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Je mag je inzending afgeven 
of opsturen. 
Het adres is: 
Stripwinkel De Fantast
Burgwalstraat 7 
8261 HJ Kampen.
Per e-mail mag ook: 
info@kamper-stripspektakel.nl

Ook de uiterste inzenddatum voor de JUNIOR 
STRIPTEKENWEDSTRIJD  (voor de jeugd tot 
15 jaar) is verschoven naar volgend jaar. Ook 
hiervoor geldt: Inzenden kan tot uiterlijk 1 mei 
2021

De winnaars van de JUNIOR 
STRIPTEKENWEDSTRIJD krijgen een 
mega goed gevuld strippakket. De jury houdt 
rekening met je leeftijd. Het maakt natuurlijk 
verschil of je 8 jaar bent of 14. Daarom zijn 
er verschillende prijzen en verschillende 
leeftijdscategorieën.

DE JUNIOR DE JUNIOR 
STRIPTEKENWEDSTRIJDSTRIPTEKENWEDSTRIJD Hoofdprijs  € 500,00

2e prijs        € 250,00
3e prijs        € 100,00 
plus publicatie in onze glossy (oplage 7000 exemplaren).

Omdat het Kamper Stripspektakel van 2020 een jaar wordt uitgesteld, is ook de 
inzendtermijn voor de GROTE STRIPTEKENWEDSTRIJD verlengd. 
We vragen degenen die al een werkstuk hebben ingestuurd om geduld. Voor alle anderen 
is het goed nieuws, want je hebt nu extra tijd om iets moois te maken! De inzendtermijn is 
namelijk verlengd tot 1 mei 2021
De opdracht blijft hetzelfde: Maak een mooie strip van minimaal 1 pagina met als thema 
VRIJHEID
Deze inzendtermijn is bindend. Wat na die datum binnenkomt is onherroepelijk 
uitgesloten van deelname. 

Jij wilt toch ook graag winnen?Jij wilt toch ook graag winnen?



Voorwoord

Hoofdprijs  € 500,00
2e prijs        € 250,00
3e prijs        € 100,00 
plus publicatie in onze glossy (oplage 7000 exemplaren).

Het jaar 2020 zal ons nog lang blijven heugen. Het had zo mooi kunnen zijn, overal in het land waren grote 
festiviteiten gepland om 75 jaar bevrijding te vieren, in alle dorpen en steden waren comités opgericht die de 
prachtigste plannen ontwikkelden, maar helaas…. Toen kwam de corona!
Allerlei grote en kleine evenementen konden geen doorgang vinden en ja, daar hoort het Kamper Stripspektakel 
ook bij. Ook wij hadden de prachtigste plannen, alles in het teken van 75 jaar vrijheid èn 75 jaar Suske en Wiske. 
Een prachtige poster van Eric Heuvel, een teletijdmachine, muziek, dans en mode uit 1945, je kunt het zo mooi niet 
bedenken of wij hadden eraan gedacht!
Ook het jaarlijkse Magazine zou in het teken staan van 1945, maar ja, geen Stripspektakel, geen adverteerders/
sponsors, geen Magazine….
Jammer van die prachtige voorplaat, jammer van al die artikelen die al geschreven waren, maar vooral jammer voor 
al die mensen die ieder jaar weer uitkijken naar het Stripspektakel.

Juist toen we ons treurig bij de feiten wilden neerleggen, kwam er een geweldig aanbod 
van het comité ‘We’ll Meet Again’, dat bereid was een afgeslankt magazine in beperkte 
oplage financieel mogelijk te maken. Op die manier zou het Kamper Stripspektakel 
toch iets kunnen doen voor de inwoners van Kampen en de trouwe bezoekers van dit 
jaarlijkse feest.
Toen dit nieuws bekend werd, meldde zich ook een aantal ondernemers die het initiatief 
wilden steunen met een financiële bijdrage. 

Zo komt het dat wij u, dankzij ‘We’ll Meet Again’, en een aantal ondernemers nu toch 
nog een volwaardig Stripspektakel Magazine kunnen aanbieden, dat helemaal in het 
teken staat van 75 jaar Bevrijding. 
De mooie tekening van Eric Heuvel staat trots op de voorkant en bovendien siert hij 
één van de vrachtwagens van Transportbedrijf IJzerman (zie foto). Er valt van alles 
te lezen in dit blad, over 1945, maar er is ook een bijdrage van het collectief 5Panel 
Beeldenstorm, een samenwerking van vijf jonge stripkunstenaars uit Zwolle. 

Omdat het Kamper Stripspektakel ook BELEVEN en MEEDOEN is, hebben we gezorgd voor twee leuke wedstrijden 
voor alle leeftijden. Allereerst een kleurwedstrijd, een mooie kleurplaat die tekenaar Dirk van der Auwera (d’Auwe) 
heeft gemaakt. Iedereen, jong en oud, maag meedoen. De jury houdt rekening met de leeftijd.
We hebben ook een leuke quiz voor alle leeftijden, dus er is van alles te doen in dit Magazine.   

Het 22e Kamper Stripspektakel is verplaatst naar volgend jaar op 21 augustus. Dat duurt dus nog even, maar in ieder 
geval valt er genoeg te lezen in deze speciale uitgave, die met zorg en veel plezier is samengesteld voor iedereen die 
het Stripspektakel een warm hart toedraagt. We hopen u allen in goede gezondheid terug te zien op 21 augustus 2021.

De organisatie van het Kamper Stripspektakel,
Paul Reichenbach, Anja Boons, Jan Heinecke, Greet IJzerman, Anneke IJzerman, Erwin Bastiaans, Dik 
Helleman, Marianna Nijman



Vijf lange jaren had Nederland moeten zuchten 
onder vreemde overheersing. Vijf jaren van terreur, 
waarin onschuldige mensen werden gedeporteerd 
en vermoord en het land werd leeggezogen. Er 
was armoede en honger, maar vooral ook angst. 
Persvrijheid of vrijheid van meningsuiting was 
volledig verdwenen. De mensen werden overspoeld 
met valse berichtgeving en propaganda. Er was angst 
voor de bezetter, maar net zo goed voor al die lui die 
heulden met de nazi’s en er niet voor terugdeinsden 
om je aan te geven als je iets verkeerds zei. 

Toen kwam dan eindelijk de Bevrijding! Wat een 
ontlading! En hoe kun je beter je gevoelens van 
blijdschap en opluchting uiten dan met muziek en 
dans?
Op alle pleinen werd gedanst, het was één groot 
volksfeest, niet alleen op de 5e mei, maar een paar 
weken lang leefden de mensen in een roes van 
vrijheid.
Waarschijnlijk is dit de reden dat de 
herinneringen aan de bevrijding zo zijn 
doordrenkt van muziek. Het mocht en 
kon immers weer! 

Ook voor degenen die de bevrijding 
niet persoonlijk hebben meegemaakt, 
vormen liedjes uit die periode een 
soort van natuurlijke soundtrack bij de 
verhalen en beelden uit die tijd. 
Een aantal liedjes in ons collectieve 
geheugen zijn onlosmakelijk verbonden 
met de dolle meidagen van 1945, toen de 
Canadezen, de Engelsen en Amerikanen muziek 
meebrachten die de mensen in de bezette gebieden al 
die tijd hadden gemist: vrolijke, uitgelaten en vooral 
dansbare muziek, waarin alle blijdschap doorklonk 
over de herwonnen vrijheid.
Maar was het alleen maar ‘In The Mood’ wat de klok 
sloeg? Natuurlijk werd het veel gespeeld, maar het 
geluid van Glenn Miller of The Andrew Sisters was 
nieuw, dat kende nog lang niet iedereen. Als je in de 
oorlogsjaren al in de gelegenheid was om naar de 

radio te luisteren, dan ging het toch 
vooral om de nieuwsberichten.
   
Het zuiden van ons land was al in 1944 bevrijd. 
Daar waren grote aantallen geallieerde soldaten 
samengebracht. Daar hoorde je de swing, daar 
danste iedereen de ‘Cokey-Cokey’, daar hoorde 
je songs van Bing Crosby of Frank Sinatra. De 
Engelsen brachten de liedjes van Vera Lynn mee, de 
‘Sweetheart of the Forces’: ‘We’ll Meet Again’, ‘From 
The Time You Say Goodbye’ en ‘The White Cliffs of 
Dover’.
Het is dus niet verwonderlijk dat ‘het zuiden’ al snel 
vertrouwd was met deze muziek.
Maar de rest van Nederland? Op 5 mei 1945 zullen 
daar in eerste instantie vooral de oude bekende 
vaderlandse liederen uit de bundel ‘Kun je nog 
zingen, zing dan mee’ hebben geklonken. Of 
godsdienstige liederen. 

Voor de luchtige kant had je natuurlijk veel 
Nederlandse liedjes uit de oorlogsjaren of zelfs nog 
uit de mobilisatietijd, zoals ‘Wie heeft er suiker in de 
erwtensoep gedaan?’ 
Heel populair was ook ‘Ouwe taaie’, van Eddy 
Christiani, dat indertijd door de bezetter werd 
verboden vanwege de verwijzingen naar een 
Amerikaanse cowboy en het ‘ay ay yippie yippie 
yeeheehee’ in het refrein. Reden temeer om het nu 
uit volle borst te zingen.

Zo klonk 
de bevrijding
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Tijdens de oorlog werden ook veel liedjes gemaakt 
die de mensen lieten wegdromen uit de harde 
realiteit. ‘Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens 
branden gaan’, uit de Snip & Snap revue, of ‘Eens zal 
de Betuwe in bloei weer staan’. Dat waren teksten die 
hoop gaven.  
Je kon in gedachten ook naar verre bestemmingen 
reizen: ‘Zonnig Madeira’, ‘Aan het strand van 
Honoloeloe’, ‘Als op Capri de rozentuinen bloeien’, 
dat waren liedjes die tijdens de bezetting wèl 
mochten. Het waren droombestemmingen die niets 
met de oorlog te maken hadden. 
De Duitsers hadden zelf ook van dat soort populaire 
liedjes: ‘Eine Insel aus Träumen geboren’ of ‘Heimat, 
deine Sterne’, liedjes die (met Nederlandse tekst!) 
ook hier nog aardig geliefd waren. Muziek overstijgt 
immers de grenzen. Denk maar aan ‘Lili Marlene’, 
een oorspronkelijk Duits liedje dat over de linies 
heen ook bij de geallieerden heel populair werd. Het 
is in talloze talen vertaald en nog steeds heel bekend. 

Aan de lopende band werden nieuwe liedjes 
gemaakt, geënt op de situatie. Heel Nederland zong 
al snel mee met ‘Trees heeft een Canadees’, want 
hoeveel meisjes hadden geen banden aangeknoopt 
met de bevrijders? Ook ‘Weet je wat een zoentje is’ 
(een zoentje is a little kiss) had daar mee te maken.
Hans Ninaber schreef ‘Liefde in Rhythme’, je had ‘A 
cigaret for Pappa’, ‘Van Dalen was bij de illegalen’, 
Toon Hermans kwam met ‘De jeep van Jansen’, het 
populaire duo ‘De Spelbrekers’ kwam met ‘Rije, rije, 
rije in een jeep!’
Allerlei tekstdichters en componisten grepen nu 
ook hun kans om hun liedjes onder de aandacht 
van de bevrijders te brengen door een (al of niet 
krakkemikkige) Engelse tekst of titel te 
gebruiken: ‘Canuck-Song’ (this march 
is dedicated to the Canadian troops in 
Holland, May 1945)’, ‘The Bells Now 
Ring Again’, maar je had ook ‘Gedaan 
Germaan!’ of ‘Mooi Holland’ en ‘Welkom 
vreemdeling’ (dat ging natuurlijk duidelijk 
over de bevrijders).
Door de straten klonk het vrolijke ‘Daar 

zijn de appeltjes van oranje weer’, een Nederlandse 
tekst op het dubbelzinnige Engelse music-hall 
liedje ‘I’ve Got A Lovely Bunch Of Coconuts’. Wist 
het Nederlandse publiek veel? Dat legde alleen de 
associatie met de koningin, die ook weer terug was. 
Hadden de koningsgezinden elkaar op 31 augustus, 
de verjaardag van koningin Wilhelmina, ook al niet 
vrolijk ‘worteltje boven!’ toegeroepen?    
Je had ‘Cheerio’ van Willy Vervoort, met de regels 
‘… er zat vijf jaar de mot in maar nu zit er schot 
in…’ waarbij de terugkerende grap was dat het 
meezingende publiek in plaats van ‘mot’ luidkeels 
‘MOF’ zong, giechelend van puur plezier omdat dat 
zomaar openlijk kon. 

Kortom, er kwam een stortvloed van nieuwe, 
meestal zeer dansbare muziek. En wat het leuke 
was, de bladmuziek van al die liedjes werd heel 
vaak opgevrolijkt door een tekening. Joop Geesink 
heeft er veel gemaakt, net als Lou de Groot, 
maar vooral Carol Voges. Van veel van de leuke 
omslagtekeningen is helaas de maker niet meer te 
achterhalen, hoewel er waarschijnlijk toch wel heel 
bekende namen tussen zitten. Op deze pagina’s laten 
we een paar voorbeelden zien.  



Mevrouw A.M. (Adri) Geerligs is in juni 1936 
geboren in Tandjong Karang (Sumatra). Haar 
ouders waren een jaar eerder naar Nederlands-
Indië gekomen, waar haar vader was aangesteld als 
bestuursambtenaar.
In die eerste jaren verandert de standplaats nogal 
eens, waardoor Adri als kind op verschillende 
eilanden heeft gewoond. Pas in december 1941, 
als Japan de Amerikaanse basis Pearl Harbour 
overvalt, komt de oorlog dichterbij. Toch getuigen 

een dag om bij 
stil te staan

Toen Nederland op 5 mei 1945 uitbundig de bevrijding 
vierde, was de oorlog nog lang niet afgelopen. 
Nederlands-Indië, toen nog een volwaardig deel van 
het Koninkrijk der Nederlanden, zuchtte nog altijd 
onder het juk van de Japanse bezetters. 
Nederland was vrij, nu de rest nog. Al voordat 
besloten werd om dienstplichtigen te sturen, gaven 
verschillende Nederlandse jongemannen zich in 1945 
op als vrijwilliger om mee te helpen om het land te 
bevrijden van de Japanners. Die eerste militairen 
dachten immers te komen als bevrijders, maar ze 
keken raar op toen ze, eenmaal ter plaatse, werden 
beschoten door de inlandse bevolking. De meesten van 
hen waren er immers niet van op de hoogte dat het al 
een tijdje gistte in het land en dat de ‘Hollanders’ nu 
zelf als bezetters werden gezien. 
Toen de Japanners zich op 15 augustus van dat jaar 
gewonnen gaven, was de Tweede Wereldoorlog officieel 
beëindigd. Maar terwijl in Nederland al voorzichtig 
begonnen werd met de wederopbouw, heerste er 
overzee regelrechte chaos. Er was een opstand gaande 
en al twee dagen na de capitulatie, op 17 augustus, 
werd eenzijdig de onafhankelijke republiek Indonesië 
uitgeroepen. 
Dit ging gepaard met veel geweld. Nederlanders en 
allen die op de een of andere manier met Nederland 
te maken hadden, moesten vrezen voor hun leven. De 
nog aanwezige Japanse troepen werden aangesteld om 
de orde te bewaken en zo ontstond de vreemde situatie 

dat de kampbeulen van een paar dagen tevoren nu de 
‘beschermers’ werden van de angstige mensen die hun 
toevlucht in de voormalige gevangenkampen zochten.  
Vanuit Nederland werden troepen gestuurd om de 
opstand de kop in te drukken. Aan beide zijden vielen 
veel slachtoffers en er was, helaas, aan beide zijden 
sprake van heel wat onnodige wreedheid. 
Er volgden enkele jaren van bloedige 
onafhankelijkheidstrijd totdat uiteindelijk in december 
1949 de soevereiniteit werd overgedragen en de 
Indonesische staat een feit werd.  
Ongeveer 300.000 mensen zijn sinds die datum, met 
achterlating van de meeste van hun bezittingen, naar 
Nederland overgebracht, waar ze – in alle opzichten- 
nogal kil werden ontvangen en waar hun een onzekere 
toekomst te wachten stond. 

Wij vieren in Nederland dit jaar 75 jaar vrijheid. 
Dat is een ongelooflijk groot goed waar we dankbaar 
voor mogen zijn en dat volop gevierd mag worden. 
Voor de Nederlanders met Indische achtergrond 
spelen er echter, zoals uit het bovenstaande blijkt, ook 
nog heel veel andere gevoelens en factoren mee. Hun 
‘bevrijdingsdag’, de 15e augustus, is daarom eerder 
een herdenkingsdag.
Dit jaar zou het Kamper Stripspektakel op 15 
augustus zijn gevallen. Ook nu dit niet doorgaat, 
vinden we het belangrijk om op onze manier bij deze 
speciale dag stil te staan. 

haar vroegste jeugdherinneringen nog van een 
onbezorgde tijd.  

Ik heb zoveel leuke herinneringen aan die periode 
voordat de Jappen kwamen. Zo weet ik nog dat er 
venters langskwamen, bijvoorbeeld die man die een 
pikolan, een bamboe draagstok, op zijn schouder 
droeg met twee mandjes. In het mandje aan de ene 
kant brandde een vuurtje en in het mandje aan de 
andere kant lagen de sateetjes die ter plaatse werden 

Mevrouw Adri Geerligs haalt herinneringen op
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klaargemaakt. Saté babi (varkensvlees), saté ajam 
(kip) of saté kambing (geit) …. Of je kocht voor één 
cent een zakje katjang goreng (gebakken pinda’s). 
Er kwam ook vaak een man in zo’n grote auto langs, 
die kaartjes verkocht voor de bioscoop. Allemaal 
kleurrijke herinneringen aan een tijd waarin er altijd 
heel veel bedrijvigheid was.
In 1939 werd mijn broertje Dick geboren en Geert-
Jan in maart 1942. Dat was vlak na de capitulatie. 
Ik was nog geen zes jaar en wat ik me van het begin 
van de oorlog herinner is vooral de verduistering, 
het vluchten naar de schuilkelder, het gummetje 
dat je aan een touwtje om je hals had hangen. Daar 
moesten we op bijten om te voorkomen dat onze 
trommelvliezen beschadigd raakten door het lawaai 
van de bombardementen. Naar school gaan was voor 
de blanke kinderen verboden.      
In april 1942 werden mijn vader en de meeste van 
zijn collega’s opgepakt en opgesloten in Soerabaja. 
De eerste tijd mochten we nog eten en kleren sturen. 
Mijn broertje en ik mochten zelfs een keer bij hem 
op bezoek. Er stond een Japanse soldaat bij de 
toegangspoort. Als je rechtop onder zijn gestrekte 
arm kon doorlopen, mocht je naar binnen. Mijn 
broertje en ik waren nog net klein genoeg, veel van 
onze vriendjes niet en die mochten hun vader niet 
bezoeken. De moeders moesten ook buiten blijven.
Vader werd van het ene kamp naar het andere 
vervoerd, maar ook moeder, mijn broertjes en 
ik werden in oktober 1943 opgepakt en in een 
vrachtwagen naar Soerabaja afgevoerd.
We werden daar in een garage gestopt waar 
stapelbedden stonden. Een half jaar later, in maart 
1944, werden we met een trein naar Semarang 
gebracht. Naar een weeshuis (Karangpanas) dat 

helemaal niet was berekend op zoveel mensen. We 
sliepen op britsen die in lange rijen waren opgesteld. 
Er was vaak geen water om je te wassen, er waren 
massa’s wandluizen en vooral heel veel vliegen. De 
Jappen hadden bedacht dat je pas eten kreeg als je 
eerst twintig vliegen had doodgeslagen.
Het eten was verschrikkelijk slecht, een soort 
stijfselpap, een aanslag op je maag. Geen wonder 
dat bijna iedereen er diarree van kreeg. En dan die 
slechte hygiëne! Buiten de huisjes van bamboe liep 
een goot, eigenlijk een open riool. Veel mensen, ook 
mijn moeder, kregen beri beri. Ik weet nog dat haar 
benen griezelig dik werden.
In augustus 1945 merkten we wel dat er iets aan de 
hand was. Er vlogen vliegtuigen boven het kamp en 
de Jappen waren nog fanatieker dan eerst, ze sloegen 
bij het minste of geringste. Pas op 23 augustus 
kregen we te horen dat de oorlog was afgelopen, acht 
dagen na de capitulatie.
Ons gezin heeft het gelukkig overleefd. We 
kregen bericht van het Rode Kruis dat we vader 
mochten ophalen. We herkenden hem niet, hij was 
verschrikkelijk vermagerd maar moeder en wijzelf 
ook natuurlijk.
We mochten aansterken in Australië. Daar heb ik 
voor het eerst kennis gemaakt met school, ik was 
toen al negen jaar!
Vader was in 1946 alweer aan het werk gegaan, maar 
wij hebben verder niet zoveel meegekregen van alle 
toestanden in die jaren. Op 5 mei 1949 gingen we ‘op 
verlof ’ naar Nederland, met de Willem Ruys. Maar 
terugkeren zat er niet in, want op 27 december van 
dat jaar werd de soevereiniteitsoverdracht getekend 
en was Nederlands-Indië geen onderdeel meer van 
het Koninkrijk der Nederlanden.  
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WEES LOYAAL, KOOP LOKAAL
 
Waken voor elkaars en onze eigen gezondheid is nu prioriteit nummer één. Maar daarnaast is het ook in ons 
eigen belang dat we een sterk winkel- en horecabestand houden in Kampen. Stel je voor dat je straks door 
een Oudestraat loopt met enkel maar lege etalages.

Daarom: STEUN DE PLAATSELIJKE HORECA EN WINKELIERS!

De gezondheid van iedereen staat voorop. Er zijn daarom door de ondernemers goede en verstandige 
oplossingen bedacht, waardoor iedereen veilig kan winkelen, op een terras kan zitten, een voortreffelijke 
maaltijd kan ophalen of van een coffee-to-go kan genieten. 
Wil je toch liever online bestellen? Geen enkel probleem, maar doe het dan wel bij een plaatselijke 
ondernemer.

Wij kunnen u dit Magazine gratis aanbieden dankzij de financiële bijdrage van de ondernemers die ieder jaar 
het Kamper Stripspektakel hebben mogelijk gemaakt. Steun hen nu, zodat ze dit evenement en zoveel andere 
evenementen in Kampen ook de komende jaren weer mogelijk kunnen maken. 
 

Lekker ontspannen winkelen in de Oudestraat van Hagenpoort en het Gildekwartier tot aan de 
Bovenkerk en in alle zijstraten. Genieten van een overheerlijke Kamper slof, een smakelijk ijsje 
bij Marena of zo’n ongeëvenaarde koffie-to-go van de Eenhoorn. Terwijl je wacht tot je heerlijke 
afhaalmaaltijd wordt klaargemaakt, kun je bewonderend staan kijken bij Galerie Lus en de gloednieuwe 
Galerie Tripmaker van Wouter Berns. Koop ook nog wat overheerlijke chocolade van de Swaen voor 
thuis, vraag advies om je huis opnieuw in te richten bij Welkom Thuis, vergeet niet binnen te lopen 
voor interessante boeken en tijdschriften bij Bos en bij Goosen, of voor de nieuwste stripboeken bij 
de Fantast. Natuurlijk koop je een spannende DVD of mooie muziek bij HOE. Laat je ogen meteen 
opmeten voor een nieuwe bril, neem een bosje bloemen mee voor de gezelligheid, koop een….. 
Ach, er is te veel om op te noemen! En allemaal te vinden in ons eigen mooie Kampen!  

Doe als Ridder Dolf! Koop lokaal!Doe als Ridder Dolf! Koop lokaal!
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Anneke Helleman maakt al verschillende jaren deel uit 
van het team dat het Kamper Stripspektakel organiseert. 
Veel mensen kennen haar ook van haar woonwinkel in de 
Oudestraat, maar wat nog niet zoveel mensen weten, is dat ze een zeer getalenteerd schilderes is met 
een eigen stijl. Ze schildert trouwens niet alleen op doek, Anneke heeft een heel bijzondere specialisatie.
We laten haar aan het woord: 

Ik tekende altijd al voor mijn hobby, maar schilderen 
op canvas doe ik nu zo’n beetje 20 jaar. Je hebt altijd 
een aantal jaren nodig om je te ontwikkelen en om 
te ontdekken wat je echt leuk vindt om te schilderen. 
Voor mij was dat het straatbeeld, met zonlicht, 
tegenlicht en schaduw. Soms werk ik in opdracht, 
maar het leukste vind ik toch om voor mezelf mooie 
vakantieherinneringen vast te leggen. Zo houd je het 
plezier van een hobby, ook al werk ik nu professioneel.

Al een aantal jaren ben ik bijna dagelijks bezig met het 
beschilderen van leren jassen. Dat zijn dan voor het 
merendeel van die Amerikaanse flight jackets, die ik 
voorzie van zogenaamde ‘nose-art’.
Die naam komt van de schilderingen die op de ‘neus’ 
van vliegtuigen werden gemaakt. Dat werd veel gedaan 
tijdens WOII en daarom zijn de afbeeldingen ook 
bijna altijd daaraan gerelateerd. Maar ik doe af en toe 
ook wel een trouwjasje, als stoere tegenhanger van 
een witte bruidsjurk, of casual jackets en soms een 
motorjasje.

Hoe het zo begonnen is? Iemand uit de re-enactment 
wereld, je weet wel, het zo natuurgetrouw mogelijk 
nabootsen van historische gebeurtenissen, vroeg me 
er eens om. Zo is het balletje gaan rollen. Ik krijg 
bestellingen uit de hele wereld, uit Canada, Brazilië, 
Zweden, Australië, overal weten ze me te vinden.

Ik heb mijn eigen techniek ontwikkeld voor het 
voorbehandelen van het leer. Ik kon het aan niemand 
vragen en dan ga je zoeken tot je het beste resultaat 
hebt. En wees niet bang, het spoelt er niet af. Stel je 
voor, dan had ik al snel geen orders meer terwijl ik nu 
al een wachtlijst heb van een maand of vijf.

De nose art van 
Anneke Helleman
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De onderwerpen? De meeste klanten willen een 
‘Vargas pin-up’. Die schilder ik dan na of ik maak een 
unieke combinatie van dingen die ze mooi vinden. 
Sommigen komen met een eigen ontwerp, alles kan. 
Ieder jack is uniek.

Ik voel me super bevoorrecht. Moet je nagaan, totaal 
onbekende mensen uit weet-niet-waar-vandaan sturen 
een jack op naar Anneke in Kampen. Dat voelt heel 
speciaal en ik sta er nog dagelijks versteld van.

O ja, die boekillustraties… Door een klant uit 
Engeland ben ik in contact gebracht met een man in 
Amerika die een boek aan het schrijven was over zijn 
opa die legerarts was tijdens de landing in Normandië. 
Hij vroeg of ik de illustraties wilde maken. Over 
speciaal gesproken… 
Het boek heet ‘How Easy Company Became a 
BAND OF BROTHERS’ en is inmiddels in drie talen 
uitgebracht.  

 

Wie meer wil weten over mijn nose-art moet maar eens op mijn Instagram pagina kijken: 
Anneke helleman/Art of painting and Nose-Art.

Je vindt me natuurlijk ook op Facebook. Mailen mag ook altijd, Anneke.ijzerman@gmail.com
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Deze speciale uitgave van het Kamper Stripspektakel 
Magazine werd mede mogelijk gemaakt door:



De Amerikaanse soldaten deelden royaal sigaretten 
en kauwgom uit, maar ook de comic books, die ze na 
lezing vaak achteloos weggooiden, waren erg in trek. 
Voor de oorlog waren er, ook in Nederland, 
verschillende tijdschriften waar Amerikaanse 
stripverhalen in gepubliceerd werden. Mickey 
Mouse, Popeye, de Katzenjammer Kids en natuurlijk 
Perry Winkle (bij ons bekend als Sjors) waren geen 
vreemden. In het Belgische Robbedoes stond ‘Marc, 
de moderne Hercules’ en dit was niemand minder 
dan Superman. Het blad plaatste ook Dick ~Tracy en 
andere Amerikaanse series.

Toch was dit niet te vergelijken met de comics die de 
Amerikanen meebrachten. Een compleet verhaal in 
een geniet boekje in een handzaam formaat, met een 
held die de hele wereld aankon. Ook de tekenstijl in 
die comic books was voor velen een openbaring en 
heel veel tekenaars werden erdoor beïnvloed.

In de Verenigde Staten waren comics in de 
oorlogsjaren al een massa-artikel. Was de start in 1934 
nog voorzichtig, met overdrukken van strips die eerder 
in kranten waren gepubliceerd, al snel bleek dit nieuwe 
medium een doorslaand succes. Al een jaar later, in 
1935, verschenen comic books met nieuwe helden en 
verhalen die speciaal voor deze uitgave waren gemaakt. 
Nog eens vijf jaar later vonden maandelijks 15 miljoen 
comic books hun weg naar lezers van alle leeftijden.

De soldaten die naar het front werden gestuurd 
hoefden hun geliefde comics niet te missen. Behalve de 
speciale uitgaven met herdrukken van afleveringen van 
bekende krantenstrips die de uitgevers ter beschikking 
stelden van het Special Services Division, zoals Jeep 
Comics, Overseas Comics of G.I. Comics, werden 
door het thuisfront ook de reguliere publicaties 
gestuurd.
Met de avonturen van Superman, gelanceerd in 1938 
door Jerry Siegel en Joe Schuster, The Spirit van 
Will Eisner of Captain America in hun bepakking, 
trokken de Amerikaanse soldaten ten strijde. Hoe 
onwaarschijnlijk de verhalen en supernatuurlijke 
krachten van deze helden ook mochten zijn, ze hielpen 
enorm om het moreel van de mannen op te vijzelen. 

Maar ook de Engelsen hadden hun ‘geheime wapen’: 
Jane’s Journal. Geen superheld dit keer, maar een 
‘heldin’ die op een andere manier tot de verbeelding 
van de manschappen sprak. Begonnen in 1932 als 
redelijk gezapige krantenstrip over een modebewuste 
knappe jonge vrouw, werd Jane meer en meer de 
favoriete pin-up van de Britse soldaten. Schrijver en 
tekenaar wisten steeds iets te bedenken waardoor 
Jane kledingstukken kwijtraakte. Het verhaal gaat dat, 
toen er een aflevering verscheen waarin Jane helemaal 
naakt te zien was, een Britse divisie een aanval inzette 
en ineens 10 kilometer terrein op de vijand veroverde. 
Zelfs de Amerikanen hadden er niet van terug. Een 
Amerikaanse legerkrant, Round-up, schreef er over: 
“Maybe we Americans ought to have Jane, too!’

De kracht 
van het beeld



Jesse van Muylwijck
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veteraan uit Canada
De Rechter van Jesse van Muylwijck zorgt al jarenlang voor een dagelijkse lach in veel kranten. 
Vaak maakt Jesse een aantal opeenvolgende strips over een actueel thema. In 1995, bij de viering van 50 
jaar Bevrijding, volgden we een Canadees veteraan die logeerde bij de Rechter. Na vijfentwintig jaar zijn 
deze stripjes nog net zo leuk als toen. We zijn Jesse en zijn vrouw Marleen dankbaar dat we deze serie 
integraal in ons Magazine mogen afdrukken. 

© jessecartoons1515



Er waren maar weinig kunstenaars die tijdens de 
oorlogsjaren van hun kunst konden leven. Ja, er 
waren er natuurlijk die, al of niet noodgedwongen, 
voor de bezetter werkten, maar voor velen was het 
toch zoeken naar ander werk om te overleven.
Toch laat de scheppingsdrang zich niet tegenhouden 
en zo ontstonden ook onder barre omstandigheden 
prachtige kunstwerken.
Schilder-tekenaar Augustinus van der Linde (1890-
1983) maakte tijdens de hongerwinter 1944-1945 
schetsen van wat hij om zich heen zag gebeuren en 
werkte ze uit tot fraaie aquarellen.
Kort na de bevrijding werd een serie van 18 
reproducties van zijn aquarellen door uitgeverij 
“VENS” uit Utrecht in een kartonnen verzameldoos 
uitgegeven. Deze prenten geven een prachtig 
tijdsbeeld op een manier zoals een foto dat niet kan 
vastleggen. 

Zo was Nederland in 
de winter 1944 - 1945
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Al sinds mijn vroege jeugd
ken ik de dagen en de jaren
van geboorte van vader, moeder, al die anderen.
Dat was voor iedereen een vreugd.

Nog ken ik de geboortedagen
van oma, opa, nicht en neef.
Ik ken ze goed, zoals hun lief gezicht
lang na vijfenveertig op mijn netvlies bleef.

Ik ken ook altijd nog de 14e april,
de dag waarop ik zag drie jaar verborgen joden,
de tranen, vlaggen, het Wilhelmus,
de eerste Canadees, Major, als glorieuze spil.

Die dag, de mooiste van mijn leven,
de zwarte hoge hoed van buurman meester Haan.
En het portret van Willemien,
nog nooit zo koninklijk gezien.

De verzetsman Bertus Doorn, een pacifist.
nu lopend met een wapen, een stengun,
veel zaken hoorde ik veel later
waarvan ik toen, als jongen nog niets wist. 

Ik zie de mantel van mijn moeder,
zij knipte toen haar ster er af.
Die ligt, diep weggezonken in een kast,
omdat ze mij die ster toen gaf.

Maar laten we vooral al die mensen blijven herdenken die in die afschuwelijke oorlogsjaren 
dat geluk niet hadden. Ik wil dat in dit magazine doen met een gedicht van Zwollenaar 
Wil Cornelissen (1928-2014). Een gedreven verteller, gezellige prater en aimabel persoon. 
Iemand die het grootste deel van zijn familie nooit meer terugzag na de oorlog, maar zijn 
uiterste best deed om de herinnering aan deze mensen levend te houden. Onder meer door 
dit gedicht.
Elke keer als ik het lees, maakt het een diepe indruk op me.  Ik wil het graag een plaatsje 
geven in dit Magazine, opdat we nooit vergeten…..
(14 april slaat op de Bevrijding van Zwolle, een paar dagen eerder dan Kampen.)

14  APRIL
Ik ken de verjaardag nog van tante Claar,
van Hans en Leonie,
de dagen van oom Jochem, Elly, Rika, alle anderen,
van kleine Emmy, Erich, van oom Cor.
Verdwenen…Westerbork…Auschwitz…Sobibor. 

Er zijn wel honderd dagen in mijn hoofd,
de dagen die ik nu nog weet,
ik heb ze als kalender nog gereed,
mijn hele leven meegedragen. 

Maar als straks de grote mist opkomt
ik oud ben en der dagen zat,
als dat zo moet, laat mij dan alles, iedereen vergeten,
de dag van vrouw, van kind, van vriend, vriendin,
mijn hersens weg gedwaald in tijd en ruimte,
de tijd waarop ik niets meer weet, geen eind en geen 
begin. 

Ik heb dan slechts één wens
één ding nog dat ik wil.
Laat desnoods alles mij dan weg zijn
laat mij dan alles, alles gaan vergeten.
Maar laat dan één beeld nog bij mij blijven
die Canadees…
Op die veertiende april.

         Wil Cornelissen (1928-2014)

  

nooit 
vergeten

We vieren dit jaar dat we in Nederland al 75 jaar in 
vrijheid mogen leven. Het besef dat je vrij bent om te 
doen en laten wat je wilt, dat je mag zijn en denken 
wat je wilt en mag geloven wat je wilt, dat je achter-
grond, geaardheid, huidskleur of wat dan ook geen en-
kele rol speelt in hoe jij in de wereld staat, dat is reden 
genoeg om feest te vieren.
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GROTE 
KLEURWEDSTRIJD:
RIDDER DOLF VIERT 

DE BEVRIJDING

Maak er een mooie en kleurrijke plaat van!
Als je dit Magazine niet wilt verknippen, maak dan een fotokopie en stuur deze in. Vergeet niet je naam, 
leeftijd en telefoonnummer of e-mail in te vullen anders weten we niet hoe we je kunnen vinden als je een 

prijs hebt gewonnen.
Je ingekleurde tekening kun je afgeven bij Stripwinkel De Fantast, Burgwalstraat 7 in Kampen

Je mag er ook een duidelijke foto van maken, die je kunt mailen naar info@kamper-stripspektakel.nl
Insturen vóór 1 augustus 2020

1e prijs
Een prachtig 
blokfluitpakket 
in een handige, 
stevige schooltas, 
met een goede 
blokfluit, een 
handig leerboek 
en nog veel meer.  

2e prijs
Het nieuwste spannende avonturenboek van Jeroen 
van Berckum: ‘Kijk uit wat je wenst’.

3e prijs
Een stripalbum over Ridder Roosje, het meisje dat 
zo graag ridder wilde zijn

1e prijs
Een super-de-
luxe album van 
Ridder Dolf, 
genummerd 
en gesigneerd 
door de auteurs, 
met een 
genummerde 
en gesigneerde 
‘ex libris’ tekening plus een originele tekening 
van tekenaar d’Auwe. Deze uitgave is gemaakt 
in een oplage van maar 40 exemplaren, dus je 
wint een waardevol verzamelobject. 

2e prijs 
De eerste twee delen van de serie Ridder Dolf, 
‘Het Hanzecomplot’ en ‘Het Geheime Wapen’

3e prijs
Eén deel naar keuze van de serie Ridder Dolf

Categorie tot 9 jaar

Categorie vanaf 9 jaar

Op 17 april 1945 werden de eerste Canadese bevrijders in een roeiboot over 
de IJssel gezet door de toen 17-jarige Warner Pap. Kampen was bevrijd!

De auteurs van de Ridder Dolf strip, Paul Reichenbach en tekenaar d’Auwe, 
zijn niet bang voor een beetje geschiedvervalsing en zo komt het dat de 

middeleeuwse Ridder Dolf op deze mooie tekening de eerste bevrijders in 1945 begroet.

De tekenaar heeft er een mooie prent van gemaakt, maar had geen tijd meer om hem te kleuren. Dat vind je vast 
niet erg, want we maken er een wedstrijd van: 
Wie deze tekening mooi inkleurt, maakt kans op één van de fantastische prijzen!

Iedereen mag meedoen, maar de jury houdt wel rekening met de leeftijd van de inzenders. Als je 16 bent kleur je 
immers heel anders dan wanneer je 6 bent.

Daarom zijn er twee leeftijdscategorieën:
 • Tot 9 jaar  
 • Vanaf 9 jaar
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In het vroege voorjaar van 1945 verscheen een 
boekje met als titel “O, dat wintertje 1945’. Als 
auteur werd genoemd ‘van Ribbentel-Magerbuick’ 
en als subtitel had het ‘Een vluchtige maar luchtige 
herinnering aan de laatste(?) maar raakste(?) 
oorlogswinter’.
Je zou het tegenwoordig misschien een graphic 
novel noemen, maar dat was het niet. Het was een 
bundeling getekende grappen met humoristische 
bijschriften. Een boekje dat ook nu nog opvalt 
en prima leesbaar is. Door de kwaliteit van de 
tekeningen, de verrassende lay-out en de gevatheid 
van de teksten, maar vooral omdat het zo’n treffend 
tijdsbeeld geeft. 
Het gaat over fietsen met houten banden, slecht 
brood en later helemaal geen brood meer, gebrek aan 
brandstof, geen verlichting, de slechte kwaliteit van 
de met dure aardappelbonnen betaalde soep uit de 
centrale keukens, over …. En toch alles aangestipt 
met geweldige understatements en heerlijke 
tekeningen. Een meesterwerkje van de Amsterdamse 
tekenaar John C. Kennis (geboren in 1914). 

Al in 1942 maakte hij een boekje over de oorlog, 
met als titel simpelweg ‘Het jaar 1942’. Het zeldzame 
boekje (er werden er maar 100 van gemaakt, getypt 
en handgeschreven) blinkt ook weer uit door zijn 
humoristische teksten en dito tekeningen. 
Ook in 1944 maakte Kennis een boekje over de 

Een vergeten
strippionier

actuele situatie, dit keer om geld te verdienen voor 
de illegaliteit. De toon in ‘Moffenspiegel’ was, hoewel 
nog altijd satirisch, dan ook heel wat feller. De 
verschillende karikaturen die hij van Hitler maakte 
laten niets aan duidelijkheid over. Geen wonder dat 
het werd uitgebracht onder de schuilnaam Karel 
Links, door de ondergrondse uitgeverij van Geert 
Lubberhuizen, De Bezige Bij. 

Ook na de bevrijding heeft Kennis nog van zich 
laten horen. Zo maakte hij in 1945 kort na de 
bevrijding een boekje ‘De sprinkgermanenplaag, of 
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de stoute dingen die Toontje deed’. Het 
was zogenaamd bedoeld voor kinderen, 
want de gebeurtenissen uit de Tweede 
Wereldoorlog werden hierin op een 
eenvoudige, speelse manier met de nodige 
humor uiteengezet. 
Hij schreef en tekende tussen 1945 
tot 1948 het tijdschrift ‘Tommy Tip’ 
vol en leverde ook later spannende en 
humoristische strips, illustraties en 
cartoons voor andere bladen. Er is verder 
nog een serie kinderboeken (enkele 
verschenen ook in het Engels en Duits) 
uit 1954 die door hem werd geïllustreerd, 
maar daarna is het stil rond deze 
bijzondere strippionier. We weten zelfs niet 
wanneer hij is overleden, dat moet ergens 
in de jaren ’90 zijn geweest. 
Het is jammer dat zijn werk min of 
meer in de vergetelheid is geraakt, want 
deze bijzondere chroniqueur van de 
oorlogsperiode, die ondanks alle narigheid 
nog een vrolijke noot wist te brengen, 
verdient beslist meer aandacht.  

                                         
Betonstraat 13                                 
8263 BL  Kampen                             
T 038 458 13 65                                

 

do
or

 d
’A

uw
e 

- P
au

l R
ei

ch
en

ba
ch

info@sketz.nu

sketz.nu • 038 45 813 65

 Uitzenden  Detacheren  Payroll

Bij SKETZ draait  
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Geliefde oom en tante, Hiermede laat ik u weten 
alsdat wij het allemaal naar omstandigheden goed 
maken nu die rotmoffen het land uit zijn. Uw 
toegenegen neef Henk en familie.

Dit soort boodschappen werden bij vele 
tienduizenden in de eerste weken na de bevrijding 
via briefkaarten verzonden. Waarom briefkaarten? 
Allereerst omdat het goedkoper was dan het 
versturen van een brief, maar zo’n korte boodschap 
was ook snel geschreven en je mocht erop zetten wat 
je wilde. 
Voor de jongere generatie is het helemaal 
ondenkbaar dat er een tijd was zonder internet en 
zonder telefoon. Mobieltjes bestonden natuurlijk 
helemaal nog niet, alle telefoonverkeer ging via 
vaste lijnen en een telefoniste in de telefooncentrale. 
Voor de oorlog was het al een uitzondering als je 
een telefoon in huis had. Door de oorlog was het 
nog minder geworden. Veel vaste verbindingen 
waren door bombardementen of andere redenen 
verbroken.
De post bracht gelukkig uitkomst. Zo kon je toch 
snel aan familie, geliefden, vrienden, kennissen, 
maar ook aan vaste klanten laten weten dat je er nog 
was.
Er waren de simpele briefkaartjes, maar omdat je 
met een leuk plaatje aan de voorzijde al heel veel kon 
zeggen dat je niet hoefde op te schrijven, ontstond er 
een ‘booming business’ in prentbriefkaarten. 
Vanzelfsprekend was de Bevrijding het hoofdthema, 
maar er waren ook kaarten voor de soldaten die 
hier gelegerd waren. Zo konden zij hun familie 
‘back home’ een toepasselijk berichtje uit Holland 
sturen. Geen wonder dat klederdrachten, molentjes, 
de Nederlandse vlag, soldaten, jeeps en leuke 
Hollandse meisjes op heel wat kaarten te vinden 
waren. Er zijn veel grappige kaarten bij, veel daarvan 
met korte rijmpjes van de toen heel bekende 
gelegenheidsdichter Clinge Doorenbos, maar ook 
meer ingetogen afbeeldingen. Voor ieder wat wils, 
zeg maar.

Een ansichtkaart
uit dedemsvaart...

Heel veel tekenaars, al dan niet getalenteerd, lieten 
er hun fantasie op los. Sommigen zetten hun naam 
onder de tekening, maar voor de meesten was het 
lopende-band-werk, een middel om snel iets bij te 
verdienen. 
Hier een willekeurige selectie uit de 
privéverzameling van mijn oudste broer Ton. Met 
hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van deze 
inmiddels vrijwel onvindbare tijdsdocumenten.
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Dag Eric, allereerst een groot compliment voor 
deze geweldige tekening. Zonder je te verliezen in 
onnodige details en zonder enorme mensenmassa’s 
te tekenen, zet je hier een glorieuze intocht neer 
op een zeer herkenbare locatie. Heb je dat beeld 
meteen in je hoofd voor je begint te tekenen of 
gaan er –tig voorstudies aan vooraf?
Omdat ik Kampen vaak bezocht in het kader van het 
Stripfestival had ik wel een aansprekend beeld voor 
ogen waarlangs ik de bevrijders wilde laten rijden. In 
die zin waren er geen probeersels met andere locaties. 
De voorstudies betroffen vooral de keuzes uit de 
mogelijkheden van wat je wilt tonen, wat de sfeer en 
de historische gebeurtenis het beste neerzet. 
Mooi dat je op zo’n subtiele manier ook refereert 
aan de situatie in Nederlands-Indië, waar op dat 
moment nog helemaal geen reden tot feestvreugde 
was. 
Ik vond het heel attent dat jij, als opdrachtgever, 
eraan hebt gedacht dat te noemen. Ik heb er ook altijd 
aandacht aan besteed. Zelfs al in het eerste deel van 
mijn trilogie over WO2 maakte ik me hard dat er 
een passage gewijd moest worden aan dit aspect van 
de oorlog. Te vaak wordt dat strijdtoneel in het verre 
oosten vergeten. We mogen niet bagatelliseren dat 
daar ook enorm is geleden. 

Je kunt als geen ander de sfeer, de kleding, 
de voertuigen, kortom een behoorlijk 
waarheidsgetrouwe momentopname vastleggen uit 
een voorbije tijd. Dat is nog een overblijfsel van je 
geschiedenisstudie?
Nee, die behoefte een en ander qua documentatie 

Eric 
Heuvel

De prachtige voorplaat van dit magazine is getekend 
door Eric Heuvel. In zijn herkenbare eigen stijl geeft hij 
een mooi beeld van hoe enthousiast de bevrijders op 17 april 1945 werden onthaald in Kampen, met in 
de jeep natuurlijk een prominente plek voor January Jones. We zien ook een man die zich ongerust maakt 
over het lot van zijn familie in Nederlands-Indië, dat op dat moment nog zucht onder de bezetting door de 
Japanners. 

Een mooie tekening die een duidelijk tijdsbeeld weergeeft, dat is zo ongeveer het handelsmerk van Eric 
Heuvel. Hoe doet ie dat toch? We vragen het hem zelf.

te laten kloppen had ik al VOOR ik studeerde voor 
geschiedenis-docent. Ik startte die studie redelijk laat 
(in 2000; ik was 40 jaar... ik wilde voor de zekerheid 
toch een vakdiploma) en ver voor die tijd maakte ik 
al strips. Ook in January Jones, dat speelt tijdens het 
Interbellum, moet alles kloppen; mode, straatbeeld, 
hardware (zo noemen we auto’s, vliegtuigen e.d.) 

Je hebt in de loop der jaren een enorm oeuvre 
opgebouwd, je noemde al de serie met January 
Jones die zich tijdens het Interbellum afspeelt, 
maar je hebt ook boeken over de tweede 
Wereldoorlog gemaakt: ‘De ontdekking’, ‘De 
Zoektocht’ en ‘De Terugkeer’, die nu zijn 
samengebracht in één dikke dossiereditie. 
Daarnaast is er nog ‘De Meimoorden’, dat heel 
terecht is genomineerd als Album van het Jaar. 
Dat is alles bij elkaar, in positieve zin dan, een 
behoorlijk ‘oorlogsverleden’. Heb je speciaal iets 
met deze periode of is het toevallig op je weg 
gekomen? 
Ja, ik heb zeker 
iets met die 
geschiedenis van de 
2e Wereldoorlog. 
Mijn beide ouders 
(1932 & 1933) 
waren kind tijdens 
de bezetting en ik 
jengelde altijd of 
ze nog wat over de 
bezetting wilden 
vertellen. Mijn 

2424



ene opa zat in een 
concentratiekamp 
(Amersfoort) en 
mijn andere opa 
was dwangarbeider 
in Berlijn. 
Ademloos hing ik 

aan de lippen van mijn ouders als ze vertelden over 
de hongertochten, huiszoekingen, bombardementen. 
Een paar van die verhalen verwerkte ik in ‘De 
Ontdekking’... zoals de evacuatie van kinderen uit het 
westen (nu; de Randstad) tijdens de hongerwinter. 
Mijn moeder werd als evacuee in Groningen bevrijd 
bijvoorbeeld. 
Mevrouw Geerligs, die verderop in dit magazine 
aan het woord komt, heeft je een keer ontmoet 
bij een herdenking in Auschwitz. Het viel haar op 
dat je tijdens een wandeling na de plechtigheid 
zoveel detailfoto’s maakte, van deurknoppen, 
raamkozijnen en wat al niet. Is je documentatie 
altijd zo grondig?
Ja, dat was de bedoeling ook van die deelname aan 
de reis naar Polen met het Nederlands Auschwitz 
Comité in 2005. Nadat ‘De Ontdekking’ zo’n succes 
bleek (in het onderwijs, maar ook daarbuiten), wilde 
de Anne Frank Stichting dat er een tweede deel kwam 
over De Holocaust. Die ramp werd in ‘De Ontdekking’ 
behandeld tot het doorgangskamp Westerbork op 
Nederlandse bodem. Wat er precies in Polen was 
gebeurd verdiende het ook verteld te worden. Ik 
stemde in met meewerken aan dat deel op voorwaarde 
dat ik wel ter plaatse mocht documenteren. De reis 
naar Polen van het Comité (elk jaar is er een) zit vaak 
snel vol. Ook deze keer was dat het geval, maar de 
Stichting heeft zich hard gemaakt dat ik mee kon. Ik 
denk dat een medewerker van de Stichting daarvoor 
zijn plek aan mij afstond.

Je hebt een enorme productie. Binnenkort komt 
het 11e deel uit van January Jones, je werkt aan 
de verstripping van Max Havelaar, het schijnt dat 
je intussen werkt aan een ‘geheim project’ van 
80 pagina’s, je doet allerlei werk in opdracht en 
vindt tussendoor ook nog tijd om deze prachtige 
voorplaat te maken. Waar haal je de tijd vandaan? 
Rust je weleens uit?

Ik neem te weinig rust, da’s waar, maar gelukkig is 
het werk wat ik doe erg leuk om te doen en geeft 
het veel voldoening. Daarnaast word je, tot je je 
laatste ademtocht uitblaast EN bezig blijft, alleen 
maar beter als tekenaar. Wat dat betreft denk ik dat 
het beste nog moet komen. Misschien dat ik mezelf 
over 10 jaar (dan zal ik 70 worden) pas een beetje 
een goede tekenaar zal vinden.  En dan is er nog de 
beroemde quote van een Amerikaanse Striptekenaar 
die rond zijn 80e werd geïnterviewd. Hij maakte 
krantenstrips... da’s 6 of 7 dagen per week leveren; 
jaar na jaar. Op de vraag van de journalist of dat niet 
erg zwaar was (geweest), antwoordde de stripmaker; 
‘Werken in de mijnen, da’s pas zwaar! Zo denk ik er 
ook over, al geef ik toe dat deadline-druk wel zwaar 
kan wegen... maar al met al niet te vergelijken met 

werken in de mijnen! 
Dat is waar, maar ik weet dat striptekenaars ook 
hard werken, vooral ook tijdens signeersessies 
als hele rijen fans zich staan te verdringen voor 
een tekening. We kunnen het telkens constateren 
op het Kamper Stripspektakel. Het is trouwens 
heel jammer dat het Kamper Stripspektakel dit 
jaar niet kan doorgaan, maar ik ben blij dat we je 
via dit korte interview toch even in ons midden 
hebben. 
Wij zijn in ieder geval heel trots op deze 
toepasselijke voorplaat, die 
in een enorme uitvergroting 
ook al door het land rijdt 
achterop een vrachtauto 
van Transportbedrijf 
IJzerman.

Enne…. je bent natuurlijk 
alvast van harte 
uitgenodigd voor het 
Kamper Stripspektakel op 
21 augustus 2021    
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Direct na de bevrijding kwam een grote stroom 
artwork los, waaronder heel veel spotprenten en 
stripverhalen. Veel kunstenaars hadden tijdens de 
bezettingsjaren hun frustraties of dromen op papier 
gezet en konden er nu mee voor de dag komen.
Je had strips die over de oorlog gingen, zoals 
de boekjes van John C. Kennis, waar elders in 
dit blad meer over te lezen is. Je had het boekje 
‘Gek en wijs tijdens Seyss’ (Seyss = Seyss Inquart, 
de Rijkscommissaris in Nederland), met steeds 
tegenstellingen van ‘goed’ en ‘fout’ tijdens de oorlog. 
Je had de satirische boekjes van Ton van Tast, 
pseudoniem van de schilder Anton van der Valk. Al 
dit soort uitgaven waren natuurlijk herkenbaar en 
actueel voor de lezers van toen.
Er werden ook strips gelanceerd die die we nu 
nog kennen en waar we nu nog dol op zijn. 
Vanzelfsprekend denken we dan het eerst aan Suske 
en Wiske, die 75 jaar geleden het levenslicht zagen. 
In ons Magazine van volgend jaar en tijdens het 
Stripspektakel 2021 zullen we het uitgebreid over 
deze tijdloze helden hebben. Ze zijn, met de rest van 
de wereld van Willy Vandersteen, te belangrijk voor 
de ontwikkeling en de populariteit van de strip in het 
algemeen voor de kleine ruimte die nu beschikbaar 
is.   
Maar er zijn ook zoveel anderen. Denk maar 
eens aan Paulus de Boskabouter. Jean Dulieu 
(pseudoniem van Jan van Oort) bedacht het wereldje 
van Paulus tijdens de hongerwinter. Vanaf 1946 
verschenen zijn stripverhalen in Het Vrije Volk en 
in de loop van de jaren schreef en tekende hij meer 
dan 3600 stripafleveringen plus een flink aantal 
geïllustreerde boeken.
We mogen Dick Bos van Alfred Mazure natuurlijk 
niet vergeten. De detective die iedere tegenstander 
met jiujitsugrepen de baas kon was tijdens de eerste 
oorlogsjaren al zo succesvol, dat de nazi’s hem voor 
hun karretje wilden spannen. Mazure trapte daar 
niet in en staakte de serie enkele jaren om hem na de 
bevrijding weer op te pakken.
Tom Poes hervatte zijn avonturen, Ketelbinkie kwam 
weer in de krant. Alle kranten wilden graag strips 

Strips van de
bevrijding

publiceren, want de lezers waren er dol op.
Nog veel meer andere succesvolle striphelden 
vonden zo hun oorsprong of hervatten hun 
avonturen in die tijd direct na de oorlog, maar door 
ruimtegebrek kan ik ze niet allemaal noemen.
Een uitzondering toch voor Kapitein Rob, die op 11 
december 1945 samen met zijn hond Skip voor het 
eerst het avontuur tegemoet zeilde in zijn zeilschip 
met de veelzeggende naam ‘De Vrijheid’. Tekenaar 
Pieter Kuhn en schrijver Evert Werkman brachten 
de stoere zeeman in de hachelijkste situaties, waar 
hij zich steeds met verve uit wist te redden. Kapitein 
Rob bleef tot de verbeelding spreken, zozeer dat 
er zelfs nog in 2007, jaren na de dood van Kuhn 
en het stopzetten van de serie, een speelfilm in de 
bioscopen kwam, met in de hoofdrollen Thijs Römer 
en Katja Schuurman. De verhalen zijn gebundeld 
in boekjes in oblong formaat, die inmiddels 
zijn stukgelezen of bij verzamelaars in de kluis 
zitten. Ook latere 
herdrukken zijn al 
jaren uitverkocht. 
Maar er is goed 
nieuws voor de nog 
altijd grote schare 
fans van de stoere 
kapitein Rob van 
Stoerem: Uitgeverij 
Personalia start in 
december van dit 
jaar een integrale 
heruitgave, compleet 
met dossiers vol 
achtergrond-
informatie.
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Wagterveld Zorg heeft vorig jaar voor het eerst kennisgemaakt met het Kamper 
Stripspektakel in de binnenstad. Samen met een aantal cliënten hebben we de koffie en 
thee verzorgd voor de striptekenaars en de bezoekers. Voor onze cliënten was het een 
mooie dag waarin ze veel positieve ervaringen op hebben gedaan en voldaan de dag 
hebben afgesloten. 
Door de coronacrisis gaat dit jaar het Kamper Stripspektakel niet door. Wij betreuren 

dit voor alle betrokkenen van dit mooie evenement. Om dit jaar niet zomaar voorbij te laten gaan, hebben de 
initiatiefnemers bedacht om het magazine alsnog uit te brengen. Wij ondersteunen deze actie van harte. Wij 
wensen alle betrokkenen het beste toe en hopelijk zien we elkaar snel weer.
Namens alle cliënten en medewerkers van Wagterveld Zorg, tot volgend jaar!

Tijdens het Kamper Stripspektakel van 2019 hebben wij veel hulp gehad van het team van Wagterveld 
Zorg.  Niet alleen voor het schenken van koffie en thee voor de vele genodigden, maar ook op ander 
gebied waren de helpende handen zeer welkom. 
Als organisatie kijken we terug op een fantastische samenwerking, en we hopen voor het Stripspektakel 
2021 weer een beroep te mogen doen op deze toppers.
Het is voor ons natuurlijk helemaal geweldig dat Wagterveld Zorg ons ook dit jaar al een helpende hand 
biedt, door een mooie financiële bijdrage om de uitgave van dit magazine mogelijk te maken. Hartelijk 
dank!
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- Wellness salon -
‘Hands in Harmony’  

De Italiaanse naam voor een bekende 
Disneyfiguur is Topolino. Wie bedoe-
len we?
B - Donald Duck
V - Mickey Mouse
G - Goofy

Wat is de voornaam van professor Zon-
nebloem?
L - Pancratius
O - Serafijn
R - Trifonius

Hoe heet het hondje van Obelix?
O - Weetvannix
S - Compactdix
IJ - Idéfix

Wat is de naam van de eerste tegenspel-
er van Wiske?
K - Flupke
H - Rikki
T - Rolfke

Uit welk land komt de Marsipulami?
L - Comcombrië
E - Palombië
A - Patatonië

Hoe heet de hond van kapitein Rob?
I - Skip
A - Rover
S - Bobby

Hoe heet de eeuwige tegenspeler van 
Suske en Wiske?
O - dr. Winston
D - dr. Krimson
E - dr. Kilsson

Hoe heet de altijd vrolijke bijfiguur 
in de verhalen van Tom Poes en heer 
Bommel?
I - Gijs Gans
V - Wammes Waggel
Z - Sjoerd Snater

Wie schreef, samen met tekenaar 
Uderzo, de verhalen van Asterix en 
Obelix?
P - Jean-Michel Charlier
S - Raoul Cauvin
O - René Goscinny

Hoe heet Superman voor de burgerlijke 
stand?
O - Ken Clark
T - Bob Wills
S - Eddy Connelly

Hoe heet de heks in de verhalen van 
Paulus de Boskabouter?
S - Valeriana
R - Eucalypta
T - Perkamenta

Wie bedacht en tekende de avonturen 
van Lucky Luke?
J - Philip Morris
I - Maurice de Bevere
M - Xavier Waterslaeghers

Wie schreef en tekende de avonturen 
van Dick Bos?
E - Alfred Mazure
O - Albert Mazure
IJ - George Mazure

Wat is de echte naam van Blueberry?
U - Mike Bates
D - Mike Donovan
E  - Bob Stanhope

Wat is het beroep van January Jones uit 
de strip van Eric Heuvel?
A - geheim agent
E - vliegenier
L - journalist

Wat is de voornaam van Franquin, de 
tekenaar van Guust Flater?
L - Albert
R - André
S - Antoine

Carol Voges tekende een strip op tekst 
van Godfried Bomans. Was dat
E - Pa Pinkelman
S - Tante Pollewop
I - Oom Henk

Hoe heet de boze tovenaar in de verha-
len van de Smurfen?
S - Pantagruel
E - Gargamel
L - Chocomel

Wat is de echte naam van Batman?
N - Bruce Wayne
R - Bob Kane
S - Lee Haynes

  

Test je kennis van strips en win een prachtig strippakket met 
5 geweldige strips van Pear Productions.

Kies het juiste antwoord uit de drie antwoorden op de 
onderstaande vragen. Er staat een letter voor. Als je die letters 
in de balk onderaan de pagina zet, zie je een zinnetje. 
Stuur deze oplossing uiterlijk 1 augustus 2020 per e-mail 
naar pearkampen@gmail.com
Uit de goede inzendingen wordt een winnaar getrokken. Je 
krijgt persoonlijk bericht.

DE SUPER STRIPQUIZ!
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Mijn Reizen
Paul Geerts

Schrijf je hier in voor 

het album ‘Mijn Reizen’ 

van Paul Geerts

Verkrijgbaar begin mei 2017

Veel van de door u bezochte landen kennen veel 

armoe. Wat doet dat met u?

In Lesotho heb ik de armste mensen ter wereld gezien. 

Die mensen hebben niets. Dat is alle dagen vechten 

om geen honger te lijden. Dat doet wat met mij. Dat 

wij hier in het Westen verschrikkelijk verwend zijn, 

dat we kunnen zeuren over kleinigheden, dat we 

bijvoorbeeld niet vaak genoeg op vakantie kunnen 

gaan. Hoe kleinzielig wij zijn als je deze ellende ziet. 

En die mensen hebben niks.  Absoluut niks. Je bent 

op vakantie, je geniet van het landschap, de natuur, 

de cultuur, maar je wordt ook geconfronteerd met een 

andere werkelijkheid.

India en Nepal, twee landen met verschrikkelijk veel armoe. Landen met mensen die totaal 

vergeten worden. Ik ben in steden geweest waar mensen op straat geboren worden en op 

straat sterven. Nooit van hun leven een dak boven hun hoofd hebben. Ik weet niet of het 

nu nog zo is, maar toen reden er alle dag vrachtwagens 

om de lijken van de straat op te rapen. In Nepal heb ik 

een vrouw gezien, die langs de kant van de weg zat en 

die wikkelde een vuile doek die rond haar arm zat weg. 

Lepra, met diepe wonden, en die zit daar te bedelen. 

Dat zie je dus ook op die reizen. Het is de andere kant 

van het mooie land, de cultuur enzovoort, het is de 

keerzijde van de medaille. Dat zijn dingen die je niet 

vergeet. Je geniet van de reizen, je maakt heel veel 

mee, maar je ziet ook veel armoede, kinderarmoede, 

kinderen die uitgebuit worden. Het zet je weleens stil 

bij wat je allemaal rondom je heen ziet. En dan besef je pas écht hoe goed wij het hebben.  

De opbrengst van uw werken gaat naar een goed doel?

Terwijl ik aan mijn werken bezig was, dacht ik: als ik het nu eens voor een goed doel 

deed, ter gelegenheid van mijn 80e verjaardag.  En omdat ik al bijna 17 jaar peter ben van 

Lucia heb ik besloten daar iets voor te gaan doen. Lucia is een vzw, een vereniging zonder 

winstoogmerk, en zet zich speciaal in voor kinderen. Er komen, ook hier in België, steeds 

meer arme kinderen. Een op de 6 kinderen komt uit een arm gezin. Lucia gaat natuurlijk 

die kinderen geen geld geven. Die kinderen gaan naar school, en als er dan geen geld is 

voor bijvoorbeeld schoolboeken, dan kan Lucia daar voor zorgen. Soms kunnen ouders 

een schoolreis niet betalen en ook dan Lucia bijspringen. Maar Lucia gaat bij elk “geval” 

thuis kijken hoe de situatie is. Opdat er geen misbruik van gemaakt zou worden. Dus met 

deze 50 werken wil ik graag mijn bijdrage leveren aan het werk van Lucia. Even wishfull 

thinking: mochten alle werken verkocht raken dan kan ik Lucia 25000 euro schenken.

Aan welk land bewaart u uw beste herinneringen?

Elk land heeft wel iets waar ik speciale herinneringen aan heb. Als ik er paar mag noemen, 

dan denk ik vooral aan mijn reis naar Peru, met mijn beide zonen. En aan mijn bezoek aan 

de Papoea’s in Indonesië.  Aan Nepal, waaraan het verhaal De parel in de Lotusbloem is 

te danken. Maar zeker aan mijn reizen naar Zuid-Afrika. 

Daar ben ik 4 keer geweest, bij vrienden, bij Els Feenstra, 

de oprichtster van de Fameuze Fanclub. Ik heb daar veel 

geschilderd. Zuid-Afrika is een van de mooiste landen 

ter wereld. Ik heb daar de Sani Pass gedaan, een van de 

gevaarlijkste passen van de wereld. Met een speciale 

terreinwagen ga ja dan bergopwaarts over smalle, met 

stenen bezaaide wegen. Naar het dak van Zuid-Afrika. En 

bovenop de berg kom je bij een grenspost en daar moet 

je een stempel halen om verder te kunnen naar Lesotho, 

een land dat helemaal omringd wordt door Zuid-Afrika. 

Onvergetelijk. 

We hebben op onze reizen nooit onvriendelijke mensen 

meegemaakt. Het hangt er veel van af hoe je zelf met 

mensen omgaat. Je moet ze niet betuttelen en je moet niet de air aannemen dat je boven 

hen staat als toerist. Doe gewoon en dan doen die mensen ook gewoon. Zelfs in Iran, waar 

we na heel veel moeite gedaan te hebben toegang toe kregen, hebben we hele vriendelijke 

mensen ontmoet. Ik heb het niet over de leiders, ik heb het nooit over de leiders, maar 

het, zeg maar gewone volk, is heel vriendelijk. In Iran vroegen wij eens de weg naar een 

bepaalde bezienswaardigheid. Een man legde ons dat haarfijn uit. Na een paar minuten 

komt die man ons na en biedt zijn verontschuldigingen aan, hij stuurde ons per abuis 

verkeerd. Zouden wij dat gedaan hebben?
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Verenigde Staten

Een Indiaans meisje, een nieuwe generatie. De ogen alleen al getuigen van een trots 

volk.

Etats-Unis

Une petite fille indienne. Rien que les yeux font déjà témoignage d’un peuple fier.

Verenigde Staten

Bij grote herdenkingsceremonies tooien ze zich nog in hun oorspronkelijke 

klederdracht.

Etats-Unis

A l’occasion de grandes cérémonies de commémoration ils se mettent dans leur tenue 

d’origine.
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Tanzania, Afrika

Een dag doorbrengen tussen de Masai is een belevenis om nooit te vergeten. Je gaat er 

een heel eind terug in de tijd.

Tanzanie, Afrique

Passer une journée parmi les Masai signifie une expérience à ne plus jamais oublier. 

Un vrai retour dans un passé lointain.

Seychellen

Een groep paradijselijke eilanden in de Indische Oceaan.

In 1756 werden deze eilanden door de Fransen in bezit genomen, en ze danken hun 

naam aan de Franse Chef-controleur van Financiën, Vicomte Moreau des Séchelles.

Les Seychelles

Un groupe d’îles divines dans l’Océan indien. En 1756 ces îles sont conquises par les 

Français, et leur nom leur est donné par le Contrôleur Général des Finances français, 

le Vicomte Moreau des Seychelles.
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Paul Reichenbach

Dmitry Yakhovsky  

H
et Einde van de R

oofridder

Pear 033

productions

In de schepenzaal van het Stedelijk Museum in Kampen is 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. Toen een grote brand het stadhuis van de stad 

dreigde te verwoesten, werkte het enorm zware gevaarte als 

branddeur, waardoor het kostbare archief gespaard bleven.

Hoe dat zat met die roofridder en hoe het hem verging, is allemaal 

te lezen in dit spannende stripverhaal. 

Zowel verhaal als tekeningen zijn historisch verantwoord en 

gebaseerd op uitgebreide documentatie.  

het Einde van 

de Roofridder De Magische
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 Musi Mago 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.

De Magische Metronoom

Jeroen van Berckum

Wilma van den Bosch

 Metronoom

Meneer Musi Mago’s Magische 

Muziekinstrumenten

met illustraties van:

25 Vrolijke verhalen over 

Kampen en haar inwoners

KAMPER

      UIENSOEP
‘Kamper uien’ is de benaming voor de verhalen die al eeuwenlang over 

de inwoners van Kampen worden verteld. In die verhalen worden ze als 

nogal dom afgeschilderd.

Kampen was in vroeger tijd een welvarend en machtig lid van het 

Hanzeverbond. Er wordt dan ook wel gezegd dat afgunstige inwoners 

van andere steden op deze manier de spot wilden drijven met de 

Kampenaren.

Niets is minder waar. De bekendste ‘uien’ zijn namelijk al bijna twee 

eeuwen geleden opgeschreven door … een Kampenaar. Met de nodige 

zelfspot, want wie de Kampenaren kent, weet dat ze allesbehalve dom 

zijn.
In deze bundel worden een aantal bekende uien opnieuw verteld, maar 

er zijn ook nogal wat nieuwe toegevoegd. Zo ontstond een ‘soep’ van in 

totaal 25 smakelijke verhalen over Kampen en de domme daden van 

haar inwoners, maar dan met een flinke knipoog. Of ze misschien 

toch een kern van waarheid bevatten? Dat mag u zelf uitmaken.

Verse

Verse  K
A

M
PER  UIEN

SOEP

Paul Reichenbach

Paul Reichenbach
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