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BIOGRAFIE ROB VAN BAVEL 
 
De P. Hans Frankfurtherprijs is voor Rob van Bavel 
 
Zes jaar geleden was Rob van Bavel (Breda, 1966) vooral de uitgever van de strips 
van Don Lawrence. De best lopende en meest bekende reeks was de 
sciencefiction/fantasy-strip Storm van Martin Lodewijk en Don Lawrence. Daarnaast 
gaf hij als oprichter van de Don Lawrence Fanclub ook een groot aantal fanzines uit 
met onbekend werk van de Engelse tekenaar en het laatste verhaal van Storm dat 
door hem was gemaakt. Nadat Don Lawrence in 2003 was overleden, zocht Rob 
contact met Big Balloon, de uitgever van Storm, of hij de rechten kon overnemen. 
Vanaf 2005 is hij de uitgever van Storm en slaagde hij erin om nieuwe tekenaars 
voor Storm te vinden, zodat de reeks kon worden voortgezet. De tekst was nog 
steeds van Martin Lodewijk, maar het tekenwerk werd nu verzorgd door Romano 
Molenaar en Jorg de Vos. Het waren allemaal stappen in de richting van zijn grootste 
project, de herlancering van het stripblad Eppo, waarvoor hij in 2014 de P. Hans 
Frankfurtherprijs in ontvangst mag nemen. 
 
Na de middelbare school wilde Rob onderwijzer worden en ging hij naar de Pabo in 
Breda. Hij rondde de opleiding af in 1989, ging in militaire dienst op de vliegbasis 
Gilze-Rijen en stond van 1991 tot en met 2000 voor de klas. Van jongs af aan was hij 
een grote fan van de Engelse strip De opkomst en ondergang van het keizerrijk 
Trigië, die in het stripblad Sjors werd gepubliceerd en door Don Lawrence was 
getekend, en bezocht hij trouw ieder jaar de Strip-3-Daagse in het Turfschip in 
Breda. Zijn bewondering voor Don Lawrence ging zo ver dat hij in 1982 de Don 
Lawrence Fanclub oprichtte en het fanclubblad Thunder uitgaf. Van dat blad 
verschenen 15 nummers. Het werd gevolgd door DLF Bulletin (38 nummers) en 
Pandarve (15 nummers). Behalve het fanclubblad verschenen er ook posters en 
andere merchandising. Daarnaast organiseerde Rob in 1987 het Bredaas 
Stripspektakel, in 1994 een grote tentoonstelling over Don Lawrence in het Bredaas 
Museum, toen deze tekenaar de Stripschapprijs kreeg, en meet & greets met Don 
Lawrence tijdens De Stripdagen in het Turfschip in Breda. Ook publiceerde hij in 
1987 Strips voor Mozambique om geld in te zamelen voor projecten in het 
noodlijdende Afrikaanse land. Rob schreef niet alleen de teksten voor de bladen, hij 
deed ook de vormgeving en bleef dat doen toen hij zijn eerste albums ging uitgeven. 
 
Rob breidde zijn activiteiten in de stripwereld uit door in 1989 uitgeverij Don 
Lawrence Collection op te richten en eind jaren negentig besloot hij definitief om zich 
fulltime met strips bezig te houden. In november 2000 vestigde hij zich met zijn 
uitgeverij, en de ontwerpstudio die hij samen met striptekenaar en illustrator Dick 
Heins had opgericht, op het Tricorp bedrijvenpark aan de Bredaseweg in Oosterhout, 



 
 
 
op een steenworpafstand van zijn huis. Daar zit hij nog steeds. In de beginjaren 
verzorgde hij naast de uitgaven van Don Lawrence Collection ook de Oosterhoutse 
Agenda, de nieuwsbrief van Tricorp en zowel landelijke als lokale en regionale 
reclamecampagnes. 
 
Gesterkt door het succes van Storm besloot Rob zes jaar geleden om een andere 
droom waar te maken, de heruitgave van het eens zo populaire stripblad Eppo. Eppo 
was in 1975 ontstaan als samensmelting van de jeugdbladen Pep en Sjors. Tot diep 
in de jaren tachtig was het de place to be voor de derde generatie Nederlandse 
striptekenaars. De populaire tekenaars van nu, zoals Hanco Kolk, Peter de Wit, Henk 
Kuijpers, Robert van de Kroft, Eric Heuvel, Aloys Oosterwijk, Toon van Driel en 
Gerard Leever, konden er hun kwaliteiten ontdekken. Sinds het wegvallen van Eppo 
was er eigenlijk geen blad meer dat die functie vervulde. 
 
Om de tijd van weleer te doen herleven, liet Rob in 2008 een album maken met vier 
korte verhalen van Martin Lodewijk (Agent 327), Romano Molenaar en Jorg de Vos 
(Storm), Henk Kuijpers (Franka) en Dick Matena en Carry Brugman (De Partners). 
Een jaar lang stond hij op stripfestivals om met behulp van dit album abonnees voor 
de nieuwe Eppo te werven. De respons was groot en in januari 2009, vijf jaar 
geleden dus, ging het nieuwe stripblad van start, met iedere twee weken een nieuw 
nummer. Oorspronkelijk was het de bedoeling om het blad slechts één jaar te laten 
bestaan en de line-up van stripmakers was daar een afspiegeling van. Er waren 
nieuwe verhalen van de vier makers van het album, Uco Egmond blies 'zijn' titelfiguur 
Eppo nieuw leven in en zelfs de aankoopstrip Leonardo werd met nieuwe verhalen 
voortgezet. Maar al snel begon de inhoud te verschuiven. Vanaf nummer 11 
verscheen de verzetstrip Haas en is vanaf het begin een groot succes bij de lezers. 
De tekst is van Rob zelf en de tekeningen zijn van Fred de Heij, die mede daardoor 
dit jaar de Stripschapprijs ontvangt. Ook andere tekenaars meldden zich met nieuwe 
producties, die ze graag in Eppo zouden zien. Daan Jippes kwam met Havank en 
Hans van Oudenaarden leverde zijn verstripping van de boeken van Bob Evers. 
 
Aan het eind van het eerste jaar was het duidelijk dat het blad een langer leven 
beschoren was. Vrijwel alle abonnees verlengden hun abonnement en wat nog 
mooier was, meer dan vijftig procent deed mee aan de lezersenquête, een in 
bladenland ongekend percentage. 
 
In de jaren daarna ontwikkelde het tweewekelijkse Eppo zich steeds meer tot hét 
platform van de populaire Nederlandse strip. In 2011 werd besloten om het blad 
anderhalf keer zo dik te maken, om zo nog meer ruimte te kunnen bieden aan de 
overdaad aan materiaal, waaronder veel nieuwe strips. Er kwamen vaste rubrieken 
met achtergronden en nieuws. Het concept 'de boekenkast', waarin stripmakers 
vertellen welke strips hen hebben beïnvloed, is daar misschien wel de meest 
originele van. Nieuwe strips en nieuwe ideeën bleven komen waardoor Eppo (nooit 
'de' Eppo, anders wordt de eindredactie boos) heeft zich ontwikkeld tot het podium 



 
 
 
waar succesvolle strips als Franka en Storm worden voorgepubliceerd en dat de 
basis vormt waar stripmakers uit heel Nederland hun ideeën uit kunnen proberen. 
Dat alles aan de hand van Rob van Bavel, die als kenner van zijn publiek met strakke 
hand ieder jaar opnieuw de inhoud vaststelt, zoals een echte hoofdredacteur dat 
hoort te doen. Daarbij geholpen door een kleine groep redacteuren en medewerkers, 
die hem, als het moet, dag en nacht steunen. 
 
Tenslotte is Rob ook één van de initiatiefnemers en voorzitter van Stichting Strips in 
Beeld, dat met Stripfestival Breda dit jaar alweer zijn zesde editie beleeft. 
 
Rob is getrouwd en heeft twee kinderen, die steevast in het colofon van iedere 
uitgave worden genoemd. 


