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VOORWOORD 

Nadat we in 2020 verstek 
moesten laten gaan, kon in 
2021 de vorige editie van 
het Kamper Stripspektakel 
doorgaan in het Stadspark, 
omdat dit vanwege de 
corona-maatregelen de 
ideale doorstroom-locatie 
was. Veel ruimte en 
eenrichtingsverkeer, wat 
in de binnenstad niet te 
realiseren was. 

Het was een gezellig feest in het park en het zinnetje 
looks like the 4th of July' uit de song Saturday in 

the Park' van Chicago speelde me voortdurend door 
het hoofd. Heel veel bezoekers genoten van de sfeer 
in het mooie Kamper park en daarom kregen we 
veelvuldig de vraag om de 23e editie ook weer in het 
stadspark te houden. 

De binnenstad, het stuk Oudestraat vanaf het 
museum tot en met het van Heutszplein is ons 
vaste stekkie en eerlijk gezegd voelen we ons er als 
organisatie ook het beste thuis. Dichtbij de horeca- 
ondernemers en detailzaken die het Stripspektakel 
mogelijk maken met hun advertenties, sponsoring en 
reclamebelasting. En zeg nou zelf, het is toch lekker 
praktisch? Even een hapje of drankje, of naar het 
toilet? Nog snel wat meenemen voor thuis? Gewoon 
maar lekker shoppen? Het is allemaal meteen bij de 
hand, anders dan in het park. 
Logistiek is het voor de organisatie ook veel 
overzichtelijker. Aan- en afvoer is gemakkelijker in 
banen te leiden, er zijn stroomkastjes beschikbaar, de 
kramen staan stevig, enz. 
Nee, dan ruil ik toch maar Saturday in the Park' in 
voor een andere song: 'Summer in the City. Dat 
wordt vast net zo gezellig. 
Geniet ervan, het mag en kan weer! 

Helaas, er staan te veel praktische bezwaren in 
de weg. Aan- en afvoer wordt haast een militaire 
operatie, de ondergrond is te zacht en de grasvelden 
lopen af, zodat ook bij droog weer de kramen 
scheef komen te staan, er zijn opdringerige ganzen 
en eenden, hondeneigenaars vergeten weleens om 
op te ruimen wat hun hondje heeft achtergelaten, 
en nog veel meer. Bovendien hebben we moeten 
constateren dat veel bezoekers aan de binnenstad het 
Stripspektakel niet hebben kunnen vinden. 
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Dit Kamper Stripspektakel Magazine 2022 werd 
samengesteld door Paul Reichenbach 

Copyright deze uitgave 2022 Stichting Kamper 
Stripspektakel 
Het copyright op de geplaatste foto's, strips, 
illustraties en teksten berust bij de makers en/of hun 
rechthebbenden. 

Een speciaal woord van dank aan Renée Rienties 
voor de prachtige cover tekening. 

Greet IJzerman (advertenties/commissielid) 
Randy Hakv-oort (logistiek/commissielid) 
Rémy Steller (website/administratie/commissielid) 
Erwin Bastiaans (marktmeester/commissielid) 
Renée Rienties (contacten tekenaars/commissielid) 
Marianna Nijman (marktmeester/commissielid) 

Jorgo Kusters en Dam Landwehr Johan (JoDa 
Entertainment) voor de strip 'Koe' 
Eric De Rop voor zijn strip uit 'Bas en de Belhamels' 
Dirk van der Auwera (d'Auwe) voor de strip met 
Ridder Dolf 

Vormgeving: REBA Productions/Jeroen Groot 
Beumer 
Druk: Find It Kampen 

Dit is een uitgave van Stichting Kamper 
Stripspektakel 

... en aan iedereen die materiaal beschikbaar heeft 
gesteld. 

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door 
alle sponsors en adverteerders in dit Magazine 
en de fantastische medewerking van: 
Find It Trading 
IJzerman Transport 
Pear Productions 

Logo Koba van Kampen: Pieter Hogenbirk VOLGONS: 

Bestuur Stichting Kamper Stripspektakel: 
Paul Reichenbach (voorzitter) 
Anja Boons (penningmeester) 
Tan Heinecke (secretaris) 
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https://kamperstripspektakel.nl/
https://www.facebook.com/KamperStrip
https://www.instagram.com/kamperstripspektakel/


PARKEREN IN KAMPEN 

In de Kamper binnenstad 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 station Kampen 

P1311151011) 
1Het van Heutszplein 

abinnenplaats 

Stadskazerne 

3 De Kamper Kogge 

;Podium 

Pi Burgemeester 

Berghuisplein 

P2 Noordweg 

P3 Stationsplein 

Mee nee, nier weGLopen.... we nemen Jou nom G! 
De organisatie van het Kamper Stripspektakel is op zoek naar 
bestuursleden, commissieleden, stukjesschrijvers en vrijwilligers 
voor allerlei werkzaamheden. 
Ook dit jaar hebben we weer met een kleine groep het Kamper 
Stripspektakel kunnen realiseren, maar je weet het, vele handen 
maken licht werk. 
En misschien heb je wel heel goede ideeën voor de volgende 
edities.... 
Jij houdt toch ook van het Kamper Stripspektakel? 
Loop dan niet weg voor een klein beetje 
medeverantwoordelijkheid om de toekomst van dit fantastische 
evenement te garanderen. 
Geef je op bij onze infostand, of via info@kamperstripspektakel.nl  
We rekenen op je! 

KAM 
U 

= a) 
c, ...._ 
0) 
W 

= 
át)
. 

 

= a) 
0) 
0 = 
L 
0 
0 

0 
0 -p 

1 

LAAT ZE MAAR POEN, 
ONS SYSTEEMPLAFOND VAN 
~0 KAN ER TEGEN! 

i - 	-1,...01.4. Bv Eckertstraat 7 - 8263 CB Kampen - 038 386 5747 
www.plafo.nl  WAN DEN 

P LAFP N G1 
AKOESTIEK 
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ZE HEBBEN 
WEER EEN FEESTJE 

BOVEN.... 

https://www.plafo.nl/
mailto:info@kamperstripspektakel.nl


WAT IS ER ZOAL 
TE DOEN? 

Vorig jaar, tijdens het Stripspektakel in het Stadspark, hadden 
we niet veel mogelijkheden voor een randprogramma, maar 
dit jaar gaan we dat dubbel en dwars inhalen. 
Tot op het laatst wordt nog gewerkt aan een zo interessant en 
uitgebreid mogelijk programma waar iedere bezoeker aan het Kamper Stripspektakel wel iets van zijn of haar 
gading bij zal vinden. 
Deze opsomming is daarom ook lang niet volledig, en we kunnen ook nog niet overal tijden bij zetten. Let 
daarom goed op de aankondigingen die hier en daar worden opgehangen. Vanzelfsprekend kun je ook altijd 
informeren bij de stand van de organisatie op het voorplein van de Stadskazerne aan het van Heutszplein. 

OUDeSTRAAT en vAn netrrszpiem: 
Meer dan 80 tekenaars en scenarioschrijvers 

Ruim tweehonderd meter nieuwe, oude en 
antiquarische stripboeken, striptijdschriften, 
uitgeverijen, strip-verzamelobjecten, hebbedingetjes 
en nog veel meer. 

THeATeR De BAKKeRIJ, OUDeSTRAAT 
238, ivo vAn neuTszPLein) 
Filmvertoning CODE KAMPEN 
James Bond in Kampen! Komt dat zien! 

Koenen: 
Op veler verzoek: HERRIE DE HEKS met allerlei 
nieuwe toverkunsten 
Om 11.30 en 14.00 uur 

It( 

11.00 UUR ni De sTADsKAzeRne 
Het 'Officiële Gedeelte, met onder meer: 
* Prijsuitreiking van de Grote 
Striptekenwedstrijd 2022 
* Presentatie Stripsgewijs' van Zie 
Groenen en Vick Henriquez 
* Presentatie andere nieuwe uitgaven 

; C 
op n« vAn neurszpion 
(ACHTeRsTe Deel) 
De Wheelchair Challenge met 
medewerking van het Wheelchair Skills 
Team 
Probeer of je je 'staande kan houden' in 
een rolstoel. 
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hiZERA4 N if< /14PEN B.V. 
Internationaa Verhuis- en Transportbedrijf 

PAT KLOPT, WE 
VERVOEREN OOK AN11EKE 

KUNSTWERKEN... 

OOK VOOR MOEILIJKE OP- 
PRACHTEN PRAAIEN WE ONZE 

HAND Nre-r omt 

OUDeSTRAAT, VAD Hemszpion, 
sualoweeK: 
Waar is Wally? 
(In samenwerking met de Bibliotheek) 
Een speurtocht voor alle kids die van 
boeken houden 

Graffiti Workshop 
Leef je uit met de spuitbus (onder 
deskundig toezicht) op een speciale 
graffitimuur 

21 <U y11dV 2igt 

Van koeien naar kunst 

Striptekenworkshops 
Door Zie en Vick 
Om 13.00 en 15.00 uur 

BOTeRMARKT, 
IK011effinuseurn 
Twee interessante 
exposities voor één 
toegangsbewijs: 
`Van koeien tot kunst', 
Tentoonstelling van 
werken van Helmantel 
`Beelden van Licht' 

DooR De riem STRAAT: 
Live muziek OtiDeSTRAAT 133, smet= museum 

Naast de prachtige vaste collectie over de 
geschiedenis van Kampen een heel bijzondere 
expositie: Eli Content: Lust for Life 

OtiDeSTRAAT 190 
Speciale expositie in Galerie Tripmaker 

https://www.ijzerman-kampen.nl/
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WIL JIJ OOK 
STRIPTEKENAAR WORDEN? 

Striptekenen is een vak. Vanzelfsprekend moet je aanleg hebben om 
te tekenen en, als je ook nog je eigen verhalen in beeld wilt brengen, 
moet je goede verhalen kunnen verzinnen. Veel moet je dus al 'in huis' 
hebben, maar bepaalde technieken zijn gelukkig ook te leren. 
Striptekenaars Vick Henriquez en Zie Groenen geven als `VickZie 
Workshops' striptekenworkshops in scholen, bibliotheken en waar ze ook 
maar gevraagd worden. Daarbij geven ze de deelnemers spelenderwijs, of 
moet je zeggen, lekenenderwijs' een heleboel tips en technieken mee om 
niet alleen beter te leren tekenen, maar ook speciaal over hoe je een strip 
maakt. 
Tijdens zo'n workshop komt er natuurlijk veel aan bod, maar de tijd is 
meestal te beperkt om alles te kunnen behandelen. Om die reden hebben 
Vick en Zie een boek ontwikkeld als extra handreiking voor kinderen 

en ieder ander die meer wil weten over striptekenen. Het is een 
stripboek geworden dat bomvol staat met nuttige tips en grappige 
anekdotes, die je op weg kunnen helpen bij het maken van je eigen 
stripboek. 
Het boek, met als titel Stripsgewijs, neemt de lezers mee in alle 
stappen van het striptekenproces, van het krijgen van inspiratie tot 
het drukken van een boekje. Daarnaast is het boek gevuld met extra 
cartoons en illustraties om je een exclusief kijkje te geven in het 
leven van een striptekenaar. 
Leer op een speelse manier de fijne kneepjes van het vak, want 
striptekenen leer je het beste door strips te lezen, en dan natuurlijk 
helemaal dit stripboek van Vick en Zie. 
Wil je zelf ook graag een exemplaar van Stripsgewijs in 
handen hebben? Dat kan! Neem contact op via het mailadres 
vickzieworkshops@gmail.com  en dan komt het helemaal goed. 

Natuurlijk kun je ook een exemplaar aanschaffen tijdens het Kamper Stripspektakel op 20 augustus, want 
daar zullen ze aanwezig zijn. En wie weet, krijg je er dan nog een speciaal voor jou gemaakte tekening in. 

Meer weten over 
Vick en Zie? Volg 
ze op Instagram 
onder @ 
vickzieworkshops, 
op Facebook en 
Linkedln! 
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STRIPSPECIAALZAAK  

1101111d4"1"  " 
Uw leverancier voor 

wand & plafond! 

Maestro Lynes. Muro & Elit 

D ij kma ns B.V. 	Contact 
Popovstraat 5 	infotffidijkmans nl 
8013 RK Zwolle 	085.-877 0979 

Dijkorans is importeur en distributeur 
van diverse leveranciers in wand- en 
Dlafondpanelen uit o.a. Scandinavië 
en België 

T Oudestraat 155 • Tel. 038 331 30 20 

bolwerk.ontzorgt@bolwerkinfo.nl  • www.bolwerk-ontzorgt.nl  

drogisterij o thuiszorgwinkel • eyelove brillen 

Pasfoto's zonder stress. 
maak snel een afspraak. 

Wat krijg je bij 8WP1-10TO. 
- 4 pasfoto's voor officiële documenten: ID, paspoort, rijbewijs 
- 5 leuke pasfoto's 
- het bestandje van de leuke pasfoto voor social media 

Wat kost dat? 
14,95 

Reserveer via mail 
of telefoon 

BWPHOTO-Herman IJssel Bovennieuwstraat 89 Kampen 06-46 213 148 
info@bwohoto nl www.bwphoto nl 

Fysiotherapie West °I:  44""at 

dry needling 
fysiotherapie 

manuele therapie 
f ysiotraffung 

Nu ook oedeemtherapie 

Zenegroen 29, Kampen 	Jan van Arketstraat 56, Kampen 
(038133106 56 (0381331 48 10 

www.fysiotherapie-west.nl  

http://www.de-fantast.nl/
https://www.dijkmans.nl/
https://www.bwphoto.nl
https://www.bolwerk-ontzorgt.nl
https://www.fysiotherapie-west.nl
https://www.debastaardkampen.nl/


- 	
roir 

t4 
	

ASHI 1 
8R45,5tPle 

STRIPS EN 
ReCI-Ogia 

,!,SEpgtrreif.; 

EEN OUD SPROOKJE 
OPNIEUW 
VERTELD EN 
BERIJMD 

IK nee noe zo eezeeD...! 
Elke dag worden we via TV en radio doordrongen 
van de noodzaak om onnodige spullen te kopen. 
Sommige reclames trekken onze aandacht, terwijl 
andere als het ware langs je heen glijden. 
Reclame maken is een vak. De allerbeste 
reclamespecialisten bedenken uitgekiende formules 
die zo goed zijn, dat ze jarenlang in het collectieve 
geheugen blijven hangen. 
Denk maar eens aan zinnetjes als: 'Foutje.... 
Bedankt!", 'Ik zei nog zo: geen bommetje, 'Stom hè? 
Ik vind het gewoon lekker...', of - nog wat ouder- 'ik ga 
bij Japie wonen!' 
Meestal is zon zinnetje onderdeel van een verhaaltje 
dat dag na dag in het reclameblok wordt herhaald. 
Als het leuk gebracht is ga je er op letten en in de beste 
gevallen wijs je er anderen op. 
Dat 'anderen ergens op wijzen' is veel ouder dan 
Tv-reclame. Sterker nog, het is de oorsprong van alle 
reclame, want mond-op-mond reclame werkt het beste. 

IDEAVONTU 
PIET STUif 

door CU hIGE,  

Twet 
 

DE ERVEN ERVEN DE WED. 	
NEL 

OOK TOell AL... 
Ik heb het natuurlijk van horen zeggen (van mijn 
ouders), maar al vóór 1920 reed de zeepfabriek 
Wennink het land door met een soort rijdend 
podium. Bij een schoolplein, of een andere plek 
waar veel kinderen waren, werd dan een korte 
muzikale show opgevoerd waarbij de kinderen 
een reclamelied werd aangeleerd. Op een bekende 
melodie, zodat iedereen meteen kon meezingen. 
Zoals "Zie ginds komt de wagen van Wennink weer 
aan", op de wijs van het bekende Sinterklaasliedje. In 
de coupletten werd dan uitgelegd dat deze zeep voor 
een helderwitte was zorgde. De kinderen zongen 
het lied met die nieuwe tekst de hele dag, totdat 
moeder nieuwsgierig werd en ook maar eens dat 
wondermiddel kocht. 

IJZeRSTeRKe 
ReCLAIlle- 
neuRen 
Reclame maken over 
de rug van kinderen! 
Er is niets nieuws 
onder de zon, het 
gebeurt nog altijd. 
Door de jaren heen, 
want reclamemakers wisten het maar al te goed: heb 
je de kinderen, dan heb je de ouders. 
Decennialang werden boekjes uitgebracht op rijm, 
zoals `Piggelmee en het Tovervisje'. Een oud sprookje 
werd op die manier helemaal geclaimd door het 
koffie- en theemerk <van Nelle. Generaties zijn ermee 
opgegroeid, net als met Flipje van Tiel, van jam- en 
conservenfabriek De Betuwe. 'Flipje' was een soort 
stripverhaal van een aantal opeenvolgende plaatjes 
met 4-regelige rijmpjes eronder, die het verhaal 
vertelden. Toen de fabriek werd overgenomen door 
Hero in Breda dreigde Flipje te verdwijnen, maar het 
figuurtje bleek nog steeds zo'n ijzersterke uitstraling 
te hebben, dat er in Tiel zelfs een Flipje-museum 
werd geopend. Tekenaar Arie van Vliet ontfermde 
zich over het verweesde bessenmannetje en tekende 
een paar leuke nieuwe stripavonturen van Flipje en 
zijn dierenvriendjes. 

In 1930 kwam petroleumhandel `De Automaat' met 
een wekelijks reclameblaadje, waarin de avonturen 
van <Pijpje Drop' werden gepubliceerd. De slagzin 
"Hoe 't verder Pijpje Drop vergaat, leest u in de 
volgende Automaat" is een klassieker, hoewel <De 
Automaat' al heel lang niet meer bestaat. Het was in 
de tijd van de petroleumkachels en -fornuizen, maar 
welk huishouden heeft er nog petroleum nodig? 

8 
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Ziezo, ik he_ 
grijp niet al- 
leen reeds een 
heleboel 	JJ gen, ik kan tje  

ook al vlot  
uitdrukken  
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En dat dank zij de 
rnetode ASSIM1LI 

In- dien je Spaans  wil le- ren, vraag dan een kos- 
teloze brochure  aan AS- I SZMIL 

Steenstraat, 9, 
Brussel. 

e ,  Reasune In sumpvomn 
Strips en reclame is een prima combinatie. In veel 
striptijdschriften uit de jaren '50 en '60 kun je ze 
vinden: losse stripjes, zoals van Victoria (met Kuifje- 
bon!), Sheaffers vulpennen, Parein koekjes, Mars 
repen, noem maar op. 
Het was reclamewerk en vrijwel nooit ondertekend, 
maar we weten dat de talenten van veel bekende 
tekenaars, als Berck, Tibet, Will, natuurlijk Jan Kruis 
en Martin Lodewijk en heel veel anderen hiervoor 
werden ingezet. 
Soms werd gebruik gemaakt van bestaande, bekende 
stripfiguren, zoals Guust Flater, de Smurfen of 
zelfs Kuifje. Niet dat Franquin, Peyo of Hergé de 
tekeningen zelf verzorgden, daar hadden ze hun 
medewerkers voor, maar het had wel de nodige 
impact en de gewenste uitstraling.In de jaren '60 
pakte benzinemaatschappij BP groots uit met de 
Smurfen. Poppetjes, posters, kleurboekjes, je kunt het 
zo gek niet bedenken. Heel Nederland smurfte mee 
met BP. 

"TM 35 * 

Het Franse limonademerk Piedboeuf wist Guust 
Flater voor zijn karretje te spannen. Het leverde leuke 
stripjes en veel promotietekeningen op. Maar heel 
bekend zijn ook de reclamestripjes met Guust voor 
Philips batterijen. Het (illegaal uitgegeven) boekje 
waar deze stripjes instaan is een gezocht collectors 
item. 

Guust maakte ook een tijdlang 'sluikreclame' voor 
La vache qui rit, je weet wel, van de kaasjes. Het 
merk zette grote advertenties in Spirou/Robbedoes 
en Guust smokkelde een (lachende) koe het 
redactiekantoor binnen. Een reeks grappen was het 
gevolg, waarbij niet zozeer reclame werd gemaakt 
voor de kaas, maar de goede verstaander legde het 
verband wel, Zo sneed het mes aan twee kanten: een 
serie geslaagde grappen en de adverteerder werd een 
plezier gedaan. 
Ook Asterix is trouwens nog ingezet door La vache 
qui rit, helemaal aan het begin van zijn carrière, 
De grote Franse merken zagen trouwens al heel snel 
in dat bekende stripfiguren prima inzetbaar zijn voor 
reclame, Denk maar aan de reclames van Citroën bij 
de grote wedstrijden van Kuifje weekblad. Ze lieten 
zelfs eens een boekje maken waarin Kuifje de nieuwe 
modellen aanprijst. 

°RANGE PIEMZUF71 
	rz.---4NE RATS 

JAM 

NeDenunD BLIJFT nier ACHTeR 
In Nederland waren vooral Tom Poes en Heer 
Bommel in allerlei reclame-uitingen te vinden, maar 
de Toonder Studio's hebben ook veel andere reclame- 
uitgaven verzorgd, met <nieuwe' figuren. In de jaren 
'50 kon je via de kaasboer een leuk stripboekje 
krijgen met Klaas Volvet in de hoofdrol. In een klein 
oblong formaat waren de belevenissen rondom kaas 
te lezen van een dikke (dat was toen nog een teken 
van welstand) Noordhollandse kaasboer, die uit de 
penarie wordt geholpen door zijn slimme knechtje 
Plus. 
Erg mooi uitgevoerd zijn de acht deeltjes met 
verhalen over het kleine Arabische jongetje Arretje 
Nof, voor de Nederlandse Olieverwerkende fabrieken 
(NOF). Het figuurtje was al in de jaren '30 bedacht 
door de schrijver Johan Fabricius, maar in 1958 
nieuw leven ingeblazen. Geen echte strip, maar 
rijk geïllustreerde verhaaltjes met sprookjesachtige 
illustraties. 
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Anoniem NAAR Hem iieRKensAAR JONKER FRIS 
EN HET GESTOLEN SMULBOEKJE(in ' 

Wie kent nog 
Jonker Fris, van 
het gelijknamige 

,4^ 	 conservenmerk? 
Drie leuke 
stripboekjes 
vertelden de 
avonturen van 
de avontuurlijke 
edelman die steeds 
juist op tijd een 
blikje groenten 
tevoorschijn 
toverde. 
En over groenten 
gesproken, de 
Amerikaanse 

matroos Popeye, bij wie spinazie dezelfde uitwerking 
had als de toverdrank voor Asterix, was lange tijd het 
boegbeeld van Iglo diepvriesspinazie. 

Veel prachtige reclame verscheen anoniem. Martin 
Lodewijk heeft jarenlang in de reclamewereld 
gewerkt en ongelooflijk mooi materiaal gemaakt in 
diverse stijlen. Zonder dat zijn naam er onder mocht 
staan, trouwens. Toch herkenden de fans direct de 
hand van de meester in de hilarische posters voor 
Ouwehand's Dierenpark. "Laat de dieren ook eens 
lachen. Kom naar Ouwehand." Maar hij maakte ook 
in een heel andere, realistische stijl reclame voor de 
Koninklijke Landmacht. 
Ook zijn vriend en collega Jan Kruis liet zich niet 
onbetuigd op reclamegebied. Denk alleen al aan het 
tijdschrift Olidin van benzinemaatschappij Shell, dat 
gratis verkrijgbaar was voor de leden van de 'Shell 
Junior CluK Hij tekende er diverse strips voor, vaak 
bijgestaan door een andere kompaan, Jan van der 
Voo. 

ReclAme-UITGAven 
Er werden nieuwe reclamestripjes gemaakt, maar 
vaak werden bestaande strips door een merk in een 
speciale uitgave ingezet. Gevorderde verzamelaars 
denken dan meteen aan de klein formaat boekjes 
met Kari Lente, van Bob Mau, die werden uitgegeven 
door Knorr Soepen. Maar veel algemener bekend 
zijn de talloze reclame-uitgaven met Suske en Wiske. 
Bedrijven die er wat meer voor konden betalen lieten 
speciale nieuwe verhalen maken, zoals Sony San, 
inderdaad, voor Sony elektronica, of 'Witte Zwanen, 
Zwarte zwanen' voor Albert Hein. 
Vaak werden er nieuwe korte verhalen gemaakt die 
eerst een tijd exclusief voor een bepaald merk als 
weggever voor reclamedoeleinden werden ingezet, 
maar na verloop van tijd ook in de reguliere reeks 
werden uitgebracht. 

ooit op voLwAssenen GERICHT 
Ik noemde net al strips voor de Koninklijke 
Landmacht. Reclamestrips zijn lang niet altijd 
specifiek op kinderen gericht. In Amerika was de 
strip al heel lang gemeengoed en zowel op kinderen 
als op volwassen (kranten)lezers gericht. 
Reclameboodschappen werden vaak in stripvorm 
verpakt, omdat op die manier meteen een groot 
publiek werd bereikt. 
Naar Amerikaans voorbeeld verschenen in kranten 
en tijdschriften ook in Nederland al sinds de jaren 
'30 van de vorige eeuw advertenties in stripvorm 
voor de meest uiteenlopende artikelen, van 
waspoeder tot hoofdpijnpillen. In de meeste gevallen 
bleef de tekenaar anoniem, maar de kenner zal 
ongetwijfeld in de stijl de tekenaar herkennen. 
Er zijn regelrechte pareltjes bij, vaak voor 
tegenwoordig volledig vergeten merken. Veel zijn 
hopeloos verouderd wat stijl en vormgeving betreft, 
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GEthr SCHERVEN IN DEN 
VUILNISBAK, 

GEEN GELD VOOR „NIEUW" 
BETALEN; 

EEN TUBE FORTICOL IN HUIS; 
'T LIJMT ALLE MATERIALEN. 

10 t 20d 
per tube 

LIJMT ALLES! 
BIJ DEN KANTOORBOEKHANDEL 

EN HUISVLIJTZAKEN. 

De brievenbesteller 
past op! 

De brievenbesteller is een beken- 
de figuur in zijn wijk. Hij kent 
-iedereen en veten kennen kent. 

„Er keerscht veel griep", zegt hij, 
„bijna in elk huis zijn zieken". 
„Dan mag je onk teel oppassen", 
meent Mevr. Vogel. 

„Wie altijd zoo door weer en wind 
moet, doet veel meer kou op dan 
een ander". 

„Jawel, »t nar ik heb altijd W ybert-
tabletten hij »t e, ziet U, dan krijg je 
het niet gasma' te pakken. Wybert- 
jes voorkomen veel narigheid". 

Alleen in origineels blauwe 
donzen d 25, 35 en 60 cent. 

maar met veel vakmanschap getekend. 
Misschien dat iemand er ooit nog eens een boek van samenstelt. Ik zou 
het in ieder geval meteen aanschaffen. 

DAIM AAN onze ADvenTeenDens 
Verschillende van de adverteerders in dit Stripspektakel Magazine 
zien ook de kracht van reclame in stripvorm en laten voor hun 
advertentie door ons een stripje maken. Dankzij het tekentalent van 
tekenaars Pieter Hogenbirk en d'Auwe komt hun boodschap duidelijk 
en kernachtig over, maar wel in een humoristische vorm gegoten. De 
stripjes bereiken een veel groter publiek dan een 'gewone' advertentie 
en blijven beter hangen. 
Iedereen is op deze manier gelukkig: de adverteerder, het lezerspubliek 
en wij, als organisatie van het Kamper Stripspektakel. Dankzij onze 
adverteerders kunnen we dit magazine gratis verspreiden en (nog 
meer) leuke programmaonderdelen aanbieden. 

Waar wacht gij op om, 
als ik, een Hohner- 
harmonika te kopen ? 
't Is toch veel prettiger 
samen muziek te maken ! 
Sinds gisteren leerde ik 
al twee nieuwe wijsjes. 
En dat is maar een begin. 
nog een beetje en dan 
speel ik al mijn lievelings- 
stukken, dank zij de prac 
tisehe flohner-methode ! 
Mijn Hohner-harmonika 
is mijn trouwste kameraad:. 
geworden. Ook voor "u 
zal het de ideale gezel zijn. 
De feesten naderen : 
het ogenblik is daar om 
uw ouders een Hohner- 
harmonika te vragen. 
Fr zijn er voor ieders 
smaak en voor ieders beurs. 

di- Kent gij de befaamde 
Hohner-akkordeons ? 

HOHNER 
r-s h WI 

Neen? Vraagt dan onze 
geïllustreerde kataloog. 
Gij vindt daarin het 
gedroomde instrument... 
voor beginneling... 
of voor virtuoos. 

illimmiw 
 - 	--_-_ 	 landt deze ban ton de Fans Bohner, Timmerhoutkooi 

IK 	9 	7e, Brussel, le U gratis dokunentatie rol loten geworden. 
gl B ik   
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JOS HOGENBIRK • LEONIE POST - LIVA HARTMAN • THOMAS SIEMONSMA 

ONIONS FILM En JULIUS MEDIA PRESENTEREN. 
JOS HOGENBIRK • THOMAS SIEMONSMA • LEONIE POST • LIVA HARTMAN • NIKITA GORUUN 

SESKA HARI MAN • JARI MAUR. • MICHIEL UE 01001 • STEVES I EN TINANEVELU • JOS AANSTOOT • WIM. SCHLU I ER • JAN q UINIUS ZWAM 
RON RFIANDSTEDER • MATTE VALK • GERMA SCHOLTEN • /ANITA TABAK • HESTER TIMMERMAN • BORT KOELEWLIN :Au ce emórweeeme 

M.I.' ION K.KHOF • Th,. snaar BAS NI/HOF n• MERUN WLIUDA • 	LISMNE BRINKS.. • ,-.11m•cH...ARJAN T.WIEL 
PRODUCENTEN: KAMPER EVENTS EN JULIUS MEDIA • ,D.PRODUCC,CN: MICHIEL DE GROOT ni HESTER TIMMERMAN 

JULIUS I IARTMAN 

C)"  4.4.1.1 0 
Intre0YR 	 HESTER 

EEN NIEUWE JAMES BOND? 
NEE, CODE KAMPEN! 

EEN ACTIEFILM GEMAAKT ZONDER 
BUDGET 
Tijdens het Kamper Stripspektakel kun je genieten 
van een bijzondere productie: de spectaculaire 
actiefilm Code Kampen. Het is bijna niet te 
geloven, maar deze film is tot stand gekomen 
zonder dat er enig budget voor beschikbaar was. 
En toch zul je verbaasd staan van de special effects, 
het acteertalent van de acteurs, de spectaculaire 
achtervolgingen, levensechte stunts, en ga zo maar 
door. Code Kampen is een film die je gezien moet 
hebben! 

Hoe KONT Z011 PROJECT TOT STAflD? 
Door corona waren in 2020 alle evenementen 
afgelast en organisator Jos Hogenbirk van Kampen 
Events had noodgedwongen niets om handen. 
Ook mediaproducent Julius Hartman had om 
dezelfde reden te veel tijd over. Zet twee creatieve 
geesten bij elkaar en al snel rolt er iets uit. Bij 
een goed glas bier werd het idee geboren om 
een film te maken met Kampen als decor. Niet 
zomaar een film, maar een regelrechte actiefilm 
met een stevige knipoog naar James Bond. Er was 
alleen geen budget beschikbaar, maar dat werd 
ondervangen door de enthousiaste medewerking 
van een stel vrienden en kennissen. Mensen die nog nooit voor de camera gestaan hadden ontpopten zich 
tot natuurtalenten en speelden alsof ze al jarenlang in grote Hollywoodproducties hadden meegespeeld. 
De deskundige regieaanwijzingen van Julius Hartman, die ook de camera bediende, voor de special effects 
zorgde en de film monteerde, hielpen daar natuurlijk wel aan mee. 

VeRHAAL 
Aan het eind van de 16e eeuw raakt in de oude Hanzestad Kampen de machtige Hanzesteen verloren. Dat 
betekent het einde van de glorieuze Hanzetijd. In 2016 zijn er aanwijzingen dat de steen weer is opgedoken. 
De ultrageheime organisatie CODE krijgt een groep terroristen in beeld die met veel geweld probeert de 
steen te bemachtigen. 
De stad Kampen wordt nu bedreigd en CODE agent Jos wordt ingezet om het gevaar te keren. Hij krijgt 
daarbij hulp van specialisten die zich verbergen onder de Kamper bevolking. 
Speciale voorstelling 
Op verzoek van de organisatie van het Kamper Stripspektakel is er een speciale vertoning van Code Kampen 
voor iedereen die weer eens een ouderwets spannende actiefilm wil zien. Ga er lekker voor zitten in Theater 
De Bakkerij van Julius Media Productions, te vinden direct bij het van Heutszplein, dus grenzend aan het 
Kamper Stripspektakel. 
Kijk voor tijden en alle info op de borden. 
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Heerlijk koffie drinken in een sfeervolle ambiance. 
Wij zijn dagelijks geopend. 

C? banketbakkerij  -  konditorei 
4.# 

Oudestraat 170 Kameen 	Oudestraat 148 Kamen 

► 1052.p.scheltinga 
organisatieadvies 1 managementondersteuning 
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WeRktem-Wamagetketopie Ruud ia itkougetuj 

Burgwal 25 
8261 EN KAMPEN 
tel.: 06-2904 3078 

info@handsinharmony.n1 
www.handsinharmony.n1 tiand$ in 

tiarmong 

0-01) 	i> £ 	
9•_  

Stnem? 
Walt eot aht)kactid 

OR BEDRIJFSKUNDIGE EN VELIGHEICISKUNDIGE VRAAGSTUKKEN 

Ambachtsstraat 50 
	

Telefoon (039) 333 59 714 
APR AK K,rimnpn 	 www.aoscheltinDanl 

https://www.apscheltinga.nl
http://www.banketbakkerijsmit.nl
https://www.handsinharmony.nl
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impact 

De schakel tussen  mens  en  werk 
Dagbesteding 

Gildestraat 1 

8263 AH Kampen 

038-3315944 

wwwimpact.n1 

Air 
Ondernemershuis 

Re-integratie 

https://www.impact.nl


BAS EN DE BELKAMELS, EEN 
SUCCESVOLLE NIEUWE VAMILIESTICIP 

Amper twee jaar geleden verscheen het eerste 
boek met de 'alledaagse belevenissen van Bas en de 
Belhamels', getekend door Eric De Rop op tekst van 
Paul Reichenbach. 
Geen doorlopend stripverhaal, maar een verzameling 
één pagina-grappen rond twee families: Bas Bel, zijn 
vrouw, twee zonen en hond Trixie, en de buren, de 
familie Hamel met hun twee dochters en kat Joris. 
Terwijl de dames een drukke baan buitenshuis 
hebben, verdient Bas Bel de kost als thuiswerkende 
reclameschrijver. Buurman Hamel doet vanuit zijn 
luie stoel (niet al te veel) moeite om een baan te 
vinden. De jongens, Joep en Job, zijn echte ravotters, 
terwijl de buurmeisjes kleine dametjes zijn. 
Ze beleven allerlei alledaagse dingen die ons allemaal 
wel eens overkomen en waar je smakelijk om kunt 
lachen zolang het jezelf niet overkomt. Veel grappen 
komen dan ook regelrecht uit de praktijk en zijn 
daarom voor iedereen herkenbaar. 
De strip is in de heerlijke open stijl van Eric De 
Rop getekend, dus heel toegankelijk voor kinderen, 
maar het is een strip voor alle leeftijden, want ook 
volwassenen vermaken zich er prima mee. 
Dat is ook goed te merken op stripbeurzen, waar 
jong en oud in de rij staat om het boek te laten 
signeren. 

`Eindelijk weer een leuke familiestrip zonder al 
die maatschappijkritiek of andere toestanden' 
vertrouwde een dame die haar boek liet signeren me 
toe. 
Bas en de Belhamels werd boven verwachting goed 
ontvangen. De Nederlandse Bibliotheek Dienst gaf 
een ijzersterke recensie en door de bibliotheken 
werden meteen honderden exemplaren aangeschaft. 
De strip- en boekhandels in zowel Nederland als 
België lieten zich ook niet onbetuigd, met als gevolg 
dat na nauwelijks een halfjaar na verschijnen al een 
herdruk moest worden gemaakt. 

Er was al een tweede boek in de planning, maar 
vanzelfsprekend gaf deze goede ontvangst een extra 
steuntje in de rug. 
las en de Belhamels op vakantie' kwam midden 
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in de coronatijd uit waardoor het de introductie 
op stripbeurzen moest missen. Gelukkig was de 
naamsbekendheid door het eerste deel al zo goed, 
dat ook dit tweede deel zijn weg naar de lezers wist te 
vinden. 
Eric en Paul hebben dan ook hun uiterste best 
gedaan om het tweede boek nog leuker te maken dan 
het eerste. Tekenaar Eric heeft de figuren helemaal 
in de vingers' en ook voor Paul zijn alle personages 
nog een beetje meer tot leven gekomen, waardoor de 
grappen bijna voor het oprapen liggen. 

In dit tweede deel gaan beide families op vakantie. 
De bedoeling is dat ze verschillende kanten 
opgaan, maar het lot brengt ze toch weer samen op 
dezelfde camping. En inderdaad, als je ze opnieuw 
samenbrengt is dat haast vragen om <moeilijkheden, 
of in ieder geval om hilarische situaties. Alles zit 
er in, van zandkastelen tot vakantieliefde en van 
angsthazen tot superhelden. Wat je in een vakantie al 
niet kunt meemaken.... 
Anders dan in het eerste deel zit er een 'rode lijn' in 
de grappen, zonder dat het meteen een doorlopend 
verhaal wordt. Voor scenarioschrijver Paul werkt dat 
heel goed en dit principe zal ook in het derde deel 
worden doorgezet. Er wordt al volop aan gewerkt 

en het ziet er naar uit dat het boek met de verdere 
belevenissen van Bas en de Belhamels eind dit jaar 
of begin volgend jaar al uitkomt. Een tipje van de 
sluier? De titel wordt 'Dierenvrienden' 

HOEs‘.ui, • WE GAAN NAAR 
HET KAMPER ,STRIPSPEKTAKEL: EN ONZE TEKENAAR 

ERIC DE ROPZAL 
ER OOK ZJN 
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Een uzeRsireme mop! 
Tekst: Paul Reichenbach Tekeningen: Eric De Rop 

fK" 1-1E5 EEN GEWELDIGE GrzAP 
GEHOORD. EEN MAN GAAT NAAk 
DE DIERENWIN KEL EN ZEGT,,. 

HAHAHAI-1A.. ...1.4AHARA R.  

#(/ 

EN 'MEM ZEGT IE„, „ 	[5'EM 
P-IET EIND VERGETEN, JAMMER, 
HET' IS  EEN GEWELDIGE MOP! 

-/©J3, DEZE MOETJE HOREN! 
EEN WAI'i"Z IHNiGE MOP., 

1-iOU NIET VAH 
MOPPEN IK REM 
/"1-LERGISCH VOOR 

MOPPEN 

PL KAT KOMT" 

11, • 	,r 

uit: Bas en de Belhamels 2 - Op Vakantie! © Eric De Rop / Paul Reichenbach/Pear Productions 
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INSTALLATIETECHNIEK 

SCHILDERWERK 

AFBOUW 

PROJECTINRICHTING 

DE VDK GROEP IS VERTROUWD VEELZIJDIG 

U kunt bij de VDK Groep terecht voor al uw energievraagstukken, 
installatiewerkzaamheden, elektrawerkzaamheden, 

beveiligingstechniek, schilderwerk en projectinrichting. 

VDKGROEP.COM  

https://www.vdkgroep.com


Bij.  
De paringgo 

et otter  
Kampen-1  

info@palingboothetbottertje.nl  

Bestel gemakkelijk en snel: 
www.palingboothethottertje.n1 

KAMPEN 
maakt gewoon 
bijzonder 

keuken en badkamerdesign 

sanidrome.nl/pieterdehoog 

sanidrómE 
pieter de hoog 

AVERKAMP 
oog voor detail 	oloptiek 

Brillen 
Contactlenzen 
Optometrie 

Oudestraat 147  1  8261 CK Kampen  1  tel: 038 332 88 36 

infa@haverkampoptiek.n11 www.haverkampoptiek.n1 

HANS LEURINK 
OPTIEK 7D 

Oudestraat 228 
8261 CA Kampen 

Telefoon 	(038) 333 44 60 
E-mail: marlinde@hansleurink-optiek.nl  
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CHARMES 
OUDESTRAAT 168 8261CZ KAMPEN 

Superdry 

Dstrezzed 

PME 

Cast Iron 

Kuyichi 

Am sterdenim 

No excess 

Scotch&Soda 

Legend 

Man Red 

25 7:444,  
damesmode c 

ATO OTJE 
kampen 

Damesmode 
Sieraden 

Houten horloges 
TOPPARFUMS 

Botermarkt - Kampen 
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https://www.facebook.com/HEMA-Kampen-756208497759000/
https://www.palingboothetbottertje.nl/
https://catootjeaandebotermarkt.nl/


sen uneRview mei 
RENÉE R10411£5 

Hallo Renée. Je bent de tekenaar van de poster voor 
het Kamper Stripspektakel 2022, die meteen ook de 
omslag van dit magazine siert. Een mooie gelegenheid 
om je een paar vragen te stellen. 
Eerst over die poster. Je staat nu in een rijtje met 
heel grote namen die een poster voor het Kamper 
Stripspektakel hebben getekend: Paul Geerts, d'Auwe, 
Eric Heuvel, Eric De Rop, Pieter Hogenbirk, Jesse van 
Muylwijck, Jeff Broeckx, Claus Scholz, om er maar een 
paar te noemen. Hoe voelt dat? 
R: Onwijs leuk! Ik ga al sinds ik 14 ben naar het 
Kamper Stripspektakel als striplieffiebber, en om nu 
14 jaar later de poster / magazine te mogen illustreren 
had ik 14 jaar geleden niet durven dromen. 

gegeven om mijn focus te richten op het tekenwerk en 
ook wat meer zelfvertrouwen om mogelijk mijn werk 
hiervan te maken. Het thema van dat jaar vrijheid, 
aar voelde ik mij erg mee verbonden, omdat ik me erg 
gevangen voelde in het uitzichtloze werk van fulltime 
flexwerker en de continue onzekerheid. ik heb toen 
het besluit genomen om die onzekerheid dan maar 
te hebben als freelance tekenaar, wat me al snel meer 
zekerheid kon bieden dan het uitzendbureau. ik kan 
met zekerheid zeggen dat 2016 mijn start was als 
tekenaar. 

Al die genoemde tekenaars werken in een min of meer 
traditionele stijl. Jij hebt je eigen manga-geïnspireerde 
stijl. Een hele verandering zou ik zeggen.... 
R: Manga is voor mij de eerste introductie geweest in 
de wereld van strips. Hier is mijn stijl inderdaad ook 
uit ontwikkeld, maar door de jaren heen ben ik ook 
zeer geïnspireerd door de Europese en Amerikaanse 
strips. 
Ik heb voor de poster voor het Kamper Stripspektakel 
wel heel bewust al mijn manga inspiratie uit de kast 
gehaald omdat dit voor mij de eerste introductie in 
strips was. 

Als ik me niet vergis heb je ook meegewerkt aan een 
promofilmpje van Ziggo Sport over de Formule 1 races 
in Japan? Hoe kwam dat zo? 
R: Via Google denk ik? Veel van mijn klanten komen 
bij mij en mijn werk terecht via mijn website. Zo 
kwam Ziggo Sport ook op mijn website na het googelen 
van Nederlandse manga tekenaar. Zij zochten omdat 
de race in 2019 in Japan plaatsvond een Nederlandse 
tekenaar die in deze stijl een promo video kon maken 
voor ze. Ik maakte de illustraties en andere deden de 
animatie en muziek. 

Je bent verknocht aan de mangastijl, je geeft er zelfs 
lezingen en workshops over. Hoe ben je daar zo 
ingerold? 
R: Omdat ik veel manga heb getekend en doordat veel 
jongeren deze stijl ook erg aanspreekt is de vraag naar 
Nederlandse manga tekenaars/specialisten gestegen. 
Zo werd ik door o.a. scholen en bibliotheken benaderd 
om workshops te geven over de Japanse tekenstijl. 

Als illustrator heb je inmiddels je sporen al wel 
verdiend. Ik denk aan de illustraties voor de 
kinderboekenserie Snelle Sam, van Olav Mol, maar ie 
hebt al veel meer geïllustreerd, dacht ik? 
R: Dat klopt, het werk aan de kinderboekenreeks 
kwam voort uit de promo die ik voor Ziggosport heb 
mogen maken. Een Anime promo, wat een enorm 
tof project was. Daarnaast maak ik gevarieerd werk 
voor klanten. Zo heb ik vorig jaar de Nederlandse 
Olympische watersporters mogen illustreren, videoclip 
voor spinning records mogen maken en werk ik 
daarnaast uiteraard aan strips. 

Je won de hoofdprijs in de allereerste Grote 
Striptekenwedstrijd van het Kamper Stripspektakel. 
De jury was enorm te spreken over de kwaliteit van 
je werk. Was dat het laatste zetje in de richting om 
professional te worden? 
R: Mijn god, dat is lang geleden... 2016 uit mijn 
hoofd? De hoofdprijs heeft mij zeker een goed zetje 
gegeven naar mijn carrière als striptekenaar. Dankzij 
het prijsgeld heeft mij dit wat meer financiële steun 
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by proxysyndroom. Dit is een nog erg verborgen vorm 
van kindermishandeling waarbij (vaak) de moeder 
haar eigen kind opzettelijk ziek maakt om zo zelf in de 
belangstelling te staan en aandacht te krijgen. Het is 
niet het meest vrolijk verhaal om te werken. Maar ik 
ervaar het vooral als een krachtig verhaal. 
ik sta zelf ook erg achter de boodschap van dit 
boek. ik heb zelf van dichtbij meegekregen wat voor 
impact mentaal misbruik kan aanrichten bij kind en 
volwassene. Een thema waar ik zeker in de toekomst 
ook meer mee wil doen in stripvorm. 

Je maakt naast illustraties dus ook strips? 
R: Uiteraard! Strips is waar mijn hart ligt. ik werk 
graag aan verhalen bij voorkeur met een schrijver. Zo 
werk ik momenteel aan het boek "Nina" dat geschreven 
is door Willem Ritstier naar het verhaal van Nina 
Blom. Het wordt uitgegeven door uitgeverij Personalia. 
Daarnaast ben ik ook druk bezig geweest met 
het opzetten van een nieuwe anthologie comic 
TIGMENTS'. in dit boek teken ik ook een strip 
waarvan het verhaal geschreven is door Christian 
Carnouche, een ongelooflijke talentvolle schrijver waar 
ik graag mee samenwerk. 
in deze anthologie werken 11 getalenteerde tekenaars 
uit Nederland, Amerika, Engeland, Japan en 
Taiwan. Een erg multicultureel boek met daarom ook 
diverse tekenstijlen. Europese tekenstijl, Manga en 
Amerikaanse comics. ik wou graag een boek maken 
wat van alle 'eilanden' van prachtige strips in één boek 
samen mag komen. Voor elke stripliefhebber zit er wat 
moois in. 

Je bent ook één van de promotors van The Big Draw in 
Nijmegen. Vertel daar eens iets over. 
R: Yes, ik zit sinds 2019 in de organisatie van The 
Big Draw Nijmegen dat nu in 2022 The Big Draw 
Nederland wordt. ik hou me vooral bezig met het 
bedenken en organiseren van events, wat meer gericht 
strips en manga tijdens het festival, maar ook het 
organiseren van de Artist Alley, 24hour Comic Day, 
exposities, workshops manga tekenen en nog veel meer. 
Het Big Draw Festival is een festival dat kunst 
zichtbaar wil maken door het naar buiten te brengen. 
Dit gebeurt op diverse locaties in de binnenstad en 
deelname aan het festival is voor bezoekers gratis. Zo 
kunnen bezoekers deelnemen aan leuke kunstzinnige 
workshops en activiteiten. Dit jaar zal het festival in 
September plaats vinden. 

`Nina' is dacht ik meer een graphic novel. Vertel daar 
eens meer over 
R: Yes, ik ben dus naast alle projecten volop bezig met 
het tekenen aan het boek Nina. Dit wordt ook mijn 
debuut met een verhaal dat langer is dan 20 pagina's, 
dit boek zal ongeveer 100 pagina's lang worden. 
.1k werk nauw samen met Willem Ritstier en Nina 
Blom aan de graphic nova ik vind het een hele fijne 
samenwerking en het verhaal van Nina is ook erg 
aangrijpend. Het is een waargebeurd verhaal wat Nina 
is overkomen die slachtoffer was van het Mi nchausen 
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Je hebt ooit eens gezegd dat de huidige stripwereld 
vooral een 'oude-mannen-wereld' is. Nu ben ik het 
daar niet helemaal mee eens, want ik zie ook veel 
`aanstormend jong talent. 
R: Hèhè, yeah, dat is nog wel een beetje zo. Maar het 

klopt, er is zeer zeker veel aanstormend jong talent. Nu 
worden zij momenteel nog niet genoeg gezien, maar 
er zijn supergoeie initiatieven, zoals de Nieuwe Garde 
anthologie van de 9e kunst en uiteraard is ook de 
Grote Striptekenwedstrijd van Kampen een supergoed 
podium voor jong aanstormend talent dat gezien kan 
worden. Ik denk dat de mix van de oude garde met 
de nieuwe garde tekenaars langzaam meer in balans 
komt. 

Het Kamper Stripspektakel is een stripfeest voor 
iedereen. De grote gevestigde namen worden 
standaard uitgenodigd, maar we willen ook juist jong 
talent een goed podium bieden en de kans geven om 
zich te presenteren. Jij bent in het bestuur gevraagd 
om dat onderdeel verder te ontwikkelen. Heb je daar al 
bepaalde ideeën over? 
R: Ik vind het superleuk om betrokken te zijn in het 
bestuur van het Kamper Stripspektakel! 
Het betrekken van jongeren in het bestuur is naar mijn 
idee heel goed om nieuwe frisse input mee te krijgen. 
Het uitnodigen van getalenteerde jonge tekenaars die 
de laatste jaren debuteren. De stripopleiding van Artez 
betrekken bij het stripspektakel, en daarnaast de PR en 
social media van Kampen wat meer inzetten om het 
onder de aandacht te brengen bij jong en oud. 

Dat klinkt veelbelovend. Het bestuur mag heel blij zijn 
met je enthousiaste inbreng. Zonder het oude aan de 
kant te schuiven is er beslist vernieuwing nodig om 
ook in de toekomst nog een Kamper Stripspektakel te 
kunnen organiseren. Met mensen als jij lijkt me die 
toekomst verzekerd. 
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Gildestraat 1 
8263 AH Kampen 

\hi)  

PGV 038 333 17 94 
www.pgvz.n 

Thuiszorg 
Verzorging & verpleging 

Huishoudelijke  hulp 

geWOON! 
Werk & dagbesteding 

Wonen 
Wonen met zorg 

Ambulant 
Thuisbegeleiding 

Zorg 
met tijd en 
aandacht 

kaciastt)  
irbstaliatietechniek 

Gmtaie ainctek 
J g BRASSERIE / LUNCHROOM 

'11111.  "... bekend citt7 hun 
héértijke bierstUk eri 

hutsgernaakte  
appeltaart!' 

SPECIALIST IN VEELZIJDIGHEID! 

CENTRALE VERWARMING 

DUURZAME OPLOSSINGEN 

(AANGEPAST) SANITAIR 

tvi 
cg› 
(Ik) 

SERVICE EN ONDERHOUD 

BESPAARMOGELIJKHEDEN 

AIRCONDITIONING 

Industrieweg 4 8263 AC Kampen 038-3311565 
info@kagas.n1 www.kagas.nl  

Geopend van 0930-19.00 uur 
Oudestraat 75 - 8261 CH Kampen 

038-3329953  -  it~degroeneviinderkampen.n1 

Wij hebben een rokers en een niet-rokers terras 
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eiding 

De zonkornt op in zacliteneveligetinten . Het aatzden d gefluit van een 
klein vogeltje. en nog een. en nog een. groeit aan tot een dapper concert. 

Den atuur begint weer totleren tekort, 
 en. Wittemistslierten drijven 

als sluiers over de rijstvelden. De geboorte van een prille ochtendinhet 
hooggebergteinhet noorden van Vietnam. dichtbij de grens rn et China. 
Spectaculairelandschappen bieden een prachtige combinatie van grillige 
berOcetens en schilderachtigevallden. waar dein eeste rijstvelden in 

terrasvorm ájn aangelegd. 
Denachtderen. zoals del ori rnet zijn grote bolle ogen en de vleerhonden. 
grotevleerrnuizen. gaan slapen. De anderen geeuwen zich wakker. 
Dekden van een farnilielangstaart-rnakaken. dienveestal te vinden zijn in 

deb000t 
van rijstvelden en moestuinen omdat er altijd wat te rapen valt, 

beginnen elkaar gezelligte vlooien. 
Ook dern ensen beginnen weer aan een nieuwe dag. 

deldeine afgelegen dorpjes in deze streek draelthetleven rondhet 
gemeenschapshuis en de pagode. Er waden traatjes in ere gehouden die 

vaak honderden jaren oud ájn. 
Vietnamezen rijn dol op feesten. Een belangrijk feest is Thant Mint Op 
deze dagbezoeken bijna alleVietnamezen de graven van hun Wanneer 

voorou ders. 

waar ze offers brengen.iedere Vietnamees kent de spreuk.  
	de 

24 

PAUL GEERTS BLIJFT 
ONS VERRASSEN! 

ij 

We hebben het in de loop van de jaren in dit Kamper 
Stripspektakel Magazine al vaak over Paul Geerts 
gehad, maar ook dit keer valt er weer het een en 
ander te vertellen. 
Allereerst natuurlijk dat Paul afgelopen 16 mei de 
respectabele leeftijd van 85 jaar bereikte. Gelukkig 
in goede gezondheid en vol energie. Tijdens de 
gala-avond van het Stripfestival Knokke-Heist, op 
de vooravond van zijn verjaardag, werd hij alvast 
gefêteerd en volop gefeliciteerd, en vanzelfsprekend 
sluiten wij daar van harte bij aan. 

Werden we eind vorig jaar al verrast met `, het tiende 
en afsluitende deel van de serie rond Mo, Jade en 
Plakapong, nu had hij opnieuw een mooie verrassing 
voor ons. Op 22 mei van dit jaar werd namelijk zijn 
allernieuwste verhaal, 'De Tweeling' 

Knokke-Heist had een primeur, het allernieuwste 
verhaal van Mo en Jade, dat pas een week later, op 
22 mei, officieel zou worden gepresenteerd in de 
historische raadszaal van het stadhuis van Temse in 
België. Begrijpelijk dat er lange rijen stonden om het 
boek door Paul te laten signeren en van en mooie 
tekening te laten voorzien. Hij deed dat urenlang 
achtereen, energiek en met veel plezier. 

Een nieuw Boeit 
Paul had vorig jaar aangekondigd, bij het verschijnen 
van het 10e deel, 'Vijanden met stalen tanden, dat 
met dit boek een einde was gekomen aan zijn serie 
met Mo, Jade en Plakapong. Hij zag het verhaal als 
een mooie afsluiting van de cyclus en dacht dat het 
genoeg was. 
Maar fantasie en verteltalent kun je niet stilzetten en 
eigenlijk was er nog een heleboel te vertellen over de 
avontuurlijke Vietnamese weeskinderen. 
Hij besloot om een losstaand verhaal te maken, dat 
gezien kan worden als voorloper van de serie, een 
soort <deel nul. Daarin lezen we over de geboorte van 
de tweeling Mo en Jade, over hun zorgzame ouders 



71. 

en de eerste jaren van het tweetal. 
Als de tweeling tien jaar is, begint het verhaal 
pas echt. Mo en Jade gaan gidsen en beleven 
daardoor een fantastisch avontuur. Fantastisch in 
de dubbele betekenis, want dit verhaal is een 
heerlijk modern sprookje met onverwachte 
wendingen. Zonder het draakje Plakapong, 
want die ontmoeten ze pas later, maar met een 
nieuwe eigenaardige maar o, zo sympathieke 
vriend, die luistert naar de naam Zwabberneus. 
Deze Zwabberneus heeft niet alleen een enorm 
lange zwabberende neus, maar ook nog eens lange 
rode haren die hij in vlechtjes draagt, en een buidel 
als een kangoeroe. 
Het zal je niet verbazen dat Paul hem tijdens de 
signeersessies vele, vele malen heeft moeten tekenen 

Een sPecuae BAND 

Met m 	veel plezier overigens, want wat moet hij 
gelachen hebben toen hij Zwabberneus bedacht.... 

Paul Geerts is de afgelopen twintig jaar ieder jaar 
bij ons op het Kamper Stripspektakel geweest. Als 
terechte hoofdgast, want naast Knokke-Heist is 
Kampen de enige stripbeurs waar hij nog signeert en 
daar zijn we maar wat trots op! 
Is het niet bijzonder dat iemand met zo'n glansrijke 
carrière op deze hoge leeftijd nog altijd de reis vanuit 
Antwerpen wil maken om hier de fans blij te maken 
met een mooie tekening, een handtekening en een 
vriendelijk woord? 
Wie heeft er niet genoten van zijn Suske en Wiske 
verhalen? Er zijn generaties opgegroeid met verhalen 
als 'Angst op de Amsterdam, `De kleine postruiter', 
`De raap van Rubens' of 'De zeven schaken, om er 
maar willekeurig een paar te noemen. 
Na zijn pensionering in 2002 legde Paul zich eerst toe 
op reizen en schilderen. In 2003 vertrouwde hij ons 
zijn eerste expositie in Nederland toe, in de prachtige 
Koornmarktpoort, die toen nog als expositieruimte 
in gebruik was. 
Om deze en zoveel andere redenen heeft Paul een 
bijzondere band met Kampen en wij met hem. 

Het is dan ook vanuit het diepst van ons hart dat wij 
hem feliciteren met zijn 85e verjaardag. 
Namens al die ontelbare fans en striplezers van wie 
hij het leven een beetje meer kleur en warmte heeft 
gegeven met zijn verhalen en prachtige tekeningen, 
wensen we hem nog veel gelukkige jaren in goede 
gezondheid toe. 

ECHT lier LAATSTE soek? 
Dit extra verhaal ziet Paul als een 
soort 'toegift. Voor hem is de serie 
nu compleet. Maar ja, hij is een 
meesterlijk verteller en fantasie kun 
je niet stopzetten. Bovendien kun 
je hem nog iedere dag achter de 
tekentafel vinden. Dus, wie weet. Zeg 
nooit 'nooit. 

Paul Geerts met de echte Mo en Jade 25 



BELUI ZELF DE WERELD 
VAN SAM 4° SARAW 

Op het speciale Sam & Sarah speelplein is een parcours uitgezet met al- 
lerhande obstakels die voor een stoere rolstoeler geen probleem vormen, 
maar zou jij je er ook mee kunnen redden? 
Je mag het eens proberen tijdens het Kamper Stripspektakel. Kees-Jan 
van der Klooster van K-J Projects is met zijn Wheelchair Skills Team 
aanwezig. Hij neemt rolstoelen mee waar iedereen in mag stappen om 
zich in te leven in de wereld van Sam en Sarah. 
Het is een activiteit waar kinderen graag voor in de rij staan, maar ook 
volwassenen zijn welkom om te laten zien of ze alle obstakels kunnen 
overwinnen. 
Je zult zien dat je heel veel kunt leren van deze ervaring, maar je zult 
vooral merken hoe leuk het is om samen te spelen. 

DURF JIJ oer AAn? 
Tijdens het Kamper Stripspektakel van 2019 was er 
een heel speciaal programmaonderdeel: de Wheel- 
chair Challenge, in samenwerking met K-J Projects, 
het trainingsprogramma van Kees-Jan van der Kloos- 
ter. 
Met deze (challenge' wil Kees-Jan, samen met zijn 
Wheelchair Skins Team iedereen die dat wil laten 
ervaren hoe het is om in een rolstoel te rijden en 
heuveltjes en andere obstakels te nemen. 

daar een stokje voor. Ook toen het Stripspektakel in 
2021 in het stadspark kon doorgaan, zat het er niet 
in, door de drassige ondergrond van de grasvelden. 

Dit jaar is het Stripspektakel weer in de Kamper 
binnenstad en K-J Projects was bereid om terug te 
komen. 

Aanleiding voor dit programmaonderdeel was de 
presentatie van het stripalbum le kunt meer dan 
je denkt' van Paul Reichenbach (tekst) en Arie van 
Vliet (tekeningen). In dit boek zien we hoe Sam, een 
schuchtere scholier die aan een rolstoel gekluisterd is 
en erg gepest wordt op school, zich dankzij de goede 
training van K-J Projects (en natuurlijk de aanmoe- 
diging van zijn vriendinnetje Sarah, die ook in een 
rolstoel zit) ontwikkelt tot een vrolijke zelfstandige 
gozer die het respect van zijn omgeving wint en het 
leven aandurft. 

Durf jij de challenge aan? Kom dan naar het van 
Heutszplein. Het Wheelchair Skills Team van Kees- 
Jan van der Klooster zorgt ervoor dat alles goed 
verloopt. 

De Challenge was een groot succes in 2019. Zelfs 
(toen nog) wethouder Geert Meijering deed sportief 
mee en ontdekte, net als de andere deelnemers, dat 
het allemaal nog niet zo gemakkelijk is om je op on- 
effen terrein voort te bewegen in een rolstoel. 
Omdat veel mensen ernaar vroegen wilden we de 
challenge in 2020 herhalen, maar helaas stak corona 

26 



IK BEN EEN ECHTE VERZAMELAAR. 
IK HEB 410.000 STRIPBOEKEN, 
70.000 CD'S, 8000 DVP'S 

IK HES EEN VOLLE 
BOEKENKAST EN BIJ MIJ 

THUIS LIGGEN OVERAL. 
BOEKEN, MAAR HIER ZIE 

IK ER NIET ÉÉN... 

K-J Projects is een initiatief van Kees-Jan van der Klooster, oud paralympisch kampioen zitskiër 
en X games kampioen. Hij heeft een speciaal trainingsprogramma ontwikkeld voor (vooral) 
kinderen met een lichamelijke beperking. Dankzij dit programma hebben inmiddels al honderden 
lichamelijk gehandicapte kinderen ontdekt dat ze meer kunnen dan hun omgeving en ze zelf 
dachten. 

Het boek, waarin op een prettige manier het trainingsprogramma uit de doeken wordt gedaan, is 
internationaal goed ontvangen. Binnenkort verschijnt de Roemeense vertaling en er wordt druk 
gewerkt aan een Zweedse uitgave. 

Kees-Jan wil vooral laten zien dat een 
lichamelijke beperking niet betekent dat je er niet 
bij zou horen. Hij werkt ook nauw samen met de 
mensen van de Speeltuinbende', een stichting die 
zich inzet om speeltuinen en speelterreinen op 
scholen voor alle kinderen toegankelijk te maken. 
Er staan nog steeds te veel kinderen aan de zijlijn 
omdat de speeltoestellen niet voor hen geschikt 
zijn. 
Iedereen hoort erbij, maar als je zelf niet weet 
wat het is om je met een rolstoel te verplaatsen, 
kan het weleens moeilijk zijn om met wheelies 
rekening te houden. De Wheelchair Challenge' 
is speciaal opgezet om je te laten ervaren hoe de 
wereld er uitziet vanuit een rolstoel. 

Een paralympisch sporter bij jou op school! 
Kees-Jan van der Klooster, oud-paralympisch zitskiër en X games kampioen, komt graag naar je 
school om te vertellen over zijn sportcarrière, de Paralympics, maar ook over wat je wel en niet 
moet doen in een rolstoel. Daarna kan iedereen in de gymzaal proberen hoe je met een rolstoel 
kunt samenspelen met de anderen. 
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van 2014 t/m 
2018 voor ruim 	 
E 250 miljoen 

subsidie 
aangevraagd 

100% 
financiering 

mogelijk 

15 jaar 
financieel 
voordeel. 

gegarandeerd 

15 jaar lang financieel voordeel 
Bedrijven en non-profit-instellingen die duurzame ener- 

gie produceren, kunnen gebruikmaken van de subsidie- 

regeling SDE+. De regeling geldt bij een 

grootverbruik-aansluiting van meer dan 3x80 Ampère. 

Vraag direct een vrijblijvende presentatie 

aan en laat u alle voordelen uitleggen 

van SDE+ zonne-energie. 

Bel 038-773 00 70 of kijk op 

www.zonnegilde.nl  

ZONNEGILDE 
SDE+ zonne-energie subsidie 
Zonne-energie is de energiebron van de toekomst. 

Daarom is investeren in zonne-energie niet alleen 

goed voor het milieu, maar ook financieel aantrekke- 

Duurzame energie op maat 

Kantoor Overijssel 
Betonstraat 9, 8263 BL Kampen 

T 038-7730070 

E advies@zonnegilde.nl  

lijk! In combinatie met SDE+ subsidie is 100% 

financiering mogelijk. In samenwerking met Energie- 

fonds Overijssel en banken realiseert Zonnegilde 

duurzame installaties in heel Nederland. 
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met saus saus naar keuze! 
(Met gratis een drankje fris) 

CAFÉ EIGENWIJS • PLANTAGE 7 -KAMPEN 

https://www.zonnegilde.nl
http://www.cafeeigenwijs.eu/


WAAR HEB JIJ TOCH ZO 
GOED LEREN KOKEN? 

VOORTREFFELIJK/ 
HEERLIJK/ EXQUIS./ 

ACH, MET EEN 
KEUKEN VAN KAL11.4 KAN 
IEDEREEN EEN CHEF-KOK 

WORPEN... 

Normaal gesproken word je niet aangemoedigd om graffiti te spuiten. Je kunt zelfs een dikke boete krijgen 
als je wordt betrapt, want niemand wordt blij van een tag op een pas geschilderde muur. Dat mag niet en kan 
niet! 
Maar er zijn ook kunstenaars met de verfspuit die overal juist gevraagd worden om een leeg vlak met hun 
kunstwerk op te vullen. Gilbert Helder van Graffiti For You is zo'n kunstenaar. Hij werkt in opdracht en heeft 
al voor grote opdrachtgevers schilderingen op muren en op doek gemaakt. Een vakman op dit specialistische 
gebied. 
Het leuke is dat Gilbert ook workshops geeft, waarbij hij het een en ander vertelt over de achtergronden 
van graffiti, over de do and don't's van graffiti spuiten en vervolgens duidelijke uitleg geeft om zelf eens te 
proberen om een graffiti kunstwerk te maken. 
Gezien het succes van de graffiti-wand een paar jaar geleden, hebben we dit jaar Graffiti For You gevraagd om 
de bezoekers van het Kamper Stripspektakel verantwoord te laten 'spuiten. 
Iedereen mag het eens proberen, maar Gilbert zal er persoonlijk op toezien dat de groepen niet te groot 
worden en alles ordelijk verloopt. 
Probeer het eens. Wanneer krijg je immers de kans om onder begeleiding van een echte graffitikunstenaar je 
eens lekker uit te leven met een spuitbus? 
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KALUA 
keukens 

w w kaluakeukens.nt 

Kalua keukens en montage 
Ambachtsstraat 52 
8263 AK Kampen 
038 333 5282 

http://www.kaluakeukens.nl


WAAR IS WALLY? de Bibliotheek" 
Kampen 

Kom je zaterdag 20 augustus ook naar het Kamper Stripspektakel? Wij zijn er als Bibliotheek Kampen ook, met 
deze leuke dingen: 

WAAR IS WALLY? 
Ga mee op zoek naar alle rondwandelende Wally's! Je komt ze tegen in 
Bibliotheek en in de Oudestraat. Haal je Waar is Wally-stickerkaartje bij 
bieb of vraag er een aan de eerste de beste Wally die je tegen komt. Weet 
alle Wally's te vinden en krijg je dus je Waar is Wally-stickerkaartje vol? 
verdien je een leuk prijsje! 

LemeR Lezen 
Kom je dan ook onze lekkere leesplek testen? Met leuke zitjes, een kleed, 
kussens en bovenal bergen superleuke strips! 

STRIPS in De waLloweek 
Wist je trouwens dat we altijd lekker veel strips hebben in 
Bibliotheek? Voor de jeugd vind je alle strips op de jeugdafdeling, 
verdieping 2. De meeste strips staan daar op het Makkelijk Lezen Plein 
De strips voor beginnende lezers staan bij de eerste leesboeken. Kom 
lekker lezen en lenen! Lenen is tot je 18e jaar gratis! 

Tot ziens in en rond de Bibliotheek! 

MOE GAAT WET MET RIDDER DOW? 

De stripserie met Ridder Dolf in de hoofdrol heeft al heel 
wat fans. Na de eerste drie delen, die in snel tempo achter 
elkaar uitkwamen, werd het even stil rond deze onstuimige 
held. 
De reden is dat tekenaar d'Auwe om gezondheidsredenen 
wat gas terug moest nemen. 
Met verschillende projecten tegelijk op de tekentafel, niet 
zo vreemd voor iemand die moeilijk 'nee' kan zeggen, 
waar dan ook nog eens een stevige long-covid bij komt, zal 
iedereen begrijpen dat het zelfs voor een tekenaar die zo 
snel tekent als Dirk weleens te veel kan worden. 
Maar de fans hoeven niet bang te zijn. Er wordt alweer 
hard gewerkt aan deel 4 van de serie, 'De Franse 
Connectie. Het wordt een verhaal met een bijzondere 
verrassing, waarin van alles gebeurt in Kampen als Dolf 
een tijdje naar Frankrijk is. Tja, en zelfs de voortvarende 
Dolf kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Of toch..... 
Nog even geduld, dan kun je het zelf lezen. Als voorproefje 
hierbij alvast een paar ruwe schetsen voor dit nieuwe 
verhaal die van de tekentafel van d'Auwe zijn gevallen. 

30 



Dit is een reisgids "Niemand keert terug van een lange 
reis zoals hij vertrokken is" w 

WaTerveld 
Zorg 

womoomm,1  
-Wat is er bereikt? 

- Hoe is de samenwerking? 

-Hoegaan weverder? 

6. Uitvoering 
- ledere 3 maand een 

evaluatie tussen 'dient en 
persoonlijk begeleider 

-Onsde6maandeenMDO 

4. Analyse 
-Kennismaken 

- Persoonsbeeld 

"Een doe( zonder plan t 
gewoon een wens" 

3. opname 

5. Planning 
- Opstellen ,orgplan met 

client en betrokkenen 

- Samen aan de slag,  

"Ook een reis van duizend 
mijl begint met één stap" 

Advertorial 

Wagterveld Zorg 
Wie zijn wij? 
Wagterveld Zorg is een kleinschalige zorgaanbieder 
in de Gemeente Kampen. Wij bieden behandeling 
en begeleiding aan mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische 
problematiek. Vaak zijn er daarnaast problemen op 
het gebied van huisvesting, verslaving, financiën en 
bijvoorbeeld daginvulling. 

binnen de zorg. Dit met als doel de zorg 
(landelijk) te verbeteren. 

Hoe werken wij? 
Wij vinden het belangrijk dat je serieus genomen 
wordt en je je volwaardig voelt. Hoe wij mensen 
benaderen is daarom ook zo normaal mogelijk. 
Dat betekent dat wij naast jou gaan staan en 
samen een reis uitstippelen om je doelen te 
bereiken. Om hier zo goed mogelijk bij aan te 
kunnen sluiten hebben wij de expertise van een 
GZ-psycholoog, orthopedagoog, sociaal werkers en 
ervaringsdeskundigheid in huis. 

Ontwikkelingen in Kampen 
Zoals iedere Kampenaar niet is ontgaan is er het 
afgelopen jaar veel gebeurd en gezegd rondom 
zorgaanbieders en zorgvragers. Veel mensen 
voel(d)en zich hierdoor onveilig en ongehoord 
en dit leidde tot vervelende situaties. Wagterveld 
Zorg heeft de wens dat hier verandering in 
komt en er meer openheid, transparantie en 
samenwerking is. Dit zodat iedereen prettig 
kan wonen en werken in Kampen. Om deze 
reden nodigen wij mensen uit om contact op te 
nemen bij vragen rondom dergelijke situaties 
zodat we met elkaar in verbinding kunnen 
komen. Iedereen is welkom: de gemeente, buren, 
inwoners, politie, ouders of belangstellenden! 

Actieonderzoek: 
Wagterveld Zorg staat nauw in verbinding met 
het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) door deelname aan het actieonderzoek 
Alle Jongeren Een Thuis (AJET) welke samen 
met het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) 
aandacht geven aan landelijke vraagstukken 

Meer weten? Lees ons handboek! 
Begin 2021 hebben wij een handboek uitgebracht 
waarin onze ontstaansgeschiedenis, identiteit 
en werkwijze beschreven staan. Mocht je graag 
een exemplaar ontvangen dan kan je deze gratis 
opvragen (zolang de voorraad strekt) via info@ 
wagterveldzorg.nl 

mailto:info@wagterveldzorg.nl


ten inTeRview mer 

Marq van Broekhoven is al bijna vanaf de eerste editie 
een zeer gewaardeerde vaste gast op het Kamper 
Stripspektakel. De meeste bezoekers kennen hem 
als tekenaar van Peer de Plintkabouter en Jodocus 
de Barbaar, maar hij doet ongelooflijk veel meer op 
stripgebied. Hoogste tijd dus om hem daar eens wat 
meer over te laten vertellen. 

Marq, vertel eens wat over al die projecten waar jij je 
dagen mee vult.... 
Ik schrijf en teken Peer de Plintkabouter, `Marq denkt' 
en Jodocus de Barbaar, vertaal strips voor uitgeverij 
Silvester: Prins Valiant, Pol, Migali en voor uitgeverij 
Syndikaat: Acception (ja, dat is een Nederlandse strip, 
maar Coco Ouwerkerk schrijft hem in het Engels). 
Voor Syndikaat doe ik ook de tekstredactie van de 
meeste albums. 
Daarnaast schrijf ik scenario's voor andere tekenaars: 
Raveleijn (voor Giuseppe Ferrario), Harrie op zolder 
(voor René Uilenbroek), Eppo (voor Pieter Hogenbirk) 
en Meander (voor Irene Berbée). Een nieuwe strip is 
in de maak, daar moet alleen de financiering nog voor 
rondkomen. 
Ik maak en presenteer quizzen over strips, als mijn 
alter ego Willy Vanderstrip. 
Ik maak muziek (dit jaar moeten er maar liefst twee 
albums tegelijkertijd afkomen). 
En dan sta ik tussendoor nog als groepsleerkracht voor 
de klas, op een basisschool bij mij in de wijk. 

toekomst helemaal op gaat richten, net als indertijd 
Tillieux, of blijf je tekenen? 
Sorry, mensen, ik blijf tekenen! 
Door de coronamaatregelen is de verkoop van mijn 
albums een aardig eind teruggelopen (ik verkoop het 
merendeel doorgaans op beurzen), zodat ik in overleg 
met uitgeverij Syndikaat heb besloten om mijn albums 
voortaan zelf uit te gaan geven. Kleine oplage, met 
een interessant dossier, genummerd en gesigneerd - 
dan is het net te doen. Elsje en de olivark was daar 
het eerste voorbeeld van. Momenteel ben ik bezig 
met twee deeltjes Fritz Pitz, ook zo'n oude strip die 
ik digitaal aan het restaureren ben, opnieuw aan het 
letteren en voor het eerst aan het inkleuren. Maar ook 
Marq denkt gaat zo verschijnen en de nieuwe albums 
van Jodocus de barbaar en Peer de plintkabouter ga 
ik zowel in reguliere softcover als in hardcover met 
dossier uitbrengen. Alles om maar te kunnen blijven 
tekenen... 

Dat is nogal wat.... Je schrijft dus ook steeds meer 
scenario's voor anderen. Betekent dat je je daar in de 

Goed om te horen, ik ben dol op je tekenstijl. Je hebt 
trouwens een heel eigen stijl van tekenen. Toch zul je 
zoals iedereen ook vast wel grote voorbeelden hebben. 
Mensen van wie je het werk bewust of onbewust 
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ergens in het achterhoofd hebt zitten. Wie zijn jouw 
voorbeelden, of misschien idolen op tekengebied? 
Mijn voorbeelden zijn Marc Sleen (vanwege 
zijn nonchalance), Luc Cromheecke (vanwege 
zijn humor) en Ted McKeever (vanwege zijn 
eigenzinnigheid). 
Mijn idolen zijn Marten Toonder, Jeff Smith, Piet 
Wijn, Fred de Heij en Thé Tjong-Khing. 

Jij zegt het, dus zal dat zo zijn. Even iets anders. Je 
maakt ook muziek. Vertel daar eens iets over. 
Ik vind het leuk om verhalen te vertellen. Dan kan ik 
op school, in mijn strips, maar ook met muziek. Ik ben 
geen begenadigd muzikant, maar vind het wel leuk 
om ermee bezig te zijn. Van mijn dochter kreeg ik voor 
mijn laatste verjaardag een iPad met het Garageband- 
programma erop, wat lekker laagdrempelig is en mijn 
geworstel met FL-Studio even heeft doen opschorten. 
Maar het blijft amateurwerk, hoor. Mijn dochter doet 
het wat dat betreft een stuk beter, volgens haar trotse 
papa. 

Vorig jaar verraste je iedereen met een mooie integrale 
van Elsje en de Olivark, je debuutstrip. Ik had er 
nog nooit van gehoord, maar het viel me op dat het 
al helemaal Marq was. Los van het tekenwerk, wat 
sindsdien natuurlijk toch wel sterk geëvolueerd is, past 
de humor zo bij jou, dat het bij wijze van spreken ook 
recent werk van je had kunnen zijn. Vertel er eens iets 
over... 
Hahaha, dat de humor in al die jaren amper 
veranderd is, mag wel opmerkelijk genoemd warden. 
In mijn beginjaren werkte ik voor de scenario's vaak 
samen met Anton Damen, een meester in de scherpe, 
net-op-het-randje-humor, later ging ik 
de grappen voor Peer de plintkabouter 
samen met Myrna van der Oord 
verzinnen. Ik kreeg toen vaak te horen 
dat de humor een stuk milder was 
geworden, "zeker omdat je de strip nu 
samen met een vrouw maakt"... Nou, 
dan kennen ze Myrna nog niet! En 
sinds ik langere avonturen van Peer 
maak, doe ik het helemaal alleen, dus 
het is een wonder dat de humor toch 
zo gelijk is gebleven. Ik weet ook niet 
goed of ik dit nu als een compliment 
op moet vatten... Ahum. 

Wie zijn op muziekgebied je grote voorbeelden of 
idolen? 
Bill Nelson, Jane Siberry, Marina (and the Diamonds), 
Sparks, Kate Bush en Peter Hammill zijn mijn grootste 
idolen. Belangrijke voorbeelden zijn mijn oude 
blokfluitleraar van de pedagogische academie en Brian 
Eno (zijn ambient-gekabbel, maar vooral zijn oudere 
rock-nummers). 

Toch wel, het zijn over het algemeen 
sterke grappen. Ik heb, als ikje 
strips lees, trouwens vaak de indruk 
dat de grap of het verhaal voor jou 
belangrijker is dan de tekening. Is dat 
ook zo? 
Ja, dat klopt wel, denk ik. Ook een 
beetje ingegeven door het feit dat ik 
niet zo'n begenadigd tekenaar ben. 
Ik word ook vaker gevraagd om een 
scenario voor een ander te maken 
dan dat een scenarist wil dat ik het 
tekenwerk ga doen. Misschien ook 
omdat ik dan liever op basis van een 
eigen scenario werk. Die zijn ook 
steevast een stuk beter dan wat ik 
aangeboden krijg, hahaha! 
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Ik hoor vaak over het Fluxie ~ie Genootschap dat jij 
hebt opgericht. Klinkt heel interessant, maar wat stelt 
het voor? 
Iedereen die iets meer dan gemiddeld geïnteresseerd 
is in mijn werk, kan lid worden van dit genootschap. 
Voor het luttele bedrag van €85 per jaar ontvang je 
dan 6 x een exclusieve verrassing (een speciaal boekje, 
een set buttons, de haren uit mijn doucheputje), kun 
je mijn origineeltjes kopen voor de helft van de prijs, 
mag je een aantal gezellige bijeenkomsten bijwonen, 
deelnemen aan chatsessies en een heuse quiz, geleid 
door de enige echte Willy Vanderstrip! 

station naar een stripbeurs te komen? En dat ik dan 
net moest doen of ik heel slecht ter been was... 

En dat allemaal naast al die andere activiteiten! Waar 
haal je de tijd vandaan? Nu is het wel zo dat de meeste 
creatieve mensen zich met allerlei verschillende 
dingen tegelijk bezighouden. Jij bent daar een 
duidelijk voorbeeld van. Je tekent, schrijft verhalen, 
maakt muziek, en wie weet wat ik allemaal nog 
vergeet. Daarnaast sta je ook nog voor de klas. Maar 
wat doe je van al die verschillende bezigheden nu 
eigenlijk het liefst? 
Ik heb het allemaal even hard nodig, merk ik. Eigenlijk 
zou ik er ook nog een rondreizend poppentheater 
naast willen doen. En amateurtoneel. En een film 
maken. Tekenen, schrijven en (in mijn geval) 
musiceren zijn eenzame bezigheden, daarom vind ik 
het heerlijk om ook te mogen werken met collega's op 
school - en vormen de stripbeurzen een onmisbare 
mogelijkheid om contacten met mijn stripcollega's en 
het lezerspubliek te blijven onderhouden. 

Tjonge, wat een geheugen! Dat klopt helemaal. Later 
heb je in de serie `Marq denkt' nog eens een hilarische 
strip gemaakt over de Kamper Sloffen die de tekenaars 
ieder jaar meekrijgen. Bakker Smit laat het nog steeds 
met gepaste trots aan al zijn vrienden en kennissen 
zien. Komt er ooit nog een vervolg op die strip, of ben 
je er, na zoveel jaar weer zo'n Kamper Slof mee naar 
huis, een beetje op afgegeten? 
Die Kamper Slof is 
gewoon legendarisch. 
Mijn gezin zit daar 
altijd op te azen, als ik 
weer thuiskom van zo'n 
geweldig weekeinde. 
Sterker nog, ze hebben 
al de verwachting 
uitgesproken dat ik dit 
jaar als dank voor dit 
interview toch minstens 
vier exemplaren zal 
mogen ontvangen! 
Een vervolg op die 
aflevering zit al in de 
pen. Ja, heus! 

Als Willy Vanderstrip heb je heel veel mensen 
`doorgezaagd' over hun stripkennis in vrolijke, 
onderhoudende stripquizzen. Hoe staat het met je 
eigen kennis van de stripwereld? Lees je zelf veel 
strips? 
Ja, ik lees veel, herlees regelmatig, verzamel (niet zo 
fanatiek) en ben erg geïnteresseerd in het hele wereldje. 
Omdat ons huis ook zo zijn opslaglimiet heeft, ben ik 
steeds meer aan het overstappen op digitale strips (met 
dank aan de iPad van mijn dochter!) 

Dat noemen ze nou 'een 
luidruchtige stille wenk. 
Ik geef het door aan het 
bestuur, maar ik denk 
niet dat het gehonoreerd wordt. Maar je kunt altijd 
hopen, natuurlijk.... 
In ieder geval heeft dit interview ons een goede indruk 
gegeven van al die verschillende dingen waar jij mee 
bezig bent. Je bent een veelzijdige stripmaker met een 
goed gevoel voor humor en ook nog eens een 'toffe 
peer. Niet te verwarren met die andere Peer natuurlijk. 

Je bent bijna vanaf het begin een vaste gast op het 
Kamper Stripspektakel. In zekere zin vanaf de eerste 
editie. Je kon er die dag zelf niet bij zijn, maar in 
de allereerste Stripspektakel Krant' uit 1999, de 
voorloper van dit Magazine, stond een stripje van jouw 
hand. Kun je je dat nog herinneren? 
Ik geloof het wel... Was dat niet een van de vroegste 
Marq denkt-afleveringen, waarin ik vertelde dat ik 
soms zonder noodzaak een taxi nam om van het 
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GROTE 
STICIPTEKEINWEDSTICIJD 

De nieuwe WeDSTRIJD 
Op het moment dat dit Magazine naar de drukker gaat, is de inzendtermijn 
voor de Grote Striptekenwedstrijd 2022 nog niet eens verlopen. 
Wie de winnaars zijn wordt pas bekend gemaakt bij de opening van het 
Kamper Stripspektakel op 20 augustus. Dat is dus nog even spannend. 

Dit stukje gaat dus over de wedstrijd van volgend jaar. 
In 2023 staat de Hanze volop in de schijnwerpers. De Hanze, je weet wel, het 
samenwerkingsverband waardoor in de Middeleeuwen handelssteden als 

Kampen hun rijkdom hebben verworven. Diverse steden in Noord-Duitsland, Denemarken, havensteden 
langs de Oostzee tot aan Rusland toe, maar ook in Nederland en België en zelfs een paar uitschieters zoals 
Venetië, hadden een verbond gesloten voor een soort vrijhandel. Daarnaast was het een soort NAVO, want er 
was ook afgesproken dat alle leden voor elkaar zouden opkomen in geval van (handels)oorlog of bedreiging 
van buitenaf. We praten dan over een periode tussen, pakweg, het jaar 1350 en 1500. 
Daarna viel de Hanze uiteen door grote oorlogen en eigenbelang. 

In 1980 werd de Hanze, ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Zwolle nieuw leven ingeblazen. 
Vooral om toeristische redenen trouwens, hoewel er ook op ander gebied wel weer samenwerking is. 
Samenwerking, daar draaide gen draait) het bij de Hanze om. In het kader van het Hanze-jaar 2023 hebben 
we daarom als thema voor de Grote Tekenwedstrijd gekozen: 

1 	 SAMEN KUN JE MEER! 

De ie PRIJS IS 500 EURO 

De 2e PRIJS IS 250 EURO 

De 3e PRIJ515100 EURO 

Je mag dit op allerlei manieren richting geven. Het mag 
over de historische Hanze gaan, maar er zijn natuurlijk 
ontelbare andere manieren te bedenken om aan te geven 
dat je 'samen meer kunt' dan alleen. 
Laat je fantasie werken en verras ons met een originele 
inzending. 

De UITERSTE inzenddatum is 1 augustus 2023 

Ook dit jaar zijn er weer drie mooie geldprijzen te winnen: 

ligkOL1 11%.&41•411ka 
OVVIMMUVIIi0; 

- Iedereen mag meedoen, van amateur tot professionele stripmaker 
- Voor jeugd tot 15 jaar is er een aparte categorie met eigen prijzen 

- Je strip moet uit minimaal 1 pagina bestaan en een afgerond geheel vormen 
- Inzendingen die als aanstootgevend of kwetsend kunnen worden ervaren worden uitgesloten van deelname 
- Je inzending blijft jouw eigendom. Je geeft wel toestemming tot eventuele plaatsing in het Magazine van het - 

Kamper Stripspektakel, voor een eventuele andere uitgave van het Kamper Stripspektakel en voor het eventueel 
tentoonstellen in een daartoe bestemde ruimte 

- De beslissing van de jury is bindend 

DURF JIJ H er WI? 
Stuur dan je werkstuk vóór 1 augustus 2023 naar 

Stichting Kamper Stripspektakel, Burgwalstraat 7, 8261 Hj KAMPEN 
Digitaal mag ook, naar info@kamperstripspektakel.nl  
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JUNIOR 
STRIPTEKEN- 
WEDSTRIJD 

Voor iedereen tot 15 jaar is er een 
speciale Junior Striptekenwedstrijd 
met hetzelfde onderwerp: 

SAMEN KUN JE MEER! 
Teken een mooie strip van 
tenminste één bladzijde met een 
begin en eind, en je maakt kans 
op een fantastisch, goed gevuld 
strippakket met allerlei leuke 
extra's. 
Inleveren mag tot 1 augustus 2023, 
per post of persoonlijk gebracht, bij 
Stichting Kamper Stripspektakel, 
Burgwalstraat 7, 8261 HJ 
KAMPEN 
Digitaal mag ook, stuur je 
werkstuk dan naar info@ 
kamperstripspektakel.n1 

ERwin AIITIQUARIAAT 

0 
C3 

C 
CD 

0 q)  

O 
CCi 

Cll 
0, 

0 
O 

Boeken - STRIPS - CURIOSA 
Erwin antiquariaat 

Industrieweg 3T - 8263 AA Kampen. 
0031 (0)38 3855914 	info@erwin-antiquariaat.com  
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LEESTIP VAN PAUL: 

neer spa vim Hémon, DOOR 
RonALD nom en ms pe zeeu 

,J, 

Er verschijnen wekelijks veel strips en verwante uit- 
gaven. Over het algemeen interessante, mooie, grap- 
pige of leerzame uitgaven, maar af en toe is er eentje 
die er op de één of andere manier voor je uitspringt. 
Ik had dat met het boek <Het spel van Hérion' van 
Ronald Kroon, gewaardeerd medewerker van het 
Stripschap, en Dinie de Zeeuw, die we vooral van 
haar fraaie fantasy tekeningen kennen. Het is uitge- 
geven door Uitgeverij Cliché. 

`Het spel van Hérion' is geen stripboek, maar mis- 
schien beter te omschrijven als een combinatie van 
leesboek en `artboole, met prachtige tekeningen van 
Dinie de Zeeuw, die een heel bijzondere dimensie 
krijgen door het verhaal dat Ronald Kroon hier bij 
schreef. 
De tekeningen trekken natuurlijk het eerst de aan- 
dacht, maar ik kan uit eigen ervaring zeggen dat als 
je het verhaal begint te lezen, je meegezogen wordt in 
een hallucinerende wereld waarin tijd een betrekke- 
lijk gegeven is. 

Zonder al te veel van 
dit verhaal prijs te 
geven, even een korte 
omschrijving: Ron 
en Dinie kopen op 
een curiosamarkt in 
Brugge bijzondere 
objecten. Dinie koopt een partituur van een Fran- 
se opera over een piraat, waarvan de bladmuziek 
volgens de, nogal vreemde, verkoopster prima kan 
dienen als achtergrond voor tekeningen. Ron, die 
op eigen gelegenheid rondloopt, vindt een boek met 
handgeschreven mémoires van een Franse baron uit 
de 19e eeuw, waarschijnlijk bij dezelfde verkoopster. 
Beide boeken blijken met elkaar te maken te hebben 
en zijn direct of indirect te linken aan een gebeurte- 
nis in de 17e eeuw. 

Zoals gezegd leest het verhaal als een trein en al 
lezende krijgen de, op het eerste gezicht op zichzelf 
staande tekeningen steeds meer een betekenis en 
sluiten ze op elkaar aan. 
Heel knap gedaan. Ronald schrijft het verhaal alsof 
Dinie haar reiservaringen vertelt aan de lezer en ook 
dat geeft weer een leuk effect. 
Al met al was ik zeer onder de indruk van het boek 
en ik raad het iedereen aan die wel van een beetje 
`magisch realisme' houdt, zonder natuurlijk meteen 
een vergelijking te maken met de boeken van Hubert 
Lampo of Johan Daisne. Maar het is in ieder geval 
een boek dat aandacht verdient. 

Ik heb begrepen dat dit duo alweer een nieuw boek 
op stapel heeft staan dat 'iets' met Schotland te ma- 
ken heeft. Ik zie er naar uit. 
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15 Hypotheek 

C, Verzekeringen 

o Regiopank 

Alle financiële 
diensten samen 
altijd dichtbij 
Gevestigd in de binnenstad 

van Kampen bieden wij sinds 

1994 persoonlijk, laagdrempelig 

en vooral goed advies voor 

hypotheek, verzekeringen en 

pensioen. Wij bieden alle 

financiële diensten samen voor 

particulieren en ondernemers. 

Bel ons voor 
advies of maak 
een afspraak 
Een eerste gesprek 
is vrijblijvend 

Wij zijn uw bank.  RegioBank 

Burgwal 40, 8261 EP Kampen 

T (038) 33 26 377 C) 06 27 888 523 E info@solliefa.nl  

Sollie 
Financieel adviseurs 

https://www.solliefa.nl/
https://www.regiobank.nl


NERO VAN MARC SLEM 
AL 79 JAAR 

ONOVERTROFFEN! 

alle afbeeldingen: © Stichting Marc Sleen 

We zijn het er vast wel over eens dat België voor 
de Nederlandse striplezer een waar Walhalla is. 
Kuifje, Robbedoes, de Smurfen, Guust Flater en nog 
onnoemlijk veel meer helden zijn afkomstig uit het 
Franstalige deel, maar Vlaanderen blaast een niet mis 
te verstaan partijtje mee. 
Willy Vandersteen is bij ons natuurlijk heel bekend. 
Wie is niet opgegroeid met zijn Suske en Wiske' en 
al die andere succesreeksen die onder zijn naam zijn 
verschenen? 
Daarnaast zijn er heel veel Nederlanders die genieten 
van series als Jommeke, De Kampioenen of De 
Kiekeboes, ook al zullen ze de naam van de auteur 
niet altijd paraat hebben. De reeks `Dump' van Carel 
Chambré heeft zelf een eigen stripblad gekregen in 
Nederland. 

België een uitzonderlijk eerbewijs is dat maar voor 
weinigen is weggelegd. Er hoort een wapenschild 
bij en je mag officieel 'Ridder' voor je naam zetten, 
zoals in Engeland Sir. Kortom, het is een belangrijke 
onderscheiding. 

Een iciRoure meneer 

Harde werker 
Generaties zijn opgegroeid met zijn verhalen 
en hebben er volop van genoten. Zelfs de latere 
koningen Boudewijn en Albert leerden als jonge 
prinsjes met de strips van Sleen hun landgenoten en 
de Vlaamse taal beter kennen. 
Daarnaast was Sleen regelmatig op de Vlaamse TV 
te zien met de natuurfilms die hij op zijn talrijke 
fotosafari's in Afrika maakte. Hiermee trok hij 
regelmatig het land door om voor uitverkochte zalen 
lezingen te geven. 
Het is me een raadsel hoe hij zoveel jaar lang kans 
zag om toch ook nog elke deadline voor zijn (vele) 
strips te halen. Elke dag moest er een aflevering van 
Nero in de krant staan en daarnaast ook gedurende 
tientallen jaren elke week twee gags van ieder een 
volle pagina in Het Kapoentje, de bijlage van de krant 
voor de jeugd, 
Dan vergeet ik nog dat hij jaren achtereen tijdens 
de Tour de France een dagelijkse getekende 
humoristische beschouwing leverde op de etappe die 
op die dag verreden was. En dan natuurlijk nog de 

Daarnaast zijn er talloze andere Vlaamse strips (en 
stripmakers) die in eigen land 'wereldberoemd' zijn, 
maar van wie de bekendheid meestal nauwelijks 
verder reikt dan het zuiden van Nederland. 
Neem nou bijvoorbeeld de reeks Nero & Co van 
Marc Sleen. 
Ik weet dat er betrekkelijk weinig striplezers in 
Nederland zijn die spontaan zullen opspringen bij 
het horen van deze naam, terwijl zowel de stripheld 
als zijn geestelijk vader in eigen land in ongelooflijk 
hoog aanzien staan. 
Marc Sleen (pseudoniem voor Marc Neels) is in 
België nog altijd een 'grote meneer', ook al is hij 
inmiddels alweer zes jaar overleden. 
Hij zou dit jaar honderd geworden zijn en het is 
precies 75 jaar geleden dat zijn succesreeks Nero & 
Co voor het eerst in de krant verscheen. Dat wordt 
in Vlaanderen groots gevierd, met een huldeboek, 
speciale postzegels en nog veel meer. 
Ook bij leven was hij al een monument. Hij heeft nog 
zijn eigen museum kunnen openen, en werd zelfs 
geridderd. Ik kan je vertellen dat zo'n ridderschap in 
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GOED LATEN 
WE KAARTEN 

ontelbare cartoons en illustraties die hij maakte. 
Wat een fantasie! Wat een energie! En dan toch nog 
94 worden met de uitstraling van een jonge kerel! 

Erven vooRsTeuen.... 
Als je niet vertrouwd bent 
met de ongebreidelde, haast 
anarchistische humor van 
Marc Steen, zul je vast de 
wenkbrauwen fronsen als ik de 
hoofdfiguren voorstel: 

zijn roestige sabel. Of de oersterke Jan Spier, die een 
frietkot uitbaat, de Siciliaanse bandiet Ricardo, de 
gemene Japanse geleerde Matsuoka, kapitein Oliepul 
die altijd op het goede moment met zijn stoombootje 

voorbijkomt om onze helden uit een 
benarde situatie te redden. Of ..., ach, 
het universum van Marc Steen is zo 
groot, dat het werkelijk onmogelijk 
is om alle (vreemde) spelers in de 
verhalen op te noemen. 
Lees maar eens één van de vele 
boeken, of beter, lees ze allemaal! 
Het is onmogelijk om uit te leggen 
waarom de verhalen van Steen zo 
onnavolgbaar goed zijn, je moet het 
zelf ervaren. 

Allereerst is er natuurlijk Nero, 
het hoofdpersonage, van beroep 
`dagbladverschijnsel; die het ene 
moment niet uit z'n luie stoel 
te branden is en het volgende 
moment de meest krankzinnige wereldreizen maakt. 
Zijn vrouw komt in ieder verhaal wel voor, maar 
moet het doen met een rol in de schaduw. Op het 
eind van ieder verhaal bakt ze enorme stapels wafels 
waar alle hoofd- en bijfiguren uit het verhaal zich aan 
te goed doen. 
Hun geniale zoon Adhemar, die al professor 
aan Harvard was toen hij nog in de luiers liep, is 
(onder veel meer) de uitvinder van supersonische 
miniraketten waarmee de helden zich van continent 
naar continent verplaatsen alsof het niks is. Altijd 
handig, zo'n creatieve geleerde in huis. 
Dan heb je de doortastende, altijd pijp rokende 
madam Pheip met haar man, een schatrijke 
voormalig burgemeester die een heel bijzonder, met 
Franse woorden doorspekt Vlaams spreekt. 
De Pheips hebben twee aangenomen kinderen, 
Petoetje en Petatje, heel slim en behoorlijk 
ondernemend. 
Een vaste waarde is Detektief van Zwam die, 
door met zijn vergrootglas een sigarettenpeukje 
te bekijken, kan vertellen dat degene die deze 
sigaret heeft gerookt een Mexicaan van één meter 
vijfenzestig is die zich in een groene Mercedes, 
bouwjaar 1969, verplaatst, 
vijfduizend-en-achtenveertig 
Belgische Frank op zak heeft plus 
nog wat Hollands kleingeld, en 
een kwartier geleden de trein naar 
Gent heeft genomen. Met zulke 
informatie kun je wat! 
Ach, dan is er nog een hele rits 
kolderieke bijfiguren, zoals de 
knotsgekke piraat Abraham - aha 
- Tuizentfloot, die er te pas en 
vooral te onpas op los slaat met 

KARIKATUUR 
In de verhalen komen vaak verwijzingen voor naar 
- op dat moment - actuele politieke situaties in 
de wereld. Steen maakte meesterlijke karikaturen 
van allerlei wereldleiders, maar ook van Vlaamse 
politici. Op een enkele uitzondering na zijn die hier 
niet zo bekend en misschien haakten om die reden 
Nederlandse lezers af? 
Bovendien is het laatste verhaal in 2002 verschenen, 
inmiddels alweer twintig jaar geleden. De wereld 
is sindsdien veranderd en bepaalde situaties waar 
een paar decennia gelden nog voluit en zonder 
bijgedachten om kon worden gelachen, worden 
nu door bepaalde groeperingen als 'not done' 
beschouwd. Ja, Sleen maakte heerlijke karikaturen 
van zijn personages, of ze nu gekleurd zijn, vrouw, 
Arabier, Italiaan, Belg, Amerikaan of wat dan ook. 
Hij overdreef op een bijzonder komische manier, 
maar je moet wel in ieder geval over een minimale 
hoeveelheid humor beschikken om te begrijpen 
dat al die figuren ook bedoeld zijn als overdreven 
karikaturen ten dienste van een kolderverhaal en 
niet de persoonlijke visie en het wereldbeeld van de 
auteur weergeven. Het hele verhaal is in feite een 
karikatuur. 
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Ik kan in ieder geval nog elke dag genieten van de 
absurde humor van Marc Sleen, van zijn verhalen 
waarin van alles mogelijk is. Geen `fantasy; maar 
fantasie. Pure, milde maar o, zo rake Vlaamse humor 
van een man die over een onuitputtelijke hoeveelheid 
verbeeldingskracht beschikte. Bedenk eens: op het 
hoogtepunt van zijn carrière had hij zomaar een 
vijftal reeksen tegelijk lopen. Helemaal alleen, zonder 
medewerkers. 
Het kan niet anders dat het tekenwerk wel eens te 
lijden had onder de werkdruk, maar de grappen en 
de verhaallijn waren zo grandioos, dat het niet eens 
opviel. 

Tot en met het laatste verhaal, 'Zilveren Tranen' 
schreef hij nog altijd zelf de scenario's, maar toen 
werden ze al een flink aantal jaren getekend door 
Dirk Stallaert, een fantastisch tekenaar die als zoveel 
anderen is opgegroeid met Nero. 
Dirk is één van de beste tekenaars van Vlaanderen, 
maar geen verhalenverteller zoals Sleen. Na een 
lange, vruchteloze zoektocht naar een scenarist die 
hem zou kunnen opvolgen, besloot Sleen tenslotte, 
tot groot verdriet van de fans, dat het beter was 
om de serie te stoppen. Toch konden ook de meet 
verstokte Nero-fans vrede hebben met die beslissing. 
Nero en de absurde humor in de verhalen was 
immers te veel verweven met de persoon Marc Sleen. 
Er zijn inmiddels een paar hommage-albums 
verschenen, geschreven en getekend door mensen 
die op het gebied van kolderieke strips hun sporen 
ruimschoots hebben verdiend, maar toch, het is géén 
Nero van Marc Sleen. Hoe goed deze hommages ook 
zijn, het doet de echte fan toch weer teruggrijpen op 
één van de oude albums. 

Gelukkig hebben we een oeuvre van meer dan 
tweehonderd verhalen van de <echte' Nero om ons 
onder te dompelen in een heerlijke, onnavolgbare 
wereld vol absurde grappen, onwaarschijnlijkheden, 
en onvervalste knettergekke kolder. 
Onbeperkt leesplezier! Begin er maar snel aan. 
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GALERIE TRIPMAKER: 
DUIK IN EEN VRIJE WERELD 

VAN WOUTER BERNS  _2 

Duik in een vrije wereld is de titel van de expositie 
van story painter Wouter Berns die tot 11 september 
te bezoeken is in Galerie Tripmaker. 

1/An STRIP NAAR SCHILDeRIJ 
Wouter Berns (1970, Zevenaar) was op weg om 
profvoetballer te worden tot in 1985 een knieblessure 
roet in het eten gooide. Hij pakte de striptekenpen 
op en begon aan de avonturen van Drs. Sjampoo, 
een quasi-intellectuele stripfiguur die zichzelf 
onnavolgbaar in de nesten werkt. Rond 1987 ruilde 
hij die pen in voor verf, kwasten en penselen. Een 
jaar later kwam hij naar Kampen waar hij in 1992 de 
kunstacademie voltooide. 
Berns neemt je in zijn schilderijen mee naar een 
onwerkelijke, maar meestal niet onmogelijke wereld. 
De onderwerpen voor zijn schilderijen vindt hij in 
literatuur, film, filosofie, maar vooral in de wereld 
om hem heen. Zijn interesse in mensen en hoe ze 
zich verhouden tot de wereld en tot elkaar klinkt tot 
diep in zijn werk door. Sinds 1991 exposeert hij in 
binnen- en buitenland. Delen van het jaar is hij te 
vinden in zijn landelijk gelegen atelier in de Franse 
Ardennen. 

De BleRBROUtigeR en De KUNSTSCHILDeR 
In het voorjaar van 2020 opende hij met zijn partner 
en muze Marieken in hartje Kampen Galerie 
Tripmaker, een kunstgalerie voor figuratieve en 
verhalende kunst. De naam van de galerie verbindt 
het rijke Kamper verleden met het kunstzinnige 
heden. Rond 1500 woonde in het pand van Galerie 
Tripmaker de rijke bierbrouwer Dirick Tripmaker. 
Kunstschilder Wouter Berns is een schilderende 
tripmaker. Het artistieke proces waar hij doorheen 
gaat om tot zijn fantasievolle schilderijen te komen, 
is een continue reis door ongekende werelden 
waarop steeds nieuwe wegen worden ingeslagen. Stap 
over de galeriedrempel en duik in de vrije wereld van 
kunstschilder Wouter Berns. 

Wouter Berns, De bierzwemmer, acryl op paneel, 80 x 40 crn. 

Galerie Tripmaker 
Duik in een vrije wereld, 

Wouter Berns schilderijen 
18 juni t/m 11 september 2022 

Oudestraat 190 
8261 CW Kampen 

open: vr, za, zo 13.00-17.00 uur 
www.galerietripmaker.n1 
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slopen 
en bouwen 

038 3332010 1 weever.nl 

Energiestraat 5 - 8265 AG Kampen - 038-3321670 

https://www.weever.nl
https://www.plastallverfcentrum.nl/
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Vrooland  • 
BLOEMBINDERI3‘.: 

SPECIALIST 
IN BRUIDSBOEKETTEN;. 
EN GRAFWERK 

OUDESTRAAT 191 8261 CL KAMPEN 

wwwsumeRu-noRG.m. 

á 

Oudestraat 212 8261CA Kampen 038 3313678 

THE READ SHOP 
BOS KAMPEN 

Oudestraat 41-43 
8261 CD Kampen 

038-3322522 

aio» M nte, 
Ambachtelijk Italiaans ijs 

elke dag vers 
voor u gemaakt! 

Oudestraat 174 tel. (038) 3332722 
geopend dinsdag t/m zondag 

van 11.00 tot 22.00 uur 

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. 

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

OK ONLINE!! 

;11$waen 
De kunst van het 

ambachtelijk 
chocola&  maken 

Chocolaterie De Swaen 
Oudestraat 164, Kampen 

Tel. 038 22 22 195 

www.kinderspeciaa zaak.nl www.chocolateriedeswaen.nl  

https://www.slagerij-norg.nl/
https://www.facebook.com/bloembinderijvroolandkampen/
https://www.facebook.com/Readshopbos/
https://www.facebook.com/IJssalonMarena
http://www.chocolateriedeswaen.nl/
http://www.kinderspeciaalzaak.nl
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Uw verhuizing is onze zorg! 
Binnenkort verhuizen? Naar een andere woning of 

een nieuw kantoor? Of wilt u uw waardevolle spullen 

veilig opslaan? 

Doe het professioneel, uw spullen zijn het waard! 

Onze zeer vakkundige verhuizers staan voor u klaar 

eb  Persoonlijke 
dis" begeleiding Maatwerk 

Opslag en beheer  0  Vakkundig 

Euromovers Nederland Trawlerweg 8 	T +31 (0)79 342 88 20 
www.euromovers.n1 	3133 KS Vlaardingen E info@euromovers.nl  

AABouw BV 
Allround Adviesbureau Bouwkunde 

BOUWKUNDIG ONTWERP 

NIEUWBOUW 

RENOVATIE 

ONDERHOUD 

Ondernemersstraat 21 	T (038) 792 00 13 
8271 RS IJsselmuiden E info©aabouw.nl 

www.aabouw.n1 

Kota Radja 
Chinees Indisch Restaurant 
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Geniet nu ook van onze heerlijke 

Chinese Tapas 

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

Heeft u wensen of vragen, bespreek het met ons. 

ok* 

Kampen 
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https://www.aabouw.nl
https://www.euromovers.nl
https://www.intertoys.nl/shop/nl/intertoys/winkel-zoeken/speelgoedwinkel-kampen/oudestraat
http://www.kotaradjakampen.nl/


Een heel eigen kijk op een combinatie van twee Kamper Uien 

door Daan Landwehr Johan en Jorgo Kusters van JoDa Entertainment 

illit  MI» 
Ik kom uit het huis van 	 Het was van verre 

:de burgemeester vandaan, 	f 	o 	goed te horen. 

Zijn onsympathieke vrouw 	 De burgemeester 

had enkel aandacht voor 	 ! 	kreeg de wind 
	--,----f-, 

mij en zag hem niet staan. 	 van voren. 
'-,2-_,-, 

Men verloor mij uit 

het oog. Ik twijfelde 

geen moment aleer 

ik het raam uit vloog. 
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SERVICE 
KWALITEIT 
ZEKERHEID 

DE HAGENPOORT 
GO EDS P EC I AA L ZAA 

Tel. 038-332 22 25 

Oudestraat 231-235 Kampen 
EIGEN TECHNISCHE DIENST 

OOK HET ADRES VOOR INBOUWAPPARATUUR 

CIGO GOOSEN Oudestraat 130 - 132 
Tel: 038 3313670 

Penningkruid 27 
Tel: 038 3332970 

Servicepunt Kampen 

100W artikelen 
Uw adres voor Boeken, 
Stripboeken 
en Tijdschriften 

www.goose n -o.cigo. n 

Fa.Th.Goosen 
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Makelaardij & Taxatiebureaii o.z. Veuleman 

Vloeddijk 44 - 8261 GC Kampen - Telefoon 038-3322404 - info@meulemanmakelaardij.nl  

ACCOMMITS GILDE 

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

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

https://www.meulemanmakelaardij.nl
https://hagenpoortkampen.nl/
https://goosen-o.cigo.nl
https://www.accountantsgilde.nl/


We kennen de altijd vriendelijke tekenaar Walter 
Laureyssens al vele jaren van zijn SF-strip `Killroy 
Was Here. Ook dit jaar komt hij weer naar het 
Kamper Stripspektakel, natuurlijk met de inmiddels 
afgeronde serie rond Killroy, maar dit keer ook om 
zijn nieuwste serie Miss Greene te signeren. 
Walter Laureyssens (Walterell) is inmiddels 73 
jaar en wilde, na zoveel jaar actief te zijn geweest 
als (strip)tekenaar, zijn carrière met nog eens 
een huzarenstukje afronden. Vergeet niet dat hij 
in de jaren '60 al tientallen deeltjes van Bessy 
maakte voor de Duitse markt, hij werkte voor het 
weekblad Kuifje, maakte de illustraties voor tal van 
educatieve boekuitgaven en dan is er natuurlijk nog 
de magistrale reeks Killroy Was here, die de lezer 
diverse tijdreizen liet beleven, van de verre toekomst 
naar de Middeleeuwen, tot zelfs in het oude Egypte. 
Voor al het tekenwerk deed Walter grondig research, 
want ook al was het science fiction, het moest 
allemaal wel kloppen. 
Met diezelfde grondigheid ging hij ook tewerk bij 
`Miss Greene. Walter ziet het als afsluiting van zijn 
carrière als striptekenaar en wilde nog eens goed 
uitpakken. Net als bij ‘Killroy' wordt de lezer meegesleurd door 

verschillende tijdvakken. Het verhaal begint in de 
oude Far West van de 19e eeuw en even lijkt het of 
je een <gewone' western aan het lezen bent. Maar 
al snel komen de complicaties die laten zien dat er 
meer aan de hand is. In het tweede deel beleven 
we de le Wereldoorlog mee, opnieuw met allerlei 
verwijzingen naar de toekomst. We komen er achter 
dat Miss Greene de sleutel tot het voortbestaan van 
de mensheid in haar genen draagt. In het derde deel 
zal de ontknoping volgen van dit spannende verhaal. 
Dit derde deel is gepland voor september a.s., maar 
met een beetje geluk komt het album nog juist op tijd 
voor het Kamper Stripspektakel. Uitgeverij Comic 
Watch belooft haar best te doen, maar is natuurlijk 
afhankelijk van de drukkerij. 
De albums zijn verkrijgbaar in softcover en in 
hardcover. Bij de hardcovers, in een gelimiteerde 
oplage van 250 exemplaren, krijg je een extra katern 
met niet eerder gepubliceerd werk van Walterell en 
een interessante toelichting op zijn carrière. Los van 
het feit dat zo'n hardcover mooier in je boekenkast 
staat, maakt dit dossier echt de meerprijs waard. 
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Stedelijk 
Museum 
Kampen 

LUST 
FOR 
LIFE+ 
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Eli Content 
24 juni tirn 25 sept 2022 

Kom tijdens het stripspektakel 
lekker genieten van een 12 uurtje* 

voor €12,50 
*Broodje ham, ei, broodje kaas, broodje kroket, bolletje salade 

(keuze uit wit of bruin brood) 

https://stedelijkmuseumkampen.nl
https://www.devier-kampen.nl


IN FO@DELEUKEHANZESTAD.NL  

038 332 1500 

IJSSELDIJK 12, KAMPEN 

DE LEUKE HANZESTAD 
Nieuwsgierig over ons? Al tientallen 

jaren is de Hanzestad een begrip in de 

regio, met zelfs al roots van meer dan 

100 jaar geleden. 

Op deze prachtige plek aan de oevers 

van de IJssel voel je de historie en de 

verhalen van bekende en minder 

bekende Kam penaren. 

Voor welke gelegenheid of feest je ook 

op zoek bent naar een locatie. 

Moods & Roots Events is de perfecte 

uitvalsbasis. 

We denken met je mee en nemen je 

graag de organisatie uit handen. Samen 

creëren we de juiste sfeer. En brengen 

we jouw gasten in de goede mood. 

I N FO®MOODSAN DROOTS.N L 

038 203 8500 

BUITEN NIEUWSTRAAT 4, KAMPEN 
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Zalsman. Dé grafimedia-partner om samen communicatieprojecten tot een succes te maken. 

Communicatie op papier en/of digitaal voor een eerlijke prijs met ongekend snelle levertijden. 

Een brede dienstverlening waarbij u centraal staat. Voor al uw wensen op het gebied van 

drukken, printen, web2print en logistiek hebben wij een passende oplossing. Of u nu regionaal of 

internationaal opereert, in de zorg, bedrijfsleven, sport of bij de overheid, wij helpen u graag van 

al uw producties en projecten een succes te maken. Trots en kleurrijk 

T (038) 467 00 70 

www.zalsman.n1 Drukken Printen ICT Web2Print Warehousing 

OOK 
VOOR VERVOER 

VAN KUNST- 
WERKEN! nternationaa Verhuis- en Transportbedrijf 

HIJ HEEFT DEZE PIANO 
VERKOCHT, MAAR KAN GEEN 

AFSCHEID NEMEN. 
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Dat was mijn 
toevoeging! 
Big, snap je!? 

Het kán bij zaisman 

1 

KLINKT GOED. JE HEBT GEEN 
AUTORADIO NODIG.- 

https://www.zalsman.nl
https://www.wezenberg.nl
https://www.ijzerman-kampen.nl
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. MAAR DE BANEN LIGGEN NU 
TOCH VOOR HET OPRAPEN? KIJK 

EENS WAT EEN VACATURES... 

WIJ GAAN VOOR DE PERFECTE MATCH! 
100% TEVREDENHEID VOOR WERKGEVER 

EN WERKZOEKENDE! 

SKETZ 
UITZENDWERK 

$1.) oNS TEKEN 
JE MET PLEziEK! 

sketz.n1 	info@sketz.n1 

-A. Uitzenden 

ijl Detacheren 
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KAMPEN 	 'T HARDE 	 MEPPEL 
Kraanvogelweg 4 	 Koekoeksweg 2c 	 Douwemaat 2a 

8263 AA Kampen 	 8084 GM 't Harde 	 7942 KD Meppel 

038 458 13 65 	 ‘i, 0525 745997 	 ‘. 0522 24 40 53 

mailto:info@sketz.nl
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