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

Huisstijl De Stripdagen 2012 
en Toonderjaar 2012 gepresenteerd 

 
 

Amsterdam, 8 september 2011 
 
Doelgroepen: kunst, cultuur, media, jeugd, evenementen 
 
 
Afgelopen week hebben Stichting De Stripdagen en Toonder Compagnie BV de huisstijl 
gepresenteerd voor De Stripdagen in 2012 en voor het Toonderjaar 2012. Ook is een 
speciale website gelanceerd rond het Toonderjaar. 
De Stripdagen is het grootste jaarlijkse festival in de Benelux op het gebied van het 
beeldverhaal en de organisatie sluit met het evenement aan bij het Toonderjaar 2012 
waarin de 100e geboortedag van Marten Toonder zowel in Nederland als in Vlaanderen 
uitgebreid zal worden gevierd met onder meer drie grote overzichtsexposities en een 
musical. 
 
 
De huisstijl van De Stripdagen werd dit jaar ontworpen door striptekenaar Wil Raymakers 
en vormgever Rudy Vrooman. De basis-ingrediënten zijn een zelfportret van 
Marten Toonder en 4 personages uit de belangrijkste stripreeksen van Toonder: 
Tom Poes, Kappie, Panda en Koning Hollewijn. In het decor herkent de liefhebber ook nog 
eens het overbekende ruitjesmotief van de jas van heer Bommel. 
 

 De Stripdagen                                         Het Toonderjaar  
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De ontworpen huisstijl van De Stripdagen viel bij de Toonder Compagnie zodanig in goede 
aarde dat zij het ontwerp hebben omarmd en als basis zullen gebruiken voor alle uitingen die 
het Toonderjaar 2012 betreffen. 
 
Op 1 september is ook de website www.toonderjaar.nl online gegaan: een centrale portal 
website waarop alles over het Toonderjaar te vinden is. De website biedt informatie over 
verschillende evenementen die aan Marten Toonder en zijn werk worden gewijd, zoals 
diverse exposities en de Bommelmusical De Nieuwe IJstijd, en biedt een overzicht van 
speciale Toondergerelateerde boekuitgaven en producten. De website is ontwikkeld door de 
Toonder Compagnie in samenwerking met verschillende andere partijen. 
 
 
Marten Toonder en heer Bommel 
 
Marten Toonder (2 mei 1912 – 27 juli 2005) is vooral bekend door zijn strips rond heer 
Bommel en Tom Poes. De strip werd van 1940-1986 in kranten gepubliceerd en kende vele 
boekuitgaven. Totaal verschenen er 177 verhalen in 11.768 dagelijkse afleveringen, 
bestaande uit meer dan 33.000 tekeningen, ondersteund door zo'n 13.000.000 woorden. 
Naast de dagstrips is de serie uit het weekblad Donald Duck, die door de Toonder Studio's 
werd geproduceerd, het meest bekend. Deze serie liep met onderbrekingen van 1955 tot 
2000. Marten Toonder was erelid van Het Stripschap. In 1982 werd aan hem de 
Stripschapprijs toegekend. 
 
 
Toonder Compagnie BV 
 
De Toonder Compagnie BV is opgericht op 1 april 2008. Met de oprichting ervan werd een 
scheiding aangebracht tussen het eigendom en de exploitatie van de auteursrechten op het 
werk van Marten Toonder. Het eigendom op de auteursrechten berust bij Stichting het 
Toonder Auteursrecht, die in 2000 door Marten Toonder zelf werd opgericht om de rechten 
op zijn werk veilig te stellen en om het voortbestaan ervan te bevorderen. 
De Toonder Compagnie heeft als verlengstuk van Stichting het Toonder Auteursrecht de 
volgende doelstellingen en taken: 

• Het levend houden van de Bommelverhalen en andere Toonderstrips onder het 
Nederlandse publiek 

• Het bewaken van de kwaliteit van nieuwe producten die op Toonders werken zijn 
gebaseerd 

• Het bestrijden van illegaal gebruik van de werken van Toonder 
 
Kleindochter Milou Toonder is directeur van het bedrijf. 
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De Stripdagen 
 
De Stripdagen wordt in 2012 voor de 44e keer gehouden, en wel op 
zaterdag 10 en zondag 11 maart in Evenementenhal Gorinchem. De Stripdagen is al meer 
dan veertig jaar een jaarlijks terugkerend grootschalig stripevenement. Het biedt 6000 m2 
stripplezier met striptekenaars, theater, film, stripboekenbeurs en 
-verzamelbeurs, manga, exposities, webcomics, een kinderprogramma, special guests, 
stripboekpresentaties en muziek. Tijdens De Stripdagen worden ook de Stripschapprijzen 
uitgereikt. 
 
 
Het Stripschap 
 
De Stripdagen en de uitreiking van de Stripschapprijzen worden jaarlijks georganiseerd in 
opdracht van Het Stripschap, Nederlands centrum voor belangstellenden in strips. De 
doelstelling van deze vereniging is de promotie van het beeldverhaal in al haar facetten. In 
2012 reikt Het Stripschap voor de 39e keer de Stripschapprijs uit. Dit is de belangrijkste 
stripprijs van Nederland. 
 
 
Locatie 
 
In Evenementenhal Gorinchem is ongeveer 6000 m2 ruimte beschikbaar, verdeeld over drie 
grote aaneengeschakelde beursruimten – voor uitgevers, stripwinkels, smallpress en 
particuliere handelaars – alsmede twee theaterlocaties en enkele kleinere ruimten voor 
bijvoorbeeld themapresentaties en exposities. 
 
 

 
Noot voor de redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Het affiche (in meerdere formaten) en de flyer van De Stripdagen, alsmede het logo van het 
Toonderjaar staan in ons virtuele persarchief van 2012 op www.stripdagen.nl/archief. Deze 
zijn rechtenvrij te gebruiken zolang het gehele bestand wordt gebruikt. Er mogen dus geen 
eigen uitsneden/composities worden gemaakt! 
 
Voor meer info over De Stripdagen kunt u contact opnemen met 
festivaldirecteur Arco van Os, via info@stripdagen.nl / 010-2201063 / 06-22408450, 
of met Meerten Welleman, voorzitter van Het Stripschap en Stichting De Stripdagen, 
via info@stripschap.nl / 0255-518012 / 06-21830724. 
 
Meer info over het werk van Marten Toonder en de overige activiteiten in het Toonderjaar 
2012 krijgt u van Willem Feltkamp, algemeen manager van Toonder Compagnie BV, 
via info@toondercompagnie.nl / 020-7370658. 
 
Onze websites: www.destripdagen.nl, www.stripschap.nl, 
www.toondercompagnie.nl, www.toonderjaar.nl 


