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Locatie en 
openingstijden
De Stripdagen vindt voor 
de eerste keer onderdak in
Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2
4207 HZ  Gorinchem

Tijdens De Stripdagen is
Evenementenhal Gorinchem
geopend van 10.00-17.00 uur.

Welkom opA l l e  p r o g r a m m a o n d e r d e l e n  
z i j n  o n d e r  v o o r b e h o u d

Vervoer
Bij Evenementenhal
Gorinchem is volop ruimte
om gratis te parkeren!

Kom je met het openbaar
vervoer? Tussen Station
Gorin chem en Evenemen -
ten hal Gorinchem rijdt weer
onze mooie grote gele
Amerikaanse schoolbus. 

De eerste rit is om 9.45 uur
vanaf Station Gorinchem.
De laatste rit vanaf Evene -
menten hal Gorinchem is
om 17.45 uur. 
Een kaartje kost €1,20.
Graag gepast afrekenen
met de altijd vriendelijke
buschauffeur.

Geld pinnen?
Bij de kassa’s van De Stripdagen is
pinnen niet mogelijk. 
Wel kan op beide dagen vanaf
11.00 uur contant geld worden

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 Strip -
maa t schapkaart 2011. 
Kinderen t/m 5 jaar mo -
gen er ook gratis in.

Een passepartout voor 2 dagen voor ieder-
een-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.

Cosplayers in kostuum mo gen voor €3,00
naar binnen.

opgenomen bij Pinman, de mo -
biele flappentap. Bij de kassa
hangen de openingstijden. Er
wordt een kleine administratie-
ve vergoeding gevraagd.

Ook zijn er groepskortingen voor school -
 klassen, mits vooraf aangevraagd.

Leden van Het Stripschap kunnen dit jaar
voor het eerst vanaf 9.30 uur hun entree-
kaart ophalen in de Fred Julsing Foyer. Zij
kunnen dan na opening direct doorlopen
naar de beurs zalen en hoeven niet in de rij
te staan.
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Hotel
AC Hotel Meerkerk is dit jaar het officiële hotel van De Stripdagen.
Mocht je in het hotel willen overnachten, neem dan via info@strip
dagen.nl contact met ons op. Dan ontvang je namelijk een korting van
zo’n 30% op de normale tarieven.

De Stripdagen af -
strui nen op zoek
naar die ene ontbre-
kende of speciale
strip om uw verza-
meling compleet te
maken, of gewoon
lekker rondneuzen? 
Dat kan allemaal op
12 en 13 maart tij-
dens de 43e editie
van De Stripdagen 
in Evene mentenhal
Gorinchem. 
Als burgemeester
van Gorin chem ben

ik er trots op dat dit grootse jaarlijkse evenement
van Nederland, bekend bij elke stripliefhebber, dit
jaar voor het eerst in Gorinchem plaatsvindt.

Liefhebbers van strips, verzamelaars, lezers en
striptekenaars kunnen tijdens deze dagen zich niet
alleen vermaken met de verschillende beurzen,
maar ook met theater, film, manga, exposities, web-
comics, een kinderprogramma, speciale gasten,
stripboekpresentaties, signeersessies en muziek.
Ook rondom het thema van dit jaar ‘Wat krijgen we
nou?! Praatjes met plaatjes’ vindt u genoeg aanbod.
Want de grafische roman kan gezien worden als een
werk dat de zintuigen van de lezer sterk aanspreekt
en beroert, zowel via beeld als taal. Men zou het een
stripverhaal met literaire pretenties kunnen noe-
men.
Tijdens De Stripdagen wordt voor de 38e keer de
Stripschapprijs uitgereikt. Dit is de belangrijkste
stripprijs van Nederland die al is uitgereikt aan tal
van bekende en beroemde striptekenaars. Dit jaar
gaat de prijs naar de Dordrechtse striptekenaar
Minck Oosterveer.

Ik ben er van overtuigd dat Het Stripschap er alles
aan heeft gedaan om er, ondanks de korte voorbe-
reiding, voor te zorgen dat ook deze editie van De
Stripdagen weer een geslaagd festival wordt en dat
zij hun doelstelling, het promoten van het stripver-
haal, dan ook zeker weer zullen waarmaken.
Ik wens alle bezoekers veel plezier op De Stripdagen
en hoop dat we na afloop kunnen zeggen dat
Gorinchem weer een groot jaarlijks evenement rijker
is.

Piet IJssels, Burgemeester van Gorinchem

Hey, ik ben Stephan Evenblij.

Ik ben acteur; wellicht kennen
jullie me van bijvoorbeeld 
Goede tijden, slechte tijden,
Voetbalvrouwen, De hoofdprijs,
Flikken Maastricht 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. 
In maart begin ik met de 
opnamen van de tv-serie Seinpost
Den Haag. Vorig jaar speelde ik mijn eigen voorstelling Brogums. Ik stond
verder op toneel bij onder andere toneelgroep De Appel en was afgelopen
winter te zien in de tv-serie Kruimeltje.
Het is me vorig jaar prima bevallen op De Stripdagen, dus ook dit jaar
ben ik weer 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 weer 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 12 maart om 17.30 uur.

VoorwoordVoorwoord Stephan
Evenblij
Stephan
Evenblij
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• De Fred Julsing Foyer
Ledenbalie Het Stripschap (tot 12.00 uur)

• Het Schaptheater
De prijsuitreiking – pagina 21

• Peter de Smet Plein
Rookruimte, deels overdekt!

• Piet Wijn Restaurant

• Het Schappodium
Veilingen, meets & greets, muziek, film, optredens – pagina 12

• Kaartverkoop

• Henk Albers Zaal
BNS-expo Stripverwachting – pagina 16

• Marten Toonder Zaal
Stripboekenbeurs – pagina 7 + 18
Expo Willems wereld – pagina 10
Expo Hangar 84 – pagina 10

• Hans G. Kresse Zaal
Stripboekenbeurs – pagina 7 + 18
Expo Theo van den Boogaard – pagina 10

• Pieter Kuhn Zaal
Stripboekenbeurs – pagina 7 + 18
Manga Campus – pagina 14
Kids Corner – pagina 14

• Pieter Kuhn Zaal
Stripverzamelbeurs – pagina 7 

Lift
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• Toiletten incl. invalidentoilet

• Toiletten zonder invalidentoilet
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De StripboekenbeursDe Stripboekenbeurs
is in de Marten Toonder Zaal, de Hans G. Kresse Zaal en de Pieter Kuhn Zaal

Vrijwel alle Nederlandse en Belgische stripuitgevers, stripwinkels
en striporganisaties zijn vertegenwoordigd op de Stripboeken-
beurs. Maar ook de small press is op grote schaal aanwezig.
Verder zijn er bedrijven die stripmerchandising aanbieden. 
Heel veel 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,
maar de meest actuele lijst is op www.catawiki.nl/destripdagen
te vinden. 
Op de plattegrond in het midden van het programmaboek zie 
je precies waar alle uitgevers, winkels en organisaties een plek 
hebben.

is in de Pieter Kuhn Zaal

In Evenementenhal Gorinchem hebben we gelukkig weer de
mogelijkheid om de Stripverzamelbeurs structureel te combine-
ren met de Stripboekenbeurs. 
Op de Stripverzamelbeurs kunnen alleen leden van Het
Stripschap een plaats krijgen. In het deel van de Pieter Kuhn

Zaal dat voor hen is gereserveerd is vrijwel alles te vinden dat in
de afgelopen zestig jaar aan strips in Nederland en Vlaanderen is
uitgegeven: albums, posters, zeefdrukken, luxe edities, originele
striptekeningen, t-shirts, puzzels, poppetjes en andere merchan-
dising.

De StripverzamelbeursDe Stripverzamelbeurs

b o v e n v e r d i e p i n g
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Het Thema
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1
Literatuur sijpelt al een eeuw lang de stripwereld binnen. Dus
waarom zou de strip niet in de literatuur binnendringen? De gra-
fische roman is een striproman. Wat een strip is weten we sinds
Will Eisner de ‘sequential art’ omschreef en Scott McCloud een
overtuigend boek vòl tekende over ‘in een opzettelijke volgorde
naast elkaar geplaatste afbeeldingen’. 
Maar wat is een roman? Veel weerstand tegen het begrip ‘grafi-
sche roman’ komt voort uit het feit dat wij dat niet precies
weten. Beter is het dan ook, deze onwetendheid niet tegen, maar
juist vóór de striproman te gebruiken. Eén van de kenmerken
van de roman is, dat die zich niet houdt aan beperkingen of
omschrijvingen.

2
Het ‘grafische roman’-etiket biedt geen garantie. Ook hier is het
leerzaam weer naar de gewone romanwereld te kijken, waar ook
een (groot) deel van de boeken ten onrechte met het etiket 
‘literair’ koketteert. Neem de ‘literaire thriller’. Die is zelden 
literair, maar wel tien euro duurder dan een gewone. De les is,
dat het blijkbaar begerenswaardig is om literair te zijn. Dan ben
je als uitgever of schrijver niet van de straat. Een beter bewijs
voor het bestaan van een literaire strip is er niet, als je er op wil
lijken.

3
De strip zou met de grafische roman eindelijk de kinderschoe-
nen zijn ontgroeid en ‘de geur van Donald Duck en tienerkamers’
verdwijnt definitief. Onzin natuurlijk. In de literatuur bestaat dat
alles naast elkaar, naast Reve gewoon Kluun en Francine
Oomen. 
Matena maakt manga niet overbodig. Koudwatervrees bij strip-
lezers, inhoudend dat zij na een grafische roman nooit meer in
hun collectie Guust Flater zouden mogen snuffelen, is dan ook
nergens voor nodig. Zoals de romanlezer soms Flaubert en
soms Floddertje leest, zo lezen wij Dupuy’s Meneer Johan en dan
weer Dirkjan.

4
Dit alles klinkt nog vrijblijvend. Ook dat is een misverstand. Om
dit uit te leggen, kijken we even in het recente verleden van de
romankritiek. Tot in de jaren zestig was het namelijk helemaal
geen probleem wat een goede roman was. Dat maakten critici,

leraren en andere deskundigen gezamenlijk wel uit, wij lezers
hadden maar te volgen. Maar dan democratiseren ook de kun-
sten, het postmodernisme komt op en de marktwerking doet
zijn intrede. De grens tussen de ‘hogere’ literatuur en ’lagere’
lectuur vervaagt. We kunnen dus maar beperkt terugvallen op
onze deskundigen, die het zelf soms ook niet meer weten. Net
zo min als de roman, is de striproman dus keihard te definiëren,
want iedereen heeft gelijk.

5
De term grafische roman zou je niet mogen gebruiken omdat die
ten onrechte aan Will Eisner wordt toegeschreven. Stel je voor:
een geanimeerd gesprek aan de borreltafel, verjaardagsdis of op
een internetforum. Iemand zegt, dat die Eisner het toch maar
geflikt heeft, met die ‘grafische roman’ van hem. Dan is er altijd
wel een stripnitwit die het beter weet: ‘nee, die term is niet van
hem, maar van...’. 
Diezelfde spreker weet je ook haarfijn te vertellen dat Art
Spiegelman niet de eerste strip-Pulitzerprijswinnaar was, en
meer van dergelijke stripweetjes. Alsof het daar om gaat. Echte
uitvindingen ’hangen in de lucht’. Eisner en Spiegelman zijn zeer
geschikte vaandeldragers waar we ons voordeel mee moeten
doen.

6
De laatste misvatting: what is in a name? De grote jongens zitten
er niet mee, Craig Blankets Thompson, Jeff Bone Smith, Daniel
Boring Clowes: voor hen hoeft de term niet. Wat zullen wij ons
dan druk maken? Als het beestje maar een naam heeft. Als we bij
benadering maar aan hetzelfde denken. Frans Masereel maakte
in de jaren twintig stripromans van houtsneden, hij noemde
deze ‘beeldsuites’, een prachtwoord.

Overzien wij het slagveld, wat houden we over? Stripmakers 
studeren aan een kunstacademie, er is een staatsprijs voor strip-
makers, er is een beroepsvereniging, journalisten schrijven over
de betere strips en het fonds BKVB geeft aandacht. Dan moet er
plaats zijn voor een literaire strip, naast alle andere. 
De grafische roman is niet het half maffe neefje van de literaire
fictie, maar het gemuteerde zusje, dat net zo veel kan als haar
broer, maar net zo vaak méér!

De grafische roman – Plaatjes met praatjes
Sommige stripliefhebbers hebben het vooroordeel dat de grafische roman slechts is bestemd voor galeriebezoekers met moeilijke
brillen. Maar geloof ons: de grafische roman is voor iedereen. Dus ook voor jou! Willard Mans heeft voor Stripschrift 414 een essay
geschreven waarin zes misvattingen over de grafische roman op een rijtje worden gezet. Op deze pagina een zwaar ingedikte versie
hiervan, waarmee de zin en de onzin kan worden geïdentificeerd.



De programmering van

Theo van den Boogaard
In de Hans G. Kresse Zaal wordt werk ten-
toongesteld van Theo van den Boogaard.
Dé gelegenheid om het eens van dichtbij
te bewonderen. Theo is dit jaar verant-
woordelijk voor de huisstijl van De
Stripdagen (affiches, flyers, badges,
entreekaarten). Zijn albums verschijnen
momenteel bij uitgeverij De Vliegende
Hollander. Het hele weekend is hij bij
Stripschrift aanwezig om zijn nieuwste Sjef
van Oekel-omnibus – die dan vers van de
persen is gerold – te signeren. Scenarist
Wim T. Schippers schuift op zaterdag
gezellig aan.

Hangar 84
In de Marten Toonder Zaal is een mini-expo te bewonderen
naar aanleiding van de publicatie van Hangar 84, een nieuw
boek van tekenaar Lode Devroe en scenarist Pieter van
Oudheusden. Het behelst een ‘making of’ van deze retro-
futuristische strip, gebaseerd op het Roswell-incident uit
1947, waarbij een vermeende neergestorte ufo inclusief
bemanning werd geborgen door de Amerikaanse lucht-
macht. Het werd de moeder van alle ufo-cases. Aan de
hand van blow-ups van schetsen, documentatie, platen,
affiches en promotiemateriaal wordt een alternatieve men-
selijke geschiedenis gepresenteerd. Als extra zal er een
exclusief acrylverfschilderij van 1 x 1 meter te koop zijn met
de titel Dr. Dia Paravan.

Expo’s

Willems wereld
Op De Stripdagen lanceert uitgeverij Arboris twee nieuwe uitgaven rond Willems wereld,
de bekende gagstrip van Aloys Oosterwijk, die al bijna vijftien jaar wekelijks in het tijd-
schrift Panorama wordt gepubliceerd. Het gaat om het eerste nummer van een twee keer
per jaar te verschijnen special, en om een stripalbum met harde kaft in een genummer-
de oplage van 475 exemplaren. Ter gelegenheid van de lancering van deze uitgaven
wordt op De Stripdagen de bar van Rita uit de strip nagebouwd. Je kan er op de foto met
je favoriete personage(s). Op gezette tijden komt Aloys er zelf een kijkje nemen om in

gesprek te gaan met de fans. Ook worden doorlopend ani-
matiefilmpjes vertoond en zijn diverse parafernalia te
bewonderen uit de wondere wereld van Willem.

Catawiki, de gratis online stripcatalogus die ook dit
jaar partner is van De Stripdagen, heeft speciaal

voor het festival een slimme toepassing voor je
smartphone gemaakt. Op de mobiele website
m.catawiki.nl/destripdagen kun je in het beurs-

aanbod makkelijk vinden wat je zoekt. Stel, je
komt op de beurs en wilt weten welke hande-
laren deel 13 van Franka verkopen. Dan tik je

dat in en krijg je terug bij welke standhouders dat
deel te koop is. Je ziet ook meteen in welke condi-
ties het wordt aangeboden en voor welke prijs. Je

maakt je keuze, waarna je de route naar de betreffen-
de stand ziet. Zowel de professionele standhouders
als de deelnemers op de stripverzamelbeurs doen
hieraan mee.
Op dezelfde website is ook op te vragen welke teke-
naars hoe laat en waar signeren. Tijdens de beurs wor-
den de gegevens van de signeersessies actueel gehou-
den en worden wijzigingen op http://twitter.com/cata-
wiki via Twitter doorgeven. Via de website www.catawi-
ki.nl/ destripdagen is dezelfde functionaliteit beschik-
baar voor normale PC’s.
Heb je geen smartphone? Op de Catawiki-stand in de
Hans G. Kresse Zaal staan PC’s voor je klaar.
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Gratis Agent 327-stripgeschenk
In 1984 gaf de Postgiro de reclamestrip Dossier Giro -
blauw cadeau als je een rekening opende. Dit nooit her-
drukte avontuur van Agent 327 is één van de meest
gezochte en meest onvindbare Nederlandse strips.
Catawiki heeft Dossier Giroblauw met toestemming van
auteur Martin Lodewijk herdrukt in een genummerde
oplage van 1000 exemplaren en... geeft het gratis weg!
Tijdens De Stripdagen start Catawiki een actie waarbij je
dit stripgeschenk gratis ontvangt als je op Catawiki 
vóór eind maart voor minimaal €100 aan strips hebt

gekocht. Je krijgt het strip -
geschenk ook cadeau
door het bestellen van een
full colour gedrukt boek
van je eigen verzameling
of van een deel van de
Cata wiki-catalogus. Zo -
lang de voorraad strekt,
dus wees er snel bij!
Tip: het is tijdens De
Strip dagen mogelijk om
een bestelling in te voeren
op de Catawiki-stand.

De Leprastichting presenteert
tijdens De Stripdagen een bun-
deling van de twee Jan, Jans 
en de kinderen-verhalen over
Mozambique en Suriname die eerder als losse albums zijn verschenen. Jan
Kruis signeert deze nieuwe bundel in de Marten Toonder Zaal op de stand
van Het Stripschap, waar de Leprastichting traditiegetrouw te gast is.

Jan, Jans 
en de 
kinderen

Jan, Jans 
en de 
kinderen

Stan Heinze
Op zowel zaterdag als zondag 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 vlijm-
scherp fileert.

Dit illustere duo is ook aanwezig op De Stripdagen. Marc Ver -
hae gen in levende lijve en Vincent van Gogh middels een strip-
album dat door Verhaegen en zijn vaste scenarist Jan Kragt is
gemaakt. 
Sinds begin 2009 is er aan dit project gewerkt en het eindresul-
taat wordt tijdens het festival ten doop gehouden voor het grote
publiek. Vincent wordt gevolgd in de laatste maanden van zijn
leven. De rest van zijn leven wordt er in flashbacks tussendoor
verteld. Eerst door zijn broer Theo, later door zijn studiegenoot
Van Rappard, en tenslotte door Vincent zelf. De rode draad van
het verhaal is enerzijds het getormenteerde leven van Vincent
van Gogh, anderzijds een verloren geraakte schets van Vincent.
Marc Verhaegen en Jan Kragt kunnen er vast nog veel meer 
over vertellen. Dat doen ze het hele weekend op de stand van
uitgeverij Eureducation in de Marten Toonder Zaal. 

Marc Verhaegen en
Vincent van Gogh
Marc Verhaegen en
Vincent van Gogh

Stan Heinze
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De programmering van

Het SchappodiumHet Schappodium ZATERDAG 12 MAART

10.00 uur – Filmtrailers
11.00 uur – Meet & Greet
12.00 uur – De ziel is een pannenkoek door Patty Klein
12.30 uur – Marq van Broekhoven doet Jodocus de barbaar
13.00 uur – Hiphop met hersens: Optreden van Grijze Massa
13.30 uur – SjoSjiSjo met Robert van der Kroft
14.00 uur – Asterix, de vrolijke wetenschap, door Jaap Toorenaar
15.00 uur – Forumdiscussie Plaatjes met praatjes
16.00 uur – BNS-stripveiling met Kees de Boer

Op Het Schappodium is het op zowel zaterdag als zondag
een komen en gaan van artiesten. Er is op ieder tijdstip
van de dag iets te beleven. Grijze Massa staat beide dagen
geprogrammeerd, maar zorgt waarschijnlijk tussendoor
ook nog voor verrassingsoptredens. De programmering is
uiteraard onder voorbehoud.

Het Asterix-circus van Jaap Toorenaar
De avonturen van Asterix en Obelix zijn zowel bij kinderen als bij volwassenen populair.
Kinderen amuseren zich over de domheid van Obelix en de onhandigheid van de Romeinen.
Volwassenen lachen vooral om de woordgrappen, karikatu-
ren en verwijzingen naar de moderne tijd. Dat komt doordat
tekenaar Albert Uderzo veel bekendheden uit de wereld van
de politiek, televisie en film heeft nagetekend en doordat
humorist René Goscinny duizenden Franse uitdrukkingen en
liedteksten in zijn scenario heeft verstopt, waar de
Nederlandse vertalers creatieve oplossingen voor hebben
gevonden. Wanneer je je gaat verdiepen in deze materie ont-
dek je hoeveel verborgen humor er in de teksten en de plaat-
jes schuilgaat. Jaap Toorenaar, docent klassieke talen aan het
Stedelijk Gymnasium te Leiden, heeft er een studie van
gemaakt en een boek over geschreven: Asterix, de vrolijke
wetenschap. Op De Stripdagen komt hij over deze vrolijke
wetenschap vertellen en laat allerlei voorbeelden zien.

Grijze Massa
De hiphop-band Grijze Massa laat tijdens De Stripdagen
van zich horen. Hiphop is van oorsprong een reactie op hui-
selijke en maatschappelijke problemen en is in de loop der
tijd in beeld gekomen als een stroming van criminaliteit,
drugsgebruik, vrouwen en het verzet tegen de maatschap-
pij. Grijze Massa plaatst zich daartussen met de visie niet
de rug naar de problematiek te draaien maar deze juist
positief te benaderen en zo naar een oplossing te zoeken.
Energie, positiviteit, dynamiek, enthousiasme zijn de uit-
straling van de muziek en de live shows. Het leven is de
boodschap. Hiphop met Hersens.
Hun nieuwe album De vergrijzing is voorzien voor juni 2011.

Marq doet Jodocus
Op zowel zaterdag als zondag leest
Marq van Broekhoven – onder-
steund door lichtbeelden – voor uit
eigen werk. 
Voor wie altijd al benieuwd was hoe
de stem van Jodocus de barbaar
klinkt... Of hoe zoetgevooisd prin-
ses Yazine spreekt. Een strip met
geluid... of een hoorspel met strip-
plaatjes...

Alexander Pechtold veilt 
voor goede doel
Op zondag 13 maart is er tijdens De
Stripdagen een speciale veiling met als
veilingmeester D66-fractieleider Alexan -
der Pechtold, sinds 1995 gediplomeerd
veilinghouder.
De door Alexander Pechtold te veilen
stukken zijn originele strippagina’s en
tekeningen die belangeloos werden afge-
staan door het puikje onder de Neder -
landse striptekenaars, zoals Jean-Marc
van Tol en Marq van Broekhoven.
De kavellijst zal voorafgaand aan De
Stripdagen op www.destripdagen.nl wor-
den gepubliceerd. De volledige opbrengst
van het originele tekenwerk wordt op ver-
zoek van Alexander Pechtold door
Stichting De Stripdagen gedoneerd aan
Het Droomhuis. 
Het Droomhuis staat midden in het cen-
trum van Wageningen. Een huis, dat aan-
gepast is aan de mogelijkheden en beper-
kingen van de bewoners; waar ze omge-
ven 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 uit-
stekend naar hun zin hebben.

F
O

T
O

 
M

A
R

Q
 

V
A

N
 

B
R

O
E

K
H

O
V

E
N



DE STRIPDAGEN 2011 π 13

2011
Flying Comics
Als je op zondag 13 maart aankomt bij
Evenementenhal Gorinchem en het
weer werkt een beetje mee, dan zie je
hem al van verre staan: de fonkelnieu-
we luchtballon van Flying Comics met
personages erop uit de Suske en Wiske-
en De Kiekeboes-strips van uitgeverij
Standaard. Bezoekers mogen de hele
dag op de foto met de ballon en kun-
nen ter plekke info krijgen over het
boeken van een eigen privéballonvaart.

Dutch Garrison en The Flying Dutch
Niet schrikken als je tijdens De Stripdagen
figuren rond ziet lopen die je normaliter
alleen maar in films als Star Wars ziet! Grote
kans dat je te maken hebt met de mannen
en vrouwen van het 501e legioen van Dutch
Garrison of van The Flying Dutch. Dit jaar
zijn beide groepen weer bij ons te gast en
assisteren bij belangrijke gebeurtenissen.
Als je hun taal spreekt kan je wellicht vragen
of je met ze op de foto mag.

ZONDAG 13 MAART

10.00 uur – Filmtrailers
11.00 uur – Meet & Greet
12.00 uur – Marq van Broekhoven doet Jodocus de barbaar
12.30 uur – Hiphop met hersens: Optreden van Grijze Massa
13.00 uur – Asterix, de vrolijke wetenschap, door Jaap Toorenaar
14.00 uur – Stripveiling met Alexander Pechtold
15.00 uur – Stripveiling van Het Stripschap
16.30 uur – Filmtrailers
De kavels van de stripveilingen kunnen van 12.00-13.00 uur worden bekeken.

De ziel is een pannenkoek
Van dichteres Patty Scholten verscheen eind
februari de dichtbundel De ziel is een pannen-
koek waarin ze middels sonnetten door haar
leven wandelt.
Op zaterdag 12 maart zal Patty (die we in de
stripwereld beter kennen als scenariste Patty
Klein) gedichten voorlezen terwijl een strip-
maker op dat zelfde moment (een impressie
van) het gedicht tekent; een gedicht dat
hij/zij vooraf nog niet eerder heeft gelezen of
gehoord. Een ware symbiose van twee disci-
plines.

Stripveiling
Op zondag 13 maart is er een grote stripvei-
ling. Een heel speciaal kavel behelst een
unieke uitgave van Suske en Wiske: De water-
sater. Dit album werd ter promotie op ver-
zoek van geïnteresseerde bezoekers door de
firma Canon/Océ gedrukt en afgewerkt tij-
dens de Grafische Vakbeurs die van 1 t/m 3
februari 2011 in Evenementenhal Gorinchem
plaatsgreep. Alle verdere informatie over de
kavels komt voorafgaand aan De Stripdagen
op www.destripdagen.nl te staan. Kavellijsten
zijn af te halen bij de infostand van De
Stripdagen in de Marten Toonder Zaal.

Stripmakers veilen hun werk 
voor nieuwe BNS-Stripkrant
Wegens het succes van de eerste Stripkrant kon een 
vervolg niet uitblijven. Dit jaar verschijnt er dan ook een
nieuwe editie, wederom
op initiatief van de
Beroeps-vereniging
van Nederlandse
Stripmakers (BNS).
Tijdens De Strip -
dagen, op zaterdag
12 maart om 16.00
uur, organiseert de
BNS een unieke 
veiling ten behoeve
van deze Stripkrant.
Daar wordt een keur
aan origineel werk, specia-
le uitgaven en vrij werk geveild
door veilingmeester Kees de Boer.
Iedereen kan na inschrijving aan de
stand van de BNS op de dag van de
beurs meebieden op één van de kavels.
Onderstaand een deel van de kavellijst.

Kijk voor de volledige kavellijst, 
afbeeldingen en startprijzen naar
www.bnsstripkrant.nl

Bij het album zit ook een comic die is getekend
door Marissa Delbressine en Aimée de Jongh.
Tijdens De Stripdagen krijgen we een preview
te zien en te horen van dit nieuwe project.
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De programmering

Loungen in de Marten Toonder Zaal en de Pieter Kuhn Zaal
Direct als je de Marten Toonder Zaal betreedt
en om Rita’s Bar heen wandelt zie je de eerste
Stripdagen-lounge, met veelkleurige zitzak-
ken om uit te rusten van het beursgeweld. De
tweede Stripdagen-lounge (het kan niet op!)
tref je aan in de Pieter Kuhn Zaal, nabij de Kids
Corner.

Je kan er 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 bedoe-
ling 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!

Ook dit jaar is er weer een Manga
Campus op De Stripdagen. In de
Pieter Kuhn Zaal tref je niet
alleen de stand van Mangafique!
aan, maar is er bij voorbeeld ook
een zee aan ruimte voor games,
boeken en info over manga-eve-
nementen. Hopelijk komen er
ook weer veel cosplayers langs.
Die mogen in kostuum voor
slechts €3 naar binnen, dus daar
kan het niet aan liggen! 

Manga
Campus
Manga
Campus

A Never Ending StoryA Never Ending Story
Al jaren zijn Karel van der Eijk en Wilma
de Bock te gast op De Stripdagen. 
Zij werken daar stug door aan een strip-
verhaal waar geen einde aan komt. Hun
tekentafel bestaat bij ons meestal uit 4
wanden van 1 meter breed en 2,5 meter
hoog. Als je bij ze langsgaat in de
Marten Toonder Zaal leggen ze graag uit
waar ze mee bezig zijn en mag je mis-
schien wel meewerken...

Meinder Buynink en de Kids Corner
Meinder Buynink is tekenaar en geeft tijdens De Stripdagen tekenles
aan iedereen die iets wil leren tekenen, zowel kinderen als volwassenen.
Leg je tekenvraag neer bij Meinder en hij gaat samen met jou op zoek
naar het antwoord. Hij tekent alles stapsgewijs voor zodat je begrijpt

hoe een bepaalde figuur tot stand komt en je het
daarna zelf ook kunt tekenen en in je eigen teken-
stijl kunt doorvoeren. Meinder heeft een stand in de
Pieter Kuhn Zaal, naast de Kids Corner. Dàt is de
plek waar bezoekers hun kinderen met een gerust
hart kunnen achterlaten. De kids kunnen er rustig
voor zichzelf tekenen of werken aan de kleurplaat
die Buynink speciaal voor De Stripdagen ter
beschikking heeft gesteld.

Puzzelmans Prethoek
In de Hans G. Kresse Zaal is naast de stand van
Puzzelman een plek waar kinderen spelletjes kun-
nen spelen, puzzelen etc... Als primeur kan er een
Suske en Wiske-megapuzzel worden gelegd die
bestaat uit 27 superdikke en -grote puzzelstukken.
Uitgelegd beslaat de puzzel een oppervlakte van
zo’n 2m2. In doos weegt de puzzel bijna 6 kilo!

KinderenKinderen

Loungen in de Marten Toonder Zaal en de Pieter Kuhn Zaal
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NIEUW bi j  

Eindelijk! – Robin Hobbs magnifieke DE BOEKEN VAN DE ZIENERS vertaald naar 
grafische roman – alleen in gebonden editie, € 17,50

Maart 2011 is de maand van het fantastische universum van Adrien Floch - de maand van SLHOKA & YTHAQ!

hardcover € 17,95                                                hardcover € 17,95                            hardcover € 16,95, softcover € 8,90     

De bestsellende graphic novel-reeksen van DE DONKERE TOREN & DE BEPROEVING
Stephen Kings universele meesterwerken in gebonden editie a € 17,95 per deel 

Al dit moois, en meer, tijdens De Stripdagen 2011 bij de stand van Uitgeverij L 
– daar signeren Eric Heuvel (De terugkeer), Daan Jippes (Havank) en Martin Lodewijk (Agent 327)

JUNI
2011



16 π DE STRIPDAGEN 2011 

De programmering van

Auteur: Alex Wesselink
Titel: Afzetters
Verschijnt: voorjaar 2011
iPad app / App store / Apple

Afzetters is een humoristische strokenstrip
van Alex Wesselink rondom een Amster-
damse taxichauffeur: Gerrit. De strip speelt
op een fantasievolle manier in op de altijd
roerige hoofdstedelijke taxiwereld, de colle-
ga-chauffeurs, de klanten en de actualiteit.
Van Afzetters werd in de periode 2004-2006
iedere werkdag een nieuwe grap in zwart/wit
op een blog gepubliceerd. Daarnaast was in
die periode maandelijks een strook in kleur
te lezen in het Myx stripmagazine.
Dit jaar verschijnt een compleet verhaal van
Afzetters, waarin de hoofdpersonages en hun
leefwereld worden uitgediept in een langere,
absurdistische vertelling. In meer dan 70
stroken krijgt Gerrit heel wat te stellen met
Jacco, het neefje van de directeur, die lang-
zaam maar zeker het middelpunt wordt in
een bizar avontuur.

Auteur: Gerard Leever
Titel: Gleevers dagboek 2
Verschijnt: september 2011
Uitgeverij Don Lawrence Collection

Tijdens zijn diensttijd hield Gerard Leever
een getekend dagboek bij. Toen hij dat boek
liet zien bij het stripinformatieblad Striprofiel
werd het idee van een dagboek in stripvorm
geboren. Eerst ging Gerard nog op avontuur
(langs homobars, slapen bij het Leger des
Heils) maar later ging de strip echt over zijn
leven. Gleevers dagboek startte in 1980 en is
daarmee Nederlands langstlopende dag-
boekstrip.
Het eerste album dat uitkwam in 1996 bij
uitgeverij De Meulder werd bekroond met
een Stripschappenning. De strip werd na de
opheffing van Striprofiel voortgezet voor
Stripschrift en Stripnieuws. Toen de nieuwe
Eppo werd gelanceerd maakte Gerard voor
dat blad een zestal pagina’s over zijn tijd bij
de oude Eppo. Daarna werden de strips die
eerder in Stripschrift en Stripnieuws stonden,

maar nog niet in het eerste album, opnieuw
door Wilma Leenders ingekleurd voor Eppo.
Deze pagina’s en een aantal gloednieuwe
zijn te vinden in het tweede deel van
Gleevers dagboek.

Auteur: Floris Oudshoorn
Titel: Swamp Thing 4
Verschijnt: mei 2011
Uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij

Wederom mudjevol kostelijke belevenissen
van Swamp en zijn moerasgenoten.
In dit album duiken we het nachtleven in en
maakt Zwammo (tm) kennis met zijn meest
geduchte tegenstander: Tofu de geweldige!

Auteurs: Eric Hercules en Gerben Valkema
Titel: Elsje 1 – Als beste getest
Verschijnt: najaar 2011
Uitgeverij Don Lawrence Collection

Het eerste album met de leukste acties van
de rebelse Elsje in verhalen die eerder ver-

Als beste 
getest

Elsje
H e r c u l e s & Va l k em a

gleevers
dagboek

Tijdens De Stripdagen gaat de expositie Stripverwachting van start, een lang durig
evenement dat hierna regelmatig op onverwachte plekken zal opduiken.

De Beroepsvereniging Nederlandse Strip makers (BNS) gooit
haar deuren open en gunt de bezoeker een kijkje op hetgeen er
zoal in Nederland aan strips gemaakt wordt.
Op de expositie kan worden kennisgemaakt met de beeldverha-
len die dit jaar gaan verschijnen of onlangs verschenen zijn. De
tekenaars hebben er in toegestemd om alvast een klein voor-
proefje te laten zien van hun boeken, in verschillende stadia van
voltooiing.
Dit overzicht geeft aan hoe groot de verscheidenheid van toepas-
singen, technieken en genres het medium strip anno 2011 her-
bergt, en de veelheid aan talent dat er rondloopt. Onverwachte

De BNS presenteert...De BNS presenteert...

projecten van bekende namen hangen naast pareltjes van een nieu-
we generatie auteurs die op het punt van doorbreken staat.
Sommigen nog in schetsfase, anderen hun afronding naderend,
maar alle op weg naar hun uiteindelijke doel: de boekenplank van
de striplezer.
Vanaf maart 2011 zal de expositie regelmatig, in steeds vernieuwde
staat, te bewonderen zijn op een groot aantal evenementen en loca-
ties.
Actuele info: www.stripmakers.nl of op de Facebook-pagina van BNS.
Sinds december 2008 hebben meer dan tachtig stripauteurs zich
verenigd in de Beroepsvereniging Nederlandse Stripmakers.
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schenen in Eppo. Eric Hercules en Gerben
Valkema brengen Elsje dagelijks in 15 regio-
nale dagbladen en werkten eerder aan Jan,
Jans en de kinderen en Donald Duck.
Eerder verschenen al 4 albums met bunde-
lingen van de krantenstrips, en een special
album met de titel Oenk!

Auteur: Jean-Marc van Tol
Titel: De opkomst en ondergang van Fokke &  

Sukke 1: Prelude
Verschijnt: maart 2011
Uitgeverij Catullus

Tekenaar Jean-Marc van Tol vertelt in strip-
vorm hoe de vriendschap tussen drie stu-
denten leidt tot de geboorte van het popu-
lairste cartoonduo van Nederland.
De geboorte van Fokke en Sukke vond eind
1993 plaats toen Reid, Geleijnse & Van Tol
door het Amsterdamse Studentenweekblad
Propria Cures gevraagd werden een cartoon
te verzinnen voor het kerstnummer. 
In het eerste deel van Opkomst en ondergang
van Fokke & Sukke doet Jean-Marc van Tol op
eigen wijze uit de doeken hoe de populairste
cartoonreeks van Nederland uit het ei kroop.
De verschillende hoofdstukken van de 
strip worden afgewisseld met nooit eerder 
gepubliceerde schetsen, tekeningen en foto-
materiaal uit het archief van de auteur.
Jean-Marc van Tol (1967) studeerde af bij
Prof. Dr. Herman Pleij als Neerlandicus, met
specialisatie de Middeleeuwse Letterkunde.
Tijdens die periode leerde hij tevens John
Reid en Bastiaan Geleijnse kennen met wie
hij Fokke & Sukke maakt voor NRC Handels -
blad, NRC.next en De wereld draait door.
Sinds 2007 geeft Van Tol zelf zijn stripboe-
ken uit via uitgeverij Catullus, genoemd naar
het pseudoniem waaronder hij tijdens zijn
studententijd de Kerstprijsvraag van Propria
Cures won.

Auteur: Maaike Hartjes
Titel: Gruwelijk!
Verschenen: februari 2011
Uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij

Maaike Hartjes publiceerde haar kleine auto-
biografische strips onder andere in Zone
5300 en tekende 9 jaar lang wekelijks een
strip over haar leven voor Viva.
Gruwelijk! is de vijfde en laatste bundeling
van de haar dagboekstripjes uit Viva en
NRC.next.
In dit dagboek koopt ze een statussymbool,
mediteert ze in de trein, maakt ze meer rom-
mel dan ze opruimt, interpreteert ze een
mailtje verkeerd en besluit ze nooit aan de
botox te gaan.

Auteur: Marcel Ruijters
Titel: Non Plus Ultra
Verschijnt: 2012
Uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij

Non Plus Ultra (werktitel), zal qua opzet iets
dichter bij Sine Qua Non liggen dan Inferno.
Zij het dat er dit keer tekst bij komt. Het
bevat een dozijn verzonnen heiligenverha-
len. Tevens gaat het over de pest.

Auteur: Mark Hendriks
Titel:De liefdesheks
Verschijnt: zomer 2011
Uitgeverij Oog & Blik/ De Bezige Bij

In opdracht van Roelof, CEO betreffende
spookzaken en eigenaar van kasteel Royal,
bevrijdt Tomoyo een drie-benige bosnimf die
door een kappamonster gevangen wordt
gehouden in een bonbonverkoopster.
Tomoyo krijgt daarbij hulp van Mustafa de
alien, terwijl ook haar neef Kroket, die illegaal
bij haar in onderhuur zit, zijn steentje bijdraagt
aan de redding van de bosnimf door tegen de
regels van zijn tante in Green Day te draaien.

Het kan ook zijn dat Tomoyo lijdt aan hallu-
cinaties na het eten van hondenvlees, rauwe
fugu, octopus en schelpdieren, terwijl ze een
affaire begint met twee bemanningsleden
van een bij haar op het strand aangespoelde
Noord-Koreaanse duikboot.

Auteur: Robin Keijzer
Titel: Splash versus Clean
Verschenen: december 2010
‘On demand’ gedrukt door Ka-Bla

Wanneer de wasmachinerobot Clean tijdens
het superstripperconcert een glas Mexi caanse
melk bestelt, raakt hij in gesprek met Splash,
een goudvis die zich voortbeweegt in een
waterbubbel. Tijdens dit gesprek blijkt al snel
dat ze beide een oogje hebben op de zangeres
van de stripperband – en dronken als ze zijn
leidt dit tot ruzie. Beide karakters benutten
vervolgens hun ‘speciale eigenschappen’ ten
volste om de ander tot puin te slaan. Hierbij
houden ze weinig rekening met de zaal vol
fans, waardoor die al snel het slachtoffer word
van hun acties. Of sterker nog, ze worden
zelfs gebruikt om mee te slaan...

Auteur: Roel Venderbosch
Titel: KSX – Hoe word ik een wereldmacht?
Verschijnt: najaar 2011
Uitgeverij Roeland

‘Ieder mens heeft wensen en dromen, maar
voor wie komen ze allemaal uit? Laat me je
een geheimpje verklappen: tot vandaag hield
je dat zelf tegen. Dat gaan we samen veran-
deren.’ Zo begint de cursus, een vertaling
van de succesformule ‘Worldpower in less
than an hour’, waarin Koning Sex u uitlegt
hoe u gelukkig/machtig/rijk/succesvol kunt
worden.
Roel Venderbosch (1968) tekent de strip Prof
Oja-Aha waarvan onlangs het eerste deel
Augurken & kwallen – is verschenen.
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De beursplattegrond van 

1 De Stripdagen – Beursinformatie
2 Eppo Stripblad

Uitgeverij Don Lawrence Collection
3 Uitgeverij Silvester
4 Uitgeverij L
5 Uitgeverij Xtra
6 Uitgeverij Nona Arte
7 Uitgeverij Ton Paauw
8 Uitgeverij Helemaal Hopeloos
9 Black Olive Press

10 Uitgeverij Bonte
11 Uitgeverij Eureducation
12 Stripwinkel Het “B”-Gevaar

Uitgeverij Enigma
13 Jager, Jeroen

Uitgeverij Lapijn
14 Pep Comics
15 Het Nederlands Stripmuseum
16 Toonder Compagnie

17 Uitgeverij Sherpa
18 Uitgeverij Panda
19 Uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij
20 Uitgeverij Arcadia
21 Uitgeverij Boumaar
22 Uitgeverij Arboris
23 Uitgeverij De Meulder
24 Stichting Uitgeverij Stripstift

Stripschrift
25 Uitgeverij Dark Dragon Books
26 Het Stripschap

Ledenservice + Leprastichting 
141 Catawiki.nl
142 Stripgalerie.nl
143 Uitgeverij Koper Comics
144 Gerben den Heeten
145 Studio Noodweer
146 Uitgeverij Kippenvel

Ratjetoe

147 The Flying Dutch
148 De Lijn
149 Puzzelman
150 Senoeni Productions
151 Ruud Melse
152 Lightspeed Comics
153 Sorry! No Subtitles
154 Etienne Collectable-toys
155 Strippgaaff
156 Professor Barabas
157 Stripsmagazijn
158 Akim
159 Stripster.nl
160 Texwiller.nl
161 American Book Center
162 Stripwinkel Sjors
163 Tv Toys Museum

Spoenk
164 ArtEZ
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N

N

N
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281 Ruud ’t Hoen
282 Marcel Brand
283 Buddy’s Bookshop
284 Stripwinkel Het Gele Teken
285 Luc Meers
286 Cheap Comics
287 Puurveens Boekenshop
288 Simtasia.eu
289 Windmill Comics
290 JansenCartoons
291 Eppo Stripspeciaalzaak
292 Mangafique!
293 Meinder Buynink
294 Ton Mackaaij
295 Hergé Genootschap
296 Stripwinkel Fantasia
297 Bruno Graff Editions
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Stripverzamelbeurs 
voor leden van Het Stripschap

A Ingangscontrole en Graaitafels®

B Rita’s Bar – Expo rond Willems wereld 
van Aloys Oosterwijk

C De Stripdagen-lounge
D A Never Ending Story / Argus-expo
E Expo Hangar 84 van Lode Devroe
F Puzzelman’s Prethoek
G Expo rond Theo van den Boogaard
H De Stripdagen-lounge
I Kids Corner
J Manga Campus
H Horeca
T Toiletten incl. invalidentoilet
T Toiletten zonder invalidentoilet

NooduitgangN

N

N

N

N
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De StripschapprijsDe Stripschapprijs
De Stripschapprijs is in bijna veertig jaar
uitgegroeid tot de belangrijkste stripprijs
van Nederland.

De Stripschapprijs is een oeuvreprijs die sinds 1974 jaarlijks wordt toe-
gekend 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 Strip schap prijs
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 commiss ie
De commissie van de Stripschapprijzen bestaat in 2011 uit:
Jesse van Muylwijck – winnaar van de Stripschapprijs 2010
Willem Naber – stripkenner en voormalig bestuurslid van 

Het Stripschap
Jos van Waterschoot – striprecensent en adjunct-conservator 

van het Stripdocumentatiecentrum Nederland
Rob Mandemaker – stripwinkelier te Haarlem
Cok Jouvenaar – lid van Het Stripschap 

en daarmee de stem van het volk

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

2010
Jesse van Muylwijck

2009
Barbara Stok

2008
Erik Kriek

2007
Aloys Oosterwijk

2006
Gerard Leever

2005
Jan Steeman

2004
Mark Retera

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

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

3 8  j a a r  d e  S t r i p s c h a p p r i j s
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Bij het experimentele stripblad Yèch maakte
hij kennis met Willem Ritstier, die uiteindelijk
voor lange tijd zijn vaste tekstschrijver zou
worden. Samen probeerden ze de stripwe-
reld te veroveren, eerst eind jaren tachtig
met de avonturenstrip Claudia Brücken in
Kuifje en daarna begin jaren negentig met
Jack Pott in Algemeen Dagblad. Voor De Tele -
graaf creëerden Willem en Minck vervolgens
de fantasystrip Zodiak, ter vervanging van
Flash Gordon. Deze strip hield het zeven
jaar vol. In 2002 vroeg De Telegraaf aan
Willem en Minck om met een iets traditi-
onelere strip te komen ter vervanging van
Zodiak. Dat werd Nicky Saxx.

Nicky Saxx is een ouderwetse avonturen-
strip met een twist. De hoofdpersonen zijn
Nicky en haar vriend Elsa Steiner, die samen
een detectivebureau runnen dat is gespecia-
liseerd in het ontrafelen van paranormaal
getinte zaken. Voor hun werk reizen ze de
hele wereld over. De avonturen van Nicky
Saxx zijn net als die van Jack Pott en Zodiak
de laatste jaren vrijwel compleet heruitgege-
ven met indrukwekkende nieuwe covers van
Minck. In het begin kun je zien dat hij als rea-
listische tekenaar zijn draai nog moest vin-
den, maar uiteindelijk heeft de jarenlange
dagelijkse frequentie vruchten afgeworpen.

Minck Oosterveer is een tekenaar geworden,
die als geen ander weet hoe je een avontu-
renverhaal moet vertellen in een beperkt aan-
tal plaatjes. Dat hij daarbij misschien iets 

vaker openvallende blouses tekent dan
Hergé, wordt hem door zijn fans zeker niet
kwalijk genomen.
Nadat De Telegraaf in 2008 onverwacht stop-
te met Nicky Saxx, met als argument dat de
publicatie van een vervolgstrip in deze tijd
een beetje ouderwets was geworden, maak-
ten Willem en Minck voor het horrorproject

Bloeddorst van tekenaar Menno Kooistra de
strip Trunk, over een ex-soldaat die in een
post-apocalyptische wereld een bestaan pro-
beert op te bouwen als privé-detective. Het
werken aan deze strip beviel ze zo, dat ze
besloten er een heel album van te maken.
Voor dat album schreef Willem alles wat
Minck graag wilde tekenen. Trunk krijgt in
het eerste verhaal te maken met geesten,

vampiers, demonen en heel veel ingestor-
te gebouwen. Het werken op dit grotere
formaat was na al die jaren krantenstrip
een bevrijding. Trunk is het album waarin
hij even lekker uit mocht pakken. Maar
daarna was het weer snel terug naar de
dagelijkse orde.

Voor het stripblad Eppo werden Willem en
Minck gevraagd om zich, na Romano Mole -
naar en Jorg de Vos, als tweede team over de
strip Storm te ontfermen. De publicatie van
het eerste verhaal liet echter enige tijd op
zich wachten, omdat het niet eenvoudig was
om een inkleurder te vinden die het potlood-
werk van Minck om kon zetten in de voor
Storm zo belangrijke geschilderde look.
Intussen vroeg hoofdredacteur Rob van
Bavel het tweetal om met een ander stripidee
te komen.
Minck suggereerde om met een strip te

PRIJSDe 20

Minck Oosterveer (Dordrecht,

19 juli 1961) zou tekenleraar

worden. Hij volgde een 

klassieke opleiding aan de

Nieuwe Lerarenopleiding in

Delft. Maar zijn liefde voor

strips, en vooral voor de

Amerikaanse krantenstrip 

uit de jaren veertig en vijftig, 

zorgde ervoor dat hij na een

aantal kleine successen als

striptekenaar een heel ander

pad koos.
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zijn draai had gevonden en hoewel het
tweede verhaal heel positief is ontvangen
door de lezers van Eppo, is hij er voor zich-
zelf nog steeds niet uit. Het feit dat de strip
veel research vergt in een tijd dat voorpubli-
catie van een realistische strip op zichzelf
niet genoeg meer betaalt om van te kunnen
leven, maakt de voortgang van deze strip
twijfelachtig. Daar komt bij dat een deel van
de Eppo-lezers zich stoorde aan de hoeveel-
heid bloot en geweld in het tweede verhaal.

De ‘redding’ kwam voor Minck uit Amerika.
Via collega’s kwam hij in contact met de
nieuw opgerichte comic-uitgeverij Boom! Hij

tekende een proefverhaal voor de serie
Zombie Tales, wat ertoe leidde dat hij werd
gevraagd voor de serie The Walking Dead en
voor de nieuwe superheldenreeks Irredeem -
able van tekstschrijver Mark Waid. Ook kreeg
hij de comic van Star Wars aangeboden.
Wegens zijn drukke werkzaamheden voor
Eppo moest hij deze opdrachten weigeren.
Maar gelukkig kwam The Unknown voorbij,
een serie die door Mark Waid op Mincks lijf
geschreven lijkt. De hoofdpersoon, Cat
Allingham, is een privé-detective, net als
Nicky Saxx en Trunk. Als ze te horen krijgt dat
ze door een tumor nog maar een half jaar te
leven heeft, probeert ze het grootste myste-
rie aller tijden op te lossen: Is er een leven na
de dood? De avonturen van de sexy Cat heb-
ben dat mystieke element, dat het beste werk
van Minck zo goed maakt, en de kleinere
comic-pagina geeft de voormalig kranten-
striptekenaar precies de juiste hoeveel ruim-
te om zijn pagina’s goed op te bouwen. Van
The Unknown verschenen tot nu toe twee
mini-series, die door Don Lawrence
Collection in het Nederlands zijn uitgegeven.
De tekenleraar uit Dordrecht had het
geschopt tot internationale superster.

is voor...11 Minck OosterveerMinck Oosterveer

Het rapport van de commissie van de Stripschapprijzen zegt over Minck

het volgende:
‘Met de toekenning van de Stripschapprijs 2011 aan Minck Oosterveer

(Dordrecht, 19 juli 1961) wil de commissie vooral een striptekenaar eren die al

meer dan vierentwintig jaar lang de strip trouw is gebleven. Een groot deel van

die tijd bleef hij buiten beeld, omdat hij een dagelijkse krantenstrip maakte.

Deze strips worden weliswaar door miljoenen lezers gezien, maar deze lezers

hebben er meestal geen idee van dat deze strips speciaal voor hen worden

gemaakt.
Pas nadat de krantenstrip Nicky Saxx werd stopgezet, was het voor Oosterveer

belangrijk en mogelijk om aan zijn profiel te werken. Hij keerde de strip niet de

rug toe, maar begon het ene nieuwe project na het andere. De meeste daarvan

met zijn vaste tekstschrijver, Willem Ritstier. Hij begon ook een eigen website,

waar hij de banden met zijn fans aanhaalde. Die fans zijn belangrijk voor

Oosterveer en de verkoopstand waar hij zit te signeren is al jaren de best

bezochte op ieder stripfestival waar hij komt.De commissie van de Stripschapprijzen hoopt dat zijn buitenlandse avonturen

niet betekenen dat we hem kwijtraken voor de Nederlandse strip, ookal is het

aantal publicatiemogelijkheden hier niet groot. Een striptekenaar als Minck, die

ondanks dat van zijn stripwerk wil leven en het niet zoekt in reclame - of illustra-

tieopdrachten, kan wat ons betreft niet voldoende in het zonnetje worden gezet.’Op zaterdag 12 maart om 17.30 uur ontvangt Minck Oosterveer tijdens De

Stripdagen in Gorinchem de Stripschapprijs 2011 uit handen van burgemeester

Piet IJssels van Gorinchem.

komen die was gebaseerd op de televisie -
serie en film The Untouchables, met Elliott
Ness. Omdat er al redelijk wat strips zijn ge -
maakt over deze echt bestaande maffiajager
kwam Willem met het idee om de basisele-
menten van dat gegeven om te zetten naar
een western. Over boevenjagers in een wet-
tenloze tijd waarin de schurken denken dat
ze kunnen doen wat ze willen en veel man-
nen in lange leren jassen. Hoewel Minck zelf
niet zoveel met het genre heeft, maakte hij
een proefpagina. Die werd zo enthousiast
ontvangen, dat Ronson Inc. al snel een feit
was.
Het duurde even voor Minck met Ronson Inc.
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De nominaties voor het ALBUM VAN 

De Stripschap -

jaarprijzen, ook wel de

Stripschappenningen

genoemd, worden

sinds 1981 toegekend

door Het Stripschap,

op voordracht van een

onafhankelijke 

commissie. De

Stripschap penningen

gaan naar de beste

oorspronkelijk

Nederlandstalige

albums in de 

categorieën 

Avontuur en Vermaak,

Literair en Jeugd, 

en naar het beste 

oorspronkelijk 

buitenlandse album.

De Productiejaarprijs

wordt toegekend aan 

iemand uit de wereld

van het beeldverhaal

die grotendeels in de

anonimiteit werkt.

Prof Oja-Aha 1: Augurken & kwallen 
– 27x over planten en dieren
Roel Venderbosch, uitgeverij Roeland

Taptoe-strip over vreemde en verrassende feiten, 

zoals over dieren en planten. Grappig, wetenswaardig 

en een uniek gebruik van het medium strip.

Franka 21: De reis van de Ishtar 3:
Het zilveren vuur

Henk Kuijpers, uitgeverij Franka

Henk Kuijpers blijft zichzelf vernieuwen met

het meest persoonlijke Franka-verhaal ooit.

Esther Verkest 8: 
Esther Verkest waakt

Kim Duchateau, uitgeverij Oogachtend

Een nieuwe bundeling van de beste grappen

uit het Vlaamse weekblad P Magazine. 

Wie zegt dat absurdisme niet sexy kan zijn?

Hammertime
Jeroom Snelders, uitgeverij De Harmonie

De grappen van Snelders zijn soms op het randje,

maar altijd leuk. Ze worden voorgepubliceerd 

in het Vlaamse weekblad Humo.

Anders 2: Lucy
Willem Ritstier (tekst) en Erwin Suvaal (tek.), uitgeverij Arboris

Een klein jongetje is op de vlucht voor monsters in een 

flitsend avontuur in een schattige wereld.

De terugkeer
Eric Heuvel (tekst en tekeningen) en Ruud van der Rol (tekst),

Indisch Herinneringscentrum Bronbeek en uitgeverij L

Een spannend en tegelijk ook educatief verhaal over ‘Ons Indië’

voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In de handen van Eric

Heuvel lijken strips en geschiedenis voor elkaar gemaakt te zijn.

Categorie 
Nederlands Jeugd

Categorie Nederlands
Avontuur en Vermaak

De Stripschapjaarprijs 
is een bronzen penning 
met reliëfafbeelding van 
het stripfiguurtje Sjoert. 

De penning is ontworpen
door de in 1987 overleden 
striptekenaar Henk Albers.
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Op reis met Bill
Matthias Schultheiss, uitgeverij Glénat 

Een beenloze Vietnam-veteraan neemt een vader en

zijn dochter mee op een raadselachtige zoektocht.

Een fraai geschilderde road movie in het 

Amerika van de jaren zeventig.

Studio MYX: Prins Valiant 8: 1951-1952
Harold Foster, uitgeverij Silvester

Hal Fosters meesterwerk is al meerdere malen gebundeld, 

ook in het Nederlands, maar nog nooit zo perfect.

Mick Peet: Agent Orange 4: De oorlogsjaren
van Prins Bernhard 2: De stadhoudersbrief
Mick Peet en Coen Hilbrink (tekst) en Erik Varekamp

(tekst en tekeningen), Uitgeverij Van Praag

Een goed album bepaalt zijn eigen vorm en met deze 

stripbiografie over Prins Bernhard is dat zeker het geval. 

De documentatie achterin lijkt vanzelfsprekend, 

maar verdient een extra compliment.

Johan Stuyk: De wraak van Bakamé
Pieter van Oudheusden (tekst) en Jeroen Janssen

(tekeningen), uitgeverij Oogachtend

Deze kleurrijke Afrikaanse fabel springt van de pagina.

Kleurgebruik, papierkeuze, diepte van het zwart, alles

zorgt ervoor dat het onmogelijk is om dit boek neer 

te leggen als je er eenmaal in begonnen bent.

De kleine Christiaan
Blutch (pseudoniem voor Christian Hincker), 

uitgeverij De Bezige Bij/Oog & Blik

Een fantasievol en autobiografisch document over een

jongen die opgroeit in de Elzas in de jaren zeventig.

Dromerig, maar herkenbaar.

Thorgal 32: De slag van Asgard
Yves Sente (tekst) en Grzegorz Rosinski 

(tekeningen), uitgeverij Lombard

Met de herstart van Thorgal met Sente als nieuwe 

tekstschrijver lijkt tekenaar Rosinski er visueel nog 

een schepje bovenop te kunnen doen.

Categorie 
Productie

Categorie 
Buitenlands

HET JAAR 2011zijn...

Van Istanbul naar Bagdad
Arnon Grunberg (tekst) en Hanco Kolk 

(tekst en tekeningen), uitgeverij Podium

Het verleidelijke tekenwerk van Hanco Kolk neemt 

je mee in de wereld van één van Nederlands 

meest genadeloze schrijvers.

’t Landje
Fred de Heij, uitgeverij Xtra

Een cynische dierenstrip in een keiharde stijl. 

Het perfecte tegengif voor ons steeds meer op 

Disneyworld lijkende medialandschap.

Op weg naar Zoar
Sela (pseudoniem van Liesbeth Labeur), 

uitgeverij Prometheus

Een zondag uit het leven van een Zeeuws meisje 

van dertien. Sober en aangrijpend. Een calvinistische 

strip over de laatste zuil van Nederland.

Categorie 
Nederlands Literair

De Stripschapjaarprijzen 
worden bekend gemaakt en uitgereikt op
zaterdag 12 maart om 17.30 uur tijdens 

De Stripdagen in Gorinchem.
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Stripschrift is sinds zijn oprichting in 1968,
notabene door P. Hans Frankfurther van Het
Stripschap zelf, onophoudelijk dè plaats
geweest waar iedereen die iets doet of voelt
voor strips terecht kon voor nieuws, achter-
gronden en nieuwe ideeën. Een keur aan

De P. HANS FRANKFURTHERPRIJS

De BULLETJE EN BOONESTAAK 

De P. Hans Frankfurtherprijs  
werd uitgereikt aan

2010 Ger van Wulften
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 /  

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

Robert van der Kroft
1987 Martin Lodewijk / Don Lawrence
1986 Hans van den Boom
1985 PTT Post / Joost Swarte
1984 Wordt Vervolgd
1983 Betty Sluyzer / Cees Taheij / 

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

medewerkers, waaronder ook veel striptekenaars,
vonden er een plaats waar ze konden getuigen van
hun liefde voor de negende kunst. Er werd in het
verleden gespit, zoals in het legendarische Mad-
nummer door tekenaars als Martin Lodewijk en
Fred Julsing, maar ook recent in het door Rob van

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

Eiso heeft enorm veel scenario’s geschreven voor
Koning Hollewijn (25 verhalen: van verhaal 49 t/m ver-
haal 73), Kappie (36 verhalen: van verhaal 106 t/m ver-
haal 141) en Panda (92 verhalen: van verhaal 89 t/m
verhaal 180), in totaal dus 153 scenario’s. Ook heeft
hij de plots van De goeroe bedacht en de stripstroken
daarvan samengesteld door middel van een fijnzinni-
ge montage, met behulp van de getekende modellen
en achtergronden van de handen van Marten Toonder
en Piet Wijn. Van De goeroe verschenen meer dan
3000 afleveringen, in De Telegraaf, in de stripweekbla-
den Tintin en Kuifje, en in Ierland in The Irish Times.

Het is terecht en hoog tijd dat Eiso Toonder officieel
waardering krijgt voor zijn eigen creatieve werk, maar
ook voor zijn grote bijdrage aan dat van zijn grootva-
der Marten, zijn vader Marten, zijn moeder Phiny
Dick en zijn oom Jan Gerhard. Zo is Eiso ook jaren-
lang de archivaris geweest van het archief van de
familie Toonder. Bovendien schreef hij voor elk van de

uitgereikt aan stripmakers die aan de wieg hebben gestaan van het
Nederlandse beeldverhaal. Bulletje en Boonestaak waren de eerste

De Bulletje en Boonestaak Schaal wordt sinds 2003 – in
samenwerking met de Bulletje en Boonestaak Club – 

Eiso Jan Gerhard Toonder

(geboren te Leiden op 24

maart 1936) is de eerste zoon

van Phiny Dick en Marten

Toonder. Hij is de grootste

Toonder-kenner en wel van

binnenuit het Toonder-imperi-

um. Hij is letterlijk met Tom

Poes en de andere scheppin-

gen van zijn vader opgegroeid.

Eiso heeft als kind de opkomst

van de Toonder Studio’s mee-

gemaakt, al was hij er in de

oorlog nog niet echt bij betrok-

ken, omdat hij om veiligheids-

redenen vaak elders logeerde.
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Redactie en medewerkers Redactie en medewerkers 

Eiso ToonderEiso Toonder

Zelden in de geschiedenis van deze prijs is er een kandidaat geweest die
meer geschikt was. Met deze prijs willen de kinderen van P. Hans de strip -
liefhebbers eren die zich onbetaald, en met een toewijding die de betaling 
ver overstijgt, inzetten voor de Nederlandse strip.
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2011 is voor...

SCHAAL 2011 is voor...

De Bulletje en Boonestaak
Schaal werd uitgereikt aan

2010 Rupert van der Linden
2009 Ed van Schuijlenburg
2008 Bob van den Born
2008 Jaap Kramer
2007 Henk Groeneveld
2006 Willy Lohmann
2006 Jan van Haasteren
2006 Jan van Reek 
2006 Raymond Bär 

van Hemmersweil
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

populaire stripfiguren in de vaderlandse stripgeschiedenis 
en zijn een creatie van de schrijver A.M. de Jong en tekenaar G. van Raemdonck.

Eijck geschreven overzicht van alle Nederlandse strip-
bladen uit de jaren vijftig. Er verschenen specials over
Marten Toonder, Carl Barks, William Vance en Asterix.
Geen zichzelf respecterende stripliefhebber kan het
zich veroorloven om geen abonnee te zijn. En geluk-
kig is ook bijna iedere stripmaker en stripliefhebber
abonnee. Dat zou op zich genoeg moeten zijn om
ervoor te zorgen dat Stripschrift het langstlopende
stripinformatieblad ter wereld blijft. Maar met abon-
nees alleen heb je natuurlijk nog geen blad. Het moet
ook iedere keer weer vol. Het liefst met indrukwek-
kende artikelen. Daar hebben in die meer dan veertig
jaar zoveel mensen voor gezorgd, bij elkaar rond de
vijfhonderd, dat alleen daarin de reden gevonden kan
worden dat Stripschrift niet eerder met deze prijs werd geëerd. Want
er zat altijd wel een medewerker van Stripschrift in de commissie en
dan is het vreemd om je eigen blad te nomineren. Ook al is de toe-
wijding en de kwaliteit van het blad zo groot als die van Stripschrift
en zijn medewerkers. Dit jaar was Stripschrift niet in de commissie
vertegenwoordigd en dat kwam de commissie goed uit. De redactie
wordt op dit moment gevormd door Teus de Kruijf, Dik Rondeltap
en Rik Sanders. De grafische vormgeving, die in binnen- en buiten-
land groot respect afdwingt, is van Rudy Vrooman. De eindredactie

is al zo’n twintig jaar met schijnbaar onvermoeibare inspanning in
handen van Arco van Os. De druk die dat met zich meebrengt,
moet gigantisch zijn. Wij hopen dat deze prijs een uiting is van de
waardering die er in heel stripminnend Nederland is voor zoveel
kennis, zoveel smaak en zoveel toewijding.

Op zaterdag 12 maart om 17.30 uur ontvangt Stripschrift de P. Hans
Frankfurther prijs 2011 uit handen van Tamar en Guido Frankfurther
tijdens De Stripdagen in Gorinchem.

van Stripschriftvan Stripschrift

veertig banden van Heer Bommel –
Volledige werken – De dagbladpublikaties
het verslag ‘Uit het familiearchief’, waar-
in de contemporaine reacties van het
Bommel-publiek werden vastgelegd.
Ook de achterplatteksten van de huidige
uitgave door De Bezige Bij van de reeks
Alle verhalen van Olivier B. Bommel en
Tom Poes zijn van de hand van Eiso.
Het omvangrijke ar chief van Marten Toon der is op 1 de cem  ber 2010 offi-
cieel overgedragen aan de Neder landse Staat en is nu veilig onderge-
bracht in het Letter kundig Mu se um. Eiso heeft bij die gelegenheid een
prachtige voordracht gehouden.
Het is om al deze redenen dat het bestuur van Het Stripschap en het
bestuur van de Bulletje en Boonestaak Club hebben gemeend om Eiso
Toonder dit jaar de Bulletje en Boonestaak Schaal
te moeten toekennen.

Eiso Toonder ontvangt de Bulletje 
en Boonestaak Schaal 2011 op 
zaterdag 12 maart om 17.30 uur 
tijdens De Stripdagen in Gorinchem.
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Onderstaande stripmakers zijn door de standhouders bevestigd. Aan
deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, want ook voor strip-
makers 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.

Akkerman, Boy (Hip Comics) – zaterdag Windmill Comics
Albers, Manon (Henk Albers – Een leven) Stripstift
Barneveld, Rob van (Rood gras) De Lijn
Barreveld, Jan Dirk (Eugène) Studio Noodweer
Biggelaar, Janneke van den (Neutral) – zaterdag Mangafique!
Blom, Bo-Danique (Champie Henk) De Lijn
Bluemonika zie Marlon Teunissen
Bock, Wilma de (A Never Ending Story) De Stripdagen
Boogaard, Theo van den (Sjef van Oekel) Stripstift
Broek, Daniel van den (Uuterwaerdt, Viktor & Frenky)

Eppo Stripblad – Het Stripschap
Broekhoven, Marq van ( Jodocus de barbaar) Eppo Stripblad
Broekhuizen, Tim van (Django) Helemaal Hopeloos
Brugman, Carry (De Partners) Eppo Stripblad
Buynink, Meinder (Vindt ie grappig) Meinder Buynink
Chris (Celestial) Mangafique!
Danier zie Daan Jippes
Delbressine, Marissa (OpenMinded) Mangafique!
Derks, Rob (Pakje Bakmeel) Studio Noodweer
Devroe, Lode (Hangar 84) – zaterdag Sherpa
Ealynn zie Marissa Delbressine
Egmond, Uco (Eppo) Eppo Stripblad
Eijk, Karel van der (A Never Ending Story) De Stripdagen
Gerritsen, Maarten ( Jan, Jans en de kinderen) Studio Noodweer
Gioux, Thierry (Hauteville House) Silvester
Gleever zie Gerard Leever
Gürsel, Gürcan (The Champions, Rooie oortjes)

– zaterdag Ruud Melse
Heer, Margreet de (Mijntje, Isa) Senoeni
Heeten, Gerben den (ActionMan) Gerben den Heeten
Heij, Fred de (Haas, ‘t Landje) Eppo Stripblad – Xtra
Heins, Dick (40 Hours, Eppo) Eppo Stripblad
Heinze, Stan (karikaturen) De Stripdagen
Henriet, Alain (Golden Cup) Silvester
Hercules, Eric (Elsje) Eppo Stripblad
Herpen, Mark van (Hotel Nevelzicht) Eppo Stripblad
Heuvel, Eric (De terugkeer, January Jones) L – Eppo Stripblad
Hogenbirk, Pieter (De Bandini’s, De Ruyter) Eppo Stripblad
Hooft van Huysduynen, Fré (5x30+) – zaterdag Stripstift
Jager, Jeroen (Kittepoes) Jeroen Jager
Janna zie Janneke van den Biggelaar
Jansen, Harry ( Jules en Ollie) JansenCartoons
Jeukze, Jorem (www.goeroezemoes.nl) Helemaal Hopeloos
Jippes, Daan (Havank) L
Jong & Frij zie Dilys de Jong en Fré Hooft van Huysduynen
Jong, Dilys de (5x30+) – zaterdag Stripstift
Jongh, Aimée de (CheeseCake Studio!) Mangafique!
Jonker, Frank (Bob Evers) Boumaar

DE DAGELIJKSE DINGEN

128 Pagina’s
ISBN: 9789078753520

Nu te koop voor slechts €9,95

96 Pagina’s
ISBN: 9789078753414

Nu te koop voor slechts €9,95

‘De fotostrip is helemaal terug’
Eppo
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Klein, Patty (Noortje) De Stripdagen
Kleine Staarman, Sandra De Lijn
Kooten, Adri van (www.overlevenenliefde.nl) Helemaal Hopeloos
Koper, Eelco (Powerbeast) Koper Comics
Kragt, Jan (Michiel de Ruyter, Vincent van Gogh) Eureducation
Kroft, Robert van der (Sjors en Sjimmie, Claire, Dr. Dolittle)

Het Stripschap
Kruis, Jan ( Jan, Jans en de kinderen, Woutertje Pieterse)

Het Stripschap
Kuijpers, Henk (Franka, Hel) Eppo Stripblad
Labeur, Liesbeth (Op zoek naar Zoar) – zaterdag Stripstift
Lam, Alexander (Walhallie) Xtra
Lama, Hallie zie Alexander Lam
Leever, Gerard (Gleevers dagboek) Eppo Stripblad
Leisink, René (Argus) Eppo Stripblad – Studio Noodweer
Little Starman zie Sandra Kleine Staarman
Lodewijk, Martin (Agent 327) L
Lohmann, Willy (Kraaienhove, Marco Silvester) Stripstift
Lub, Rosalie (Alles draait om mij) De Lijn
Maezelle, Luc (Vergeten jungle) Arcadia
Mazel zie Luc Maezelle
Meulen, Robby van der Studio Noodweer
Milan (Celestial) Mangafique!
MoArt Helemaal Hopeloos
Molenaar, Romano (Storm) Eppo Stripblad
Montfort, Milou van (CheeseCake Studio!) – zondag Mangafique!
Morris, Age (www.overlevenenliefde.nl) Helemaal Hopeloos
Neef, Johan de (TOO) Windmill Comics
Niedek, Rik van (TOO, Sheriff Classics) Windmill Comics
Oost, IJsbrand (Max Miller) Eppo Stripblad
Oosterveer, Minck (Storm, Ronson Inc., The Unknown)

Eppo Stripblad
Oosterwijk, Aloys (Willems wereld) Arboris
Oreel, Danker Jan (Hel) Eppo Stripblad
Oudenaarden, Hans van (Bob Evers) Boumaar
Peters, Jordi (Circus Tent) Studio Noodweer
Pottercreep zie Milou van Montfort
Raymakers, Will (Boes) Nona Arte
Ringelberg, Emma De Lijn
Ringelding, Emma zie Emma Ringelberg
Ritstier, Willem (Storm, Ronson Inc., Soeperman) Eppo Stripblad
Rooij, Johan de (Rembrandt) De Lijn
Roozen, Herman (Uuterwaerdt, De Ruyter) Eppo Stripblad
Schenk, Ramon (Hip Comics, Sheriff Classics)

– zondag Windmill Comics
Schippers, Wim T. (Sjef van Oekel) – zaterdag Stripstift
Sela zie Liesbeth Labeur
Shotaro zie Aimée de Jongh
Snoodijk, Tijn (Bibi Bazooka) Lapijn
Sparreboom, Kees (Boot & Van Dijk) Het Stripschap
Strijdonk, Naomi J. zie Tijn Snoodijk
Suvaal, Erwin (Helpdesk?, Anders, In het wild) Stripstift – Arboris
Teunissen, Marlon (Dreamchaser) Mangafique!
Thijssen, Jeroen (De Ronde van Gallië) Het Stripschap
Tol, Jean-Marc van (Fokke & Sukke, Kort & Triest)

– zaterdag Stripstift

ten
too

ns
tel

lin
g e

n a
cti

vit
eit

en
 vo

or
 jo

ng
 en

 ou
d

w w w. c o d a - a p e l d o o r n . n l / s u s k e e n w i s k e

kinderen t/m 

15 jaar gratis

Suske en Wiske op de Veluwe - Wellicht ken je de Suske en Wiske tentoonstel-
ling van het Limburgs Museum? Nu is deze ook te zien in Apeldoorn. Maar met 
nieuwe elementen. Zo is er een geheel nieuw diorama dat in het teken staat van 
Het witte wief. Ook is er een teletijdmachine in CODA te vinden waarmee je 
jezelf naar een andere tijd kunt transporteren. Dus kom naar Apeldoorn!

t/m  30 oktober  2011
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jezelf naar een andere tijd kunt transporteren. Dus kom naar Apeldoorn!
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teletijdmachine een er is Ook wief. witte Het 
geheel een er is Zo elementen. nieuwe 
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Wellicht - Veluwe de op Wiske en Suske 

 

jezelf naar een andere tijd kunt transporteren. Dus kom naar Apeldoorn!
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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!

bij de 
superkraam 

van

*Onze winkel gaat binnenkort open in ’s-Gravendeel

OPENINGS-
AANBIEDING*
OPENINGS-
AANBIEDING*

50% korting op 
alle geprijsde strips!

Natuurlijk zijn onze 1 euro-strips 
en 15 voor €10,00 er ook... 

wel 20.000 titels!

PlNNEN KAN AAN DE KRAAM 

Niet te filmen!
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.

Nu te koop voor

€12,95

Ook gesigneerd verkrijgbaar via
w w w . s t r i p s t i f t . n l

A D V E R T E N T I E
A D V E R T E N T I E
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Toonder, Eiso (Goeroe) De Stripdagen
Toorenaar, Jaap (Asterix, de vrolijke wetenschap) Arboris
Uilenbroek, René (Soeperman) Eppo Stripblad
Valkema, Gerben (Elsje) Eppo Stripblad
Verhaegen, Marc (Michiel de Ruyter, Vincent van Gogh)

Eureducation
Vijver, Michiel van de ( Joep) Studio Noodweer
Visser, Ashwin (Hip Comics) Windmill Comics
Vonkie007 Helemaal Hopeloos
Vos, Jorg de (Storm) Eppo Stripblad
Werken, Gerard van de (TOO) Windmill Comics
Wilms, Thijs (Boes) Nona Arte
Wink, Tinus (www.warewoorden.nl) Helemaal Hopeloos
Wit, Peter de (Sigmund, Single, Vader & Dochter)

– zaterdag Stripstift
Yolin (Teatales) – zaterdag Mangafique!
Zee, Elisa Het Stripschap
Zilverberg, Victor zie Adri van Kooten

Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt op
www.catawiki.nl/destripdagen, zelfs tijdens De Stripdagen!
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De crew van De Stripdagen 2011
Theo van Anraad, Ger Apeldoorn, Rob van Bavel, Dinesh van
den Berg, Jolene Beulenkamp, Pim Blokker, Wilma de Bock,
Kees de Boer, Theo van den Boogaard, Erwin Brakels, Marq van
Broekhoven, Marissa Delbressine, Lode Devroe, Hans Duncker,
Karel van der Eijk, Stephan Evenblij, Rick Fleuren, Guido
Frankfurther, Tamar Frankfurther, Johan Gaillard, Grijze Massa,
Tom Hamoen, Stanley Heinze, Lars Hergers, Piet IJssels, Marco
Jansen, Cok Jouvenaar, Peter van Kempen, Patty Klein, Marjon
Kroon, Ronald Kroon, Aniek Legebeke, Wilfred Legebeke,
Angelique van Leijenhorst, Anton van Leijenhorst, Ton van Lier,
Silvio van der Loo, Remko Looze, Ton Mackaaij, Rob
Mandemaker, Willard Mans, Ton Meijering, Lydia Mijnarends,
Bob Mivchies, Jesse van Muylwijck, Willem Naber, Aloys
Oosterwijk, Arco van Os, Bart Pinceel, Ron Poland, Steven
Rietveld, Marion van Rooij, Jeanet Scheepers, René Schoen-
makers, Ton Schuringa, Thecla Smit, Hans Stoovelaar, Jean-
Marc van Tol, Roel Venderbosch, Rianne Viveen, Rudy Vrooman,
Jos van Waterschoot, Meerten Welleman, Arjen Zijp en alle
andere vrijwilligers die zich beschikbaar stelden na het ter perse
gaan van dit programmaboek.

De striptas van 2011
Leden van Het Stripschap kunnen op vertoon van hun Strip -
maatschapkaart 2011 hun striptas met goodies ophalen bij de leden -
balie in de Fred Julsing Foyer (tot 12.00 uur) of bij de stand van Het
Stripschap in de Marten Toonder Zaal. De inhoud van de striptas is
weer zeer divers en omvat onder meer enkele albums van uitgeve-
rij Catullus. Wie vóór 8 maart 2011 het lidmaatschapsgeld heeft
betaald krijgt daar ook nog het fotoboek Draw & Shoot 2 bij!
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C O L O F O N

Het Officieel 
Programmaboek

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.stripdagen.nl

Bestuur
Meerten Welleman 

– voorzitter
Jos van Waterschoot 

– secretaris
Theo van Anraad 
– penningmeester

Fest iva ld i rec t ie
Arco van Os

Huiss t i j l
Theo van den Boogaard

Rudy Vrooman

Redact ie
Arco van Os

Tekst -  en  bee ldb i jd ragen
Ger Apeldoorn, BNS, 
Daniel van den Broek, 
Marq van Broekhoven, 

Gina Busink, Meinder Buynink,
Lode Devroe, Stephan Evenblij, 
Stanley Heinze, Grijze Massa,

Piet IJssels, Reinhard Klute,
Martin Lodewijk, Ton Meijering,

Willem Naber, Ton Nuyen,
Minck Oosterveer, 

Aloys Oosterwijk, Funny Pens, 
Ton Schuringa, Peter de Smet,

Erwin Suvaal, 
René Schoenmakers, 

Robin Schouten, 
Toonder Compagnie,
Marc Verhaegen, Roel

Venderbosch, Jan van der Voo,
Meerten Welleman

Vormgev ing
Rudy Vrooman, Zaandam

Druk
Printec Offset, 

Kassel, Duitsland

Met  dank  aan
Alle adverteerders, stand -

houders, partners en sponsors

Het copyright van het beeldmateri-
aal berust bij de desbetreffende
auteurs en/of uitgevers. Stichting
De Stripdagen en haar medewer-
kers kunnen op geen enkele wijze
aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele onjuistheden en de daar-
door geleden schade.

Tot volgend jaar!

Dit is Het Stripschap
Er zijn in Nederland maar een paar organisaties 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.

De vereniging Het Stripschap werd namelijk een kleine 45 jaar gele-
den opgericht met als belangrijkste doel de waardering van het beeld-
verhaal, en in het bijzonder van het Nederlandse beeldverhaal, te
bevorderen. Het Stripschap heeft dat onder andere gedaan door al
meer dan veertig 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.

St r ippr i j zen
Daarnaast heeft Het Stripschap in die vierenveertig jaar ook stripprijzen uitgereikt aan stripmakers voor
de beste stripalbums van het jaar en aan personen uit de stripwereld voor hun bijzondere verdiensten.
Ook stripmakers die aan de wieg hebben gestaan van het Nederlandse beeldverhaal ontvangen de laat-
ste 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 stripte-
kenaars Don Lawrence (Storm) en Albert Uderzo (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.

Arch iver ing
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. Voor stripmakers is het
SDCN in de eerste plaats een plek waar hun materiaal zorgvuldig wordt bewaard. Dankzij het SDCN is
het mogelijk om onderzoek te doen naar strips en uitgaven van klassieke strips te realiseren.

Uitgaven
Ook Stripschrift, het oudste stripinformatieblad ter wereld, is een
initiatief van Het Stripschap. Het eerste nummer verscheen in
1968, kort na de oprichting van Het Stripschap. Tegenwoordig
wordt Stripschrift in opdracht van Het Stripschap geproduceerd en
uitgegeven door Stichting Uitgeverij Stripstift. Inmiddels is num-
mer 414 verschenen.
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. Ook geeft Het Stripschap een digitale nieuwsbrief
uit. Het Stripschap heeft ook een website: www.stripschap.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, stripfestivalorga-
nisaties, stripinformatiebladen en organisaties als het Stripdocumentatiecentrum Nederland, het
Nederlands Stripmuseum en de Stichting Beeldverhaal Nederland heeft Het Stripschap er in de afgelo-
pen 44 jaar voor gezorgd dat er meer waardering 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 uitda-
gingen liggen op Het Stripschap te wachten! 

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

Leden: GratisFebruari 201141

Str  pNieuws
Met nieuws over Het Stripschap in Schapnieuws

De Stripdagen zijn op 12 en 13 maart 
in Evenementenhal 

Gorinchem

De Stripdagen • Piet Wijn • Nico van Dam • Alfred Mazure • Theo van den Boogaard
Strips : Mien en Leen Buitenbeen • Pakje Bakmeel • Argus• Henk-Jan en Roderick
Zij van hiernaast • Victor & Frenky • Flip • Claire • Ype + Willem • Mevrouw de Heks 
Al Kapsones •De Ruyter • Johnny Jungle • Bon Appetit • Swamp Thing • Marq denkt




