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Biografie Ron Poland 
 
 
Ron Poland (Alkmaar, 7 oktober 1956) bracht zijn jeugd door in Alkmaar. Hij las veel 
strips en dat vonden zijn ouders prima, wat voor die tijd best bijzonder was. Dankzij 
de leesmap van een oom en tante kwam hij in aanraking met het stripweekblad 
Robbedoes en de verkoop van strips aan de deur door de bladenman. Andere 
favorieten uit die tijd waren Kuifje, Alex en Blake & Mortimer. Vooral Het gele teken 
van Blake & Mortimer vond hij fascinerend. Toen hij 13 of 14 was, ging hij samen met 
vrienden voor het eerst naar Amsterdam op zoek naar strips en kwam hij 
automatisch terecht bij Stripwinkel Lambiek en later ook bij Kapitein Rob. 
Vanaf 1977 kwam hij regelmatig bij Stripwinkel Paulus in Alkmaar en raakte hij 
bevriend met het echtpaar dat de winkel beheerde, Willemijn en Jek Lampers. Het 
geld om strips te kopen, verdienden Ron en zijn vrienden o.a met het rapen van 
bloembollen. 
 
Na korte tijd in Heerhugowaard te hebben gewoond, verhuisde Ron naar Amsterdam 
omdat  zijn vriendin het een beter idee vond om hun toekomstige kinderen daar op te 
voeden. Dat zijn uiteindelijk twee zoons geworden die nog thuis wonen. 
 
Ron ging aan de slag als boekhouder, o.a. voor allerlei muziekbandjes. Via de 
manager van een van die bandjes kwam hij in contact met Joost Swarte, die op zoek 
was naar een boekhouder. Aangezien de uitgever van Joost, Hansje Joustra van Het 
Raadsel, ook op zoek was naar een boekhouder deed Ron vanaf halverwege de 
jaren tachtig ook zijn boekhouding. Hansje gaf niet alleen albums uit, hij importeerde 
ze ook. Ron ging dan vaak met hem mee om albums, beeldjes, posters en 
zeefdrukken in België en Frankrijk op te halen. Uiteindelijk vroeg Hansje aan Ron om 
voor hem te komen werken, niet alleen voor de boekhouding maar ook voor de 
verkoop. Dat was ook wel nodig want in die tijd groeide Het Raadsel uit tot de 
belangrijkste onafhankelijke stripdistributeur van Nederland, naast de grote jongens 
Aldipress van uitgever VNU en Betapress van uitgever Audax. 
 
Met Hansje Joustra en Het Raadsel heeft Ron gouden tijden meegemaakt. De 
stripwinkels kwamen als paddestoelen uit de grond en de verkopen waren 
uitstekend. Het leukste was om de albums rechtstreeks vanuit de bestelwagen te 
verkopen aan de winkels. Het aantal kilometers was op een gegeven moment niet 
meer te tellen. Ook de bezoekjes aan de buitenlandse stripfestivals en de 
ontmoetingen met de grote stripauteurs waren om nooit meer te vergeten. 
 
Helaas ging het na 2000 bergafwaarts met Het Raadsel en in 2004 werd het bedrijf 
failliet verklaard. Hansje Joustra en zijn dochter Mara gingen samen met Joost 



 
 
 
Swarte door met Uitgeverij Oog & Blik en Ron dacht er serieus over na om een eigen 
distributiebedrijf op te starten. Zijn passie lag bij de strips, dus kon hij zich geen 
andere baan voorstellen. En zo werd 'Strips in voorraad' geboren. Gelukkig maar, 
want inmiddels is het wel duidelijk dat de Nederlandse stripwereld het zonder 'Strips 
in voorraad' misschien niet had gered. Het bedrijf verzorgt de distributie van veel 
stripuitgeverijen in Nederland en België. 
 
Via de collega’s van Pinceel te Leuven komen ook albums met een kleine oplage 
alsmede Vlaamse undergroundstrips naar Nederland. De helft van de bestellingen 
wordt met de post bezorgd, de andere helft met de bestelbus. Want dat blijft het 
leukste om te doen. Ron gaat graag met folders de winkels af om bestellingen te 
scoren. Hij doet dat samen met medewerker Co van der Weijden. 
 
Hij is optimistisch over de stripwereld. Na een periode van teruggang ziet hij de 
verkopen weer stijgen, mede door de vele literaire strips die uitkomen. Maar ook de 
klassieke series gaan het weer steeds beter doen. Kortom, een mooi moment voor 
Ron Poland om op De Stripdagen de P. Hans Frankfurtherprijs in ontvangst te 
nemen voor al het goede werk dat hij in de afgelopen dertig jaar voor de stripwereld 
heeft gedaan, eerst bij Het Raadsel en sinds december 2004 voor zijn eigen bedrijf 
'Strips in voorraad'. Ron heeft P. Hans Frankfurther zelf trouwens ooit een keer 
ontmoet. Dat was bij Stripwinkel Lambiek. Waar anders? 


