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‘Hoever is het?’. Vanwege Corona en allerlei ontwikkelingen moesten we even 
pas op de plaats maken, maar nu hier dan eindelijk weer een nieuwsbrief met 
de laatste stand van zaken. Zoals we hier boven al hebben aangegeven: de tekst-
schrijver Frank Jonker heeft de definitieve tekst van het stripboek over de fami-
lie Kropveld afgerond en tekenaar Danker Jan Oreel is druk met tekenen. Hier-
onder ziet u een uitsnede van de eerste nog niet ingekleurde pagina. Wat meteen 
opvalt is de grote herkenbaarheid van de strip. Alle maanden van voorbereiding 
voor tekst en afbeeldingen werpt direct z’n vruchten af. Wie Urk ook maar een 
beetje kent zal veel herkennen in deze eerste van het 48-pagina dikke stripboek. 
Meer nieuws? Sla snel om!

Tekst klaar, tekenaar druk!



https://stichting-odulphus.nl

Nieuwe ontdekkingen
De voorbereidingen voor het 
stripboek heeft ook verrassende 
ontdekkingen opgeleverd. Het boek 
over het verhaal van de familie 
Kropveld uit 1995, is slechts een 
samenvatting van een onderzoek uit 
1993-1995. Nu 27 jaar later blijkt 
er zoveel meer toegankelijk voor 
onderzoek en vooral gedigitaliseerd 
dat er veel nieuwe feiten en we-
tenswaardigheden boven water zijn 
gekomen. Een aantal van die kleine 
ontdekkingen krijgen ook een plek 
in het stripboek. Kent u het verhaal 
over de familie Kropveld al? Reden 
temeer om straks dit aangrijpende 
verhaal opnieuw te lezen.

Uitgever: 
Stichting Urker Uitgaven
Het was de wens van ons als Stich-
ting Odulphus om Stichting Urker 
Uitgaven als uitgever te hebben 
voor het stripboek. In 1995 heeft 
Stichting Urker Uitgaven ook de 
uitgave van het boek ‘Een ver-Urk-
te  Israëliet, het levensverhaal van 
Japien de Joode’, verzorgd. Wij zien 
dit stripboek graag opgenomen in 
het indrukwekkende bestand van 
uitgaven van de stichting over de 
geschiedenis van Urk. De voorbe-
reidende gesprekken waren zeer ple-
zierig en Stichting Urker Uitgaven 
heeft aangegeven de uitgave graag 
samen met ons te willen verzorgen.

Presentatie vertraagd
Aanvankelijk was de wens om het 
stripboek vlak voor de 4 mei-her-
denking op Urk te presenteren, 
maar dat gaat helaas niet lukken. 
Corona gooit ook hier op allerlei 
manieren roet in het eten. Daar-
door zal naar verwachting het 
boek in juni klaar zijn en daarna 
gedrukt worden. De presentatie zal 
pas in september plaatsvinden. De 
voorbereidingen daar voor zijn ook 
al van start gegaan. Er wordt nog 

nagedacht over een passende locatie 
en daar zijn al goede ideeën voor. 
Ook de invulling van de dag van 
presenteren is van belang. Ook daar 
wordt hard aan gewerkt.

Drukker bekend
Drukkerij GBU uit Urk wil zorg 
dragen voor het drukken van het 
boek. Tevens wordt de distributie 
daar ondergebracht. We hebben alle 
vertrouwen in de kwaliteit van het 
drukwerk en een zorgvuldige- en 
snelle distributie .

Stripboek naar scholen in 
provincie Flevoland
Vanaf het allereerste begin over het 
stripboek leefde het idee om het 
boek gratis aan de scholen aan te 
bieden. Zo gaat het ook gebeuren! 
Alle groepen 8 van de basisscholen 
en de brugklassen van de Mid-
delbare Scholen in de provincie 
Flevoland ontvangen drie exem-
plaren van het stripboek plus gratis 
toegang tot het educatief materiaal. 
Dit laatste bestaat uit lesmateriaal 
voor de klas en begeleidend materi-
aal voor de onderwijzers en leer-
krachten.

Het boek is straks natuurlijk voor 
iedere school te bestellen op de 
website. 

Nieuwe website op stapel
Om het stripboek straks zo goed 
mogelijk onder de aandacht te 
brengen en ook voor iedereen 
verkrijgbaar te maken, wordt er 
een website ontwikkeld waar het 
verhaal van de familie Kropveld op 
Urk, voor- en  tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, in het kort te lezen 
is. Het stripboek kan daar ook 
daadwerkelijk worden besteld en 
het speciaal hiervoor ontwikkelde 
educatieve materiaal kan gratis 
worden gedownload. Het lesmate-
riaal is bedoeld voor groep 8 van de 
basisschool en de brugklas van de 
Middelbare School.

De website wordt gemaakt door het 
Urker bedrijf SPIKKER. 
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