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Twintig jaar Kamper Stripspektakel. Dat is een hele mijlpaal. 
Wie had ooit kunnen denken dat…. Nee, ik ga niet weer die verhalen vertellen 
over hoe kleinschalig het is begonnen. Het Kamper Stripspektakel is nu een 
evenement dat niet alleen een stevige plaats heeft verworven in Kampen, maar 
ook meetelt in de stripwereld.
Waar andere stripevenementen zich richten op superhelden of de hyper-artistieke 
kant opgaan, is het Kamper Stripspektakel door de jaren heen zichzelf gebleven. 
Een vrolijke familiedag voor iedereen, waar alle facetten van de strip een plaatsje 
hebben, maar waar toch vooral de sfeer van gezelligheid en van ‘samen een hobby 
delen’ de overhand heeft. 
In die twintig jaar hebben we heel veel tekenaars en scenaristen mogen 
begroeten. Sommigen zijn helaas niet meer onder ons, maar we koesteren mooie 
herinneringen aan hen. 
Ook dit jaar kunnen we bogen op een enorme lijst van prominenten uit de 
stripwereld die allemaal de moeite nemen om naar Kampen af te reizen, velen 
zelfs al jaren achtereen.
Daarnaast is het verheugend dat een groeiend aantal jonge, aanstormende 
talenten de weg naar Kampen weet te vinden, dit zijn immers de prominenten 

van morgen.

Daarom wil ik niet te veel 
terugkijken bij deze 20e 
editie, maar juist de blik op 
de toekomst werpen. Het 
stripverhaal leeft en op onze eigen bescheiden manier hebben we daar een 
bijdrage aan mogen leveren. 
Er is ongelooflijk veel jong talent waar we in de toekomst nog heel veel van 
zullen horen. Neem alleen al de inzendingen voor onze striptekenwedstrijd. 
Voor de jury wordt het steeds moeilijker om uit al die fantastische 
inzendingen op hoog niveau een keuze te maken.  

Geen terugblik dus, maar een blik op de jaren die komen. Een blik vol 
vertrouwen. 

Voorwoord

www.kamper-stripspektakel.nl
 2 

Het Kamper Stripspektakel wordt financieel 
mogelijk gemaakt door: 
De Gemeente Kampen
Ondernemersvereniging Kampen (OVK)
De adverteerders in dit Programmaboek 
Drukkerij Zalsman
Van Lente Verhuur
Restaurant Bij Alex
IJzerman Transport
Banketbakkerij Smit
Dank ook aan onze publicitaire sponsors:
De Stentor
Weekblad De Brug
Kampenonline.nl
Het Stripschap/Stripnieuws
RTV Oost
Omroep IJsselmond
Stripglossy
Stripschrift
En alle anderen die op wat voor manier, via social 
media of anderszins aandacht geven aan het Kamper 
Stripspektakel

 

Dit programmaboekje voor het 20eKamper 
Stripspektakel werd samengesteld door Paul 
Reichenbach, met bijdragen van Mark van Rossum.
Een speciaal woord van dank aan Paul Geerts voor de 
mooie omslagtekening.
Vormgeving: REBA Productions
Druk: Zalsman Kampen
Logo: Pieter Hogenbirk
Dank aan Marion van de Berg, Sibilla Horst, Gwen 
Mustamu en Richard Tennekes voor de foto’s
Dit Programmaboekje is een uitgave van Stichting 
Kamper Stripspektakel

© Stichting Kamper Stripspektakel
Het copyright op geplaatste foto’s, strips, illustraties 
en teksten berust bij de makers en/of hun 
rechthebbenden.

Organisatie: Bestuur Stichting Kamper Stripspektakel
Paul Reichenbach (voorzitter)
Anja Boons (penningmeester)
Jan Heinecke (secretaris)
Greet IJzerman (advertenties/commissielid)
Anneke IJzerman (advertenties/commissielid)
Dik Helleman (administratie/commissielid)
Erwin Bastiaans (commissielid/adviezen markt)
Marianna Nijman (marktmeester)
Wisselend team van enthousiaste vrijwilligers

Volg ons op:
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In de binnenstad van Kampen geldt 
betaald parkeren en parkeren voor 
vergunninghouders. Hier wordt 
streng op gecontroleerd.

Gratis parkeren kan:
Op het Burgemeester Berghuisplein 
bij het stadhuis
Bij de Noordweg
Bij het Stationsplein/Politiebureau 
aan de overkant van de IJssel, t/o het 
station.

 Het van Heutszplein
  binnenplaats  
Stadskazerne

 De Kamper Kogge
 Podium

  Burgemeester  
Berghuisplein
 Noordweg
 Stationsplein

O
udestraat

Stadsbrug

Parkeren in 
Kampen

Onze nieuwe 
mascotte: 
Koba van 
Kampen
Even voorstellen: ik ben Koba van Kampen, de 
nieuwe mascotte van het Kamper Stripspektakel
Het bestuur van de Stichting Kamper 
Stripspektakel wilde graag een eigen logo en 
mascotte. 
Tekenaar Pieter Hogenbirk kwam op het 
fantastische idee om mij daarvoor te nemen.
Het rokje ‘model lampenkap’ dat hij me heeft 
gegeven flatteert niet echt, maar het is wel 
praktisch. Er zit nogal wat onder, weet je en dat 
is nu niet zo in zicht.
Kampen heeft iets met koeien, denk maar 
aan mijn betoverovergrootmoeder Coba van 
Campen die ze ooit eens omhoog hebben 
getakeld aan de Nieuwe Toren. Iedereen kent 
het verhaal en legt het verband. Mochten er 
toch nog mensen zijn die het verhaal niet kennen, dan vinden ze mij vast wel schattig. We kunnen dan altijd nog uitleggen 
waarom ze voor mij hebben gekozen.
Zo heeft het Kamper Stripspektakel met mij als rechtstreekse afstammeling niet alleen een leuk beeldmerk, maar ook een 
blijvend eerbetoon aan die arme Coba van Campen. Mooier kan het haast niet.
Misschien kan ik als mascotte ooit nog eens in levenden lijve komen vlaaieren,... eh... flyeren, dat moet toch ook opvallen. In 
ieder geval zal ik mijn best doen om als een herkenbare blikvanger voor het Kamper Stripspektakel over te komen.

Door de hele Oudestraat:

De Dixie masters
De Haagse Ballonnenboer
Da Bant

Ikonenmuseum (Buiten Nieuwstraat 2, 
bij de Botermarkt)
10.00-17.00 Expositie Vita-ikonen van 
striptekenaars (zie artikel)

De Sigaar (Botermarkt)
10.00-17.00 expositie prijswinnaars 
Grote Striptekenwedstrijd en Kinder 
Striptekenwedstrijd

Hele dag:
Plein voor de stadskazerne
Graffiti schilderen voor iedereen

Programma

Gouden Zaal van het Stedelijk Museum:
11.30 uur  OPENING  
  Prijsuitreiking 
Striptekenwedstrijd 2018 
Presentatie nieuwe uitgaven
  Muzikale omlijsting

Op het Koeplein:

12.00 muziek 
12.30 Stripquiz (volwassenen) met Willy     
Vanderstrip
13.00 optreden Jac Ruiten
13.30 Herrie de Heks 
14.00 Prijsuitreiking 
kinderstriptekenwedstrijd
14.15 Stripquiz (kinderen) met Willy 
Vanderstrip
15.00 Herrie de Heks
15.30 muziek

(tijden en programmaonderdelen kunne gewijzigd worden. Zie voor actuele 
gegevens de borden op het Koeplein)
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Wie komen 
er allemaal?

uit Nederland:
Marq van Broekhoven                      Peer de Plintkabouter / Marq  
    denkt
Eric Heuvel                                         January Jones / Bud Broadway
Pieter Hogenbirk                              De Ruyter / Bertus Boegspriet /  
    van Oranje
Herman Roozen                            scenarist diverse series / Opa
Meinder Buyninck                 Vindt-ie leuk 
Wilma van den Bosch                     illustrator kinderboeken /   
    Donald Duck
Arie van Vliet (onder voorbehoud)  Kim & Eddy / Flipje / Sam en   
    Sarah
Dinie de Zeeuw                                   DiniezFantasyArt
Piet Voordes                                  illustrator / Ernst, Bobbie en  
    de rest / Keet
Willem Ritstier (onder voorbehoud)            scenarist diverse series / Wil’s  
    Kracht
Marissa Delbressine (onder voorbehoud)    Ward
Hans van Oudenaarden                     Help me Rhonda / Puppy From  
    Hell / Bob Evers     
Caroline van der Lee                        o.a. scenarist Puppy From Hell
Wilbert van der Steen   illustrator kinderboeken /   
    Ayak en Por/ special Suske &  
    Wiske
Romano Molenaar               Storm / J.rom
Mark van Herpen                       Hotel Nevelzicht / Sting
Tim Artz                                 Tom Poes
Alex Turk                                 Timo
Jan-Roman Pikula                      illustrator / Donald duck
Martijn Takke                        Terra Fantasia
Frank Jonker                          scenarist allerlei series
Hans Harleman(Hansha)              cartoonist
JoDa Entertainment (Daan en Jorgo) diverse one-shots
Jeroen Steehouwer                        strips/kinderboeken/enz.
Ed van der Linden                        schilderijen
Ralph Dikmans                           Andersman
Roy Bergsma                           illustrator
Skelte Braaksma                          1eprijs Wedstrijd 2017
Kenny Rubenis                               Dating For Geeks
Kees de Boer                                    o.a. Max Laadvermogen/Agent  
    en boef
Gerard Leever                             o.a. Suus en Sas/ Oktoknopie
Bert Dijkink                               Het jaar van de kreeft
Danker Jan Oreel                           o.a. Hel/Geschiedenis van Zee 
    land
Hennie Vaessen                                    o.a. Slag om Arnhem/Atlantik  
    Wall
Tine Bouwhuis                           o.a. Slag om Arnhem/Atlantik  
    Wall
Harry Jansen                                  HARRY
Nico Schuurman

Lees meer: http://www.kamper-stripspektakel.nl/tekenaars/wie-komen-er/

uit België:
Paul Geerts                                    Mo, Jade en Plakapong / Suske  
    & Wiske
Walter Laureyssens (Walterell)     Killroy / Bessy
Ron van Riet                                      Robert en Bertram / Zwik en  
    Zwak
Dirk van der Auwera (d’Auwe)          Ridder Dolf / Knokke-Heist   
    gestript / FC Schwalbe
Marc Verhaegen                                Het Gitaarmuseum / Senne en  
    Sanne
Jessica Raes                                        o.a. Fairy Tales/wenskaarten
Yan Gevuld                                          Grueson
Waldo van Gheluwe                           o.a. Zarkad/Kish
Eric de Rop                                          Schanulleke/
Steve van Bael                                  Figaro/Iris/Link
Ferry van Vosselen                            Alex / Tristan
Ivan Adriaenssens                              o.a. ‘Afspraak in    
    Nieuwpoort’/’Elsie en Mairi’/De  
    laatste Braedy’
Eugeen Goossen                                    studiomedewerker Willy Van 
    dersteen
Thomas du Caju                                 Sabatini/Little England
Mario Boon                                         o.a. Texas Strangers/De schat  
    van ’t Stad
Patrick van Oppen                              De Vries / 24/7  

uit Duitsland:
Andrée Schneider                    fantasy illustraties/games

uit Wit-Rusland:
Dmitry Yakhowsky                        De slag om Kampen / Het einde  
    van de roofridder‘Ik ben niet zo van tegen schenen trappen…’

Eén van de tekenaars die ieder jaar in Kampen te vinden is, is multi-talent 
Pieter Hogenbirk. Jong en oud komt bij zijn stand om een karikatuur te laten 
maken. Ik heb het vaak vanaf de zijlijn mogen aanschouwen. Afwachtend kijkt 
‘de getekende’ toe hoe Pieter eerst met een blauw potlood over het papier gaat 
om het vervolgens met een fineliner te verfijnen. Bij teruggave van het boek, is 
het resultaat altijd hetzelfde: een lach van oor tot oor, waarbij de karikatuur 
trots wordt gedeeld met vrienden en/of familieleden. 
Dit jaar heeft Pieter de voorplaat van dit programmaboek gemaakt en er is ook 
een expositie in de stadskazerne. Voldoende reden om elkaar even te spreken.

Pieter, wat is er veel te zien op de voorpagina! Het is 
een feest om naar te kijken. Hoe ben je op het idee 
gekomen? Waren er dingen die erin verwerkt ‘moesten’ 
worden?
Kampen en De Ruyter moesten er sowieso in en dan komen 
Kokkie en Ouwe Tjeerd als vaste bijfiguren ook al snel om 
de hoek kijken. Om de koe kon ik ook niet heen natuurlijk, 
ditmaal in de mast i.p.v. aan de toren.

Op jouw Facebookpagina lees ik veel over ‘De 
Krachtcentrale’. Als ik het goed begrijp is dit jouw 
nieuwe werkplek (atelier)? Kun je hier wat meer over 
vertellen? 
Het is een oude energiecentrale van de BNI, een 
behangfabriek in Huizen. De oude ketels en turbines zijn er 
al jaren uit maar het is een prachtig pand, gebouwd in de stijl 
van De Nieuwe Zakelijkheid. Er komt horeca in, een galerie, 
creatieve ruimtes enz, enz. Volgend jaar april zou het af 
moeten zijn en krijg ik daar een werkplek waar ik mijn strips 
kan maken en een atelier voor de kunstwerken.

Sommige kunstenaars concentreren zich op één stijl, 
maar jij bent van vele markten thuis. Zowel in het 
materiaal dat je gebruikt (o.a. pastel, aquarellen, 
beelden) tot stijl (naakten, strips, fototoons, 
karikaturen, fotografie…)  
Het is allemaal tekenen of schilderen, het ene vraagt nou 
eenmaal een andere aanpak en techniek dan het andere. Je 
kunt met pastelkrijt bijvoorbeeld niet gaan peuteren, dus als 
je dat voor ogen hebt zul je een materiaal moeten gebruiken 
waar dat wel mee kan. Dat vereist dan ook meteen een andere 
manier van tekenen en dan is het wel handig als je dat onder 
de knie hebt. Veel oefenen dus.

Heb je voorkeur? Zit er een scheiding tussen werk 
(opdrachten) en vrij werk?
Ik heb geen voorkeur, in mijn vrije werk laat ik het komen 
zoals het komt. Als de behoefte ontstaat om iets te tekenen 
of te schilderen dient zich dat meestal vanzelf aan en duik 
ik er helemaal in. Bij mijn opdrachtwerk is dat natuurlijk 
anders, dat moet op tijd af en aan de wensen van de klant 
voldoen. Dat opdrachtwerk doe ik voor de boterham en het 
vrije werk voor het beleg maar dat zou in de Krachtcentrale 
weleens andersom kunnen zijn. Fotografie is mijn hobby, je 
moet tenslotte ook een hobby hebben.

Zijn er stijlen/materialen, die je in de toekomst wilt 
proberen? 
Ik hou niet zo van het woordje ‘stijl’, dat riekt naar 
een formule die vastligt. Ik ben meer geïnteresseerd in 
handschrift, dat groeit met je mee. Daar ben ik met mijn vrije 
werk verder in dan met mijn strips, die zijn me veel te strak 
en zou ik liever veel losser tekenen, maar dat lukt nog niet.

Een interview met Pieter Hogenbirk

Kinderboeken:
Lizzy van Pelt
Michael Kroegman
Edith Stultiens
Jeroen van Berckum

Een voorlopige lijst:



Zoals ieder jaar wordt tot op het laatste moment nog gewerkt aan een zo interessant 
en uitgebreid mogelijk programma waar iedere bezoeker van het Kamper 
Stripspektakel wel iets van zijn of haar gading bij vindt.
Bij het afsluiten van de kopij voor dit magazine zijn we nog met allerlei leuke 
verrassingen bezig, dus een volledig programma is nog niet te geven.

Vanzelfsprekend zijn er een groot aantal tekenaars en schrijvers die met veel plezier 
een boek voor je zullen signeren.

We kunnen alvast verklappen dat de 
bekende Willy Vanderstrip komt 
met een speciale stripquiz voor zowel 
jonge als oude(re) bezoekers van het 
Stripspektakel. Test je stripkennis en 
maak kans op leuke prijzen. Kijk op de 
borden op het Koeplein voor de juiste 
tijden.

Op veler verzoek komt de Haagse 
Ballonnenboerweer met zijn speciale 
creaties van stripfiguren die hij met ballonnen 
maakt.

Ons huisorkest de Dixie Masters mag natuurlijk niet 
ontbreken en ook meneer Lambik (Bertus Krabbe) en Bernadeth 
zijn weer van de partij.

In de Sigaar op de Botermarkt zijn de inzendingen van onze 
striptekenwedstrijd te bewonderen. Niet alleen van de ‘volwassen’ 
wedstrijd, maar ook tekeningen die door kinderen zijn ingestuurd.

In het Ikonenmuseum is een speciale tentoonstelling van 
hedendaagse ikonen die door striptekenaars zijn gemaakt. Kom 
kijken naar verrassend werk van Paul Geerts, Wilma van den Bosch, 
Piet Voordes, Dmitry Yakhowsky, Herman Roozen, Ed van der 
Linden, Pieter Hogenbirk en diverse anderen. (zie artikel verderop 
in dit magazine)

De Vlaamse tekenares Jessica Raes komt als Herrie de 
Heks met een speciaal optreden voor de jongere bezoekers. 
Kijk op de borden op het Koeplein voor de juiste tijden

Geronimo Stilton is er weer met allerlei activiteiten voor 
actieve en leesgrage kids.

Er is een graffitiwand, waar je naar hartenlust je 
creativiteit op kunt botvieren.  

Om 11.30 uurzal in de prachtige Gouden 
Zaal van het Gemeentelijk Museum de 
feestelijke prijsuitreiking van onze grote 
Striptekenwedstrijd plaatsvinden.

Aansluitend is de feestelijke presentatie van maar 
liefst vier gloednieuwe uitgaven, met bekende 

gasten. Iedereen is welkom, dus zorg dat je er bij bent.

Natuurlijk zijn er springkussens en zelfs een ballenbak voor de allerkleinste 
bezoekers.

Zoveel te doen! En er komt nog meer bij!

Wat is er zoal te doen?

 5 www.kamper-stripspektakel.nl

Kinderboeken:
Lizzy van Pelt
Michael Kroegman
Edith Stultiens
Jeroen van Berckum
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bv

A K O E S T I E K

KAMPEN | www.plafo.nl

Tel. 038-332 22 25  
Oudestraat 231-235 Kampen

SERVICE
KWALITEIT
ZEKERHEID

DE HAGENPOORT
W I T G O E D S P E C I A A L Z A A K

EIGEN TECHNISCHE DIENST

OOK HET ADRES VOOR INBOUWAPPARATUUR

www.goosen-o.cigo.nl

Oudestraat 228
8261 CA Kampen

Telefoon (038) 333 44 60
E-mail:  marlinde@hansleurink-optiek.nl

1
www.kortebedrijfsfilms.nl

IJsselkade 51a 
8261 AG Kampen

038-4579087

www.palingboothetbottertje.nl
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We kennen Meinder Buynink vooral als auteur van de serie ‘Vindt-ie grappig’ met cartoons rond 
woordspelingen. Natuurlijk maakt hij ook heel ander werk en in zijn beroep als grafisch vormgever is hij 
enorm veelzijdig. Toch zijn de boekjes ‘Vindt-ie grappig’ min of meer zijn 
handelsmerk. Met zijn grappen en tekeningen zoekt hij bewust soms de 
grenzen op, waardoor het misschien lijkt of Meinder een ‘tough guy’ is.
Niets is minder waar! Wie hem kent weet dat hij een enorm vriendelijke 
man is. 

Die kant van zichzelf èn van zijn tekentalent laat hij nu eindelijk zien met het boekje ‘Dag mooie maan’. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ervan opkeek toen ik het boekje (zo’n 15 cm in het vierkant) doorbladerde. 
Wat een leuke kindvriendelijke tekeningen! En wat een grappige tekst! Die is van Joanne Buynink-van 

der Stouw, inderdaad de vrouw van Meinder. De korte gedichtjes en 
tekeningen sluiten naadloos op elkaar aan en vormen een ontzettend 
leuk en lief (voor)leesboekje. 
Iedereen met jonge (klein)
kinderen zou dit in huis moeten 
hebben. Volledig in kleur, 24 
pagina’s en dat voor maar € 5,00 
Waar vind je dat nog? En voor 
die prijs willen de auteurs er nog 
best een tekening in zetten ook!

Een andere Meinder!

Lesley Adriaansz schreef gedichten, songteksten, maakte een schitterende 
vertaling van ‘Une saison en enfer’ (Een seizoen in de hel) van Rimbaud en 
publiceerde in 2009 de historische jeugdroman ‘Wiard van de Nuwendoorn’. 

Nu is er een tweede deel over Wiard verschenen, dat een regelrechte aanrader is 
voor wie van spannende ridderverhalen houdt. Lesley, inmiddels gepensioneerd 
als arts, heeft de tijd genomen voor dit boek en dat is aan het resultaat te 
merken. Niet alleen is er veel zorg besteed aan documentatie, maar ook is de 
schrijfstijl nog pakkender dan die van het eerste deel. 

Het boek leest als een logboek, of een ooggetuigenverslag, door de 
tijdsaanduiding als aanhef van ieder hoofdstuk: Herfst 1343, Februari 1344, 
Begin oktober 1344, enz. Je wordt hierdoor als het ware meegesleept in de 
gebeurtenissen. 

Het verhaal is fictie, maar gebaseerd op een authentiek stuk geschiedenis van 
de graven van Holland. De historische feiten zijn juist. Bovendien worden met 
voetnoten waar nodig middeleeuwse werktuigen en begrippen verklaard, wat het 
boek een meerwaarde geeft. Toch is de toon nergens belerend, maar ondanks dat 
het verhaal zich in de Middeleeuwen afspeelt juist heel vlot en eigentijds, met, 
zoals het nu eenmaal hoort in een ridderverhaal, een functioneel gebruik van 
hier en daar wat archaïsche woorden. Een jeugdroman waar volwassen lezers 
ook van zullen genieten.

Wiard en de Friese Veldtocht (isbn 9789462662964)

Een ouderwets 
spannend ridderverhaal
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Zaterdag 20 augustus

Twintig jaar 
Kamper Stripspektakel

www.kamper-stripspektakel.nl

Het Programmaboekje van het Kamper Stripspektakel is een echte traditie geworden. Bij de eerste en 
tweede editie, in respectievelijk 1999 en 2000, was dit een katern van Weekblad De Brug. In 2001, 2002 
en 2003 beperkten we ons tot een ‘Handtekeningenboekje’, met informatie over de aanwezige tekenaars, 
maar sinds 2004 verschijnt er ieder jaar een mooi magazine, met een voorplaat die speciaal voor ons is 
gemaakt. We zijn al die toppers die belangeloos speciaal een tekening voor ons maakten ongelooflijk 
dankbaar. Alleen al door deze unieke tekeningen, met steeds een ‘Kamper’ element erin verwerkt, is het 
Programmaboekje een gewild verzamelobject geworden. We zijn er trots op en daarom hier nog eens 
alle voorplaten – tot nu toe- op een rijtje. Heb je ze allemaal? 

Poster: Pieter H
ogenbirk

www.kamper-stripspektakel.nl

19-08-2017

Saturday
        Zaterdag  

Samstag
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Twintig jaar 
Kamper Stripspektakel

BIJ ONS 
ALTIJD DE 

SCHERPSTE 
PRIJS!

www.dea-events.com

Dé betaalbare
professional als het gaat om de
verzorging van licht en geluid tijdens uw:

“Alles is mogelijk en
        niets is ons te gek”

Bruiloft, themafeest
       of bedrijfsevenement!
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SPECIALIST IN VEELZIJDIGHEID!

CENTRALE VERWARMING SERVICE EN ONDERHOUD

DUURZAME OPLOSSINGEN BESPAARMOGELIJKHEDEN

(AANGEPAST) SANITAIR AIRCONDITIONING

Industrieweg 4   8263 AC   Kampen   038-3311565
info@kagas.nl   www.kagas.nl

Industrieweg 4 Kampen, Tel: 038-3326444
                       www.rios.nl

Ontstopping van rioolstelsels

Riooltechniek is onze zaak           

Vervanging en reparatie

Opsporing van riolen dmv zenders

Camera onderzoek

Lekkage opsporing dmv rookproef

Vetvangputten

Reiniging van gevel of terras



 11 

Ferry, tekenaar van Ian 
Kaledine, Alex en Tristan

Een speciale gast die we dit jaar voor de eerste keer op het 
Kamper Stripspektakel mogen begroeten, is Ferry. Zijn 
volledige naam is ‘Ferry van Vosselen’, maar hij ondertekent 
zijn werk meestal kortweg met ‘Ferry’. 

Ferry tekende onder andere een deel in de serie Alex van 
Jacques Martin, maar hij is vooral bekend door zijn eigen 

reeksen ‘De kronieken van Panchrysia’ en 
misschien meer nog ‘Ian Kaledine’. Het album ‘De 
Witte Nacht’ uit die reeks was in de jaren ‘80 het eerste 
(buitenlandse) stripalbum dat officieel werd toegelaten 
in de toenmalige Sovjet-Unie. Het werd in een eerste 
oplage van 100.000 exemplaren gedrukt, die in een 
mum van tijd was uitverkocht. Ferry tekende verder o.a. 
‘Tristan’ en veel korte historische verhalen voor Kuifje 
Weekblad. Hij schreef ook diverse scenario’s voor 
anderen. Ferry van Vosselen heeft diverse prestigieuze 
stripprijzen op zijn naam staan en zijn werk is in allerlei 
talen over de hele wereld verkocht. Momenteel is hij 
voorzitter van het Belgisch Stripcentrum in Brussel. 
Een grote meneer dus. We zijn blij dat hij naar Kampen 
komt.

Opnieuw een afscheid
Op 24 januari j.l. is Jan Steeman overleden. 
Jan was een ‘grote meneer’ in stripland, die al een mooie carrière als 
tekenaar had toen veel van ons nog niet eens geboren of nog maar 
heel jong waren. Mijn eigen herinneringen aan zijn werk gaan al terug 
naar het begin van de jaren ’60. Ik verslond als kind de avonturen van 
‘Rik de Reizende Reporter’ in Taptoe, een serie die hij toen net had 
opgestart en die nog jarenlang nadat ik de basisschool had verlaten 
met veel succes doorliep. Dankzij de uitgaven van André Wijntjes 
kwam ik er pas jaren later achter hoeveel verhalen Jan daarna nog had 
gemaakt.    
Maar hij is ook de tekenaar van Roel Dijkstra, Sjors en Sjimmie, 
Arad en Maya, van diverse andere strips en illustraties, maar vooral 
van Noortje voor het ‘meidenblad’ Tina. Ruim 40 jaar heeft hij samen met scenarioschrijfster 
Patty Klein deze vrolijke, onstuimige ‘antiheldin’ tot leven gebracht en tot de favoriet van heel 
wat lezeressen gemaakt. 
Jan was heel vaak onze gast op het Kamper Stripspektakel en maakte dan de hele dag door met 

steeds een vriendelijk woord en een lach tekeningen voor soms wel 
drie generaties Tina-lezeressen tegelijk. Ogenschijnlijk 
onvermoeibaar, maar Jan was moe. 
Hij kwam heel graag naar Kampen, maar zijn ernstige nierziekte 
maakte dit de laatste twee jaar onmogelijk. 
Jan Steeman is niet meer, maar hij zal altijd in onze herinnering 
blijven als een vriendelijke man vol humor, die voor iedereen een 
vriendelijk woord had en ervan genoot dat hij met zijn creaties zoveel mensen plezier deed. 
Voor hemzelf was het een gerust gevoel dat ‘zijn’ Noortje blijft voortleven, dankzij de vaardige 
tekenpen van zijn zoon Lucas Steeman en de teksten van Patty Klein.  

Rust zacht, Jan en heel hartelijk bedankt voor al het moois dat je voor ons in je lange carrière 
hebt gemaakt.



sketz.nu • 038 45 813 65

 Uitzenden  Detacheren  Payroll

Bij SKETZ draait  
 het allemaal om  
   jouw talent!

T (088) 303 1400
E info@opslagnl.nl

RUIMTE NODIG?
Heeft u een paar of een fl ink aantal vierkante meters opslag nodig? Wilt u uw motor stallen? 

OpslagNL biedt u een groot aantal opslagruimtes met diverse afmetingen. 
Vestigingen in Kampen, Apeldoorn en Zwolle.

Dé oplossing voor uw goederen, huisraad en voorraden

AFMETINGEN
Grote of klein, wij hebben een 
passende oplossing. Met een 

persoonlijke code en sleutel kunt 
u op elk gewenst moment uw 

eigen opslagruimte…

LANG EN KORT
Het is bij ons mogelijk om voor 
lange tijd te huren, maar zeker 

ook voor korte periode’s. Wij 
hanteren geen opzegtermijn dus u 
kunt opzeggen wanneer u dat wilt!

VEILIGER
Onze opslagruimtes zijn een 

goede keuze, ze zijn goed beveiligd, 
droog en worden dag en nacht 

verwarmd. We nemen uw spullen 
uiterst serieus.

VOORDELIG
We garanderen dat we voordelig 
zijn. Ergens anders goedkoper? 
Dan passen we onze prijs aan.
Informeer naar onze scherpe 

tarieven.

Oudestraat 119-121, 8261 CK Kampen,  Tel: 038-3324419

Chinese Tapas
Geniet nu ook van onze heerlijke

Maandag t/m Donderdag                          € 19,50
Vrijdag t/m Zondag en feestdagen            € 21,50
Kinderen t/m 13 jaar        Per levensjaar  €   1,50

Heeft u wensen of vragen, bespreek het met ons.



Superdry  

Dstrezzed  

PME  

Cast Iron  

Kuyichi  

Amsterdenim  

No excess  

Scotch&Soda
  
Legend  

Alan Red 

 
 
KAMPEN, Oudestraat 160, 038 3337710 - DRONTEN, De Rede 11, 0321 318930 - ZWOLLE, Thorbeckegracht 41, 038 4236500 

 

HOLLAND meer dan pannenkoeken… 

Kampen IJsselmuiden
Emmeloord Deventer

www.lorist-haarmode.nl 038-3313439

KAMPEN
maakt gewoon
bijzonder
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In 2007 verscheen het eerste boek met de avonturen van Mo, Jade 
en Plakapong. Sindsdien schreef en tekende Paul Geerts al zeven 

spannende verhalen rond dit trio, terwijl 
het manuscript voor het achtste verhaal al 
klaarligt.

Mo, Jade en Plakapong zijn hem dierbaar, 
net als indertijd Suske en Wiske, waar hij in 
ruim dertig jaar tijd meer dan 100 avonturen 
voor bedacht en tekende. Maar die periode 
heeft hij achter zich gelaten. Hij vraagt 
daarom al zijn fans die een boek willen laten 
signeren, om hem geen Suske en Wiske 
boeken meer voor te leggen. Suske en Wiske 
zal hij niet meer tekenen. ‘Vraag het mijn 
opvolgers. Ik teken nu liever mijn nieuwe 

figuurtjes,’ heeft hij duidelijk te kennen gegeven.

Natuurlijk, Suske en Wiske zijn een deel van zijn leven en hij is er 
trots op dat hij, als directe opvolger van Willy Vandersteen, zoveel 
mensen zoveel plezier heeft kunnen doen met zijn verhalen, 
maar zoals hij zelf zegt, ‘na mijn pensioen moest ik ze loslaten, 
overlaten aan anderen. Nu heb ik heel veel plezier in het schrijven 
en illustreren van de avonturen van Mo, Jade en Plakapong. Ik 
hoop daar nog heel lang mee door te kunnen gaan.’

Het is vreemd dat die nieuwe figuurtjes nog steeds in de schaduw 
staan van hun ‘pleegbroer en –zus’, want Mo, Jade en Plakapong 
zijn karakters waar je meteen van houdt en hun avonturen lezen 
heerlijk weg.
‘Onbekend maakt onbemind’ luidt het gezegde. Misschien zijn ze 
nog te weinig bekend bij het lezerspubliek en daarom willen we 
dit drietal eens in de schijnwerpers zetten.

Mo en Jade, broer en zus, zijn weeskinderen uit een klein dorpje 
in het noorden van Vietnam. In het eerste boek vinden ze 
Plakapong, een eigenwijs, impulsief draakje dat niets liever doet 
dan eten, spelen en het avontuur opzoeken. Hij mag graag Mo 
plagen, maar hij heeft een hart van goud en hij gaat voor zijn 
vriendjes door het vuur.

Hun avonturen brengen 
het drietal is vrijwel alle 
landen van Zuidoost-
Azië, en in het nog te 
verschijnen achtste 
deel zelfs naar Tibet. Al 
lezende kom je van alles 
te weten over het land 
waar de kinderen zich 
bevinden. Om die reden 
kreeg Paul in 2015 van 
de Vlaamse minister van 
Onderwijs een bijzondere 
ereprijs uitgereikt voor het 
educatieve aspect in zijn 
verhalen.

Wie Paul Geerts en zijn werk ook maar een beetje kent, weet 
dat in al zijn verhalen zijn liefde voor de mensen spreekt. In de 
verhalen van Mo, Jade en Plakapong brengt hij alles waar hij voor 
staat naar buiten, maar dan wel vervat in een spannend verhaal 
met de nodige hilarische gebeurtenissen. Vooral Plakapong kan 
gek uit de hoek komen met zijn dwaze fratsen, maar er zijn ook 
de nodige bijfiguren die ervoor zorgen dat elk verhaal zich weer 
als een onderhoudende film voor je afspeelt.

Laten we de serie er eens bijnemen.

Het eerste deel, ‘De hemelboom’, is een 
bewerking van het stripverhaal dat Paul 
voor zijn biografie tekende. Het geschreven 
verhaal volgt de strip, maar is toch anders 
omdat de gebeurtenissen intenser op je 
overkomen. Zo is er in het begin al de 
verschrikkelijke brand, waarbij de ouders 
van Mo en Jade om het leven komen. 
De kinderen worden opgevangen door 
dorpsbewoners, maar van elkaar gescheiden. 
Omdat ze alleen nog elkaar hebben, ontvluchten ze het dorp en 
gaan zwerven. Onderweg vinden ze Plakapong en meteen ontstaat 
een vriendschap voor het leven. In dit eerste verhaal draait het om 
een fluit, die door de mooie Lotus uit de hemelboom is gesneden, 
zonder dat ze wist wat ze daarmee aanrichtte. De hemelboom is 
de verblijfplaats van de zielen van gestorvenen en de fluit moet 
hoe dan ook terug naar de boom om hun rust te verzekeren. De 
kinderen bieden aan om de fluit terug te brengen, maar die tocht 
is niet zonder gevaar. Ze worden voortdurend belaagd door drie 
ongure types, die met allerlei listen en lagen proberen om de 
fluit afhandig te maken. Door hun wandaden komt Jade zelfs in 
levensgevaar, maar gelukkig zijn de anderen er nog.

‘De hemelboom’ is een 
verhaal vol spanning, 
humor, avontuur en 
een beetje drama, dat 
je meeneemt op een 
boeiende reis door het 
mooie Vietnam.

Mo, Jade en Plakapong, 

een avontuurlijk trio

Paul Geerts wil graag een mooie tekening 
voor je maken, maar dan alleen nog van Mo, 
Jade en Plakapong. Suske en Wiske boeken 

zal hij niet meer signeren.
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Verwijzingen naar de mythologie van 
Zuidoost-Azië zijn er ook volop in ‘De 
parel der wijsheid’, dat zich afspeelt in 
Thailand. Hier ontmoeten onze vriendjes 
het weesmeisje Somsiri en haar aapje 
Panko. Samen beleven ze een spannend 
avontuur waarin ze het moeten opnemen 
tegen de gevreesde Garoeda, die zich 
meester wil maken van de Parel de 
Wijsheid, die aan haar bezitter alle kennis 
van de wereld kan schenken. De Garoeda zet zijn handlangers 
en zijn magische krachten in en vooral de arme Mo krijgt het 
zwaar te verduren. Dankzij de slimme Somsiri en haar speciale 
gaven loopt het gelukkig allemaal goed af, maar voor het zover is 
ben je als lezer van dit avontuur al door een achtbaan gegaan van 
spanning, via emotie naar hardop lachen. Alles zit er in! 

‘De wraak van Katampa’ schreef Paul na een gesprek met Michel 
Vandenbosch van de dierenrechten organisatie Gaia over de 
wantoestanden in de internationale dierenhandel.
Het verhaal speelt zich af in Laos, waar Plakapong bij toeval een 
schuur ontdekt die volgestouwd is met illegaal gevangen dieren. 
Hij bevrijdt ze en wordt vrienden met 
Tompa de tijger.

Dan gaat het avontuur pas echt van 
start, met wilde achtervolgingen op 
het water, een dierenconferentie, de 
verdwijning van Plakapong die zichzelf 
tot leider en woordvoerder van de 
vervolgde dieren heeft uitgeroepen, 
de geheimzinnige Katampa, de zwarte 
panter, kortom een razendsnelle 
opeenvolging van gebeurtenissen die met 
de voor Paul Geerts zo kenmerkende humor en zijn meesterlijke 
verhaalopbouw ervoor zorgt dat je het boek niet aan de kant kunt 
leggen totdat je het tot en met de laatste bladzijde hebt gelezen.

Dit voorjaar verscheen het zevende boek in deze reeks: ‘De adem 
der goden’. Het is een heel ander verhaal dan de voorgaande 
delen. Paul Geerts geeft in dit verhaal op zijn eigen, vriendelijke 
manier de wereldleiders er van langs. Het is een aanklacht 
tegen oorlogen en milieuvervuiling, die recht uit zijn hart komt. 
Natuurlijk giet Paul het in een mooi verhaal, dat zich deels 
afspeelt in een mythische sprookjeswereld 
waar allerlei goden, zoals in de Griekse 
mythologie, met elkaar aan het vergaderen 
en ruziemaken zijn. Deze goden zien 
met verbijstering toe hoe de mens de 
aarde vernietigt, maar ze kunnen niet zelf 
rechtstreeks ingrijpen. Daar zijn mensen 
voor nodig, zuivere zieltjes die meer om 
elkaar en anderen geven dan om zichzelf. 
Waar vind je die nog? Ach ja, gelukkig zijn 
Mo, Jade en Plakapong in de buurt.

Ook al worden ze voortdurend tegengewerkt door de in-slechte 
zwarte godin, weten ze de wereld te behoeden voor regelrechte 
rampen. 
Jammer dat het maar een sprookje is. Ook dit boek is weer een 
aaneenschakeling van spanning en humor, weer zo’n verhaal dat 
je in één adem uitleest.

Zeven prachtige boeken met verhalen en tekeningen om je 
vingers bij af te likken en geloof me, als je er één hebt gelezen, wil 
je ze allemaal.    

In ‘Pinda de panda’, het tweede verhaal, 
komen onze vriendjes in een China 
uit de tijd van de keizers. Jade laat 
zich inpalmen door de door-en-door 
verwende zoon van de keizer en lijkt 
Mo en Plakapong helemaal te hebben 
vergeten. Mo vindt werk in het dorp 
en legt zich aanvankelijk verdrietig bij 
de situatie neer, maar Plakapong laat 
het allemaal niet zomaar gebeuren. Hij 

ontmoet een nieuw vriendje, de panda Pinda, die nog eigenwijzer 
is dan hij en nu niet bepaald blijk geeft van goede manieren. Met 
zijn nieuwe kameraad onderneemt Plakapong nog gekkere acties 
dan hij in z’n eentje zou doen en samen dringen ze het keizerlijke 
paleis binnen om Jade te spreken.

Het verhaal laat zich moeilijk samenvatten, je moet het zelf 
lezen om volop te genieten van alle kattenkwaad van de twee 
ondeugende dieren, van de ontroerende scènes en de spanning 
die rasverteller Paul Geerts weet op te bouwen. O ja, en vergeet de 
prachtige tekeningen niet!

Na hun avonturen in China komen Mo, Jade en Plakapong in 
Myanmar, het land van de 10.000 pagodes. Ze maken kennis met 
Coh-Ny, een vrouw die om haar goedheid door iedereen ‘het 
lekkende hart’ wordt genoemd. Dit is ook de titel van het boek.

In ‘Het lekkende hart’ volgen we de zoektocht van Coh-Ny naar 
onderdak voor een groep hulpeloze 
oude mensen die ze onder haar 
hoede heeft genomen. Samen met 
onze vriendjes, die hun hulp hebben 
aangeboden, probeert de groep een 
plek te vinden om een rustige oude 
dag te kunnen beleven. Telkens 
als het lijkt te lukken is er weer die 
wrede kolonel die met zijn legertroep 
de boel komt dwarsbomen. Gelukkig 
is er een raadselachtige kleine 
monnik die over bijzondere gaven 
beschikt.

 ‘Het ei van Soma’ brengt Mo, Jade en Plakapong naar 
Cambodja. Hier maken ze kennis met Soma, de dochter van de 
drakenkoning. Soma heeft haar hart verloren aan de zoon van 
de Zonnekoning, maar die mag niet zomaar de zon verlaten om 
bijhaar te zijn. Gelukkig zijn onze vriendjes er nog. Zij zetten zich 
in voor de geliefden en zorgen dat er een romantische oplossing 
wordt gevonden. Voor het sprookjesachtige verhaal en de fraaie 
tekeningen liet Paul Geerts zich inspireren door de  mythische 
figuren en de adembenemende landschappen van Cambodja.



Een bezoek aan Kampen is eigenlijk niet compleet als je de chocolade 
van Chocolaterie de Swaen niet hebt geproefd. 
In de etalage van het fraaie Middeleeuwse pand zie je al de mooiste 
creaties, die je het water in de mond doen lopen.  Eenmaal binnen 
weet je niet waar je het eerste moet kijken. Overal chocoladefiguren, 
schilderijtjes in chocolade en natuurlijk bonbons. Het is moeilijk om een 
keuze te maken, maar geloof me, alles is even lekker.
Chocolatier Roel van Gelder maakt alles zelf met een degelijk 
ambachtelijk vakmanschap, maar vooral met heel veel liefde voor 
zijn vak. Altijd is hij op zoek naar nieuwe smaken en zo weet hij zijn 
klanten steeds opnieuw te verrassen. Roze chocolade bijvoorbeeld. Wat 
moet je daar nu van denken? Proef het maar en je weet het: het is een 
verrukkelijke nieuwe smaaksensatie. 
Wie rondkijkt in de winkel zal zich verbazen over de vele kunstzinnige 
creaties in chocolade. Voor Roel van Gelder is niets onmogelijk. 
Omdat alles in eigen huis wordt gemaakt kunnen ook speciale 
opdrachten in chocolade worden uitgevoerd. Zo werden bijvoorbeeld 
vorig jaar tijdens het Stripspektakel Paul Geerts en Pieter Hogenbirk 
verrast met een poster van hun respectievelijke tentoonstellingen, 
uitgevoerd in chocolade. Er zijn ‘schilderijtjes’ met Kamper afbeeldingen van Felix Guerain en Piet Voordes en de tekenaars kregen 
vorig jaar zelfs potloden in chocolade mee naar huis. Ook voor dit jaar staan er weer een paar verrassingen op het programma, maar 
daar mogen we nog niets over zeggen.
Chocolaterie de Swaen is sponsor van het Stripspektakel en dan is het vanzelfsprekend dat Koba van Kampen, het nieuwe boegbeeld 
van het Kamper Stripspektakel, ook in chocolade werd vereeuwigd. Nou ja, vereeuwigd, het is toch zonde om die heerlijke chocolade 
niet op te eten….

Al jarenlang is ze aanwezig op 
het Kamper Stripspektakel: 
Patty Klein, scenarioschrijfster 
met een ongebreidelde 
fantasie. Ze heeft ontelbare 
stripverhalen op haar naam 
staan en in Kampen komen 
niet alleen heel veel fans 
naar haar toe, maar ook 
tekenaars met wie ze heeft 
samengewerkt. Iedereen 
wordt even hartelijk te woord 

gestaan, want Patty is een innemend, lief mens. Wat 
hebben we al die keren gelachen met haar en genoten van 
haar warme persoonlijkheid. 
Ook dit jaar stond het al vast dat Patty Klein weer naar 
Kampen zou komen, maar halverwege  april kregen we 
plotseling het bericht dat ze in coma was geraakt ten 
gevolge van diabetes. 
Patty was er erg aan toe en we vreesden het ergste, maar 
bij het afsluiten van de kopij voor dit programmaboek lijkt 
het een heel klein beetje beter met haar te gaan. Ze is weer 
bij kennis en herkent de mensen die bij haar op bezoek 
komen. Verder gaat het allemaal nog uiterst moeizaam, 
maar er lijkt gelukkig wel enig herstel te zijn. Hopelijk zet 
dit herstel zich gestadig voort.  
Lieve Patty, we leven met je mee en wensen je van harte 
beterschap. Heel veel sterkte met alles wat je nu overkomt. 
We hopen dat de dag snel komt dat we je lieve lach weer 
kunnen horen.  
We zullen dit jaar tijdens het Kamper Stripspektakel extra 
aan je denken.

Ambachtelijke chocoladekunst

Heel veel sterkte, Patty!
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Zo komt een strip tot stand, van ruwe schets 
naar de uiteindelijk geïnkte en ingekleurde fase.

Tekenaar Piet Voordes in actie op het 
Kamper Stripspektakel.
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Wie kent hem 
niet, weerman Piet 
Paulusma die op 
zijn eigen manier 
het weer presenteert 
op RTL4. Zijn 
weerpraatje sluit hij 
steevast af met de 
kreet ‘Oant Moarn!!!’ 
Voor de niet-
Friestaligen onder 
ons is een vertaling op zijn plaats: ‘Tot morgen!’ 
Tekenaar Piet Voordes (ook een Fries) vond dat de 
populaire weerman een eigen strip verdiende en stortte 
zich, met volle instemming en medewerking van die 
andere Piet, op een  gagstrip, die in 2011 in de landelijke 
Weekkrant werd gepubliceerd. 
De bezuiniging in de krantenwereld sloeg toe en daarom 
bleef het helaas bij 48 afleveringen.
Om dit leuke materiaal niet verloren te laten gaan, 
bundelde Pear Productions de strips in een handzaam 
boekje. Voor € 5,90 te koop tijdens het Kamper 
Stripspektakel en Piet Voordes, die zelf aanwezig is, wil 
er vast nog wel iets voor je inzetten.

Oant Moarn!
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Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd.
Zoals gezegd was het niveau van de inzendingen bijzonder 
hoog. Er zijn drie winnaars, maar er zijn geen verliezers. Wij, 
als jury, zijn ervan overtuigd dat ook de werkstukken van 
degenen die niet in de prijzen zijn gevallen heel veel potentie 
bieden. Probeer het gewoon volgend jaar opnieuw, want jullie 
beschikken over talent!

Inzendingen Striptekenwedstrijd 
‘Water Verbindt’ zijn van hoog niveau

Het is een bekend cliché dat de jury voor zo’n moeilijke keus stond, maar als deze woorden ooit gebruikt mochten worden, dan was het 
wel bij de jurering van de inzendingen voor onze grote striptekenwedstrijd ‘Water Verbindt’.
Ongelooflijk, wat een talent! En wat wij als organisatoren ook bijzonder prettig vonden: er waren niet alleen veel meer inzendingen dan 
de voorgaande jaren, maar bovendien heeft iedereen zich keurig aan de deadline gehouden. 

Opvallend was ook het aantal inzendingen van tekenaars onder de 15 jaar. Verrassend leuke inzendingen zelfs, maar je kunt ze 
natuurlijk niet vergelijken met de professionele of semiprofessionele inzendingen van volwassenen.
Om die reden heeft het bestuur van de Stichting Kamper Stripspektakel besloten om een speciale ‘Jongste Talenten’ afdeling in het 
leven te roepen. Omdat dit besluit laat is gevallen, hebben we de inzendtermijn voor deze categorie verlengd tot 1 augustus. Voor de 
winnaars in de afdeling ‘Jongste Talenten’ zijn er strippakketten van Stripspeciaalzaak De Fantast te verdienen.
De uitslag wordt op het Kamper Stripspektakel bekend gemaakt.

We zijn heel blij dat we met onze striptekenwedstrijd zoveel talent, van welke leeftijd dan ook, hebben kunnen activeren. Talent moet 
naar buiten komen, het moet zich kunnen presenteren. Om die reden hebben we besloten om in samenwerking met ‘De Sigaar’ op de 
Botermarkt, een speciale tentoonstelling van alle fraaie inzendingen in te richten.   

Maar goed, laten we het nu dan maar eens over de prijzen en de winnaars hebben.

Voor de Grote Striptekenwedstrijd worden als vanouds drie geldprijzen beschikbaar gesteld.

De 1e prijs van de Grote 
Striptekenwedstrijd van het 
Kamper Stripspektakel 2018, een 
geldbedrag van 500 EURO gaat 

naar

Dmitry Yakhowsky
Dmitry is een professionele kunstenaar met een heel 
eigen stijl. Dat hij met een wedstrijd meedoet kenmerkt 
zijn bescheidenheid, maar geeft hem wel een voorsprong 
op andere kandidaten. De voorgaande keren was er een 
stemronde nodig, dit keer niet. Zonder enige voorkennis 
werd zijn inzending door alle juryleden als winnaar 
aangewezen.
Dmitry bereikt geweldige resultaten met aquarel. De muis 
Redgwick is een eigen creatie, waar hij al verschillende 
verhalen mee heeft gemaakt. Deze inzending is echter 
speciaal voor de wedstrijd gemaakt, met het thema ‘Water 
Verbindt’.     

De 2e prijs ter grootte van 250 EURO gaat naar

Joda Entertainment (Daan Landwehr en Jorgo Kusters)
Vorig jaar behaalden deze mannen een mooie 3e plaats, 
maar dit keer zijn ze nog wat hoger geëindigd. ‘Ruimte Ui 
en Space Steur’ viel erg in de smaak bij de jury en met een 
meerderheid van stemmen kreeg deze strip de 2e prijs. 
Kleurrijk, lekker absurd en een paar duidelijke knipogen 
naar Kampen.

De 3e prijs, 100 EURO is voor

Karin Blaauwijkel
Een heel lief stripje zonder woorden 
dat aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaat. Het thema ‘Water verbindt’ 
komt hierin op een poëtische manier tot uitdrukking. 
Het subtiele kleurgebruik, alleen groen en grijs, 
accentueert en versterkt de sterke vormgeving.

Oant Moarn!
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Deze zomer kom je het Kamper Stripspektakel weer overal in het 
land tegen. Niet alleen op papieren posters, maar ook levensgroot 
achterop een vrachtwagen van Transportbedrijf IJzerman 
Kampen B.V.
Al jarenlang wordt de poster van het Kamper Stripspektakel op 
die manier door het hele land gebracht. In de file staan is niet 
leuk, maar als je zo’n mooie tekening voor je ziet, wordt het 
meteen al heel anders. Dit jaar ga je Mo, Jade en Plakapong 
van Paul Geerts tegenkomen, de tekening die ook voorop dit 
magazine staat.
Vorig jaar was het de speciale Hanzetekening van Pieter 
Hogenbirk, en die zie je op bijgaande foto .
We zijn IJzerman Kampen B.V. heel dankbaar voor deze unieke 
vorm van publicitaire sponsoring. Niet alleen komt het Kamper 
Stripspektakel op deze manier goed en op een verrassende manier 
onder de aandacht door het hele land, maar het straatbeeld wordt 
er ook nog eens een keer zoveel vrolijker van.

Rijdende Reclame

26 juli  1e uitdag
2 aug  2e uitdag
9 aug  3e uitdag
16 aug  4e uitdag
23 aug  5e uitdag

Kamper 
Ui(t)dagen

2018

Elke uitdag rommelmarkt 
oudestraat richting van 
heutszplein en elke uitdag 
food truck festival op het 
van heutzplein.



De Grote Striptekenwedstrijd van het Kamper Stripspektakel begint al een mooie traditie te 
worden. Voor de volgende wedstrijd hebben we opnieuw een interessant thema dat genoeg 
mogelijkheden biedt om er je fantasie op los te laten: DOOR DE EEUWEN HEEN
Je mag er een heel eigen draai aan geven, hoe 
origineler, hoe meer kans, want de jury let ook op 
originaliteit. Duik je de geschiedenis in? Ga je naar de 
toekomst? Gaat het om een voorwerp of een persoon? 
Je mag het zelf weten, zolang het thema er maar in tot 
uiting komt.
Durf jij de uitdaging aan? Wil jij de winnaar 
worden van de Grote Striptekenwedstrijd van het 
Kamper Stripspektakel 2019? Stuur dan je werk 
voor 1 mei 2019 naar:
Stichting Kamper Stripspektakel, Burgwalstraat 7, 
8261 HJ KAMPEN
Digitaal mag ook, naar info@kamper-
stripspektakel.nl 

Spelregels:Iedereen mag meedoen, van amateur tot professionele stripmakerVoor jeugd tot 15 jaar is een aparte categorie met eigen prijzenJe strip moet uit minimaal één pagina bestaan en een afgerond geheel vormenInzendingen die als aanstootgevend of kwetsend kunnen worden ervaren, worden uitgesloten van deelnameJe inzending blijft jouw eigendom. Je geeft wel toestemming voor eventuele plaatsing in het magazine van het Kamper Stripspektakel en voor het eventueel tentoonstellen in een daartoe bestemde ruimte.De beslissing van de jury is bindend

Let op: 
de uiterste inleverdatum is 1 mei 2019

Er zijn opnieuw drie mooie geldprijzen:
De 1e prijs is 500 EURO
De 2e prijs is 250 EURO
De 3e prijs is 100 EURO

Voor iedereen tot 15 jaar is er een speciale 
Kinder Striptekenwedstrijd met hetzelfde 

onderwerp: Door de eeuwen heen!
Teken een mooie strip en je maakt kans op een 
fantastisch, mega goed gevuld strippakket met 

allerlei leuke extra’s!

26 juli  1e uitdag
2 aug  2e uitdag
9 aug  3e uitdag
16 aug  4e uitdag
23 aug  5e uitdag



Oosterlandenweg 15
8271 ES  IJsselmuiden

Broederstraat 19  Kampen
http://www.johnswearshop.nl

Via www.kamper-stripspektakel.nl te bestellen in de maten 
xs - s - m - l - xl - xxl., € 19,75.
Voor 10 augustus besteld, dan kunt u hem op 18 augustus
afhalen bij onze meeting-point (bij de stadskazerne).

Na 18 augustus kan het alleen opgestuurd worden
plus € 5,75 verwerkingskosten.

Uniek polo-shirt van Paul Geerts



Oudestraat 192, 8261 CW, Kampen
Telefoon 038-3312120

Baby- & Kinderspeciaalzaak
Oudestraat 157 - Kampen - Tel. 038-3313573

Sinds 1935 het leukste adres 
voor Baby-, Kinder- & 

Tienerkleding, Positiekleding, 
Baby- & Kindermeubelen, 

Kinderwagens, Autostoelen. 
Kinderstoelen, Beddengoed 

etc.

www.kinderspeciaalzaak.nl

Laat u verrassen door ons zeer uitgebreide 
assortiment en (de) kleine prijzen

NU OOK ONLINE!!

fati7@live.nl
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Hallo Kenny, wat leuk dat je weer aanwezig bent op het 
Kamper Stripspektakel. Het is een mooie gelegenheid voor 
je vele fans om je boeken aan te schaffen en door jou te laten 
signeren. Er is toch ook net weer een nieuw boek verschenen 
toch?
Leuk dat ik er weer mag zijn! 
Kampen is altijd zo gezellig! 
En ja, we zitten nu eigenlijk 
weer tussen twee nieuwe 
albums in. In het eerste 
weekend van April verscheen 
na een jaar eindelijk het 
nieuwste deel “Time Out” en 
hopelijk verschijnt later dit 
jaar het volgende deel dat “8-
bit” moet gaan heten.

Hoeveel albums zijn er 
inmiddels? Zijn ze allemaal 
nog te koop?
De titel van het volgende 
album verraad misschien al een beetje dat dat het achtste deel is, 
dus op dit moment zijn er 7 albums. En ze zijn nog allemaal te 
koop. Als het niet via je favoriete stripwinkel is, dan wel via mijn 
webshop op datingforgeeks.nl. 

‘Dating for geeks’ slaat 
enorm aan. Wat is, behalve 
jouw humor en tekentalent, 
de reden hiervoor? Is het zo 
herkenbaar?
Ik denk vooral door de 
herkenbaarheid ja. De meeste 
mensen kennen (of zijn) wel 
iemand die lijkt op een van 
de 7 hoofdpersonages. En 
de toch enigszins actualiteit 
van de strip speelt denk ik 
ook mee in de populariteit. 
Dating for Geeks is echt een 
strip van nu. Veel dagstrips 
houden de tijd waarin de 

strip zich afspeelt een beetje vaag, maar DFG speelt zich echt NU 
af. Misschien minder tijdloos daardoor, maar wel erg van deze 
tijd. En hopelijk in de toekomst ook. Dan kunnen de vorige delen 
mooi als tijdscapsule gezien worden.

In hoeverre stop je autobiografische dingen in je strips?
Er zit wel wat in, maar de strip is niet echt autobiografisch. De 
Kenny in de strip is niet de Kenny die antwoord geeft op deze 
vraag. Fictieve Kenny is net wat sulliger, onhandiger en nerdier. 
Ik kan me in het echt wat beter redden dan in de strip. Maar af 
en toe sluipen er natuurlijk wel dingen uit het echte leven de 
strip in. Niet eens specifiek bij het Kenny-karakter. Iets wat ik 
meegemaakt heb kan net zo goed in de strip door Jasper beleefd 

worden.
‘Dating’ verschijnt als dagstrip in de Metro. Elke dag een 
nieuwe grap, hoe hou je het vol?
Met moeite! Nee hoor, valt mee, na jarenlang iedere dag een grap 
verzinnen went het wel. Uiteindelijk lukt het altijd. Alleen gaat 
het de ene dag wat makkelijker dan de andere dag. 

Je bent in feite een van de laatste ‘dagstriptekenaars’ in 
Nederland. Voel je dat zelf als het in stand houden van een 
traditie, of heb je er geen speciaal gevoel bij?
Poeh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Ik ben geloof ik 
wel de laatste nieuwe die erbij gekomen is, in een krant, maar 
ik hoop niet dat ik de laatste ben. Kijk, elke tekenaar wil zijn 
plekje in zijn krant zo lang mogelijk vasthouden (daarom lopen 
sommige strips ook al zo lang), maar ik zou het heel tof vinden 
als er meer “jonge” mensen een dagstrip beginnen. Desnoods in 
hun vrije tijd als webcomic. Ik denk wel dat de ervaring die je 
daarmee opdoet goed is voor als je voor het echie mee mag doen, 
uiteindelijk. Deadlines zijn wennen, dus begin ermee voor je 
ECHTE deadlines hebt.

Hoe ben je met tekenen begonnen? Dan bedoel ik niet dat je op 
de kleuterschool al overal op tekende wat los en vast zat, maar 
in het echt, professioneel?
Professioneel ben ik begonnen bij een regionaal krantje. Eens 
per maand, op de jongerenpagina. Er stond geen strip op. Ik ben 
gewoon heel brutaal geweest en heb ze stripjes opgestuurd omdat 
ik vond dat ze wel een strip konden gebruiken. En die werd toen 
geplaats. Ik was toen een jaar of... 14, denk ik? 

Heb je grote voorbeelden? Zo ja, wie dan?
Bill Watterson van Calvin & Hobbes is mijn favoriete 
dagstriptekenaar ooit. Dat is wel iemand die ik echt als voorbeeld 
zie. Ik hoop ooit net zo deftig te kunnen stoppen als hij. Hij stopte 
na tien jaar met Calvin & Hobbes toen hij vond dat hij alles 
verteld had wat ie wou vertellen. Ik hoop dat ik dat met Dating 
for Geeks ook durf, en het niet blijf uitrekken tot het niet leuk 
meer is. In tegenstelling tot Watterson wil ik daarna niet helemaal 
stoppen hoor. Dan verzin ik wel weer iets nieuws.

Kenny Rubenis
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Mensen willen graag etiketjes plakken. Hoor jij ook tot een 
bepaalde ‘stroming’ als tekenaar?
Oei, lastig! Volgens mij heeft mijn generatie tekenaars niet echt 
een naam... Eigenlijk zou ik er nu één moeten verzinnen he, en 
hopen dat die blijft plakken. 

Heb je nog speciale plannen of ideeën voor de toekomst? Is er 
bijvoorbeeld nog een specifieke strip die je zou willen maken 
naast ‘Dating for geeks’?
Er staat al jaren vanalles in de koelkast, te wachten om 
opgewarmd te worden, maar ik kom er maar niet aan toe. 
Misschien dat het me tijdens de zomerstop van Metro eindelijk 
eens lukt om een van mijn ideeën tevoorschijn te halen en een 
begin te maken aan mijn eerste echte lange verhaal. 

Tenslotte nog iets heel anders. Ik hoorde dat je (net als ik 
trouwens) een enorme filmfan bent. Wat is je favoriete film?
Back to the Future. Honderden keren gezien en nog steeds 
verveelt hij niet. Ik hoop dat er nog honderden keren bij komen. 
Ik denk dat de combinatie tussen slimme science-fiction en het 
liefdesverhaal tussen de ouders van Marty voor mij heel goed 
werkt. Je krijgt actie en avontuur, maar ook een klein romantisch 
verhaal tussen een nerdy jongen en een mooi meisje. Stiekem zie 
je dat ook terug in Dating for Geeks. 

Bedankt voor het openhartige beantwoorden van mijn vragen. 
Tot ziens in Kampen.

Nu heeft hij weer heel veel tijd voor zichzelfMeneer van Dijk had een probleem. Gelukkig vond hij een oplossing

“ERWIN” 
antiquariaat

Industrieweg 3 T .  . . (geen winkel)
8263 AA  Kampen  Nederland

00 31 (0)38 3855914

info@erwin-antiquariaat.com
www.erwin-antiquariaat.com

Antiquariaat 
Lemmer 

     
boeken - strips - curiosa

Lijnbaan 10 - 8531 JR  Lemmer  
        

www.antiquariaatlemmer.com

AccountantsGilde  -  Gildestraat 15  -  8263 AH KAMPEN  -  038-331 24 62   



 

tel. 06 - 492 853 61 www.cleancomplex.nl

uw partner die ontzorgt!
Schoonmaak
Terreinonderhoud
Gevelreiniging
Telescoop glasbewassing
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Het zal inmiddels zo’n vijf jaar geleden zijn, dat Peter Vader, o.a. bekend 
als speaker bij PEC Zwolle, stadsomroeper en stadsgids, contact met me 
opnam. Hij was gestart met een stadswandeling rond de fictieve figuur 
ome Bertus, een stevige drinker en de enige walvisvaarder die Zwolle had 
gekend. Het leek hem leuk om hier een stripverhaal van te maken.
Nu is het zo dat Peter een enorm improvisatietalent heeft waardoor tijdens 
iedere stadswandeling andere elementen rond ome 
Bertus worden toegevoegd, gebaseerd op actuele 
gebeurtenissen of spontane invallen. Ome Bertus 
is de kapstok, het karakter zelf blijft vrij vaag. 
Met andere woorden, met de gegevens die Peter 
aanleverde was niet zo gek veel te doen. 

Ik heb gevraagd of ik een eigen invulling mocht geven aan het karakter en maakte een opzet 
voor het verhaal, met behoud van enkele elementen van hetgeen dat Peter aangaf: stevige 
drinker en oud-walvisvaarder.  

De aangewezen tekenaar voor dit project 
was naar mijn mening Pieter Hogenbirk, en 
gelukkig was hij meteen bereid om zich op dit 
avontuur te storten.  
De eerste 15 pagina’s waren in een snel tempo 
gemaakt maar toen kwam er, om wat voor 
reden dan ook, een stagnatie. Pas dit voorjaar 
kon ik Pieter de resterende 15 pagina’s van 
het scenario leveren, die hij met de van hem 
bekende zwier en snelheid vorm heeft gegeven.
‘De onwaarschijnlijke avonturen van Bertus 
Boegspriet’ is beslist geen educatief verhaal. In 
de geest van de ‘ome Bertus’ 
stadswandeling worden feiten 
aangepast en verbanden 
gesuggereerd, maar het is 
aan de lezer om met deze 
informatie te doen wat hem 
of haar goeddunkt.
Bertus Boegspriet is eerder 

een antiheld, wiens levensloop 
door het lot steeds een andere 
kant op wordt gestuurd. Zijn 
aangeboren oogafwijking, 
waardoor hij ‘met zijn 
rechteroog in zijn linker vestzak 
kan kijken’, zoals de Zwolse 
uitdrukking luidt, bezorgt hem 
heel wat last. Toch heeft hij het 
geluk aan zijn kant en nemen 
zijn absurde belevenissen 
steeds weer een goede 
wending. 

Bertus Boegspriet sleept je mee op een adembenemend snelle 
tocht van de ene locatie naar de andere en van het ene avontuur 
in het andere. Hij laat je meevaren op walvisvaarder ‘Heideroosje’ 
en laat je kennismaken met opperhoofd Blauwe Knoop en 
zijn dochter Witvoetje. Nieuwsgierig geworden? In ‘De 
onwaarschijnlijke avonturen van Bertus Boegspriet’ staat zijn 
hele levensverhaal. Ik hoop dat je er net zoveel plezier mee hebt 
als ik bij het schrijven en Pieter bij het tekenen had.

Een onwaarschijnlijk 
verhaal?
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Martine Glaser
met illustraties van

Wilma van den Bosch

Jack is negen en wordt makkelijk boos. Hij heeft ‘een kort 
lontje’, zoals juf Loes zegt. Er zijn kinderen die Jack pesten 
om hem kwaad te zien worden, om de bom in zijn hoofd te 
horen ontploffen. Zijn broer Tim, bijvoorbeeld. Ruzie, altijd 
maar ruzie, Jack wordt er verdrietig en moe van. Hij weet 
best dat hij niet zo opvliegend mag zijn, maar wat kan hij 

eraan doen? Dan verschijnt Fir, een Ruimteridder. Hij komt 
Jack helpen en geeft hem nuttige tips. Jack fleurt er hele-

maal van op. Maar dan wordt Fir ontvoerd ...

Een herkenbaar, verhelderend en spannend  verhaal 
over een opvliegend jongetje dat heel  graag   rustiger wil 

worden. Met stripachtige illustraties en  tekeningen van de 
 kleinkinderen van Martine Glaser.
Voor driftkikkertjes vanaf 8 jaar,

maar ook voor hun vaders, moeders, meesters en juffen.

Clavis
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Kinderboeken illustrator 
Wilma van den Bosch:

Striptekenaars zijn aardige mensen, dat zal wel 
inherent zijn aan het vak. Ik hoorde eens zeggen 
dat je aan hun tekenstijl hun karakter een beetje 

kunt aflezen, zakelijk, chaotisch, dromerig of 
wat dan ook. Onzin natuurlijk, want de meeste 

tekenaars beheersen verschillende stijlen. Hoewel, 
ik ken iemand die net zo lief en vriendelijk is als 

haar tekeningen er uitzien: Wilma van den Bosch, 
jarenlang één van de pijlers van het Donald Duck 

weekblad als redacteur en tekenaar in vaste dienst. 
Er zijn enorm veel verhalen en tekeningen van haar 

hand in het blad verschenen en talloze mensen 
kennen haar werk. Helaas meestal zonder het te 
weten, omdat alles onder de naam van Disney 

verscheen.
Maar de tijden veranderen. De laatste tijd is 

Wilma zich gaan toeleggen op het illustreren van 
kinderboeken. Een bezigheid die haar op het lijf 
geschreven is en nu mag het onder eigen naam.

- Wilma, iedereen kent je werk maar we weten zo weinig van 
jou. Vertel eens iets over jezelf.
Ik ben in Canada geboren als dochter van Nederlandse 
immigranten. Ik was nummer twee in een gezin met vier 
kinderen. Later, toen ons gezin terug verhuisde naar Nederland, 
hebben wij er nog een zusje bij gekregen. Ik heb nog steeds een 
accent - de meeste mensen horen wel dat er ‘iets raars’ mee is, 
maar kunnen het niet thuisbrengen.

- Hoe en wanneer begon je met tekenen?  
Tja, hoe oud moet je zijn om een potlood vast te kunnen houden? 
Ik schat dat ik twee-en-een-half was toen ik ontdekte dat je met 
potlood en papier hele werelden kunt toveren. 

- Je persoonlijke stijl is heel anders dan de Disney-stijl. Hoe en 
waarom ben je eigenlijk bij Donald Duck weekblad gekomen?
Gek genoeg heb ik in Canada nooit een Disney tijdschrift 
gezien. Ik kende Disney van de tekenfilms - er was een wekelijks 
programma op tv, gepresenteerd door Walt Disney zelf. Het feetje 
Tinkerbell uit Peter Pan vloog door het beeld aan het begin en 
aan het einde. Walt vertelde over de nieuwste tekenfilms waar 

aan gewerkt werd en liet 
stukjes zien uit oude. Er was 
ook de Mickey Mouse club, 
gepresenteerd door Disney 
acteurs.
Toen we terug verhuisden 
naar Nederland was ik tien. 
Ik heb nooit een abonnement 
gehad op Donald Duck. 
In de Margriet zag ik een 
advertentie voor Tina, en heb 
net zo lang gezeurd tot ik het 
kreeg. Maar het kwam niet 

in me op dat je voor Tina of Duck zou kunnen werken, omdat in 
Tina de namen van Spaanse en Engelse tekenaars stonden, en in 
Duck kregen de tekenaars helemaal geen vermelding. Ik ging er 
dus vanuit dat het allemaal buitenlands materiaal was. Wat nog 
steeds veel Nederlanders denken.

 

Mijn streven was aanvankelijk om een krantenstrip te maken, 
zoals ‘Peanuts’ van Charles Schulz - deze strip (beter bekend 
als ‘Charlie Brown’) stond in onze krant in Canada en ik vrat 
hem als kind helemaal op. Toen ik op de middelbare school 
ging informeren bij mijn tekenleraar: ‘Hoe word je krantenstrip 
tekenaar?’ zei hij dat daar geen droog brood mee te verdienen viel. 
De meeste krantenstrips kwamen uit Amerika en de Nederlandse
kranten betalen een schijntje voor publicatie. Als Nederlandse 
tekenaar kon je van dat bedrag niet leven. Hij raadde me aan om 
tekenleraar te worden.

Later ben ik Asterix en Lucky Luke gaan lezen - mijn broer had 
een stapeltje. Zo’n album kon ik ook wel maken, dacht ik met 
jeugdig overmoed. Dus ik schreef, tekende, letterde en kleurde 
een 46-pagina strip over een middeleeuwse roofridder en stuurde 
dit naar alle stripuitgevers die ik kon vinden. Het werd natuurlijk 
overal afgewezen. Een redacteur bij het jeugdtijdschrift Eppo 
liet mijn probeersel zien aan Ed van Schuijlenburg, destijds art 
director bij Donald Duck. Donald Duck had scenario schrijvers 
nodig en Ed heeft mij opgebeld om te vragen of ik daar iets voor 
voelde. Natúúrlijk wilde ik dat! Snel naar de winkel om te kijken 
wat er zoal in het blad stond, want ik had het alleen bij de tandarts 
gelezen. Na een jaar schrijven voor Duck vroeg ik Ed of ik een van 
mijn verhalen mocht tekenen, om het uit te proberen.

‘Ik ben maar 

te gast in de wereld 

van de schrijver’
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En mijn persoonlijke stijl - tja, daar heb ik dertig jaar mee lopen 
leuren bij uitgevers, zonder succes. Tot drie jaar geleden een oud-
collega, kinderboekenschrijver Tjibbe Veldkamp, mij het advies 
gaf om mijn diensten aan te bieden bij Clavis Uitgeverij. Clavis 
houdt twee keer per jaar een open dag voor illustratoren, waar je 
zonder afspraak binnen kunt lopen met je mapje. De redacteuren 
zochten een illustrator voor een kinderboek van Martine Glaser. 
Ik bekende maar dat ik voor Disney werkte - ze komen er toch 
achter, dacht ik, alles valt te Googelen. Tot mijn verbazing 
reageerden ze positief! De schrijfster wilde juist ‘stripachtige’ 
tekeningen hebben!

- Na al die jaren in betrekkelijke anonimiteit mag je nu 
eindelijk je eigen naam onder je werk zetten. Hoe voelt dat?
Heel goed!

- Je hebt al een aantal boeken 
geïllustreerd. Heb je de strip 
nu vaarwel gezegd, of mogen 
we op dat gebied nog wat 
werk van je verwachten? Een 
nieuw verhaal van Prinses 
Aster bijvoorbeeld?
Ach, Aster… Het lijkt me 
leuk, maar waar ga ik het 
voorpubliceren? Toen de strip 
stopgezet werd in Duck heb 
ik Aster nog aan het Suske en 
Wiske Weekblad aangeboden, 
maar dat liep toen op z’n einde. 
Zonder voorpublicatie kun je 
zo’n arbeidsintensieve strip niet 

maken, de losse verkoop levert te weinig op. 

- Het illustreren van een boek vraagt volgens mij toch weer een 
heel andere benadering dan het tekenen van een stripverhaal. 
Hoe ervaar jij dat?
Dat klopt. Bij een strip teken je het verhaal - de dialogen moeten 
zo kort mogelijk zijn. Het beeld draagt voor een groot deel het 
verhaal. Bij een boek is de tekst het belangrijkste en de plaatjes 
bijzaak. Als ik het scenario van een strip zelf heb geschreven, is 
een heleboel tekenwerk al gedaan in het script en in mijn hoofd. 
Bij het illustreren van een manuscript lees ik de tekst eerst 
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zorgvuldig door en kies daarna scènes uit. Ik laat de schrijver alle 
schetsen zien - vaak zien de personages er heel anders uit in het 
hoofd van de schrijver, die pas ik dan aan. Als tekenaar kies je 
bepaalde scènes uit - zorgvuldig, want je wilt het einde van het 
hoofdstuk niet verraden!

- Ik heb hier een paar boeken voor me liggen. ‘Jack de 
Ruimteridder’ en ‘Vlucht uit het spullenparadijs’ van Martine 
Glaser, ‘Fien is een vijfhoekje’ van Nadja Van Sever, Het Groot 
Kinderliedjesboek, ‘De metronoom van de tijd’ van Jeroen van 
Berckum. Het zijn heel verschillende thema’s. Waar kijk je het 
eerst naar voordat je begint te tekenen?
Ik vind het erg leuk om me in te leven in de verhalenwereld van 
andere schrijvers. Nu heb ik het ook wel bijzonder getroffen met 
de mijne. Ze schrijven niet uit ijdelheid of om iets te doen te 
hebben, maar hebben een verhaal te vertellen. 
Ik lees het boek eerst door, voor zover ik het binnen heb 
gekregen. Per hoofdstuk bedenk ik wat de spannendste scènes 
zijn - zonder de climax te verraden, dat mag de schrijver doen. En 
ik laat alle schetsen aan de schrijver zien, want het is in de eerste 
instantie zijn/haar boek en ik ben hier maar te gast in de wereld 
van de schrijver.

Fien is een vijfhoekje
Geschreven door Nadja van Sever, met illustraties van Wilma van den 
Bosch en Fran Scheers (Clavis, isbn 978-9044829792)

Fien gedraagt zich anders dan andere kinderen. Ze is lang niet dom, is zelfs een kei in 
rekenen, maar als er iets gebeurt dat niet in haar planning past, wordt ze ontzettend 
kwaad. 
Het boek is bedoeld voor kinderen vanaf 7 jaar en beslist niet ‘kinderachtig’ geschreven. 
Er zit vaart in het verhaal, je wordt meegesleurd in de gebeurtenissen en de lezers 
begrijpen al heel snel dat er iets niet helemaal in de haak is met Fien.  
Op het einde van het boek blijkt dat ze een ‘autismespectrumstoornis’ heeft, maar dat 
moeilijke woord wordt in het verhaal zelf natuurlijk niet gebruikt. Intussen hebben 
de lezers alle begrip gekregen voor de vreemde acties van het meisje en de nodige sympathie voor haar opgevat. Fien is een 
‘vtijfhoekje’, net iets anders dan de ‘vierkantjes’ die haar omringen, maar minstens zo waardevol.
Een leuk boek, dat volledig voldoet aan de opzet om bij kinderen begrip te kweken voor leeftijdsgenootjes met deze stoornis. 
De tekeningen van Wilma van den Bosch zijn heel open en duidelijk, en vormen een prima aanvulling op het boek. Hier 
en daar zijn in haar tekeningen kleine tekeningen geïntegreerd van Fran Scheers, de (inmiddels volwassen) dochter van de 
schrijfster, op wie dit verhaal is gebaseerd.

RECENSIE
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Vlucht uit het 
spullenparadijs

Geschreven door Martine Glaser, met 
illustraties van Wilma van den Bosch
(Clavis, isbn 978-9044831238)

De ik-persoon in dit spannende 
en onderhoudende verhaal is 
Spiros, bijgenaamd Einstein om zijn 
boekenwijsheid, die met zijn tweelingbroer 
Stavros, zeg maar Yes, en zijn vader en 
moeder in een grote loods naast het Griekse 
restaurant van oom Kostas woont. Vader, 
in Griekenland nog een gerespecteerd 
politie inspecteur, krijgt geen baan en ligt 
zwaar depressief de hele dag op de bank te 

slapen, moeder werkt zich uit de naad. Ze wonen in een 
hoekje van het ‘spullenparadijs’, zoals ze de loods vol 
met afgedankte spullen noemen. ‘Oom Pana’, de oude 
vader van oom Kostas, sleept namelijk onvermoeibaar 
afgedankte spullen aan van het grof huisvuil, zodat het 
plekje in de loods waar het gezin mag wonen steeds 
kleiner wordt. Oom Pana is een beetje doorgedraaid en 
op zekere dag brengt hij kostbare spullen mee uit een 
leegstaand pand waar een dievenbende haar opslag heeft. 
Genoeg materiaal voor een spannend verhaal vol 
onverwachte wendingen. Martine Glaser heeft zich er 
op kunnen uitleven en het schrijfplezier spat er dan 
ook vanaf. Dat kunnen de lezers natuurlijk alleen maar 
waarderen. ‘Voor iedereen vanaf 8 jaar’ staat achterop het 
boek en ik wil best toegeven dat ik het als volwassen lezer 
met veel plezier heb gelezen.
Wilma vaan den Bosch verzorgde de illustraties en ze 
heeft daarbij de sfeer en de personages van dit verhaal 
heel goed aangevoeld. De tweeling, oom Kostas met 
de walrussnor, oom Pana en al die andere figuren zijn 
afgebeeld zoals je 
ze had voorgesteld 
uit het verhaal. 
Wat mij betreft 
een aanrader voor 
alle kinderen 
die van verhalen 
houden waar je 
helemaal lekker in 
kunt wegkruipen.
(Volwassenen 
mogen het ook 
lezen.)

RECENSIE- Heb je tijdens het lezen meteen al ideeën over 
waar je de tekeningen gaat maken?
Ja - al moet ik er vaak schrappen omdat 
het teveel wordt.  Ik moet me dan nog wel 
vaak documenteren - hoe ziet een bepaald 
muziekinstrument er uit, enz.
 
- Jack is een jochie dat meer zelfbeheersing 
en zelfvertrouwen moet krijgen, Fien is 
autistisch. Zoek je zulke thema’s uit, of 
komen auteurs naar je toe omdat ze weten 
dat het thema bij jou in goede handen is?
De schrijvers leveren hun manuscript in bij 
de uitgeverij. De uitgever zoekt daar een 
illustrator bij - al mogen de schrijvers bij 
Clavis gelukkig wel aangeven met wie ze 
wel of niet willen werken. Het was wel erg 
toevallig dat ik deze boeken kreeg - ik 
had, net als Jack, als kind woedeaanvallen als ik 
gepest werd. Ik herkende het meteen. Ik weet uit eigen ervaring 
veel over autisme. En het thema van het Spullenparadijs - ik ben 
zelf ook immigrant geweest.

- Ik heb het idee dat je een gevoelsmens bent. Leef je ook echt 
mee met de personages uit het boek?
Uiteraard. Een personage moet wel erg verknipt zijn of zo, wil ik 
er niet mee kunnen leven.

- Wat me opvalt, is dat je bij je illustratiewerk veel pasteltinten 
gebruikt. Is dat een bewust afzetten tegen de toch wel wat 
harde kleuren in de Duckverhalen of is het omdat het gewoon 
beter bij je tekeningen past?
Ik vind zachte kleuren mooi, denk ik.

- Hoe belangrijk zijn volgens jou de illustraties in een (kinder)
boek? 
Erg belangrijk. De cover is het uithangbord van een boek. 
Daarom is het belangrijk dat de schrijver inspraak heeft bij 
de keuze van een illustrator, en dat schrijver en illustrator 
samenwerken. Dat valt vooral op wanneer er géén goede match 
is tussen schrijver en tekenaar. Ik heb zelfs verhalen gehoord over 
een illustrator - ik ga geen namen noemen - die iets heel anders 
tekende dan wat er in de tekst stond. Daarna moest de schrijver 
zijn werk maar aanpassen. Bah!
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- Zijn er kinderboeken waar je bijzondere herinneringen aan 
hebt?
O, zoveel! Peter Pan van Sir James Barrie herlees ik elk jaar, 
daar zitten zoveel lagen in… Le Petit Prince van Antoine de 
Saint Exupery, is eigenlijk een filosofisch werk vermomd als 
kinderboek. En ik ben zelf al jaren aan het schrijven, maar of het 
iets wordt - ach.

Dank je wel, Wilma, voor de openhartige beantwoording van al 
mijn vragen. We hebben je er een stuk beter door leren kennen 
en ik moet zeggen dat de indruk die ik door je tekeningen van 
je had helemaal bevestigd is.
Heel fijn dat je op het Kamper Stripspektakel komt signeren. 
Neem je wel genoeg boeken mee, want ik denk dat veel 
mensen nu toch wel erg nieuwsgierig zijn geworden naar je 
illustratiewerk.

RECENSIE

Ik zag twee beren

Twee emmertjes
water halen

Het Grote

&

Kinderliedjesboek
Het Grote

www.reba.nl

Het Grote

Kinderliedjesboek
Gitaar • Keyboard • Ukelele • Blokfluit • 

Piano • Viool • Accordeon

d; Qd;

Met slagjes en tokkels!

Samen liedjes zingen is een belangrijk element 

in de ontwikkeling van het jonge kind. 

Peuters en kleuters zijn heel gevoelig voor 

muziek. De melodietjes klinken al snel 

vertrouwd en de teksten, die over van alles en 

nog wat gaan, prikkelen de nieuwsgierigheid. 

Samen liedjes zingen opent nieuwe werelden 

en het is ook nog eens zo leuk om te doen.

Deze bundel bevat een schat aan grappige, 

gezellige, bekende en minder bekende 

liedjes, samen goed voor ontelbare vrolijke 

momenten.

Ki nd e rli e dje sb o ek
Ki nd e rli e dje sb o ek

Het Grote
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De Magische Metronoom
Geschreven door Jeroen van Berckum, met illustraties van Wilma van den Bosch
(Pear Productions, isbn 978-90-78718-29-1)

Stel je voor: Mozart bij je spreekbeurt!
Het zal je maar gebeuren! Wolfgang Amadeus Mozart, de echte! Die je muzikaal komt assisteren bij je spreekbeurt. Dat gelooft 
toch zeker niemand? Toch overkomt het Sofie en dat allemaal dankzij een Magische Metronoom.
Sofie heeft een metronoom nodig om beter in de maat te leren spelen en toevallig komt ze met haar vader in de winkel van 
de zonderlinge meneer Musimago terecht. Een rare vent, die slaapliedjes speelt voor de instrumenten in zijn winkel, zodat ze 
na sluitingstijd beter kunnen slapen. Maar hij helpt Sofie wel mooi aan een metronoom die jaartallen aangeeft in plaats van 
maataanduidingen. Nieuwsgierig zet Sofie de wijzer op 1765 en wat er dan gebeurt moet je zelf maar lezen.

Schrijver Jeroen van Berckum heeft al een leuke serie boeken op zijn naam staan over vier muzikale kinderen die samen een 
bandje vormen. Dit verhaal heeft ook met muziek te maken, maar ademt een heel andere sfeer uit. Sofie vertelt en je kijkt over 
haar schouder mee naar alle vreemde gebeurtenissen die elkaar in razend tempo opvolgen. Het verhaal komt dan ook heel 
direct over en leest heerlijk weg. Een jeugdboek? Dan wel éen voor de jeugd van 8 tot 80.   
De heerlijke tekeningen van Wilma van den Bosch passen als een handschoen bij dit leuke verhaal en maken het boek nog 
aantrekkelijker.

Te koop in de boekhandel en natuurlijk op het Kamper Stripspektakel.

RECENSIE

In een Groen Knolleland

- Op het Kamper Stripspektakel krijgen kinderboeken veel 
aandacht, omdat strips en kinderboeken volgens ons even 
belangrijk zijn voor de leesbevordering. Als je genoten hebt 
van een goed verhaal krijg je immers honger naar meer. Wat is 
jouw mening daarover?

Het is belangrijk dat 
kinderen lezen en 
vooral ook plezier 
hebben in lezen, 
of het nu strips 
zijn of boeken. 
Niet alleen voor de 
taalontwikkeling, 
maar ook om zich in 
te kunnen leven in de 
wereld van anderen. 
Je gevoelsleven wordt 
intenser, je leert je 
beter uitdrukken, je 
leert je inleven in de 
wereld van een ander, 
enzovoort. 
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CAFÉ EIGENWIJS  ·  PLANTAGE 7 KAMPEN

s3,75
Altijd de goedkoopste

· eigentijds

· modern bruin café

· bierkaart

· kleine kaart

· mooi centraal horecaplein

· lekkerste speciaalbieren

· buitenbar smoothies (vers fruit)

· (verwarmd) terras

zeven dagen per week geopend

Koffie met 
appelgebak 

(slagroom gratis)
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Hallo Dmitry. We kennen je van de prachtige tekeningen in ‘De slag om Kampen’, maar we 
weten heel weinig over de kunstenaar. We weten dat je uit Wit-Rusland komt, maar dat is 
alles. Kun je ons iets vertellen over jezelf?
Hallo Paul! Het zijn aquarelschilderijen, geen tekeningen, tekeningen zijn grafische weergaven met droge media zoals penvullingen, 
houtskool, pastel, enz.
Ja, ik kom uit Wit-Rusland. Er is heel weinig bekend over dat land, waarschijnlijk omdat het geen deel uitmaakt van de EU. Het ligt in 
de buurt van Polen, Letland en Litouwen en lijkt veel op Nederland, meestal vlakke landschappen, velden en bossen. Maar het is daar 
veel kouder. Toen ik 9 jaar was, vroegen mijn ouders een kunstenaar om me privélessen schilderen en tekenen te geven.
Hier is een van de stillevens die ik heb geschilderd toen ik 9 was:
 
De lessen werden gegeven in de kunstacademie. Ik had het geluk om kunst te 
studeren samen met tieners, en dat was heel moeilijk, omdat niemand me serieus 
nam. Geen wonder, ik kwam met mijn hand nog niet eens bij de bovenkant van de 
schildersezel. Maar ik heb erg mijn best gedaan en na enige tijd kon ik net zo goed 
tekenen als zij en soms nog wel een beetje beter. Sommigen van hen waren daar 
echt pissig over. Ik had een tentoonstelling in die universiteit en iemand gebruikte 
sleutels of iets dergelijks om mijn werken te bederven. Toen ik kwam en de schade 
zag, realiseerde ik me plotseling dat als mijn werken zo’n jaloerse reactie opriepen, 
dat ze dan wel GOED moesten zijn. Later ging ik me interesseren in computer 
graphics en leerde ik 3ds max om 3D-modellen en -animaties te maken. Maar toen ik van school kwam, moest ik een carrière kiezen 
en om de een of andere reden besloot ik om de kunst te laten voor wat het was en ik ging naar de Economische Universiteit. Daar 
studeerde ik en begon te werken als softwareprogrammeur. Een paar jaar na mijn afstuderen realiseerde ik me dat ik niet gelukkig was 
met mijn baan en besloot om weer voor kunst te kiezen. Gelukkig verdiende ik toen al wat bij als freelance illustrator. Ik ging naar de 
Wit-Russische State Academy of Art en volgde er cursussen en privélessen in tekenen en schilderen.
 
Je verloofde woont in Kampen. Is er een kans dat je in Nederland komt wonen?
Zeker. Zowel ik als mijn verloofde doen daar ons uiterste best voor. 
 
Toen ik je tekeningen voor het eerst zag, was ik verbaasd. Het is zo anders dan de stijlen die ik ken. Je werk ademt een heel 
persoonlijke sfeer uit. Hoe ben je hier zo toe gekomen?
Dank je! Ik weet nog steeds niet zeker of ik een eigen stijl heb. Ik hou erg van aquarellen en ik maak ze al sinds mijn jeugd. Voor mij is 
dit medium erg poëtisch en onvoorspelbaar. Je hebt er nooit volledige controle over en soms lijkt het alsof je helemaal niet schildert en 
alles vanzelf gebeurt. Als je snel en zacht bent zal de verf je met iets moois belonen. Enkele jaren geleden heb ik olieverf geprobeerd en 
ik vind het geweldig, in tegenstelling tot aquarelleren kun je je tijd nemen en heb je meer opties om onderweg iets te corrigeren.

Je hebt eerder strips in een realistische stijl gemaakt. Het werd uitgegeven door een Engelse uitgever. 
Hoe kwam dat zo?
Zoals ik al eerder zei, heb ik als freelance illustrator gewerkt. Ik kreeg een contract voor het illustreren van 
een graphic novel van een Amerikaanse schrijver en heb daar veel ervaring mee opgedaan. Daarna besloot ik 
mijn eigen graphic novel te maken. Ik had al een verhaal dat ik zelf had geschreven en heb dat geïllustreerd. 
Tegelijkertijd kreeg ik de opdracht om covers te maken voor MadeGlobal-publicaties en ik besloot om 
hen mijn verhaal te sturen. De uitgever vond het leuk en nodigde me zelfs uit voor een ontmoeting met de 
auteurs in Londen. Het boek werd tegen dat ik er kwam gepubliceerd en ik zag er niet alleen mijn eerste 
boek, maar ontmoette er ook geweldige historici. Het was een geweldige levensbepalende belevenis! Mijn 
toekomstige vrouw is een van de auteurs in MadeGlobal. Ze schreef en publiceerde een geweldige biografie 
over Jasper Tudor en runt een website en blogt over de ‘Wars of the Roses’.

Je bent een van de kunstenaars die een icoon heeft gemaakt voor het Ikonenmuseum in Kampen. Je hebt Jeanne d’Arc als 
onderwerp gekozen. Is daar een speciale reden voor?
Toen ik over dit project hoorde, dacht ik meteen aan Jeanne d’Arc. Mijn verloofde bracht me naar Rouen, een stad in Frankrijk waar 
Joan in de gevangenis werd gezet en vervolgens levend werd verbrand. En aangezien zij een beroemde historische figuur en een heilige 
is, dacht ik dat het goed zou zijn om haar te schilderen.

Een interview met Dmitry Yakhowsky:

Bij een aquarel weet je 
nooit wat er gebeurt. 

De verf zal je met iets 
moois belonen als je 

snel en voorzichtig bent.
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25 juni 1427. Voor de poorten van Kampen staat een machtig leger 
huursoldaten van de hertog van Gelre, vastbesloten om de stad te 
onderwerpen en te plunderen.
Gelukkig zijn er dappere burgers, onder leiding van de moedige 
Kapitein van de militie, die door een gewaagde uitval de stad en haar 
inwoners verdedigen.
De slag die op die dag werd gestreden is een historische gebeurtenis 
die van groot belang is geweest voor de verdere ontwikkeling van 
Kampen als handelsstad en later als vooraanstaand lid van het 
Hanzeverbond. 
Hoe het allemaal in zijn werk ging lees je in dit spannende stripboek.  

Cover Dolf.indd   1 24-11-17   15:05

Dit schilderij voor het Ikonenmuseum is anders dan de tekeningen die je voor de stripboeken 
maakt. Waar geef je de voorkeur aan, stripboeken of schilderijen? Met andere woorden, hoe 
beschouw je jezelf, als een illustrator of een schilder?
 Ik hou van beide, maar de echte olieverf op doek is altijd beter voor mij dan een afdruk. Het is iets 
dat meer fysiek is, je weet dat de kunstenaar het aanraakte en je kunt zien hoe hij het schilderde door 
van dichtbij er naar te kijken.
 
Tijdens het Kamper Stripspektakel wordt je nieuwe album ‘Het einde van de roofridder’ 
gepresenteerd. Vertel ons er meer over.
Het is een spannend verhaal over een rijke en krachtige middeleeuwse kasteelheer en de belegering 
van zijn kasteel. Ik hoop dat de lezers ervan zullen genieten.

 
Het verhaal van de ‘Roofridder’ is (bijna) volledig gebaseerd op 
historische feiten. Voor ‘De Slag om Kampen’ kon je heel wat 
documentatie vinden door middel van foto’s van de re-enactment 
van deze strijd. Voor het verhaal ‘Roofridder’ moest je veel fantasie gebruiken, omdat er geen 
afbeeldingen zijn van het kasteel. Hoe ben je erin geslaagd het er zo authentiek uit te laten zien?
Mijn verloofde hielp me bij het verzamelen van documentatie en ondersteunde me bij alles.
 
Je deed ‘De Slag om Kampen’ en nu ‘Het einde van de roofridder’. Heb je 
meer ideeën in deze richting, of zal het volgende project iets heel anders 
zijn?
Ik ben nieuw in Nederland en ik weet niet veel over de geschiedenis van dit 
land, maar ik ben enorm onder de indruk en erdoor geïnspireerd. Dus wie 
weet?
 

Ik zag een sprookje dat je hebt geschreven en geïllustreerd. Heb je meer van dit soort verhalen 
geschreven?
Ja, ik heb al vier verhalen over een dappere muis die veel 
avonturen beleeft en ook een verhaal over een kikker die in 
de opera wilde zingen.
 
Dat klinkt heel interessant. Ik weet zeker dat we nog veel 
meer van je zullen zien in de komende tijd. Bedankt voor het beantwoorden van 
mijn vragen, ik denk dat we nu toch wel iets meer over je weten. Jij bedankt voor het 
interview!
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Ken je het gevoel dat een boek je zo in zijn greep houdt dat 
je geen rustverstoorders kunt gebruiken? Je wilt je echt even 
afzonderen in je eigen wereldje.

Bij beginnende lezers, kinderen die nog zoveel boeken te 
lezen hebben, is dat gevoel nog sterker. Ze trekken zich vaak 
terug ‘in een hoekje met een boekje’.

Speciaal voor die kinderen ontwikkelde Berdien Westerink 
van abwesterink ‘Het Leesdoek’. Het is een pakket met 
diverse mogelijkheden. Je kunt er in een handomdraai een 
tent, een lekker warme verstopjas met capuchon of met de 
meegeleverde schouderbanden een zitzak van maken. 

Je kunt Het Leesdoek ook als zachte ondergrond gebruiken om er lekker languit op te liggen lezen. En wil je je boeken samen 
netjes opbergen? Dan stop je de boeken in het speciale vak hiervoor, vouwt Het Leesdoek op en alles ligt klaar voor de volgende 
keer.
Het Leesdoek biedt trouwens nog een andere toepassing: om kinderen voor te lezen. Voorlezen speelt immers een belangrijke 
rol in de opvoeding van een kind. Als de voorleesmomentjes ook nog eens extra worden onderstreept door Het Leesdoek open 
te vouwen en er als een verrassing een boek uit te halen, wordt (voor)lezen vanaf het prilste begin een feest.

Meer weten? Bij de stand van abwesterink vertellen ze er graag meer over.

‘Leesdoek’ wordt leeshoek



 38

// sanidrome.nl/pieterdehoog
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Hét adres voor de betere 
badkamer en keuken

Keuken & Badkamer Design
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Advertentie 900 x 640

Baan 10
8271 BE
IJsselmuiden

        www.vandenberginterieur.nl Tel. 038-3313761
• Tapijten
• Vinyl - vloeren
• PVC - vloeren
• Marmoleum 
• Laminaat
• Behang
• Vloer- en tafelkleden
• Schoonloop- en buitenmatten
• Gordijnen, vitrage en inbetweens
• Raamdecoratie

 zaterdagmiddag gesloten • vrijdag koopavond • ruime parkeergelegenheid

Al meer dan 
45 jaar

Bisschopswetering 81, 8293 PC Mastenbroek
Tel. (038) 344 62 36

Vlotbrugweg 3, 1332 AE Almere
Tel. (036) 529 09 36

Verhuur grondverzetmachines
Aanneming grond- en straatwerk
Aanleg riolering/drainage
Herinrichting bedrijfsterreinen
Verkoop zand en grond

•••••

Rupskraam voorzien van GPS, voor nauwkeurig 
en efficiënt grondwerk 

           Kijk voor meer info op www.visscherbv.nl

Geschiedenis van de gitaar verstript
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Diezelfde line up hadden ook 
The Beatles, de groep die het 

gezicht van de popmuziek 
zou gaan bepalen. 

Ze wilden meer dan de 
simpele popsongs die in die 

tijd in de mode waren en 
voegden daarom allerlei 

nieuwe elementen 
toe aan hun muziek.

John Lennon, Paul 
McCartney, 

George Harrison 
en drummer Ringo 

Starr hebben 
niet alleen de 

popmuziek 
volwassen 

gemaakt, maar ook 
een eigen status 

gegeven.     

George Harrison 
introduceerde 

bijvoorbeeld de 
Indiase sitar...     

john Lennon hield 

ervan te experimenteren 

met geluidseffecten, ...

Paul McCartney 

bleek een veelzij-

dige componist  die 

strijkorkesten 

en blazers in zijn 

popsongs gebruikte

Ringo starr beïnvloede met 
zijn manier van drummen 

veel groepen die toen 
ontstonden.

Het nadeel van hun grote populariteit was 
dat bij optredens de muziek werd overstemd 
door het enthousiaste geschreeuw van fans. 
Ze besloten daarom niet meer op te treden en 

alleen nog in de studio te werken. 
Omdat ze  daar nu alle energie in konden 

steken,  ontstonden meesterwerken zoals de 
LP ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’.      

In 1970 viel de groep uiteen, 
maar de soloplaten die ze 

daarna uitbrachten, 
maakten veel goed. Lennon 
werd in 1980 vermoord en 
Harrison overleed in 2001, 

maar Paul McCartney 
brengt nog regelmatig 

nieuwe muziek uit.  
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In spanje hadden de moren het jarenlang voor het zeggen gehad. Nu ze verdreven waren wilden de christelijke heersers ook zoveel mogelijk afrekenen met de ‘erfenis’ van de oude bezetters. De al ud moest plaats maken voor de vihuela, die van oorsprong ‘Romeins’ (dus christelijk) was.

In de noordelijke landen, zoals het noorden van frankrijk, de nederlanden en duitsland, lag de moorse cultuur minder gevoe-lig. hier werd de guitarra morisca ontwikkeld tot de luit die we ...

...van zoveel schilderijen en af-
beeldingen kennen. Vanaf ongeveer 

1500 was de luit enorm populair.

Net als de al-ùd had de luit 
een bol achterblad en een korte 

hals. Maar er waren veel verschillen.

Er kwamen fretten op de 
hals en ook het aantal snaren 
werd behoorlijk uitgebreid. De 

korte brede hals werd naar achteren geknikt.

Muziek van luitcomponisten als john 
dowland (1562-1626) en leopold weiss 
(1686-1750) wordt nog vaak gespeeld, 
meestal in bewerking voor gitaar.
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Het kostte enkel jaren van voorbereiding, maar eindelijk is het dan toch verschenen: 
Frank Rich presenteert Het Gitaarmuseum, de geschiedenis van de gitaar in stripvorm.

Scenarioschrijver Paul Reichenbach en tekenaar Marc Verhaegen hebben met deze 
uitgave een enorme klus geklaard. Het boek is een echt naslagwerk, in de betekenis dat 
alles wat er in staat op degelijke research berust, maar daarnaast is er ook voor gezorgd 
om er een leesbaar geheel van te maken. Er is een duidelijke (komische) verhaallijn 
waardoor je blijft lezen en stilletjesweg allerlei historische informatie opneemt. 

Senne en Sanne, de bekende characters van Marc Verhaegen, hebben een vakantiejob 
in het Gitaarmuseum, waar de zeer deskundige Frank Rich juist een rondleiding 
verzorgt. Het is maar goed dat die twee in de buurt zijn, want er zijn enkele bezoekers 
die met een heel ander doel dan de rondleiding binnen zijn gekomen. Naast alle 
interessante informatie is er dus genoeg ruimte voor spanning en zelfs slapstick.

Het is geen sinecure om een 
betrouwbare lijn te brengen in de 
geschiedenis van dit populaire 
instrument. De klassieke gitaar zoals 
wij die kennen was pas tegen het jaar 
1800 ‘compleet’, voor wat betreft het 

model en het aantal snaren. Toch is er al vanaf de oudheid een bepaalde lijn te volgen 
in de ontwikkeling van het snaarinstrument dat uiteindelijk ‘onze’ gitaar zou worden. 
Deze lijn wordt door deskundigen uit de hele wereld gevolgd, hoewel sommige dingen 
natuurlijk voor een deel op veronderstellingen berusten. Wie is er immers bij geweest? 

Toch kan de lezer er met een gerust 
hart van op aan dat wat in dit boek 
wordt verteld, wetenschappelijk wordt 
ondersteund.     

De vakpers is lovend. Het 
toonaangevende ‘vakblad’ voor 
gitaristen ‘De Gitarist’ schrijft: ‘….Wat ze voorschotelen geeft een prima basis voor 
iedereen die wat meer over zijn instrument wil weten. En alleen al de gekozen 
wijze, in stripvorm met een creatief verhaal, verdient een vette tien.’

Het ‘Literatuurplein’ van de Koninklijke Bibliotheek zegt: ‘….Het boek is een 
betrouwbare bron van informatie voor wie meer wil weten over de geschiedenis 
van de gitaar, maar het is geen saaie geschiedenisles. Door alle vrolijke nevenacties 
en de nodige slapstick leest dit boek als een spannend avontuur.’ 

Ook in de stripwereld is enthousiast gereageerd op ‘Het Gitaarmuseum’ en menig 
stripliefhebber heeft inmiddels al heel wat bijgeleerd over de gitaar.

Het album mag eigenlijk niet in je verzameling ontbreken, gitaarliefhebber of niet. Al 
was het alleen al omdat dit het 50e album is dat Marc Verhaegen heeft getekend.

Frank Rich presenteert: Het Gitaarmuseum     Uitgave REBA Productions 
isbn 978 90 6911 433 0     Prijs € 17,90

Geschiedenis van de gitaar verstript

Het lijkt een dag als alle andere, maar voor sommigen wordt dit een heel speciale dag.

Wat een 
mazzel, die 

vakantiejob in het 
gitaarmuseum!

ja, 
dat is echt 
geweldig!

en net vandaag verzorgt Frank Rich de rondleiding. Frank Rich, dat is 
toch de man die alles over gitaren weet?

Yep. Die man is een 
wandelende 

encyclopedie!

let goed op, jongens, want er staan hier heel wat waardevolle instrumenten. Vannacht nog 
is er ingebroken.

Gelukkig heeft de 
politie de inbreker 
gevat voor hij iets 

heeft kunnen 
meenemen.

Slaap op uw beide oren, mijnheer de directeur. Senne en ik zullen prima suppoosten zijn. er zal niets ontsnappen aan onze waakzaamheid.

3
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Jessica Raes

 Lizzy van Pelt

Reina Dokter

Arie van VlietAlex Turk

Nelleke Haverhals

Kenny Rubenis

Frank Jonker

Hans HarlemanHans van Oudenaarde Nico SchuurmanHerman Roozen

Kimberly Geelen

Roelof Wijtsema Martijn Takke

VERZAMEL ALLE (HAND)TEKENINGEN!!!
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Marissa Delbressine Kees de Boer

Renée RientiesEd van der Linden Eric de Rop Eric HeuvelD’Auwe Ron van Riet

Meinder BuyninkWilma van den Bosch marissa Delbressine Felix Guérain

VERZAMEL ALLE (HAND)TEKENINGEN!!!



Jeroen SteehouwerFerry van Vosselen

Patrick van OppenDanker Jan Oreel Dinie de ZeeuwBart ProostYan GevuldTim Artz

Eugeen Goossens

Teken hier 
je eigen hoofd

Ralph Dikmans
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Marc Verhaegen Walter LaureyssensSteve van Bael

Roy Bergsma

VERZAMEL ALLE 
(HAND)TEKENINGEN!!!



Kamper sloffen, al jarenlang een 
geslaagde traktatie
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Enkele commentaren van 
tekenaars op Facebook:
- alleen al voor die slof zou ik terugkomen!  

- Die slof is onovertroffen. Geweldige 
banketbakker!
- Als bakker Smit ooit stopt zie ik 
het somber in voor de Nederlandse 
Stripwereld...
- de energie was behoorlijk op, 
zaterdagavond. Maar een klein hapje van 
de Kamper Slof doet wonderen... Obelix 
zou er jaloers op zijn!
- De slof is alweer op. Lekker hoor.
- Ik heb kalm aan gedaan, nog een halve 
slof over. Maar ik ben dan ook in mijn 
eentje....die kinderen van je sloften maar 
raak natuurlijk.

Voor de tekenaars is het dus een jaarlijkse 
traditie en wie op de dag na het Stripspektakel 
op Facebook kijkt, ziet dat er hele (s)lofzangen 
worden aangeheven. Het ‘Heb jij ‘m al op’ is niet 
van de lucht.
Marq van Broekhoven heeft er bijvoorbeeld al een 
‘Marq denkt’ strip aan gewijd en Arie van Vliet stuurde eens een tekening van Flipje 
aan de koffie met slof. In veel boeken die tijdens het Stripspektakel zijn gesigneerd 
staat een spontane tekening die met de slof te maken heeft, vaak omgeven door wat 
vetvlekjes van de kruimels van het origineel.  
Wat is dat toch voor lekkers dat zoveel losmaakt? Het recept is geheim, maar de basis 
is een heerlijke roomboterkoek met een vulling van amandelspijs en walnoten. Bakker 
Eric doet er terecht geheimzinnig over als we ernaar vragen.
Je bent geen tekenaar en bent de jaarlijkse slof tot nu 
toe dus misgelopen? Dan heb je veel gemist. Maar 
geen nood, de bakker zorgt voor genoeg verse aanvoer, 
dus loop tijdens het Stripspektakel even binnen. Dan 
kun je meteen wat van dat heerlijke gebak, de niet te 
versmaden vulkoeken of andere lekkernijen meenemen. 

Al zeventien jaar lang gaan de tekenaars die we hebben 
uitgenodigd voor het Kamper Stripspektakel ’s avonds naar huis 
met een Kamper slof in hun bagage. Tenminste, voor zover die 
het einde van de dag heeft gehaald, want de Kamper slof is een 
lekkernij die verslavend werkt als je er eenmaal mee begint te 
eten.
De slof is al vele jaren geleden bedacht door de toenmalige 
eigenaar van Banketbakkerij Smit en heeft inmiddels bij 
verschillende banketbakkers in den lande navolging gevonden. 
Maar toch, alleen de slof zoalsbanketbakker Eric Rülander die 
maakt volgens het oorspronkelijke recept van Wolter Smit mag 
‘Kamper slof ’ heten.
Banketbakkerij Smit is ruimhartig sponsor van het Kamper 
Stripspektakel en zorgt er jaarlijks voor dat we alle gasten van 
deze lekkere koek kunnen voorzien.

Drukkerij Veldman BV  -  Tasveld 10-1  -  8271 RW IJsselmuiden  -  038-333 3235

VERZAMEL ALLE 
(HAND)TEKENINGEN!!!



www.stedelijkmuseumkampen.nl locatie: voormalige Synagoge

Willem den Ouden
De laatste grote rivierlandschappen

Henneman - Atelier
21.04 t/m 1.07.2018 21.04 t/m 1.07.2018

Stedelijk
Museum
Kampen

Voormalige Synagoge

14 juli t/m 16 september:
Sjoerd Buisman

29 september t/m 2 december:
Irma Horstman

Stedelijk Museum Kampen

14 juli tot en met 16 september:
Sjoerd Buisman

29 september t/m 2 december:
Beeld van de Stad
 

8 december t/m 3 februari 2019
Maartje Korstanje
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Nieuw bij Carwash: DOGWASH Geef je hond een heerlijke wasbeurt terwijl je auto wordt 
gewassen.

Carwash Kampen     Carlsonstraat 25       8263 CA Kampen



                                 

                     

Kom tijdens het stripspektakel lekker 
genieten van een 12 uurtje* voor €9,75

*Broodje ham, ei, broodje kaas, broodje kroket, 
bolletje salade

(keuze uit wit of bruin brood)

Stripspektakel menu bij restaurant 
De Bastaard

Tomatensoep
Met gekruid gehakt en een toefje room.

Bastardo Grill

Zomer Coupe

Combinatie van onze welbekende
Saté speciaal & Spare-ribs.

Combinatie van zomerse ijs smaken. 

3-gangen Astrix & Obelix menu voor € 20,- * 

*Deze actie is alleen geldig op zaterdag 18 augustus 2018. Er zijn geen andere 

combinaties mogelijk met dit menu. 

IJsselkade 61, 8261 AH Kampen 
Reserveer uw tafel via; 038 - 3314987 

of via; reserveringen@debastaardkampen.nl 

www.vishandeldebuitenhaven.nl
Oudestraat 264 Kampen

038-3320791

Stedelijk Museum Kampen

14 juli tot en met 16 september:
Sjoerd Buisman

29 september t/m 2 december:
Beeld van de Stad
 

8 december t/m 3 februari 2019
Maartje Korstanje

 45 



 46

www.kamper-stripspektakel.nl



Auteur Roderick Leeuwenhart – bekend van de boekenserie Pindakaas en Sushi, over de wereld van Japanfans in 
Nederland – vertelt over hoe je een verhaal schrijft. Waar komt dat eigenlijk vandaan, een idee? Hoe structureer je een 
boek en wat is het verschil tussen organisch en planmatig schrijven? Enne, hoe geef je het dan uit? Kortom, alles wat je 
te weten wilt komen over schrijven… Bovendien doet Roderick niets liever dan vragen beantwoorden, dus mensen met 
schrijfplannen: kom langs en steek iets op!

Waar? In het Posthuus, Oudestraat 137a
Wanneer? Van 13.00 -13.30 uur

Al benieuwd geworden? Bezoek Roderick Leeuwenharts website 
www.uitgeverijleeuwenhart.nl om zijn boeken te bekijken!

Bij het afsluiten van de kopij voor dit Programmaboek werd er nog 
volop aan gewerkt, maar als alles meezit wordt op het 20e Kamper 
Stripspektakel een nieuwe strip gepresenteerd met Ridder Dolf in de 
hoofdrol: het Hanzecomplot. 
Een Kamper strip? Op het eerste gezicht zou je zeggen van wel. Ridder 
Dolf, de kogge, de Hanze, alles zit er in. Het bijzondere is dat deze 
strip, op een scenario van Paul Reichenbach, getekend is door een 
Belgische tekenaar. En wat voor een...! In het dagelijks leven is hij 
hoofdinspecteur van politie in het Belgische Lier. In zijn vrije tijd is 
Dirk van der Auwera tekenaar, en een hele goede ook nog. 
D’Auwe heeft een eigen, soepele stijl, die aansluit bij wat door de 
kenners de ‘School van Marcinelle’ wordt genoemd. Alle anderen 
zullen direct denken aan Peyo (Johan en Pirrewiet, de Smurfen), 
Franquin (Robbedoes, Guust) of Uderzo (Asterix). 
Hoe het ook zij, de scenarioschrijver had meteen deze tekenstijl op het 
oog toen Ridder Dolf, alias Dolf Schinkel, eens langs de neus weg vroeg 
of het niet tijd werd voor een nieuwe ‘Dolf ’-strip. 
Het zou dus d’Auwe worden, maar hoe krijg je zo’n talent zover dat hij 
je verhaal in beeld gaat brengen? 
Het lukte dankzij een hilarische ontmoeting van d’Auwe met Ridder 
Dolf tijdens het Kamper Stripspektakel van 2017. Dirk van der Auwera 
lacht graag en snel, maar tijdens dit nogal absurde gesprekje volgde het 
ene lachsalvo op het andere. Het ijs was gebroken, de mogelijkheden voor een komische strip lagen voor het oprapen en de 
afspraken waren snel gemaakt. 

  
Het draait in ‘Het Hanzecomplot’ om een voordelige overeenkomst 
die Kampen, als opkomende Hanzestad, zal sluiten met de koning van 
Denemarken. Andere Hanzesteden zien dit met lede ogen aan en besluiten 
er een stokje voor te steken. 
Hoe dit in zijn werk gaat kun je lezen in ‘Het Hanzecomplot’. Historisch 
verantwoord is het allemaal niet, ondanks de gedegen research en de 
deskundige adviezen van de Koggestichting, maar voor de aandachtige 
lezer zitten er wel de nodige verwijzingen naar historische feiten in het 
verhaal. Er wordt zelfs uit de doeken gedaan waarom de IJsselkogge is 
gezonken. Boven alles is ‘Het Hanzecomplot’ een vrolijk verhaal vol actie, 
dat met enorm vakmanschap en oog voor detail is getekend.
Laat je meeslepen in dit dolkomische avontuur en geniet van de 
fantastische tekeningen van d’Auwe. 

Het Hanzecomplot

 47 

Hoe schrijf je een verhaal?



Hoe groot is je stripverzameling? 
Daar vraag je me wat... Ik heb geen idee. Een vuistregel schijnt te 
zijn dat een “echte verzamelaar” minimaal 20 strekkende meter 
stripboeken heeft staan, maar daar kom ik voorlopig nog niet aan 
hoor.
Waar koop je je strips (buiten het stripspektakel om dan)
Ik ben vaste klant bij stripwinkel De Noorman in Arnhem. 
Tweedehands stripboeken of eerste drukken bestel ik af en toe via 
Catawiki of een online stripwinkel.
Beste ontdekking: 
Er zijn zo ontzettend veel 
geweldige strips! Een strip die 
mij onlangs onverwacht tot 
tranen toe heeft geroerd is de 
oneshot “Lydie”, geschreven 
door Zidrou en getekend door 
Jordi Lafebre.
Dit moet iedereen lezen: 
Naast de reeksen die iedereen 
wel kent raad ik ook De 
Campbells (Munuera), Mooie 
Zomers (Jordi Lafebre), 
Magasin General (Loïsel & 
Tripp) en De oorlog van de Lulu’s (Hautière & Hardoc) van harte 
aan. 

Het hoogste bedrag dat ik ooit voor een strip heb betaald: 
Ik heb € 100 betaald voor een box met 3 hardcover boeken met 
alle strips van Casper en Hobbes. Vergeleken met de prijs van een 
eerste druk van Robbedoes & Kwabbernoot uit de jaren 1950 valt 
dat reuze mee.
Hobby’s naast strip: Voetbal kijken, boeken lezen en punk rock/
hardcore muziek.

Naam: Martijn Douma
Woonplaats: Ede
Leeftijd: 40
Leest strips vanaf: Het moment dat ik kon lezen. 
Of nee, daarvoor al: plaatjes kijken! Het is bij 
mij begonnen met de Donald Duck, de Eppo en 
Suske & Wiske.
Favoriete strip: Ik heb niet echt een favoriete 
strip, maar vind alles van André Franquin 
geweldig: Robbedoes & Kwabbernoot, Ton & 
Tinneke, Zwartkijken en Guust Flater.
Favoriete stripfiguur: Guust Flater
Eerste strip ooit gekocht: Kan ik me niet 
herinneren, maar dat zal wel een Suske & Wiske 
geweest zijn.
Favoriete tekenaar: André Franquin

Wat maakt een goede strip volgens jou? 
De combinatie van het verhaal en de tekeningen. Als een strip 
geweldig getekend is, maar het verhaal is niet zo boeiend of er 
zitten onlogische plotwendingen in, zal deze bij mij niet blijven 
hangen. Als een strip een geweldig verhaal heeft, maar de 
tekeningen zijn niet goed, dan geldt hetzelfde.
Kom je ieder jaar naar het Kamper stripspektakel? 
Ik ben er elk jaar bij!
Wat maakt deze dag uniek volgens jou? 
De ligging in de historische binnenstad van Kampen, vlakbij de 
IJssel. De gezellige, gemoedelijke sfeer. Het weer is bijna altijd 
goed: veel zon met een strak blauwe hemel. Daarnaast natuurlijk 
ook het mooie aanbod van stripboeken en de aanwezige 
tekenaars.
Wie zou je nog wel eens willen zien op deze stripdag? 
Ik zou het heel leuk vinden wanneer er, naast het prima 
‘aanbod’ Nederlandse en Vlaamse tekenaars, een (of meerdere) 
buitenlandse tekenaars aanwezig 
zouden zijn, zoals Alain Dodier (van 
Jerome K. Jerome Bloks), José Luis 
Munuera (De Campbells, Robbedoes) 

of Manu Larcenet 
(Blast, Het verslag 
van Brodeck). Ik 
kan me voorstellen 
dat die wel lastiger 
te ‘krijgen’ zijn 
dan Vlaamse 
of Nederlandse 
tekenaars. Dan 
Verlinden (Soda, 
Kleine Robbe) zou ik ook leuk vinden.

Bij welke tekenaars heb je wel eens in de rij gestaan? 
Bij o.a. jeugdheld Paul Geerts (Suske & 
Wiske), Martin Lodewijk (Agent 327), Pieter 
Hogenbirk (Van Oranje, De Ruyter), Kenny 
Rubenis (Dating For Geeks) en Mark van 
Herpen (Hotel Nevelzicht). 

Heb je speciale items in je verzameling? 
Ik heb een paar zeefdrukken aan de muur 
hangen en een paar beeldjes, maar dat was 
het wel. 

DE STRIPFAN Een nieuw item in dit 
programmaboek is “De Stripfan”. 
Wat is een stripspektakel immers 

zonder de liefhebber?
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Het idee werd enthousiast ontvangen en er kwamen ruim 
voldoende inzendingen en reacties om er een speciale 
tentoonstelling aan te wijden.

Van eind juli tot en met het einde van augustus zijn de werken 
van o.a. Paul Geerts, Wilma van den Bosch, Piet Voordes, Eric 
de Rop, Herman Roozen en diverse andere tekenaars te zien 
in het Ikonenmuseum.  (zie voor de juiste data de website www.
ikonenmuseumkampen.nl). 

Ieder heeft een eigen invulling 
gegeven aan de vita-ikoon 
met zonder uitzondering 
verrassende resultaten. 

En als je toch in het 
Ikonenmuseum bent, neem 
dan ook de tijd om de vaste 
collectieprachtige ikonen 
uit verschillende landen 
en verschillende eeuwen te 
bewonderen. Je zult zien, het 
zijn net beeldverhalen!

Het Ikonenmuseum is 
geopend op dinsdag- en 
woensdag van 13.00 – 17.00 
uur en op donderdag, vrijdag 
en zaterdag van 10.00 – 17.00 uur

Het zijn net beeldverhalen!

Voor veel mensen die voor de eerste keer het Ikonenmuseum 
bezoeken, gaat een complete nieuwe wereld open. Wie niet 
eerder de tijd heeft genomen om eens goed te kijken naar de 
schoonheid van een ikoon, doet een ontdekking. 

“Het zijn net beeldverhalen!” riep een enthousiaste bezoeker 
ooit eens uit en hij had helemaal gelijk. Iedere ikoon vertelt een 
verhaal en voor een aandachtige toeschouwer valt er heel veel in 
te lezen. 

In de tijd dat er nog maar weinig mensen waren die konden lezen 
en schrijven, waren de vele schilderingen in de kerken een soort 
bijbel. De verschillende heiligen konden worden herkend aan 
bepaalde attributen die ze bij zich hadden en met behulp van 
allerlei details werden complete verhalen uit de bijbel uitgebeeld. 
Op die manier konden ongeletterden bijbelse verhalen als een 
soort ‘stripverhaal’ lezen.  

Een bijzondere plaats in de grote collectie van het Kamper 
Ikonenmuseum (meer dan tweeduizend ikonen uit verschillende 
tijdvakken en verschillende streken) wordt ingenomen door de 
vita-ikoon. 

Op zo’n vita-ikoon wordt het 
leven van een bepaalde heilige 
verteld door de ‘hoofdpersoon’ 
centraal in de ikoon te 
plaatsen, met daar omheen 
kleinere afbeeldingen waarop 
gebeurtenissen uit zijn of haar 
leven worden uitgebeeld.

Ikonen zijn van alle tijden. 
Een ‘ikoon’ is iemand aan 
wie je een voorbeeld wilt (of 
zou moeten) nemen. Geen 
wonder dat de afbeelding van 
zo iemand ook de naam ‘ikoon’ 
kreeg. Vroeger werden heiligen 
als voorbeeld gesteld, maar als je het objectief bekijkt, zijn de 
ikonen van nu toch vooral popsterren, acteurs en sporthelden. 
Ook striphelden horen in dat rijtje thuis en zo kwam de directie 
van het Ikonenmuseum Kampen op het idee om een aantal 
stripmakers te vragen om een persoonlijke visie op een eigentijds 
ikoon te geven. Dat mocht dan iemand zijn waar ze bewondering 
voor koesteren of ‘gewoon maar’ een eigen (strip)held.

Een vita-ikoon van 
Pieter Hogenbirk

Een religieus vita-ikoon

WAARDEBON
Bezoek tijdens het Stripspektakel het Ikonenmuseum voor maar

€ 3,50 (normale prijs € 7,00)
(geldig van 14 t/m 21 augustus 2018)

Tijdens het Stripspektakel 
zijn er speciale 
rondleidingen met gids 
om 11.30 uur, 13.30 uur en 
15.30 uur.

En wat helemaal mooi 
is: met onderstaande 
kortingsbon krijg je 50% 
korting op de toegang. Je 
betaalt dus maar € 3,50 
in plaats van het normale 
tarief van € 7,00
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Een kogge is een zeegaand vrachtschip uit de Middeleeuwen. Met dit type schip werd 
handel gedreven tussen de Hanzesteden in Noordwest Europa. Door deze handel werd 
Kampen in de Middeleeuwen een welvarende en machtige stad, wat nog steeds terug te 
zien is in het Middeleeuwse stadscentrum. 

Tussen 1994 en 1998 is in Kampen een reconstructie van een kogge uit 1340 gebouwd; 
de Kamper Kogge. Het schip is sindsdien onderwerp van vele foto’s, films, maar ook 
tekeningen. Zo inspireerde een bezoek aan het schip Martin Lodewijk tot het scenario van 
het album ‘De Rode Kogge’ in de ‘Rode Ridder’ serie. Het boek werd in 2007 uitgebracht, 
getekend door Claus Scholz.

Paul Geerts maakte in 2013 een speciale tekening met de kogge als decor voor Suske en Wiske en hun vrienden. Deze tekening werd 
geveild voor het mooie bedrag van € 2500 De opbrengst komt volledig ten goede aan een educatief project rond de originele kogge die 
tijdens baggerwerkzaamheden in 2012 in de IJssel werd gevonden.  

Paul Geerts liet zich trouwens ook weer door de kogge inspireren voor de mooie 
tekening die dit jaar de posters van het Kamper Stripspektakel sieren en de mooie 
voorplaat van dit programmaboek. 

De kogge speelt ook weer een belangrijke rol in het nieuwe album ‘Het 
Hanzecomplot’, getekend door d’Auwe op een scenario van Paul Reichenbach, dat 
tijdens het Kamper Stripspektakel 2018 verschijnt.

Tijdens het Stripspektakel is de Kamper Kogge vanaf het Van Heutszplein te 
bekijken. De Kogge ligt die dag niet alleen voor de wal maar zal ook regelmatig 

stukjes varen langs het stadsfront van Kampen. Op het Van Heutszplein is een kraam van de stichting Kamper Kogge te vinden, waar 
vrijwilligers u graag alles vertellen over dit middeleeuwse handelsschip. Deze replica is een uniek schip: in heel Nederland is maar één 
varende Kogge. 

Meer informatie is te vinden op www.kamperkogge.nl

De kogge: een uniek 
stuk Kamper geschiedenis

Het einde van de roofridder
In het Stedelijk Museum in Kampen is in de prachtige Schepenzaal een bijzondere deur te bewonderen. Deze deur dateert uit 
het begin van de 15eeeuw en is afkomstig uit het voormalige slot Voorst, bij Zwolle.

Dat slot behoorde aan een echte roofridder, die reizigers uitschudde en gevangenzette voor 
losgeld. Door de gezamenlijke legers van de bisschop van Utrecht en de steden Kampen, 
Zwolle en Deventer werd het enorme kasteel ingenomen en met de grond gelijk gemaakt.
De zware deur was onderdeel van de oorlogsbuit en heeft kampen geluk gebracht, want 
toen een grote brand het stadhuis van de stad dreigde te verwoesten, werkte het enorm 
zware gevaarte als branddeur, waardoor een groot deel van het stadhuis en het kostbare 
archief gespaard bleven.
Hoe dat zat met die roofridder en hoe het hem verging, is allemaal te lezen in een 
spannend stripverhaal waarvoor Paul Reichenbach het scenario schreef en Dmitry 
Yakhowsky de prachtige tekeningen. 

Zowel verhaal als tekeningen zijn historisch verantwoord en gebaseerd op uitgebreide 
documentatie.  
Heel bijzonder is de speciale gastrol van de burgemeester van Kampen, Bort Koelewijn, 
met twee van zijn kleinkinderen. Alleen daarom zou je dit boek al willen hebben!

Het einde van de roofridderUitgave Pear Productions     978-90-78718-28-4
Te koop in iedere strip- en boekhandel en natuurlijk tijdens het Kamper Stripspektakel

Joeri Pool
Paul Reichenbach

Dmitry Yakhovsky  

Pear 031
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