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Bestuur 

In 2013 bestond het bestuur van Het Stripschap uit Erwin Brakels, René Wanders, Remko Looze, 

Kitty Raaphorst, Theo van Anraad (penningmeester) en Meerten Welleman (voorzitter). Op de ALV 

van 5 oktober in Museum Meermanno droeg Meerten Welleman zijn functie over aan Christian 

Ouwens en werd René Wanders gekozen tot penningmeester en werd hij daarmee de opvolger van 

Theo van Anraad, die de functie van penningmeester 35 jaar heeft bekleed. Theo kon er zelf door 

ziekte niet bij zijn. Verder werden Richard Reiman en Sander Dieben gekozen tot nieuwe 

bestuursleden. Meerten Welleman werd secretaris. 

 

Eind 2013 ontstond er binnen het bestuur onvrede over het functioneren van Remko Looze. De 

gesprekken met hem die daar het gevolg van waren, brachten de partijen niet bij elkaar. Ook door 

omstandigheden buiten het bestuur verdween Remko uit beeld en heeft hij niets meer van zich laten 

horen. Gezien die situatie nemen we op de ALV afscheid van hem als bestuurder van Het Stripschap, 

met dank voor bewezen diensten, want die zijn er zonder mee geweest. Kitty Raaphorst besloot kort na 

De Stripdagen 2014 afscheid te nemen uit onvrede over de gesprekken tussen het bestuur en Dutch 

Comic Con over een eventuele samenwerking. Zij was niet zozeer teleurgesteld dat de samenwerking 

niet doorging, maar vooral teleurgesteld over de manier waarop dat is gegaan. Kitty is acht jaar actief 

geweest als medewerker en bestuurder en heeft daarmee de vereniging en De Stripdagen een enorme 

dienst bewezen. In diezelfde periode besloot ook voorzitter Christian Ouwens om ermee te stoppen, uit 

onvrede over de meningsverschillen binnen het bestuur over de toekomst van De Stripdagen. Daar 

waren al allerlei strubbelingen aan vooraf gegaan, maar toen een aantal bestuursleden voorstelde om 

De Stripdagen in 2015 weer in Evenementenhal Gorinchem te organiseren omdat een beter plan nog 

steeds niet bekend was, trok hij zijn conclusies.  

 

Inmiddels is een begin gemaakt met het aantrekken van nieuwe bestuurders. Met twee leden van Het 

Stripschap is het bestuur momenteel al in gesprek en de kans is groot dat hier andere leden bij komen. 

De volgende ALV is in mei 2015. Het is de bedoeling om daar een voltallig bestuur te kunnen 

presenteren. 

 

ALV 

De 76
e
 Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 5 oktober 2014 in Museum Meermanno in 

Den Haag, in combinatie met de tentoonstelling Strips! 200 jaar Nederlands beeldverhaal, waar de 

deelnemers aan de ALV gratis naar toe konden. 

 

De Stripdagen van 2013 en 2014 

Voor de 3
e
 en 4

e
 maal in Evenementenhal Gorinchem. Het thema in 2013 was In de voetsporen van 

Willy Vandersteen, in 2014 Strips? Lekker! Dankzij de inzet van de vele medewerkers is alles prima 

verlopen, maar door onze hoge ambities voor De Stripdagen blijft onze behoefte aan meer 

medewerkers staan. In de stad Gorinchem organiseerden Het Stripschap en De Stripdagen ook weer 

verschillende exposities, hoewel de geplande expositie van het werk van Paul Teng door 

omstandigheden maar een dag open was voor het publiek. De expositie werd geopend door wethouder 

Marcel Doodkorte, die toen net in functie was, maar meteen liet zijn dat hij een hart voor strips heeft. 

Werk van Fred de Heij was in 2013 te zien in Galerie De Etage, in 2014 werk van Marcel Gremmen. 

Marcel Doodkorte was ook hierbij aanwezig.  Daarnaast waren er activiteiten voor kinderen, die mede 

mogelijk werden gemaakt door de bibliotheek van Gorinchem, verschillende boekhandels en een 

financiële bijdrage van de gemeente Gorinchem. Het aantal bezoekers blijft over het algemeen stabiel, 

hoewel door het mooie weer op zondagmiddag het aantal bezoekers in 2014 minder was dan in de 

jaren daarvoor. 2014 was tevens de laatste Stripdagen van Arco van Os als festivaldirecteur. Mede 

door hem staat De Stripdagen weer op de kaart en daar zijn we hem zeer dankbaar voor. Voor 2015 

staat een nieuwe ploeg klaar om het evenement te organiseren. Weer in Evenementenhal Gorinchem. 

 



Stripdagen Haarlem 

Het Stripschap was in 2014 met 7 medewerkers actief op dit tweejaarlijkse evenement en 

ondersteunde daarmee de organisatie op facilitair gebied. 

 

Festivals 

Behalve in Gorinchem en Haarlem was Het Stripschap ook aanwezig op de festivals in Drachten, 

Kampen, Valkenswaard, Breda en Beverwijk. 

 

StripNieuws 

In 2012 kreeg StripNieuws een nieuwe redactie en vormgever. Jos van Waterschoot, Caroline van der 

Lee en Cok Jouvenaar namen het vele werk over van Alex Odijk en Meerten Welleman. Het eerste 

nummer van de nieuwe redactie was nummer 46 en verscheen in maart 2012, onder supervisie van de 

toenmalige secretaris Paul Fransen. We zijn inmiddels meer dan tien nummers verder. Het blad heeft 

een enorme ontwikkeling meegemaakt en probeert voor een kwartaalblad zo goed mogelijk op de 

actualiteit in te springen, dankzij een grote groep medewerkers. StripNieuws is populair onder 

adverteerders, mede door de werving van de redactie en bestuurslid Sander Dieben. StripNieuws wordt 

ook los verkocht in een groeiend aantal stripwinkels. In 2014 werd Caroline van der Lee redacteur van 

de Boekenkrant en besloot daarom haar functie als redacteur van StripNieuws neer te leggen. Wel gaat 

zij door als medewerker. 

 

Social Media 

Naast de website verzorgt Het Stripschap ook een maandelijkse online nieuwsbrief met zo’n 1500 

abonnees. Het Stripschap is sinds 2011 ook actief op Facebook en Twitter en heeft op You Tube een 

eigen kanaal: HetStripschapBeweegt. Het Stripschap heeft ook een blog. Vrijwel iedere dag 

verschijnen nieuwe berichten op onze sociale media. 

 

Exposities 

Omdat Het Stripschap weer een aantal medewerkers heeft voor exposities kon er op dit terrein 

vooruitgang worden geboekt met verschillende exposities en bijdragen aan exposities. Denk aan de 

exposities op De Stripdagen, in de regio Eindhoven in combinatie met het Brabants Stripspektakel in 

Valkenswaard en medewerking aan exposities in het Nederlands Stripmuseum. 

 

Aantal leden 

Het aantal leden was in 2013 stabiel gebleven. De leden kregen op De Stripdagen als extraatje een 

nieuwe editie van de Stripschapkalender. In 2014 zat het aantal leden behoorlijk in de lift dankzij de 

zeefdrukken van Agent 327, die zowel aan bestaande leden als nieuwe leden werd uitgedeeld. De 

bedoeling is om ook in 2015 met een zeefdruk te komen als extraatje voor de leden. 

De Stripmaatschapkaart van 2013, nummer 45, werd geschreven door Patty Klein, getekend door Jan 

Steeman en ingekleurd door Elise Zee, assistente van Daniel van den Broek. De kaart van 2014, 

nummer 46, is getekend en ingekleurd door Martin Lodewijk. De kaart van 2015, nummer 47, is 

geschreven door Herman Roozen en getekend en ingekleurd door Pieter Hogenbirk. Vanwege het 

thema van De Stripdagen 2015, de zee, is De Ruyter de hoofdpersoon op de kaart. Gezinsleden betalen 

nog steeds een lager tarief en ontvangen daarom geen StripNieuws. Het totale ledenbestand is de 

afgelopen jaren door medewerkster Margreet de Kloe gescreend en geupdate.  

 

Donateurs 

Het Stripschap heeft een kleine groep trouwe donateurs die dankzij hun donatie een aantal activiteiten 

van Het Stripschap financieel ondersteunen. 

 

Vriendenloterij 

Het Stripschap kan ieder jaar rekenen op een bescheiden bijdrage van deze loterij. Dat is in 2014 

minder dan normaal omdat de overeenkomst met de Vriendenloterij niet op tijd werd verlengd. 

Inmiddels is dat wel gebeurd. 

 

Bijzondere Collecties 



Bestuurslid Richard Reiman functioneert als ambassadeur van Het Stripschap op allerlei gelegenheden 

in het land en soms ook in België. Daarnaast is hij gedetacheerd naar de Bijzondere Collecties in 

Amsterdam, waar hij samen met Stripschapmedewerker Will Ross zorgt draagt voor het uitzoeken van 

al het materiaal dat voor de Stripcollectie van de Bijzondere Collecties binnenkomt, waaronder ook 

materiaal van Het Stripschap, dat definitief aan de Bijzondere Collecties in beheer wordt gegeven. Jos 

van Waterschoot is conservator Populaire Cultuur van de Bijzondere Collecties, waaronder de 

Stripcollectie valt. 

 

Medewerkers 

Gezien de ambities van Het Stripschap zijn er helaas nog steeds te weinig medewerkers om alle taken 

naar behoren uit te voeren. Het bestuur zal blijven zoeken naar medewerkers voor allerlei functies, 

waaronder Koninklijke onderscheidingen, stripveilingen, exposities, verkoop, publiciteit, De 

Stripdagen enzovoorts. In 2014 heeft een groep medewerkers zich na het vertrek van Arco van Os als 

festivaldirecteur bereid verklaard om De Stripdagen voortaan vanuit eigen huis te organiseren. De 

Stripdagen 2015 wordt de eerste editie die op deze manier wordt georganiseerd.  

 

De Stripschapprijzen 

De Stripschapprijs is in 2013 naar Paul Teng gegaan, de P. Hans Frankfurtherprijs naar Ron Poland 

van Strips in Voorraad en de Bulletje en Boonestaak Schaal naar Patty Klein. De Stripschapprijs ging 

in 2014 naar Fred de Heij, de P. Hans Frankfurtherprijs naar Rob van Bavel en de Bulletje en 

Boonestaak Schaal naar Frits van der Heide. Verder viel een groot aantal albums in de prijzen. Han 

Peekel trad in beide jaren op als presentator van de prijsuitreiking. In 2014 waarschijnlijk voor het 

laatst. In 2013 namen we afscheid van Piet IJssels als burgemeester van Gorinchem. Hij werd 

opgevolgd door Anton Barske. De burgemeester van Gorinchem reikt traditioneel de Stripschapprijs 

uit omdat De Stripdagen daar wordt georganiseerd. 

 

Oud papier 

Het Stripschap zamelt oud papier in voor kinderspeelplaats Kindervreugd in Beverwijk. Met het geld 

dat de kinderspeelplaats krijgt voor het oud papier kunnen activiteiten en materialen worden 

gefinancierd. 

 

Audiovisueel archief 

Mede dankzij de komst van deskundige medewerkers is er sprake van een substantiële uitbreiding van 

het audiovisueel archief. Duizenden foto’s en tekeningen zijn inmiddels al gescand en het filmarchief 

staat op dvd en wordt ieder jaar uitgebreid met nieuwe producties. Het Stripschap heeft een grote 

collectie interviews op tape staan. In 2014 is een begin gemaakt met het digitaliseren hiervan. 

 

 


