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Na het oponthoud door het Coronavirus en ziekte van illustrator Dan-
ker Jan Oreel, is het dan eindelijk zover. De datum staat gepland: 17 
april wordt het stripboek gepresenteerd op een bijzonder locatie op 
Urk. Illustrator Danker Jan Oreel is gelukkig weer opgeknapt en te-
kent helemaal, zoals hij het zelf zegt ‘in de flow’. Het programma bij de 
presentatie bestaat uit een tweetal bekende sprekers over de relatie tus-
sen Urk en de Joden van Amsterdam en het hedendaagse antisemitisme. 
Als alles meezit kan het verhaal over de familie Kropveld zelfs nog op 
de scholen behandeld worden voor de 4 mei herdenking 2023.

17 april 
Presentatie stripboek!

Scholen ontvangen vooraan-
kondiging
Alle basis- en Middelbare scholen 
in de provincie Flevoland ontvan-
gen een vooraankondiging over 
de verschijning van het stripboek 
met het bijbehorende lesmateriaal. 
Zodra het stripboek gedrukt is ont-
vangt iedere bassischool en brugklas 
Middelbare school in de provincie 
Flevoland drie gratis exemplaren. 
Wil men met het stripboek en het 
gratis lesmateriaal aan de slag dan 
kan men daarvoor de benodigde 
hoeveelheid stripboeken bestellen. 
Het lesmateriaal is gratis te down-
loaden op de site van het stripboek. 
Het stripboek en lesmateriaal is 
natuurlijk ook beschikbaar voor 
scholen buiten de provincie.



Historisch verantwoord
Illustrator Danker Jan Oreel heeft 
meerdere boeken getekend met 
als onderwerp ‘de geschiedenis 
van...’. Opvallend in zijn werk is 
de zorgvuldigheid waarmee hij 
onderwerpen illustreert. Hij maakt 
veel gebruik van oude foto’s en doet 
veel onderzoek om het geheel zo 
historisch betrouwbaar mogelijk 
te maken. Meindert en Jelle van 
Stichting Odulphus hebben, samen 
met de ‘Vrienden van het Museum 
Het Oude Raadhuis’ een databa-
se opgezet met foto’s geselecteerd 
op onderwerp, persoon, jaartal en 
of gebeurtenis. Vooral de Urker 
klederdracht is één van de moeilij-
ker zaken om goed te tekenen. Het 
moet natuurlijk wel kloppen. Dit 
geldt niet alleen voor de tekenaar, 
maar ook voor de inkleurder.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal wordt volledig 
verzorgd door Metis Onderwijsad-
vies. Zij zijn aan de slag gegaan met 
het complete verhaal van de familie 
Kropveld, zoals dat vorm gegeven 
is door tekstschrijver Frank Jonker. 
Het complete lespakket is gericht 
op  groep 8 van de basisschool en 
de brugklas Middelbare school.
Tussentijds is het materiaal steeds 
geëvalueerd en waar nodig aange-
past of uitgebreid. Het was ook 
een soort groeiproces omdat het 
illustratiemateriaal uit het stripboek 
nog niet klaar was. Er wordt in het 
lesmateriaal natuurlijk uitgebreid 
gebruik gemaakt van de illustraties 
uit het stripboek, maar ook van 
daarbuiten. Metis Onderwijsadvies 
zorgt voor de teksten en vormge-
ving van het lesmateriaal.

Tekstschrijver, een vak apart
Frank Jonker was het eerste klaar 
met de teksten van het stripverhaal. 
Hij wist het verhaal van Japien de 
Joode uit het boekje ‘Een ver-Urkte 
Israëliet’, met alle soms gecompli-
ceerde scenario’s die daar bij horen, 
om te zetten naar een stripverhaal 
voor jongeren van nu. Maar dat 
niet alleen. Frank is tot aan het 
laatste moment intensief betrokken 
bij het eindresultaat. Ook tijdens de 
ontwikkeling van het stripboek, bij 
het verschijnen van steeds nieuwe 
pagina’s, is Frank actief met het 
voorstellen van aanpassingen of 
wijzigingen waardoor de kwaliteit 
steeds beter wordt. Dat kan soms 
gaan over hele kleine aanpassin-
gen of het gebruik van een andere 
woordkeuze. Frank is onmisbaar 
voor het goede eindresultaat.

Presentatie op bijzondere 
locatie op Urk
Er is veel nagedacht over het juiste 
tijdstip van presenteren, maar 
ook over de locatie waar dat zou 
moeten gebeuren. Wat betreft het 
juiste tijdstip is natuurlijk rekening 
gehouden met alle betrokken par-
tijen. Dat betekent in de praktijk 
allereerst alle joodse- en christelijke 
feest- en herdenkingsdagen, maar 
ook de dagen waarop de leden van 
de familie Kropveld zijn vermoord 
in Sobibor. En de locatie? Die heeft 
alles te maken met het moment 
waarop Israël Samuel Kropveld 
voor het eerst het eiland Urk zag.

Druk en uitgever
Het drukwerk van het stripboek 
wordt verzorgd door drukkerij 
GBU op Urk. Van daaruit vindt 
tevens de distributie plaats. Het 
stripboek wordt uitgegeven door 
Stichting Urker Uitgaven. Temid-
den van het grote aantal uitgegeven 
boeken over de geschiedenis van 
Urk is de uitgave van het stripboek 
een soort thuiswedstrijd en het ver-
haal van de familie Kropveld is ook 
een echt Urker verhaal. Daarmee 
zeggen we meer dan we aanvanke-
lijk misschien direct beseffen:  het 
verhaal van de familie Kropveld is 
het verhaal over Urker-Joden. 

Stripboek verkrijgbaar
Na het drukken van het stripboek 
gaat direct de distributie van start. 
‘Direct’ wil zeggen: nog wel onder 
embargo. Pas na de officiele pre-
sentatie is het te koop in de boek-
handel. Naast de boekhandel is het 
stripboek straks ook verkrijgbaar in 
de bekende Musea en herdenkings-
plaatsen. Het gaat dan om Musea 
en herdenkingsplaatsen waar een 
relatie ligt met de geschiedenis van 
het Jodendom en de Tweede We-
reldoorlog. Kent u instellingen en/
of organisaties waar het stripboek 
op z’n plaats zal zijn? We zijn blij 
met uw tip of advies.


