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De realisatie van het stripboek over Israël Samuel Kropveld - op Urk 
bekend als ‘Japien de Joode’, en zijn gezin, gaat door! Bijdragen van 
particulieren en bedrijven, voorinschrijvingen op het stripboek en een 
crowdfundingsactie voor de laatste pagina’s en het lesmateriaal hebben 
het minimaal benodigde bedrag bij elkaar gebracht om het stripboek te 
realiseren.

Striptekenaar Danker Jan Oreel 
tekende proefstrip!

Stripboek gaat door!

De verhaallijn en de scenario’s zijn 
in concept klaar. De opdracht voor 
het stripboek wordt officieel aan 
de tekenaar en de tekstschrijver 
verstrekt.
De verhaallijn van het stripboek be-
staat uit drie lagen: de onderste laag 
is de geschiedenis van de Joden-
vervolging in Nederland tijdens de 
Tweede wereldoorlog. Daarboven 
ligt de geschiedenis van de familie 
Kropveld. Een klein verhaal, waar 
de meeste anti-Joodse maatregelen 

van de Duitsers terug te vinden 
zijn en hun vernietigende uitwer-
king hebben. Bovenste laag van 
de verhaallijn gaat over vier Urker 
jongeren die toevallig in aanraking 
komen met de geschiedenis van de 
familie Kropveld op Urk en deze 
verder uit gaan zoeken.
Meer kunnen we niet vertellen, 
maar de jongeren blijven niet alleen 
op Urk en hun zoektocht wordt 
heel bijzonder!

In een vorige nieuwsbrief hebben 
wij u al laten weten dat wij zeer blij 
zijn met de medewerking van de 
‘Vrienden van Urk’, de historische 
vereniging op Urk die ook de grote 
fotocollectie van het Museum Het 
Oude Raadhuis in beheer heeft. 
In de komende maanden is er nog 
meer illustratief materiaal nodig 
van vroeger, maar ook van nu.
Naast het illustratiemateriaal heb-
ben de tekenaar en de tekstschrijver 
ook kennis van bepaalde plaatsen 
nodig. Zo gaan ze met ons, maar 
ook natuurlijk zonder ons op reis 
naar Urk, Amsterdam, enz.
Het werk van Danker Jan Oreel en 
Frank Jonker kenmerkt zich, in hun 
eerdere samenwerking aan histori-
sche strips, door de correcte weerga-
ve en historische betrouwbaarheid. 
Het belang van een correcte- en 
historisch betrouwbare weergave 
van deze geschiedenis is voor ons 
zeer groot. 
Hoe mooi het stripboek straks ook 
kan worden, het wordt nooit een 
mooi verhaal.

Verhaallijn en scenario’s

Mee-lezers
Door de samenwerking van Dan-
ker Jan Oreel als tekenaar en Frank 
Jonker als tekstschrijver zien wij uit 
naar een stripboek van hoge kwali-
teit en niveau.
De benodigde kennis van de ge-
schiedenis van de Jodenvervolging 
in Nederland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en van de geschiede-
nis van Urk, tussen 1936 en 1942, 
is bij ons aanwezig. Toch hebben 
we gekozen voor een aantal meele-
zers die met ons meekijken, om zo 
samen voor een correcte- en his-
torisch verantwoorde inhoud te zor-
gen van stripboek en lesmateriaal.

Illustraties en reizen



https://stichting-odulphus.nl

In de afgelopen maanden hebben 
wij uit verschillende hoek onver-
wachte steun ontvangen. Steun-
betuigingen in de vorm van goed 
woorden en goede wensen, maar 
ook sympathiek acties van mensen.
Zo ondernam Willy Snoek - Kra-
mer op Urk het 
initiatief voor 
een ingezonden 
brief waarbij zij 
mensen opriep 
om dit project 
te steunen. 
Vervolgens 
zamelde zij op 
verschillende manieren het prachti-
ge bedrag van €283,- bij elkaar.

Verrast waren wij ook door de 
PKN-gemeente te Tollebeek die 
spontaan de collecte op de jaarlijk-
se Israëlzondag voor het stripboek 
bestemde. Opbrengst: €150,-

Van Kwalitaria de Bolder op Urk 
ontvingen we de bijdrage van 
€250,-

Visscher Seafood schonk ons €250,-

Oromar B.V. droeg €500,- bij.

Anoniem
Ontvingen we van bedrijven en 
organisaties: €500,- + €500,- + 
€1000,-

Dayseaday schonk €2500,- terwijl ze al een eerdere gift hebben gedaan. 
Toen ze onze crowdfundingsactie zagen wilde ze deze een ‘boost’ geven. 
Nou, dat is gelukt!

Onverwachte steun

De teller van de crowdfundingsactie stond, bij het versturen van deze 
nieuwsbrief, op €6.728 ,- Giften van €5,- of meer. Met hartverwarmende 
reacties en bemoedigingen.
De crowdfundingsactie loopt door tot 31 oktober.

Alle gevers, hartelijk dank!

Voorinschrijving
De voorinschrijving van het stripboek loopt door. Wij proberen op allerlei 
manier een zo groot mogelijke oplage te bereiken en daardoor een zo groot 
mogelijke verspreiding. Voorinschrijving  is mogelijk per exemplaar, maar 
ook in grotere aantallen. Voorinschrijving kan op de site van Stichting 
Odulphus. 

Sponsoring
Om dezelfde reden blijft sponsoring ook mogelijk. Wilt u meehelpen 
d.m.v. sponsoring, dan hebben wij vele aantrekkelijke mogelijkheden. Als 
erkende Anbi-stichting is uw sponsoring aftrekbaar van de belasting.
Heeft u vragen, en- of opmerkin-
gen over de stichting of dit pro-
ject? Neem dan contact met ons 
op.
info@stichting-odulphus.nl
Rek.nr.:NL33 RABO 0352 7334 62
ten name van:  Stichting Odulphus
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