
Officieel programmaboek

27 + 28 FEBRUARI 2016 DE BROODFABRIEK – RIJSWIJK

w w w . d e s t r i p d a g e n . n l



27 & 28 FEBRUARI

OP DE STRIPDAGEN 2016
IN DE BROODFABRIEK TE RIJSWIJK

WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM BIJ STAND 23 VAN 

Hein de Kort
signeert 27 februari

onder meer 
20 exemplaren van 
HET JAAR VAN HEIN  
2013, 2014 én 2015
Bijeen € 14,99! 
Alleen tijdens 
De Stripdagen. 

Enne...
OP=OP!

Martin Lodewijk
signeert 27 & 28 februari
de JUBILEUM- en BEURS-
EDITIE STRIPDAGEN 2016
THE MAKING OF AGENT 327 

– 50 JAAR AGENT 327
met een speciaal voor 
De Stripdagen 2016 

vervaardigd stofomslag, 
genummerd en gesigneerd, 

met giclee, oplage 100 ex. – €39,95

PROFICIAT 
MARTIN 
LODEWIJK
met 50 jaar
AGENT 327!

Eric Heuvel
signeert 27 & 28 februari
onder meer 20 exemplaren 
van de gebonden editie van 

DE ONTDEKKING & 
DE ZOEKTOCHT à €19,95. 

Bij aanschaf krijgt u 
NIEUWE VRIENDEN
– de winnaar van de

Stripschappenning 2015 
voor het beste album 

– cadeau.

EN VERDER... 

NIEUW!
YTHAQ 13 – 

VERRE HORIZON
In het kader van 10 jaar 
YTHAQ verschijnt in een 
oplage van 30 exemplaren 
de JUBILEUM- en BEURS-
EDITIE STRIPDAGEN 2016, 

genummerd, met 16 PAGINA’S
EXTRA bonusmateriaal, 

giclee en speciaal stofomslag, 
– €39,95

En verder? Vele, vele extra’s, 
onder meer gebonden edities van
LANFEUST ODYSSEY & TROLLEN
VAN TROY voor een vriendenprijs, 
3 delen AYAKO van OSAMU TEZUKA

bijeen voor €9,99, 
enzovoort, enzovoort!



Na vijf edities van De Str!pdagen 

in Gorinchem vindt de 48e editie van

dit jaarlijkse nationale stripfestival 

in 2016 voor het eerst plaats in 

De Broodfabriek in Rijswijk, 

onder de rook van Den Haag. 

De verhuizing zorgt voor ruimte en

mogelijkheden om een geheel 

vernieuwde opzet van het festival 

te presenteren, vandaar ook 

De Nieuwe Str!pdagen, 

met voor het eerst in jaren 

weer de deelname van bijna alle 

grote buitenlandse uitgevers! 

Daarnaast zijn 

De Nieuwe Str!pdagen 

ook het visitekaartje van de

Nederlandse stripwereld. 

Wat je allemaal kan verwachten, 

zie je op de komende pagina’s 

van dit programmaboek.

Welkom op...

4 De hoogtepunten

6 De Beurshal

8 De Patriazaal 

10 De exposities  

12 De Stripschapprijzen

15 De albumnominaties

16 De plattegrond

19 De stripmakers

25 Kidsland

27 Het stripjaar 2016

29 Dit is Het Stripschap

31 Informatie & colofon

o n z e  s p o n s o r s  e n  p a r t n e r s
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Al le  p rogrammaonderde len  
z i j n  onder  voorbehoud De hoogtepunten van

Superhelden
Superhelden staan centraal op
deze Stripdagen. Striphelden
met bijzondere krachten zijn
overal vandaag de dag, niet
alleen op papier maar vooral ook
op televisie, met Gotham,
Jessica Jones en Daredevil, 
en dit jaar in de bioscoop, 
met onder andere Batman vs
Superman: Dawn of Justice,
Captain America: Civil War en 
X-Men: Apocalypse. 
Ook op De Stripdagen kun je niet
om ze heen. Soms zelfs letterlijk
niet want ook liefhebbers 
verkleed als superhelden komen
naar De Stripdagen!

Vlaanderen verovert Nederland!
De Stripdagen hebben dit jaar een uitgesproken 
Vlaams tintje.
Bij de albumnominaties zit een hoog percentage 
strips ‘Made in Belgium’, en een stoet Vlamingen
komt ook persoonlijk langs om te laten zien wat 
ze in hun mars hebben. 
naast een lezing van Geert De Weyer over zijn 
boek België gestript is er een groepsinterview-
sessie met een aantal kopstukken, en de strijd
brandt goed los bij de tekenbattle tussen 
Vlaams en nederlands talent op het Halpodium.
ziE OOk pagina 6 + 8 + 15

75 JAAR Tom Poes –
Tom Poes is bedacht door Marten Toonder
en verscheen in 1941 voor het eerst in de
krant. Op de expositie op De Stripdagen zie
je hoe Tom Poes zich in die 75 jaar heeft
ontwikkeld, want de strip is door heel veel
stripmakers getekend.
ziE OOk pagina 6 & 7

Striphelden vieren een jubileum
In 2016 zijn er heel wat striphelden die een jubileum vieren. 

75, 70, 50 of 10 jaar, het is altijd een goede reden voor een feestje. 
Dat zal het hele jaar doorgaan en op De Stripdagen beginnen we er dus mee. 
En het mooie is dat die striphelden allemaal nog steeds worden gemaakt.

Superheldentekenaars 
Die mogen natuurlijk niet ontbreken.
romano Molenaar signeert op de stand
van Don Lawrence Collection en Mario
alberti bij uitgeverij Hum! En vergeet de
stripmakers van Windmill Comics niet!
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Op de podia
De Stripdagen tellen dit jaar maar liefst drie podia. 
Op het grote podium in de patriazaal zijn muziek -
optredens, debatten, interviews, filmvoorstellingen, 
veilingen, presentaties, lezingen en natuurlijk de uitreiking
van de Stripschapprijzen. Op het Halpodium zijn quizzen, 
tekenbattles en wedstrijden. Tenslotte worden op het
interviewpodium stripmakers aan de tand gevoeld. 
ziE OOk pagina 6 – 9

50 JAAR Agent 327
De Rotterdamse stripmaker
Martin Lodewijk bedacht Agent
327 in 1966 eenmalig, dacht hij,
voor het stripblad Pep. 
Je ziet op de expositie op 
De Stripdagen de ‘hoogte-
punten’ van zijn lange carrière 
in dienst van de geheimste 
Dienst van nederland, zoals 
die ook beschreven wordt 
in The Making of Agent 327 
– 50 jaar Agent 327. 
ziE OOk pagina 11+21

50 JAAR
Batman in Nederland
Hoewel superheld Batman al in
1939 werd bedacht door schrijver
Bill Finger en tekenaar Bob kane
verscheen zijn eerste strip pas in
1966 in nederland, bij Uitgeverij
VanderHout & Co. Voor hun 
pionierswerk ontvangt de uitge-
verij op De Stripdagen de Bulletje
en Boonestaak Schaal 2016.
ziE OOk pagina 13

De beurzen
Voor het eerst in jaren zijn vrijwel 

alle stripuitgeverijen die in nederland en 
België actief zijn met hun stripmakers en hun 

primeurs aanwezig op de grote stripboekenbeurs. 
Ook geeft een groot aantal stripspeciaalzaken en
aanbieders van merchandising acte de présence. 

Op de smallpressbeurs tref je veel jong 
striptalent aan. Tenslotte de 

stripverzamelbeurs, waaraan vooral door 
particulieren wordt deelgenomen die 

lid zijn van Het Stripschap.
ziE OOk pagina 16 + 17

Haagse Harry
Er komt natuurlijk maar één stripheld in aanmerking voor
de rol van mascotte van de eerste Stripdagen in het
Haagse en dat is Haagse Harry. in oktober 2014 overleed
Marnix rueb, de geestelijk vader van Haagse Harry. in
februari en maart staat heel Den Haag in het teken van
deze rondborstige Hagenees. Tegelijk met De Stripdagen
wordt in hartje Den Haag een enorm standbeeld onthuld
en is een aantal exposities te zien. Ook op De Stripdagen.
ziE OOk pagina 10 

10 JAAR Elsje
Bedacht door schrijver Eric Hercules
en tekenaar gerben Valkema in 2006
is Elsje in tien jaar tijd uitgegroeid 
tot een van de populairste strips 
van nederland. De strip verschijnt in
meer dan vijftien regionale kranten
en ook in zweden en binnenkort in
Frankrijk. En in Eppo Stripblad!
ziE OOk pagina 19

De
Strip-
schap-
prijzen

Traditioneel worden
op De Stripdagen de

Strip schap prijzen 
uitgereikt: 

·stripschapprijs

·album van het Jaar 

·Jeugdalbum 
van het Jaar

·p. Hans
Frankfurtherprijs

·Bulletje en
Boonestaak 

schaal 
De prijsuitreiking 
is voor het eerst 

op zondag, 
om 13.00 uur 

in de patriazaal.
ziE OOk pagina 12 + 15
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Z a t e r d a g  

12:00 – Stripquiz voor volwassenen
presentatie: Willy Vanderstrip 

13:00 – Strip Improvisatie
presentatie: Eppo-redacteur Ger apeldoorn

14:00 – Tekenbattle 
– Vlaanderen verovert Nederland
presentatie: Blloan-uitgever Geert Briers en 
Eppo Stripblad-hoofdredacteur rob van Bavel

15:00 – Striptaxatie
Wie een mooi oud stripalbum heeft en wil 
weten wat dat waard is, kan het album hier 
door een team van experts laten taxeren

16:00 – Cosplayers Contest

Z o n d a g  

12:00 – Stripquiz voor kinderen
presentatie: Willy Vanderstrip

14:00 – Tekenbattle
–  Vlaanderen verovert Nederland
presentatie: Blloan-uitgever Geert Briers en 
Eppo Stripblad-hoofdredacteur rob van Bavel

15:00 – Striptaxatie
Wie een mooi oud stripalbum heeft en wil 
weten wat dat waard is, kan het album hier 
door een team van experts laten taxeren

16:00 – Cosplayers Contest
16:30 – Prijsuitreiking van de 

Superhelden Ontwerpstrijd

O P  H E T  H A L P O D I U M

Stripquiz met Willy Vanderstrip 

Op HET HaLpODiUM vindt op beide dagen een leuke en interes -
sante stripquiz plaats, op zaterdag voor volwassenen (niet per se
stripkenners) en op zondag voor kinderen. De stripquiz wordt
samengesteld en gepresenteerd door niemand minder dan Willy
Vanderstrip, die vorig jaar met zijn stripquiz debuteerde. 
Je k unt je opgeven voor de stripquiz via de website van De
Stripdagen en ook bij de infostand op De Stripdagen (zie de platte-
grond op pagina 16-17).

Cosplayers
Contest

Wees niet verrast als 
je op De Stripdagen 

echte superhelden en
superschurken tegen het
lijf loopt. Ben je zelf in het
geheim zo’n personage?

geef je dan op 
via de website van 

De Stripdagen. 
Dan krijg je (als je in 

full body costume komt)
gratis toegang en kun je
op beide dagen meedoen

aan de Cosplayers
Contest en maak je kans

op mooie prijzen! 
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Tekenbattle Vlaanderen verovert Nederland
Twee teams van bekende stripmakers nemen het tegen elkaar op in een werkelijk niets 
ontziende tekenbattle! Wie tekent het fraaist? Welke tekenaar is grappiger dan de andere?
Wie brengt de ander op een dwaalspoor? Welke tekeningen sluiten het beste aan bij de
‘wensen van het publiek’? Het team van Blloan-uitgever geert Briers bestaat uit nix, Wouter
Mannaert, Serge Baeken en Simon Spruyt. Het team van Rob van Bavel, hoofdredacteur van
Eppo Stripblad, bestaat natuurlijk uit stripmakers van dit blad.

Het publiek kan mee doen met dit wonderlijke gevecht met aangescherpte potloden door
de teams te prikkelen met de onderwerpen die getekend moeten worden. Het pub liek
bepaalt uiteindelijk ook welk team als winnaar de meest visueel onwaarschijnlijke wissel-
trofee in ontvangst mag nemen. 

       de BEURSHAL...

OP HET INTERVIEWPODIUM

WORKSHOPS
Op elk heel uur begint in de workshopruimte een
nieuwe workshop. Thema’s zijn:

· Hoe wordt een strip gemaakt?

· Hoe ontwerpje zelf een stripfiguur?

· Wat is manga? 
Hoe ontwerp je een manga-personage?

· Hoe maak je een stripverhaal?

· Hoe ontwerp je een comics-personage?
De workshops worden gegeven door professio-
nals op stripgebied: Dick Heins, Magali van geel,
Meinder Buynink, Rames Sjambar, Sam Hijdra en
Thomas Langedijk.
Bij sommige workshops hoort ook een korte
lezing. Het precieze programma staat op de
website en wordt aangegeven bij de workshop-
ruimte en de infostand.
Meedoen? Meld je vóór het begint bij de work-
shopruimte (zie de plattegrond op pagina 16-17).

Tussen kunst en cultuur
‘Van oude strips en prijzen die voorbijkomen’, zou Couperus gezegd
hebben. Oude stripalbums kunnen veel geld waard zijn. Maar welke,
en hoeveel? gelukkig kan een ieder die in het bezit is van oude strip-
boeken deze op beide dagen van De Stripdagen tussen 15.00 en 16.00
uur vrijblijvend laten taxeren. Het uiterst deskundige panel bestaat
uit peter Ottens, van Stripantiquariaat Bul Super in Delft (tevens
auteur van de catalogus Kuifje in Zicht) en Dennis Lambrechts, top -
verzamelaar en stripkenner bij uitstek. 
zij zullen u met alle plezier alles over uw oude albums vertellen!

in de Beurshal vind je ook HET inTERViEWpODiUM. Hier wordt door -
lopend een groot aantal stripmakers kort geïnterviewd door beken-
de stripjournalisten. na ieder interview vindt er een korte signeer -
sessie plaats. Ook wordt er ter plekke een doorgeef-strip gemaakt.
Deze interviewmarathon wordt georganiseerd in samenwerking met
de Beroepsvereniging nederlandse Stripmakers. 
Het interviewschema is te vinden op de website van De Stripdagen
en uiteraard ook bij HET inTERViEWpODiUM en de infostand.

Op scholen in de omgeving van De
Brood fabriek wordt de ontwerp-Je-
eigen-superheld-Wedstrijd georgani-
seerd. De resultaten worden op De
Stripdagen tentoongesteld en een des-
kundige jury zal de ontwerpen beoorde-
len. Met de prijsuitreiking op zondag-
middag wordt de wedstrijd afgesloten.

Strip-improvisatie
improvisatietheater met strips als thema. Onder de
deelnemers kunnen bekende gezichten opduiken.
presentatie: ger apeldoorn.

Superhelden
Ontwerpwedstrijd



Wat is er te doen in   
O P  H E T  Z A A L P O D I U M

Z a t e r d a g  
10:30 – Filmtrailers & andere bijzondere korte films

productie: sander Dieben
11:30 – Superheldendebat

presentatie: Harvey Davelaar en Dinesh van den Berg
12:30 – Lezing over België gestript, door stripjournalist 

Geert De Weyer over dit ultieme naslagwerk
13:30 – Comicsveiling (zie de kavellijst op de website), 

veilingmeester is Hans Duncker
14:15 – Stripjaar 2016, wat kunnen we dit jaar verwachten

· Presentatie van Stripglossy, het nieuwe stripblad  van 
uitgeverij personalia, door uitgever seb van der Kaaden

· Presentatie van Scratches het nieuwe stripblad van 
uitgeverij scratch, door uitgever Hansje Joustra

· Presentatie van Stripdagen Haarlem 2016, 
door artistiek directeur tonio van Vugt

15:00 – Vlaanderen verovert Nederland
Interviewsessie met vier Blloan-auteurs onder leiding 
van Eppo Stripblad-redacteur Ger apeldoorn. 
De volgende auteurs verlenen hun medewerking: 
nix, Wouter Mannaert, serge Baeken en simon spruyt

15:40 – Strips en muziek, 
Met striptekenaar en deejay robert van der Kroft 
en ‘the plastic Fantastic time Machine’

Z o n d a g  
10:30 – Filmtrailers & andere bijzondere korte films

productie: sander Dieben
11:30 – Stripveiling, speciaal voor kinderen
12:15 – Asterixlezing, 

Kenner Jaap toorenaar laat zijn licht schijnen op het 
vorig jaar verschenen album De papyrus van Caesar. 
Jaap toorenaar is o.a. auteur van Asterix de vrolijke 
wetenschap. Hij zal ook bij zijn uitgever arboris signeren

13:00 – De uitreiking van de Stripschapprijzen
presentatie: ton schuringa

14:00 – Stripjaar 2016, wat kunnen we dit jaar verwachten

· Presentatie van 75 jaar Tom Poes, 
door Willem Feltkamp van de toonder Compagnie

· Presentatie van Leuk, het nieuwe stripblad van 
uitgeverij strip2000, door uitgever Kurt Morissens

· Presentatie van Strips, het nieuwe stripmuseum 
in rotterdam, door directeur Mark Cleijnen

14:45 – Superheldenquiz
presentatie: Dinesh van den Berg en Harvey Davelaar

15:30 – Hommage aan Marnix Rueb
door de Haagse dichter-performer Boozy en 
een optreden van de Haagse ‘flamingogroep’ De règâhs

16:30 – Filmposterveiling, achter in de patriazaal, 
waar de filmposterexpositie is. Het thema van deze 
expositie is uiteraard ‘superhelden’

Stripmuziek
Strips en muziek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het is ongelooflijk hoeveel stripmakers ook een muziekin-
strument hanteren. En dat is op De Stripdagen te horen én
te zien! robert van der Kroft, de tekenaar van Sjors &
Sjimmie en Claire, is een flitsende tweede carrière begon-
nen als deejay met ‘The plastic Fantastic Time Machine’ en
hij heeft samen met Hanco kolk, de tekenaar van Gilles 
de Geus en S1ngle, een drietal radioprogramma's samen -
gesteld voor Radio Rijnmond met muziek waar stripmakers
bij betrokken waren. Dat komt hij zaterdag als dagafsluiter
op het zaalpodium nogmaals doen, dit keer mét onder-
steunend beeld verzorgd door Tom Hamoen, en afgewis-
seld met korte interviews en een live-optreden van onze
eigen superheld rené Uilenbroek, de tekenaar van Soeper -
man en Eppo. Wie alvast een indruk wil krijgen, kan de 
radioprogramma’s beluisteren op Radio Rijnmond.

8 π DE STRIPDAGEN 2016           
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Exposities
in de patriazaal zijn een viertal exposities te bewonderen:

· Filmposterexpositie met als thema ‘Superhelden’

· Expositie over Willem I door Margreet de Heer                                                                                                                                                   

· Van striptekenaar Wasco hangen in deze zaal een aantal verbluffende werken
op groot formaat  

· Expositie van Het Stripschap voor  
Winnaar van de stripschapprijs 
Winnaar van de p. Hans Frankfurtherprijs 
Winnaar van de Bulletje en Boonestaak schaal 
De nominaties van album van het Jaar 2015 en Jeugdalbum van het Jaar 2015

       de PATRIAZAAL...

De Règâhs en Boozy
De eerste editie van De nieuwe Stripdagen wordt op
zondagmiddag om 15.30 uur spetterend en in stijl afge-
sloten door de Haagse ‘flamingogroep’ De règâhs. zij
brengen covers van bekende nummers, vertaald in plat
Haags. Het optreden wordt ingeluid door performer-
dichter Boozy, die een hommage aan Marnix Rueb ten
gehore zal brengen.
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A 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 De exposities op

Belangrijk onderdeel van de programme-

ring van het festival zijn de exposities. 

Op de plattegrond op pagina 16 en 17 

is aangegeven waar de exposities zijn 

te vinden, verspreid over het festival,

zowel in de Patriazaal als in de Beurshal.

In de Patriazaal

In de Beurszaal

De Stripschapprijzen
Op zondag 28 februari worden om 13.00 uur in de patriazaal
de Stripschapprijzen uitgereikt. De winnaars van de
Stripschapprijs, de p. Hans Frankfurtherprijs en de Bulletje en
Boonestaak Schaal zijn inmiddels bekend, maar welke albums
album van het Jaar 2015 en Jeugdalbum van het Jaar 2015
worden nog niet. Een overzicht van de winnende stripmakers
en de genomineerde albums is in deze zaal te zien.

Wasco
Op groot formaat zijn in
deze zaal een aantal ver-
bluffende werken van strip-
tekenaar Wasco te zien. 
Hij verraste vorig jaar met
zijn nieuwe boek Het Tuitel
Complex en was afgelopen
maand januari in het kader
van hun stripmaand te gast
in de amsterdamse boek-
winkel Scheltema op het
Rokin.

Koning
Willem I
Strips zijn niet alleen 
amusement, maar vaak ook
leerzaam. Op De Stripdagen
kun je in stripvorm het 
leven van onze eerste 
koning voorbij zien komen, 
aangenaam in beeld gebracht
door een specialist op dit
gebied, Margreet de Heer.  

Haagse Harry
in oktober 2014 overleed Marnix rueb, de geestelijk 
vader van Haagse Harry. in februari en maart staat heel
Den Haag in het teken van deze rondborstige Hagenees.
Tegelijk met De Stripdagen wordt in hartje Den Haag een
enorm standbeeld onthuld en is een aantal exposities te
zien. De exposities vormen een drieluik. Een deel komt in
de Haagse bibliotheek te staan, een deel is te zien in het
atrium van het Haagse Stadhuis en het derde deel staat
natuurlijk op De Stripdagen, want een expositie over de
maker van de mascotte van deze Stripdagen mag 
natuurlijk niet ontbreken. Deze expositie zal zich vooral
concentreren op de politieke cartoons van Marnix Rueb,
met uiteraard een hoofdrol voor Harry. De andere twee
zijn lang vóór en ná De Stripdagen te bezoeken.
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75 jaar Tom Poes
2016 is een jaar vol jubilea, zoals je op de vorige pagina’s hebt 
kunnen zien. in 2016 is het 75 jaar geleden dat Tom Poes voor 
het eerst in de krant stond. Dat wordt het hele jaar op allerlei 
manieren gevierd. De aftrap is in maart, heel toepasselijk in het 
Muiderslot, maar op De Stripdagen is er al een preview, met een 
expositie rond het thema sciencefiction en fantasy in de Tom Poes-
(ballon)strips. Deze expositie biedt tevens een uniek kijkje in de 
bibliotheek van geestelijk vader Marten toonder! Ter gelegenheid 

van dit jubileum verschijnt op 
De Stripdagen bij Uitgeverij 
Cliché het eerste deel 
in een nieuwe reeks 
heruitgaven van 
de ballonstrips: 
Tom Poes en 
de krakers.

50 jaar Agent 327 
2016 is ook het jaar dat agent 327 van stripmaker
Martin Lodewijk, de peetvader van de nederlandse
strip, 50 wordt. Dat wordt op De Stripdagen 
gevierd met een overzichtexpositie en een speciaal
jubileumboek in The Making Of Agent 327-reeks. 
agent 327 begon zijn carrière in het stripblad Pep,
behaalde successen in het stripblad Eppo en in het
Algemeen Dagblad en is inmiddels weer te vinden in het
nieuwe Eppo Stripblad. De documentaire Martin Lodewijk
en de laatste pagina was vorig jaar op televisie te zien.
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De Stripschapprijzen van

De p. Hans Frankfurtherprijs is vernoemd naar de 

initiatiefnemer en oprichter van Het stripschap, 

strip schrift en het stripdocumentatie -centrum

nederland, p. Hans Frank further (1932-1996).

De commissie voor DE STRIPSCHAPPRIJZEN 2016 bestaat uit:

· Marcel Ruijters – stripmaker / winnaar Stripschapprijs 2015
· Wilma Leenders – inkleurster
· Cintha Rood – journaliste / stripliefhebber
· Peter Ottens – stripwinkelier van Bul Super te Delft
· Peter van der Knoop – vormgever / voorzitter De Fameuze Fanclub
De commissie staat onder voorzitterschap van:

· Cok Jouvenaar – redacteur en vormgever StripNieuws /  
stripjournalist Zone 5300 en De Boekenkrant

Het JEUGDALBUM VAN HET JAAR 2015 wordt gekozen door 
Rijswijkse scholieren.

Elk jaar kent het bestuur 
van Het Stripschap, 

op voordracht van de
Commissie voor de

Stripschapprijzen een 
aantal prijzen toe. 

Deze worden uitgereikt 
op De Stripdagen. 

Dit jaar vindt de uitreiking
plaats op zondag 28 februari

om 13:00 uur.

De P. Hans Frankfurtherprijs 2016 is voor

U I T G E V E R I J

Het rapport van de commissie voor de stripschapprijzen…
in korte tijd is Uitgeverij Strip2000 uitgegroeid tot één van de grootste spelers in het
stripveld. in nauwelijks vijf jaar tijd heeft deze uitgever een compleet humorfonds uit de
grond gestampt met vooral nederlandse en Vlaamse strips. De hoeveelheid uitgaven is
dan ook enorm en voorzien van een eigen signatuur. Verzorgd in een strak uitgevoerde
look waarbij iedere stripmaker opvalt door een eigen rugkleur. 

Door zich juist te richten op het humorgenre onderscheidt Strip2000 zich van andere uit-
gevers. Humor is een markt die lastig is te veroveren in het conventionele stripwereldje
waar juist avontuur en literaire hoogstandjes de boventoon voeren. Hierdoor biedt Strip -
2000 veel stripmakers een kans hun strips in boekvorm uit te brengen, wat niet alleen een
nieuwe stimulans voor hen betekent maar ook een serieus speelveld voor hen creëert. 

Voortvarendheid, doortastendheid en gedrevenheid lijken tot de kernwaarden van deze
uitgever te behoren. Daarnaast hecht Strip2000 veel belang aan het familiegevoel, wat
zich onder meer uit in de Vip-avonden waarbij nieuwe uitgaven onder het genot van een
hapje en een drankje worden gepresenteerd. Een deugdelijke manier om publiek en 
tekenaars aan zich te binden.

Het humorfonds werd begin vorig jaar uitgebreid met gorilla, een samenwerking met de
zwitserse uitgeverij paquet. Onder dit label zien veel vertaalde avonturenstrips het 
daglicht in nederland. Verder zijn er uitbreidende plannen voor een label gericht op sport-
strips en een label wat strips voor meiden gaat onderbrengen. 

in het najaar van 2015 heeft Strip2000 een enorme klap te verwerken gekregen door het
plotselinge overlijden van peter van der Heijden, die het hart en de ziel van de uitgeverij
was. De nederlandse stripwereld was dan ook compleet in shock. Het is daarom bewon-
derenswaardig dat de naaste medewerkers van peter besloten hebben zijn droom voort
te zetten en verder te gaan met de uitgeverij. We hopen op nog veel mooie boeken!
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De Bulletje en Boonestaak Schaal  2016 is voor...

50 jaar geleden bracht deze uitgeverij als eerste in nederland
amerikaanse superheldencomics op de markt en dan met name
Superman (1965) en Batman (1966). Het was het begin van een lange 
traditie in de nederlandse stripwereld die een vervolg zou krijgen 
bij de geïllustreerde pers, Classics nederland, Juniorpress/Baldakijn, 
z-press en vandaag de dag bij Standaard Uitgeverij en Uitgeverij RW.
Op De Stripdagen 2016 vieren we 50 jaar Batman in nederland en
mede daarom koos het bestuur van Het Stripschap voor Uitgeverij 
VanderHout & Co als de winnaar van de Bulletje en Boonestaak Schaal.

Deze prijs wordt jaarlijks door het bestuur van Het stripschap toegekend aan een persoon of organisatie die
aan de wieg van het nederlandse beeldverhaal heeft gestaan, of de strip in nederland op de kaart heeft gezet.

Uitgeverij VanderHout & Co

De Stripschapprijs is een oeuvreprijs die sinds 1974 jaarlijks wordt toegekend aan een
stripmaker wiens werk van groot belang wordt geacht voor het Nederlands beeldverhaal.
De prijs bestaat uit een bronzen plastiek.

Uit het rapport van de commissie voor de stripschapprijzen (zie www.destripdagen.nl)
“De volkomen eigen stijl en het opbouwen van een consistent en op zichzelf staand 
oeuvre maakt Maaike Hartjes tot een unieke stripmaker. Haar handelsmerk is een stijl die
zich het beste laat omschrijven als expressief minimalisme. 
in een periode dat de stripwereld nog een echt mannenbolwerk was, kreeg zij al de lachers
op haar hand. piepkleine tekeningen gebundeld in minipocketformaat uitgegeven in eigen
beheer. Het autobiografische karakter van haar stripjes in combinatie met haar levendige
humor bezorgden haar snel bekendheid. Begin jaren negentig was Maaike één van de 
vaandeldragers voor de jonge stripmakers. in die dagen werd zij samen met Barbara Stok
en gerrie Hondius, tot de grote Drie van de zogenaamde vrouwenstrips gerekend. 
Tijdens haar meer dan twintigjarige carrière is Maaike altijd op zoek gegaan naar het
ongrijpbare, zonder zich hierbij tegen de gevestigde orde te hoeven verzetten. Of het nu
gaat om grote of kleine thema’s, ze weet er een luchtige draai aan te geven. 
Door haar toegankelijke stijl wist zij door te breken in het bedrijfsleven alssnelcartoonist. Hiermee liet zij zien dat commercie allang geen vieswoord meer is in de stripwereld. als vanzelfsprekend nam zij als één vande eersten plaats op de voorzittersstoel van de BnS (Beroepsverenigingnederlandse Stripmakers), samen met collega Hanco kolk (van S1ngle).Waar ze vooral op heeft ingezet, is om als stripmaker meer werk te vindenin het bedrijfsleven. Het toenmalige bestuur heeft zich ook beziggehoudenmet auteursrecht en beeldrecht. De BnS is toen ook een samenwerkingaangegaan met de BnO (Beroepsorganisatie nederlandse Ontwerpers).

De commissie voor de Stripschapprijzen beloont niet alleen het feit datMaaike Hartjes in bijna vijfentwintig jaar is uitgegroeid tot één van debelangrijkste stripmakers van haar generatie, maar benadrukt vooral haar
doorzettingsvermogen en inzet voor de branche. Dat deze Stripschapprijs
precies twintig jaar na haar eerste albumnominatie komt, maakt de cirkel rond.”

De Stripschapprijs 2016 is voor… Maaike Hartjes





DE STRIPDAGEN 2016 π 15

TIBET – De genezing van Mhusa de slagersdochter
Mark Hendriks, Scratch Books
Het tekenplezier spat werkelijk van elke pagina af in deze dikke pil. 
Hendriks vertelt het verhaal alsof hij een echt statement maakt en 
zet daarmee de lezer aan het denken. terecht één van de 
belangrijkste strips van 2015.

AMORAS 5 – WISKE
Marc Legendre en Charel Cambré, Standaard Uitgeverij
Het duo Cambré en Legendre is nu echt goed op dreef en leveren 
misschien wel het beste deel uit deze populaire stripreeks af. 

ESTHER VERKEST 13 – Enkel voor onbevoegden
Kim Duchateau, Oogachtend
De streken van deze femme fatale zorgen voor een continu 
verrassings effect. Vilein, ongrijpbaar en soms totaal onzinnig. 
Maar esther blijft de sexy stripbabe bij uitstek.

DE AANSLAG
Milan Hulsing, Oog & Blik/Bezige Bij
zeer knap en gedurfd hoe Hulsing dit meesterwerk uit de nederlandse 
literatuur naar zijn hand zet. tel hierbij het smaakvolle en verrassend 
kleurgebruik op en je hebt een in alle opzichten bijzonder boek.

VERKILD HART
Gilles Dal en Johan De Moor, Blloan
een intrigerend verhaal dat de lezer op het verkeerde been zet. 
Dit boek vraagt erom keer op keer gelezen te worden door de 
vele subtiliteiten.Het tekenwerk van Johan De Moor zorgt ook 
nog eens voor extra verwarring.

SUSKE EN WISKE 331 
– Sooi en Sientje
Peter Van Gucht en 
Luc Morjaeu, 
Standaard Uitgeverij
Het heeft even geduurd maar de
avonturen van suske en Wiske 
zijn weer als vanouds. 
Met sooi en sientje wordt er nog
een schepje bovenop gedaan. 
alsof suske en Wiske opnieuw
zijn uitgevonden.

DE ONTDEKKERS – Deel 1 & 2
Mars Gremmen, Strip2000
Mars Gremmen flikt het weer. Door zijn vertrouwde mix van hilariteit,
snelheid en oerdegelijke gekte is De Ontdekkers een kekke jeugdstrip.
Dat deze gekte wordt gekoppeld aan avontuur, globetrotterjargon 
en lichte educatie is de kers op de taart.

MIELEKE MELLEKE MOL – Deel 16, 17, 18 & 19
Urbanus en Dirk Stallaert, Standaard Uitgeverij
op en top een humoristische stripreeks voor de allerjongsten maar
ook voor de volwassen kinderen. een sterk visueel schouwspel
gedompeld in de onvervalste grappen van oppervlaming Urbanus.

De nominaties voor het 
ALBUM VAN HET JAAR

De nominaties voor het JEUGDALBUM VAN HET JAAR

De stripschapjaarprijs 
is een bronzen penning 

met reliëfafbeelding van 
het stripfiguurtje sjoert, 

ooit de mascotte van 
Het stripschap.

De penning is ontworpen
door striptekenaar Henk

albers (1927-1987).
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A 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 De plattegrond van

35 akim, stripwinkel
66 american Book Center
47 amor Vincit omnia
12 arboris, uitgeverij
9 arcadia, uitgeverij

foyer B-Gevaar
18 Ballon Comics, uitgeverij
33 Bezeten Bezitter

25A Black olive press
18 Blloan, uitgeverij
6 Bns

30 Bommelzolder
26 Bonte, uitgeverij
10 Boumaar, uitgeverij
72 Brabants stripspektakel
39 Buddy’s Bookshop 
19 Bul super, stripwinkel
62 Buynink, Meinder
18 Casterman, uitgeverij
55 Champ Clark
52 Cheap Comics
32 Cliché, uitgeverij
18 Dargaud, uitgeverij
7 Dark Dragon Books
16 Don Lawrence Collection

foyer Donald Duck
18 Dupuis, utgeverij
21 eppo strips
54 exult.tv
48 Fameuze Fanclub
20 Fantasia, stripwinkel
22 Franka, uitgeverij 
37 Gele teken, stripwinkel
17 Gorilla, uitgeverij
24 Griffioen Grafiek
36 Haagse Harry shop
13 Harmonie, uitgeverij De
60 Heeten, Gerben den
61 Helemaal Hopeloos
34 Hergé Genootschap
1 Het stripschap

41 House of M Comics
11 Hum, uitgeverij
44 Jesse Cartoons
73 Kamper stripspektakel
56 Kap nâh!, uitgeverij
45 Kippevel, uitgeverij
23 L, uitgeverij

48A Liger t-shirts
46 Lijnlust, studio
18 Lombard, uitgeverij
31 Marten toonder Verzamelaars Club

53 Mesj Media 
65 Meulder, Uitgeverij De
29 panda, uitgeverij
14 paul rijperman, uitgeverij
65 paulus archief
81 personalia, uitgeverij
63 puzzelman
51 rW, uitgeverij
38 sammy, stripwinkel
59 scherbateyev, Marc
25 scratch, uitgeverij
27 sherpa, uitgeverij
3 sigmund pop-up store
8 silvester, uitgeverij
4 sorry! no subtitles 

40 standaard Comics
5 startees
17 strip 2000, uitgeverij
58 strip Kalmthout
49 stripfiguur
50 stripgaaff
81 stripglossy
42 stripmuseum rotterdam
57 stripster 
43 stripstift, uitgeverij
53 swordquest Comics
2 syndikaat, uitgeverij
11 tex Willer Fanclub
32 tom poes
64 Wakkere Muis
15 Wilco Design

100 Windmill Comics
28 Xtra, uitgeverij

SMALL  PRESS

65A alexander de Grote
69 aoki, noriko
67 Cosplay Maakie
68 Crack Brained 
101 Dinesh & Harvey
80 Gruijl, elmer de
76 Haes Illustraties 
75 Heer, Margreet de
74 Infocomics
78 Laureysens, Walter
70 rangaku production Graphics
71 sjambar, rames
82 tommy a
79 Yan Gevuld
77 zoomdog
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4 8 e
e d i t i e !  

A InForMatIe
B expositie 50 jaar agent 327
C Kidsland – kinderanimatie
D Workshopruimte
E Mangacampus – photobooth
F expositie 75 jaar tom poes
G expositie suptiel Haags
H Horeca – terras
I Halpodium
J Interviewpodium
K zaalpodium

L expositie Wasco
M expositie Koning Willem I
N expositie stripschapprijzen
O expositie filmposters
P Fondspresentatie Uitgeverij Xtra

stripverzamelbeurs

T toiletten

nooduitgangen

NN NN NN NN
NN

NN

NN

NN

NN

NN
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Aimée de Jongh
16 Don Lawrence Collection   

Aloys Oosterwijk
16 Don Lawrence Collection   

Barcas
82 alexander de grote 

Bart Proost
82 alexander de grote   

Benn
9 arcadia   

Chanouga
17 Strip2000   

Charel Cambré – zaterdag
foyer B-gevaar  

D’Auwe
39 Buddy’s   

Daan Jippes
46 Studio Lijnlust   

Daniel van den Broek
1 Het Stripschap  

Dick Heins
16 Don Lawrence Collection   

Dinesh van den Berg
101 small press   

Ed van der Linden 
77 zoomdog   

Elmer Gruijl
80 small press   

Eric Hercules 
16 Don Lawrence Collection   

Eric Heuvel 
23 Uitgeverij L
16 Don Lawrence Collection   

Erik Kriek
25 Scratch   

Evi Nijs 
2 Syndikaat   

Félix Guérain 
16 Stripstift   

Fred de Heij 
16 Don Lawrence Collection   

Geert De Weyer
18 Ballon Comics   

Gerard Leever
17 Strip2000    

Gerard van der Werken
100 Windmill    

Gerben den Heeten 
60 small press   

Gerben Valkema 
16 Don Lawrence Collection   

Gilles Dal 
18 Blloan   

Hans van Oudenaarden
16 Don Lawrence Collection   

Harvey Davelaar
101 small press   

Hein de Kort
23 Uitgeverij L

in de kolom rechts op pagina 13, 17 & 19 staan de namen van de stripmakers die 
komen signeren op De stripdagen. Met een blauw cijfer staat de stand aangegeven
waar je ze kan vinden. alle stands staan vermeld op de plattegrond op pagina 16 en 17. 
Uiteraard is deze lijst met stripmakers onder voorbehoud. De meest actuele lijst met
de signeertijden en signeerdagen vind je op www.destripdagen.nl onder het kopje
Stripmakers en uiteraard ook op www.catawiki.nl/destripdagen en op
m.catawiki.nl/destripdagen

Het Stripschap op De Stripdagen
zoals in de lijst rechts te zien is, signeren weer een groot aantal stripmakers in de stand
van Het Stripschap, dit keer bij de ingang van de Beurshal. kees Sparreboom, Robert van
der kroft, Hennie Vaessen, Vick, Shane Brazen, Larie Cook en Daniel van den Broek zijn weer
van de partij.

Speciale gasten…                                                                                                                 
naast de vaste stripmakers die 
bij Het Stripschap signeren, zoals
robert van der Kroft van Claire,
verwelkomen we ook een aantal
stripmakers die voor een gastop-
treden naar De Stripdagen komen.
We denken dan aan nix, Wouter
Mannaert, serge Baeken en
simon spruyt, die in de stand van
Blloan in de BEURSHaL signeren,
maar zeker ook aan de strip-
makers van Donald Duck en aan
Charel Cambré van Amoras en 
Luc Morjaeu van Suske en Wiske,
die in de foyer van De Brood -
fabriek signeren.

Interviewpodium
in de Beurshal vind je het interviewpodium. Hier wordt door-
lopend een groot aantal stripmakers kort geïnterviewd. na
het interview vinden er korte signeersessies plaats. Ook
wordt er ter plekke een doorgeefstrip gemaakt. 
Deze marathoninterviews worden georganiseerd in samen-
werking met de Beroepsvereniging nederlandse Stripmakers. 

De stripmakers op
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Hennie Vaessen – zondag
1 Het Stripschap  

Hugo Seriese
76 Haes illustraties   

Ibrahim R. Ineke
27 Sherpa   

IJsbrand Oost
16 Don Lawrence Collection   

Jan Bart Dieperink
17 Strip2000   

Jeroen Janssen
25A Blavk Olive press   

Jeroen Steehouwer
16 Don Lawrence Collection   

Jesse van Muijlwijck
44 Jesse Cartoons   

Johan De Moor
18 Blloan   

Johan de Neef
100 Windmill   

Jorg de Vos
16 Don Lawrence Collection   

Kees Sparreboom – zaterdag
1 Het Stripschap   

Kenny Rubenis
17 Strip2000     

Larie Cook –zondag
1 Het Stripschap   

Lenart Slabe 
101 small press   

Luc Morjaeu
25 Scratch   

Maaike Hartjes
Foyer Stripschap     

Marcel Rouffa
17 Strip2000   

Margreet de Heer
75 small press   

Mario Alberti
11 Hum   

Marissa Delbressine 
16 Don Lawrence Collection   

Mark Hendriks
25 Scratch   

Marq van Broekhoven
2 Syndikaat   

Mars Gremmen
17 Strip2000   

Martin Lodewijk
23 Uitgeverij L
16 Don Lawrence Collection    

Meinder Buynink
62 small press   

Milan Hulsing
25 Scratch   

Nix 
18 Blloan   

Noriko Aoki
69 small press   

Mario Alberti voor het eerst op De Stripdagen

Een van de hoofdgasten van deze Stripdagen is
de italiaanse striptekenaar Mario alberti (1965). 
Hij studeerde economie en schreef een scriptie
over distributie van stripboeken. Rond 1990
begon hij zelf strips te tekenen en te publiceren. 
Vanaf 1993 tekent hij voor de Bonelli Studio,
onder andere de reeks Nathan Never. Van zijn
hand en vertaald in het nederlands zijn Kronieken
van legioen en Cutting Edge. 
naast Europese strips tekent hij ook voor DC
comics (Spiderman, Aquaman, Wonder Woman). 
in 2015 vroeg Bonelli hem een verhaal te tekenen
in de gloednieuwe Tex Willer-serie. Dit resulteerde
in Frontera!, op scenario van Mauro Boselli. in
tegenstelling tot de meeste Bonelli-uitgaven
(zwart/wit en op pocket formaat) is dit een kleu-
renalbum op a4 formaat. Ook Serpieri (Druuna)
tekende al een album in deze reeks. 
Uitgeverij HUM! publiceert dit album onder de titel Rangers over de grens! en dit album zal
op De Stripdagen voor het eerst te koop zijn. alberti zal beide dagen in Rijswijk aanwezig
zijn om zijn nieuwe album van een tekening te voorzien.

Stripworkshop
Ook in de Beurshal is de Stripworkshop.
Daar vinden het hele weekend rond verschillende
thema’s workshops plaats, zowel voor volwassenen
als voor kinderen. Leer de eerste beginselen en de
geheimen van het stripmaken van professionele
stripmakers. Deelname aan alle workshops is gratis.
De verschillende workshops worden gegeven door:                                                                                                                

· Meinder Buynink

· Sanne-Maartje Hijdra

· Sam Hijdra

· Magali

· Thomas Langedijk

· Rames Sjambar

· Dick Heins

De stripmakers op
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De stripmakers op
Peter de Wit
3 Sigmund pop-Up Store    

Pieter Hogenbirk
17 Strip2000   

Ramon Schenk 
100 Windmill      

René Bergmans
17 Strip2000   

René Uilenbroek
K zaal podium   

Rik van Niedek
100 Windmill   

Robbert Damen
16 Don Lawrence Collection   

Robert van der Kroft 
1 Het Stripschap   

Robert-Jan Rueb
58 kap nâh!   

Robin Mies
77 zoomdog   

Romano Molenaar 
16 Don Lawrence Collection     

Serge Baeken 
18 Blloan   

Shane Brazen –zaterdag
1 Het Stripschap 

Steven de Rie
100 Windmill   

Simon Spruyt
18 Blloan     

The Tjong-Khing –zaterdag
27 Sherpa  

Thomas Langedijk
17 Strip2000   

Tom van Dun
74 infocomics   

Tommy A/Prins Kat 
65A Strip2go   

Typex
25 Scratch   

Vick –zaterdag
1 Het Stripschap   

Walter Laureyssens
78 small press   

Wasco 
25 Scratch, 
25A Black Olive press   

Wauter Mannaert 
18 Blloan   

West Givner
53 Swordquest   

Wilbert Van der Steen
17 Strip2000   

Willem Ritstier
16 Don Lawrence Collection   

Willy Linthout
100 Windmill   

Yan Gevuld
79 small press     

De Sigmund Pop-Up Stand
in november 2015 kon men in een van de beroemde negen Straatjes in amster -
dam de Sigmund pop-Up Store aantreffen en of dat niet genoeg was, was 
peter de Wit afgelopen maand januari te gast in de amsterdamse boekwinkel
Scheltema op het Rokin, in het kader van hun stripmaand.
Wie dat allemaal zo maar gemist heeft of er niet genoeg van kan krijgen: peter de
Wit heeft op De Stripdagen een pop-Up Stand met onder meer zijn Sigmund
boeken: DSM – De Sigmund Methode, de gloednieuwe 5e druk, Sigmund in gronings
dialect, de Engelstalige uitgave My Therapy Needs YOU en natuurlijk de Vijfen -
twintigste sessie én de populaire Sigmund weet wel raad-serie.
Verder nog de Sigmund verjaardagskalender, Sigmund wenskaarten en ansicht-
kaarten, Sigmund koelkastmagneten, Sigmund t-shirts (dames en herenmodel)
gesigneerde Sigmund artprints ‘a Caran d’ache Day’, met en zonder lijst óf als
canvasprint op houten frame.
Tot slot zijn er Sigmund originelen van cartoons en van de dagstrip uit de
Volkskrant, met en zonder lijst.
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Er is nog veel meer te doen!
Ook worden er in kiDSLanD allerlei doe-dingen georganiseerd. Er kan worden
gepuzzeld met puzzels van puzzelman, er kan worden (in)gekleurd, doe mee
met de schattenjacht, je kan worden geschminkt en er is een speciale
stripleeshoek, met dank aan Uitgeverij Strip2000.

Stripveiling
Op zondag wordt om 11.30 uur op het zaalpodium in de patriazaal ook een
stripveiling georganiseerd waar je voor heel weinig geld stripboeken en strip-
speelgoed kan kopen. Maar let op! als je wil bieden, moet je er wel snel bij zijn. 
En verboden voor ouders!

Stripquiz
in de BEURSHaL is een podium waar allerlei activiteiten plaatsvinden die ook
leuk zijn voor kinderen. zoals de strIpQUIz op zondag om 12.00 uur. Het HaL-
pODiUM vind je uiteraard terug op de plattegrond, zie pagina 16. 
De quiz wordt gepresenteerd door niemand minder dan Willy Vanderstrip!
Op beide dagen is op datzelfde HaLpODiUM ook een wedstrijd voor striplief-
hebbers die zich graag verkleden als striphelden. Dat heet met een moeilijk
woord CospLaYers Contest. Het is iedere dag om 16.00 uur, zie pagina 6. 
Overigens lopen deze COSpLaYERS ook rond en kun je met ze op de foto!

Stripmakers in het wild 
natuurlijk zou De Stripdagen De Stripdagen niet zijn als er niet heel veel 
stripmakers zijn, zoals tekenaars van Suske en Wiske en van Donald Duck. 
in dit programmaboek staat een lijst met stripmakers, op pagina 19 en 21 en
23, maar op de website staan er nog veel meer!

Kidsland

Geronimo Stilton
gi-ga-geitenkaas! Ook superheld geronimo
Stilton is er zowel op zaterdag als op zondag
weer bij! Heb jij hem altijd al een keertje willen
ontmoeten? kom dan langs! Je kunt gratis op
de foto met geronimo en uiteraard is er tijd
voor een originele poottekening. Maar er is
nog veel meer te beleven! Er wordt voorgele-
zen uit een van geronimo’s boeken, je kunt
met geronimo komen knutselen en bovendien
is striptekenaar kimberley aanwezig die je
leert hoe je geronimo zelf moet tekenen!

Maar dat is nog niet alles! Dit keer neemt
geronimo een special guest mee… niemand
minder dan zijn eigen zus en speciaal verslag-
geefster Thea Stilton! Ook zij deelt graag
poottekeningen uit en vindt het leuk om met
jou op de foto te gaan. En wil jij een gi-ga-
cool stripboek van geronimo of Thea Stilton
winnen? neem dan je eigen (strip)verhaal of
(strip)tekening mee naar De Stripdagen en
lever ze bij Thea in. Wie weet ga jij dan wel
naar huis met deze felbegeerde prijs! 

In de BEURSHAL is een gedeelte speciaal ingericht voor de allerkleinste stripliefhebbers. 
Waar? Dat staat op de plattegrond op pagina 16 en 17 aangegeven. Veel plezier in KIDSLAND!

o p  z o n d a g
11:00 – Sanne-Maartje Hydra
12:00 – Dick Heins

(speciaal voor kinderen)                                                                                      
14:00 – Rames Sjambar
15:00 – Thomas Langedijk

(speciaal voor kinderen)                                                                        
16:00 – Sanne-Maartje Hydra

o p  z a t e r d a g
11:00 – Meinder Buynink

(speciaal voor kinderen)                                                                                    
12:00 – Sanne-Maartje Hydra
13:00 – Thomas Langedijk

(speciaal voor kinderen)                                                                          
14:00 – Rames Sjambar
15:00 – Sanne-Maartje Hydra
16:00 – Rames Sjambar

Leer striptekenen in de workshops

In de BeUrsHaL is ook een
gedeelte voor WorKsHops.
Verschillende tekenaars vertel-
len hoe strips worden gemaakt
en laten ook zien hoe je zelf een
strip kan maken. Rechts staat
aangegeven of de workshop
speciaal voor kinderen is of niet.

Stripprijs
Tenslotte wordt op zondag om 13.00 uur in de
paTRiazaaL de prijs uitgereikt voor het Jeugd-
album van het Jaar. Er zijn drie jeugdalbums
genomineerd en een jury van schoolkinderen uit
Rijswijk heeft uit die drie het Jeugdalbum van
het Jaar uitgekozen! Leuk om te weten, toch?
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Stripjaar 2016

Zaterdag van 14.15 – 15.00 uur

·presentatie van Stripglossy, het nieuwe strip-
blad van Uitgeverij personalia. Deze uitgeverij
heeft eerder de Jan Kruis Glossy, de Bommel
Glossy, boeken over stripmaker Dick Matena en
tekenfilmmaker Børge Ring en het stripalbum
Tom Poes en de  pas-kaart uitgegeven. 
De presentatie wordt gegeven door uitgever Seb
van der kaaden.

·Uitgeverij Scratch bestaat inmiddels meer 
dan een jaar en heeft onlangs aangekondigd een
tijdschrift voor literaire strips van grote binnen-
en buitenlandse stripmakers uit te brengen. 
Uitgever Hansje Joustra komt over scratches
vertellen.  

·Het tweejaarlijkse stripdagen Haarlem komt 
in juni met de dertiende editie van het festival.
Voor het eerst tiendaags en voor het eerst met
artistiek directeur Tonio van Vugt, die een tipje
van de sluier komt oplichten.

Er staat het komende jaar nogal wat op stapel in stripland. Actuele informatie en plannen rond een
aantal stripprojecten worden op De Stripdagen gepresenteerd op HET ZAALPODIUM in de PATRIAZAAL.

Zondag van 14.00 – 14.45 uur

·De Toonder Compagnie viert dit jaar met zijn
partners, zoals De Stripdagen en Het Stripschap,
75 jaar tom poes. 
Willem Feltkamp van de Toonder Compagnie
geeft een overzicht van de vele activiteiten die
dit jaar in het kader van dit jubileum worden
georganiseerd.

·Het nederlands Stripmuseum in groningen
krijgt er een broertje of zusje bij. in Rotterdam.
in de zomer wordt daar een nieuw museum
geopend dat zich volledig richt op strips. 
Directeur Mark Cleijnen licht toe waarom iedere
striplezer, jong of oud, absoluut na de opening
strips – Het stripmuseum voor het beeldverhaal
moet bezoeken.

·Ook Uitgeverij Strip2000, dit jaar winnaar van
de p. Hans Frankfurtherprijs, komt met een eigen
stripblad met strips die later bij deze uitgeverij
in album zullen verschijnen. 
Hoofdredacteur kurt Morissens vertelt over de
oorsprong en de plannen rond dit nieuwe, gratis
stripblad dat de werktitel Leuk meekreeg.
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A D V E R T E N T I E

Ahoy! 

Het elfde deel 
komt eraan!

Elk 
kwartaal 

een 
nieuwe  
titel!

Ook verkrijgbaar als e-book
via de app van Bliyoo voor

€8,99 per deel

w ww . s t r i p s t i f t . n l

SLECHTS

€9,95
per deel
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De vereniging Het stripschap werd meer dan 45 jaar geleden opge-
richt met als belangrijkste doel de waardering van het beeld -
verhaal, en in het bijzonder van het nederlandse beeldverhaal, te
bevorderen. zo wordt in opdracht van Het stripschap het grootste
stripfestival van nederland georganiseerd, De stripdagen, en reikt
de vereniging al 43 jaar de belangrijkste stripprijs van nederland
uit, de stripschapprijs. 

Stripprijzen
Daarnaast heeft Het Stripschap in die 45 jaar ook
stripprijzen uitgereikt aan stripmakers voor de
beste stripalbums van het jaar en aan personen uit
de stripwereld voor hun bijzondere verdiensten. 
Ook voor stripmakers die aan de wieg stonden van
het nederlandse beeldverhaal is er een prijs, de
Bulletje en Boonestaak Schaal.
Verder heeft Het Stripschap het initiatief genomen
voor de koninklijke onderscheidingen van de strip-
tekenaars Don Lawrence (van Storm), albert Uderzo
(van Asterix) en Martin Lodewijk (Agent 327 en
Storm) en van stripkenner kees kousemaker. 
Tenslotte worden talloze kleinere projecten in de
stripwereld ondersteund, zoals bijzondere uitga-
ven, tentoonstellingen, educatieve programma’s.

Archivering
Het Stripschap is ook één van de initiatiefnemers van het strip -
documentatiecentrum nederland, waar in samenwerking met de
Bijzondere collecties van de bibliotheek van de Universiteit van
amsterdam één van de grootste stripcollecties van nederland
wordt beheerd. 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, klassieke
strips uit te geven en exposities te realiseren.

Ga naar de stand van Het Stripschap op 

Het Stripschapplein en word lid voor €26,95 per jaar.

Dan krijg je het entreegeld terug!
Bovendien krijg je als welkomstcadeau
de luxe prent met Elsje van Gerben Valkema.

Als lid van Het Stripschap 

krijg je ook 4 keer per jaar

StripNieuws toegestuurd. 

Het nieuwste nummer krijg 

je al op De Stripdagen.

Je kunt ook lid worden door 

op www.stripschap.nl
op de pagina ‘Lid worden’ 

het formulier in te vullen.

Gratis naar

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.
in 2011 ontving Stripschrift de p. Hans Frankfurtherprijs voor bijzon-
dere verdiensten.

Het Stripschap geeft zelf het verenigingsblad
StripNieuws uit, met nieuws over Het Stripschap,
achtergronden van het beeldverhaal en veel strips,
waaronder Claire, Willems Wereld en Snippers, maar
ook klassieke strips. StripNieuws is gratis voor leden
van Het Stripschap. Daarbij geeft Het Strip schap
een digitale nieuwsbrief uit. 
Het Stripschap heeft een website, www.strip
schap.nl, en is ook te vinden op Twitter, Facebook
en zelfs op You Tube met HetstripschapBeweegt. 
Verder is er een een blog: blog.stripschap.nl
Ook 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, stripken-
ners, stripliefhebbers, stripfestivalorganisaties, stripinformatiebla-
den en andere striporganisaties heeft Het Stripschap er in de afge-
lopen 45 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 voort durend in beweging en nieuwe
uitdagingen liggen op Het Stripschap en hun collega’s te wachten! 
Het Stripschap heeft een kleine 1100 leden. Wil jij Het Stripschap
ook steunen, kijk dan voor meer informatie op www.stripschap.nl

? Dat kan!

Dit is Het Stripschap!



Paulus
de boskabouter

De reeks Gouden Klassiekers met de mooi-
ste verhalen van Jean Dulieu telt nu 13 delen.
Alle boeken zijn voorzien van de originele 

illustraties. Bovendien hebben 
alle titels een bijlage met 
achtergrondinformatie en 

bijzonder illustratie-
materiaal.

Van een aantal 
delen verscheen 

ook een genummerde 
beurseditie in beperkte 

beperkte oplage.

www.demeulder.nl

Stripboekenwinkel anno 1977

Korte Hoogstraat 16
3011 GL Rotterdam

Nederland

010-4331710
info@yendor.nl

of bestel online
www.yendor.nl
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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.destripdagen.nl

Interim bestuur
Meerten Welleman 

– voorzitter
Wim de Jong
– secretaris
rik Mooren  

– penningmeester

Festivaldirecteur
ton schuringa  

Cover & affiche
Gerben Valkema  

Redactie
ton schuringa

Meerten Welleman  

Tekst- en beeldbijdragen
Jim Bella

Gina Busink
DC Comics

richard Drukker
nicole eerens

Maaike Hartjes
Cok Jouvenaar

Familie Frankfurther
ronald Kroon
rolf Kruger

Marvel Comics
ton Meijering

alex olijk
robin schouten
ton schuringa

Gerben Valkema
De Wakkere Muis

Warner Bros.
Winterman photography

Vormgeving
rudy Vrooman, zaandam

Druk
platformp, rotterdam

Met dank aan
alle adverteerders, stand -

houders, partners en sponsors

Het copyright van het 
beeldmateriaal berust bij de 
desbetreffende auteurs en/of 

uitgevers. Stichting De
Stripdagen en haar medewerkers

kunnen op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld

voor eventuele onjuistheden en
de daardoor geleden schade.

Tot volgend jaar!

Openingstijden
De openingstijden van De stripdagen zijn:                                                                                                 
zaterdag 27 februari 2016 10:00 – 17:00 uur
zondag   28 februari 2016 10:00 – 17:00 uur

Toegangsprijzen
De toegang bedraagt € 10,00 per persoon per dag

in de voorverkoop kost een kaartje € 7,50 
zie de website www.destripdagen.nl 

kinderen onder de 16 jaar 
onder begeleiding van hun ouders: GratIs toegang.                                    

Leden van Het Stripschap: GratIs toegang                                                                                                  

Toegang met de           -kortingsbon: € 7,50                                                                                                            

Tegen inlevering van het toegangsbewijs voor zaterdag: 
toegang op zondag voor € 5,00

Locatie en vervoer
De Broodfabriek is te vinden aan:                                                                                                            
Volmerlaan 12 – 2288 GD  rijswijk
Het evenementencomplex is gelegen vlakbij de 
afslag 10 rijswijk/plaspoelpolder van de a4.                             
parkeren in de omgeving is gratis.
station rijswijk is op vijf minuten loopafstand. 
HtM-tram 17 rijdt vanaf het hart van Den Haag 
via Den Haag Centraal en Hollands Spoor 
naar bijna voor de deur.

De aankleding
Dit jaar wordt de aankleding van De Stripdagen 
mede verzorgd door Uitgeverij 

Belangrijke praktische informatie

Hotel
in het hotel dat de festivalorganisatie heeft geboekt voor 
de duur van het festival, Worldhotel Grand Winston vlakbij De
Broodfabriek, zijn enkele kamers beschikbaar voor bezoekers
die van ver komen en De Stripdagen op beide dagen willen
bezoeken. Wie relatief voordelig in de buurt wil overnachten,
kan informatie hierover opvragen via: info@stripdagen.nl

Laaktheater
Dit is één van de vele kleine theaters in Den Haag, waar 
iedereen terecht kan voor film, (jeugd)theater en muziek. 
Het is gelegen net over de grens van Rijswijk en sluit zich
daarom graag aan bij De Stripdagen. Daarom werd op 
woensdag 17 februari de nieuwste asterix film Asterix en de
Romeinse Lusthof vertoond. 
Laaktheater, Ferrandtweg 4t, 2523 Xt Den Haag




