Claire. StripNieuws 
is gratis voor leden van Het Stripschap.  
Ook geeft Het Stripschap een digitale nieuws-
brief uit. Het Stripschap heeft een website,  
www.stripschap.nl en een hyve rond  
De Stripdagen www.stripdagen.hyves.nl

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.

Samen met stripmakers, stripuitgevers,  
stripwinkeliers, stripkenners, stripliefhebbers, 
stripfestivalorganisaties, stripinformatie-
bladen en organisaties als het Stripdocumen-
tatiecentrum Nederland, het Nederlands 
Stripmuseum en de Stichting Beeldverhaal 
Nederland heeft Het Stripschap er in de afge-
lopen 40 jaar voor gezorgd dat er meer waar-
dering is gekomen voor het beeldverhaal in 
Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat het 
werk erop zit. De stripwereld is voortdurend 
in beweging en nieuwe uitdagingen liggen 
op Het Stripschap te wachten!

Het Stripschap heeft meer dan 1000 leden. 
Wil jij Het Stripschap ook steunen, kijk dan 
voor meer informatie op www.stripschap.nl

Vos, Jorg de (Storm) DLC - Eppo Stripblad
Vriends, Jan (Cowboy John) zaterdag De Stripdagen
Werken, Gerard van de Windmill Comics
Wielaert, Erik (Het laatste station,. Nacht en ontij) Gr’nn
Wijtsma, Roelof (Arin) Nederlands Stripmuseum
Wink, Tinus (www.warewoorden.nl) Helemaal Hopeloos
Wit, Peter de (Sigmund, S1ngle, Vader & Dochter) zondag Stripstift
Zilverberg, Victor (www.overlevenenliefde.nl) Helemaal Hopeloos
 

De	striptas	van	2010
Leden van Het Stripschap kunnen op vertoon van hun Stripmaatschap-
kaart 2010 hun striptas ophalen bij de stand van Het Stripschap in de 
Marten Toonder Zaal. En laat je kaart ook even zien bij de stand van 
Pep Comics, want van hen krijg je dit jaar nog een extra goodie bag.

De striptas werd dit jaar mede mogelijk gemaakt door Stripwinkel 
Blunder, Brabant Strip, American Book Center, Archonia, Koper  
Comics (laat de Powerbeast-folder signeren bij hun stand!), Uitgeverij 
Kippenvel, Stichting Uitgeverij Stripstift. Hergé Genootschap,  
Uitgeverij De Vliegende Hollander, Stripwinkel.nl, Uitgeverij Catullus, 
Stripverhaal.net en Het Nederlands Stripmuseum.

De	crew	van	2010
Manon Albers, Theo van Anraad, Ger Apeldoorn, Rob van Bavel,  
Ria Bernds, Jolene Beulenkamp, Wilma de Bock, Saskia Uit den  
Bogaard, Edwin Brakels, Arie Bruin, Helga Burns, Gina Busink,  
Jacqueline Castricum, Karin Ceulemans, Nico Crama, Rob Crawfurd, 
Marissa Delbressine, Hans Duncker, Karel van der Eijk, Stephan 
Evenblij, Rick Fleuren, Guido Frankfurther, Tamar Frankfurther, 
Johan Gaillard, Reijer Groenman, Lotte Haen, Tom Hamoen,  
Erik van Heiningen, Stanley Heinze, Pieter Hogenbirk, Marco Jansen, 
Daan Jippes, Herman Jonas †, Peter van Kempen, Reinhard Klute, 
Marjon Kroon, Ronald Kroon, Klaas Kuperus, Sandrine Kiepe,  
John van de Laar, Cor Lamers, Hans van der Lande, Aniek Legebeke, 
Wilfred Legebeke, Angelique van Leijenhorst, Anton van Leijenhorst, 
Ton van Lier, Cor van der Lingen, Remko Looze, Klaas Luyckx, Ton 
Mackaaij, Kinga Marton, Ton Meijering, Lydia Mijnarends, Michael 
Minneboo, Bob Mivchies, Willem Naber, Rick Ooteman, Arco van Os,  
Christian Ouwens, Bart Pinceel, Arie Plas, Ron Poland, Jelle Quispel, 
Kees Ribbens, Steven Rietveld, Marion van Rooij, Frans Le Roux, Adri 
Saltzherr, Jeanet Scheepers, René Schoenmakers, Ton Schuringa, 
Debby Smit, Thecla Smit, Barbara Stok, Hans Stoovelaar, Erwin Suvaal, 
Raymond Swinkels, Jean-Marc van Tol, Marjolein Triet, Steven  
van der Vlugt, Jan Vriends, Jan-Willem de Vries, Rudy Vrooman, 
Krista Waleboer, Ruud Wassink, Jos van Waterschoot, Meerten  
Welleman, Martin de Wit.

De Officiële Programmagids en het evenement 
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 Tot	volgend	jaar!

Festivaldirectie
Arco van Os

Huisstijl
Pieter Hogenbirk, Rudy Vrooman

Redactie
Arco van Os

Tekst-	en	beeldbijdragen
Ger Apeldoorn, Marissa Delbressine, Gina 
Busink, Stephan Evenblij, Esther Gasseling, 
Reijer Groenman, Jakari, Reinhard Klute,  
Cor Lamers, Rupert van der Linden,  
Ton Meijering, Jesse van Muylwijck,  
Willem Naber, Arie Plas, René Schoenmakers,  
Ton Schuringa, Steven van der Vlugt,  
Meerten Welleman, Ger van Wulften

Vormgeving
Christian Ouwens BNO, Rotterdam

Druk
Printec Offset, Kassel, Duitsland

Met	dank	aan
Alle adverteerders, standhouders, partners 
en sponsors.

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 even-

tuele onjuistheden en de daardoor geleden schade.

De	stripmakers
op	De	Stripdagen	2010
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Het grootste en meest overzichtelijke aanbod!
Al 270.000 strips aangeboden door winkels en verzamelaars.

catawiki.nl/stripscata

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro = bedrijfsmatige verkoper (uitleg)


