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De realisatie van het stripboek voor Israël Samuel Kropveld - op Urk 
bekend als ‘Japien de Joode’, en zijn gezin, is een waar groeiproces. Het 
is niet bepaald een expertise die de gemiddelde mens heeft. Het scena-
rio is bijna afgerond. Daarna gaat de scriptschrijver er mee aan de slag 
en vervolgens de tekenaar. Maar, eerst moeten we nog een aantal ont-
brekende pagina’s financieren. Want, we zijn er bijna, maar het gaat nu 
echt om de laatste bladzijden. En weet u, we willen alleen het hele ver-
haal vertellen! Pagina kopen?

Striptekenaar Danker Jan Oreel 
tekende proefstrip!

Stripboek in zicht!

Aanvraag spannend proces
Dat hele proces is heel erg span-
nend! Niet alleen omdat wij vinden 
dat het heel erg goed moet worden, 
maar ook omdat het ook steeds 
afwachten is of aangevraagde subsi-
dies worden toegekend. In de afge-
lopen maanden hebben we al heel 
veel toegekend gekregen en ont-
vangen. Daar zijn we heel dankbaar 
voor! Er zijn ook fondsen geweest 

die het project hebben afgewezen. 
Dat is niet altijd logisch of begrij-
pelijk, want zo’n aanvraag gaat heel 
zorgvuldig en vaak in overleg met 
het fonds. Als het dan na lange tijd 
van voorbereiding toch wordt afge-
wezen, dan is dat een hard gelach. 
Maar goed, dan gaan we gewoon 
verder met het volgende. Net zo-
lang tot we het doel hebben bereikt.

vfonds schenkt €15.000,-!
U begrijpt dat de blijdschap groot 
was toen we de uitslag van het 
vfonds hoorden: €15.000,-!
Het hele door ons aangevraagde 
bedrag is gehonoreerd.
Vfonds steunt jaarlijks ruim 200 
projecten die kennis over oorlog en 
conflict vergroten, het belang van 
en waardering voor de democrati-
sche rechtsstaat benadrukken en die 
mensen vaardigheden aanleren om 
zelf een actieve bijdrage te leveren. 

Daar hoort ook bij: waardering 
voor veteranen en politiemensen 
die zich in binnen- en buitenland 
inzetten om deze te beschermen 
en te handhaven. Met deze steun 
wil vfonds verschillende generaties 
inspireren en motiveren om, vanuit 
de lessen getrokken uit oorlog en 
conflict, actief bij te dragen aan een 
sterke democratische rechtsstaat en 
een vreedzame samenleving.
Hartelijk dank!
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Historische foto’s
Voor de realisatie van het stripboek 
zijn veel foto’s nodig. Foto’s van 
Urk nu, maar ook foto’s van Urk 
tussen 1936 en 1943. U begrijpt 
dat we daarvoor een beroep hebben 
gedaan op de deskundigen op dat 
gebied: de vrijwilligers van het Mu-
seum Het Oude Raadhuis te Urk 
en de ‘Vrienden van Urk’.
De vrijwilligers en vrienden van 
Urk hadden geen bedenktijd nodig. 
Het antwoord was gewoon direct 
en duidelijk: ‘Ja!’
Inmiddels is er al een enorm 
bestand van foto’s gedeeld met 
ons. Straks zeer bruikbaar voor de 
tekenaar om het geheel zo mooi en 
vooral historisch betrouwbaar weer 
te geven. Tijdens het overleg kregen 
we ook het geweldige bericht dat 
de Vrienden van Urk €1000,- bij-
draagt! Hartelijk dank.

Vereniging ‘Vrienden van Urk’
schenkt €1000,-!

Provincie Flevoland schenkt €10.000,-!

De Provincie Flevoland heeft een 
subsidie toegekend van €10.000,- 
op grond van het Erfgoedpro-
gramma Flevoland, Erfgoed van de 
toekomst.
Het overleg rond de subsidieaan-
vrage bij de Provincie Flevoland 
was vanaf begin zeer plezierig. Een 

goed en prettig overleg, maar vooral 
inhoudelijk. We merkten dat de 
beleidsmedewerkster zich zeer goed 
had voorbereid. 
De Gedeputeerde staten conclu-
deerden dat het project, realisatie 
Stripboek ‘Japien de Joode’, een 
maatschappelijk belang nastreeft 
dat past binnen het provinciaal 
beleid. De aanvraag is realistisch en 
heeft haalbare prestaties.
Ze zijn dan ook van mening dat 
onze aanvraag een wezenlijke 
bijdrage levert aan het toegankelijk 

maken van het erfgoed van Fle-
voland, vooral door de plaatsing 
van het Flevolandse verhaal van 
de familie Kropveld in de bredere 
context van de Nederlandse ge-
schiedenis.
Hartelijk dank!

Grote blijdschap natuurlijk!
We naderen het doel en zijn nog 
maar een paar duizend euro ver-
wijdert van de realisatie van het 
stripboek.

Nog een paar bladzijden
Nota bene! We zitten op €60.624,-!
Dat is bijna het streefbedrag!
Maar de tijd dringt want het mo-
ment dat we de striptekenaar een 
‘Go’ moeten geven komt dichterbij. 
Maar, redden we dat? Rond augus-
tus wil de striptekenaar aan de slag, 
dus: gaan we het halen?
Wie helpt ons om het verhaal com-
pleet te maken?
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