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* * * P E R S B E R I C H T * * * 
 

D66-fractieleider Alexander Pechtold is veilingmeester tijdens 
De Stripdagen, ten behoeve van Het Droomhuis in Wageningen 

 
Amsterdam, 8 maart 2011 

 
Op zondag 13 maart is er tijdens De Stripdagen in Gorinchem vanaf 14.00 uur 
een speciale veiling voor het Droomhuis in Wageningen met als veilingmeester 
D66-fractieleider Alexander Pechtold, sinds 1995 gediplomeerd veilinghouder. 
 
De door Alexander Pechtold te veilen stukken zijn originele strippagina's en 
tekeningen die belangeloos werden afgestaan door het puikje onder de 
Nederlandse striptekenaars, samen met een kleine 150 andere stripmakers op het 
festival aanwezig. We noemen er enkelen: 
 

• Jean-Marc van Tol (Fokke & Sukke-cartoons uit De wereld draait door) 

• Martin Lodewijk (Agent 327) 

• Marq van Broekhoven (Peer de plintkabouter) 

• Gerrit de Jager (De familie Doorzon – uit Nieuwe Revu) 

• Aloys Oosterwijk (Willems wereld – uit Panorama) 

• Ben Westervoorde (De muziekbuurters – uit Taptoe) 
 
Door alle tekenaars zal minimaal één kavel worden ingebracht. 
De kavels kunnen worden bekeken op zondag 13 maart van 12.00 – 13.00 uur. 
 
De volledige opbrengst van het originele tekenwerk zal op verzoek van 
Alexander Pechtold door Stichting De Stripdagen worden gedoneerd aan Het 
Droomhuis in Wageningen. 
 
Het Droomhuis 
Het Droomhuis staat midden in het centrum van Wageningen. Een huis, dat 
aangepast is aan de mogelijkheden en beperkingen van de bewoners; waar ze 
omgeven worden door alle zorg en aandacht die zij nodig hebben. Een huis midden 
in de samenleving. Sinds 1 oktober 2007 wonen er negen jongeren die het er 
uitstekend naar hun zin hebben. 
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BN-ers en De Stripdagen 
Naast Alexander Pechtold zijn er nog meer BN-ers actief tijdens De Stripdagen, 
zoals: 
 

• CDA-tweedekamerlid Kathleen Ferrier – Krijgt door tekenaar Jan Kruis het 1e 
exemplaar overhandigd van een nieuwe bundeling Jan, Jans en de kinderen 
voor de Leprastichting, op zaterdagochtend om 10.30 uur 

• Acteur Stephan Evenblij – Doet de presentatie van de 
Stripschapprijzenceremonie, op zaterdagmiddag vanaf 17.30 uur 

• Wim T. Schippers – Signeert samen met tekenaar Theo van den Boogaard 
hun nieuwe Sjef van Oekel-omnibus en zingt liedjes tijdens de receptie na de 
Stripschapprijzenceremonie, op zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur) 

 
 
Het Stripschap en De Stripdagen 
De Stripdagen en de uitreiking van de Stripschapprijzen worden jaarlijks 
georganiseerd door Het Stripschap, Nederlands centrum voor belangstellenden in 
strips. De doelstelling van deze vereniging is de promotie van het beeldverhaal in al 
haar facetten. De Stripdagen wordt op zaterdag 12 en zondag 13 maart in 
Evenementenhal Gorinchem voor de 43e keer gehouden en voor de 38e keer reikt 
Het Stripschap de Stripschapprijs uit. Dit is de belangrijkste stripprijs van Nederland. 
Thema van De Stripdagen van dit jaar is ‘De grafische roman – Plaatjes met 
praatjes’. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Rechtenvrije foto’s van Alexander Pechtold (verplichte vermelding: foto Paul Walters) 
staan in het virtuele persarchief van 2011 op www.stripdagen.nl/archief 
Ook het 36 pagina’s dikke Officieel Programmaboek van De Stripdagen 2011 is daar 
te vinden. (Archieven uit voorgaande jaren zijn daar ook nog te raadplegen.) 
 
Voor interviewafspraken, andere beeldmateriaal en/of een pers-accreditatie voor De 
Stripdagen 2011 kunt u contact opnemen met Arco van Os, festivaldirecteur van De 
Stripdagen, via info@stripdagen.nl of 010-2201063 / 06-22408450. 
 
Meer info: www.catawiki.nl en www.destripdagen.nl 


