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Beste Toonderliefhebber, 
Hierbij Rommelbode nummer 42 met informatie over de komende Toonder 
activiteiten. 
 
19 januari 2020 (zondag) 
Boekpresentatie ’Nu begrijpt u wat ik bedoel!, heer Bommel en Tom Poes, van 
krantenstrip tot boek’, deel 2 van een serie van 3 boeken. Deel 1 en 3 verschijnen in 
de loop van 2020. 
Wij (Jack Didden, Erik Können en Paul Verhaak) presenteren met enige trots het 
eerste deel van een unieke reeks van drie boeken. Marten Toonder schreef 
gedurende een periode van 45 jaren niet minder dan 177 verhalen over Heer Bommel 
en Tom Poes. Die worden inmiddels terecht tot de moderne Nederlandse literatuur 
gerekend. Eerst gepubliceerd als 
dagblad strips in de kranten 
verschenen de verhalen in de loop der 
jaren ook in boekvorm. Dit 
resulteerde uiteindelijk in de zoge-
naamde Pandareeks, de laatste waar 
Toonder zelf de hand in heeft gehad. 
Maar hoe verliep de omzetting van 
eerste versie in de kranten naar de 
definitieve boekvorm? Dat proces is 
nu voor het eerst gedetailleerd in 
kaart gebracht. Zeven jaar lang zijn de 
drie schrijvers, Jack Didden, Erik 
Können en Paul Verhaak, bezig 
geweest de twee versies met elkaar te 
vergelijken. Een monnikenwerk dat heeft geleid tot nieuwe inzichten en verrassende 
ontdekkingen. 

Toch gaat dit boek niet alleen over de tekstuele ingrepen die Toonder pleegde voor 
de Panda-uitgave. De auteurs hebben ook in kaart gebracht waar de tekst afweek van 
de illustraties, er zijn nieuwe ontdekkingen gedaan over de bronnen van Toonders 
verhalen, over zijn woordgebruik en zijn thema’s. 
Cultuurtoren Honsoirde, abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6a, 5253 VP Nieuwkuijk 13:00 uur. 
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19 januari 2020 (zondag) 
Tentoonstelling ‘Heer Bommel en Tom Poes door de jaren 
heen’ open op de 4 zondagen van 19 januari t/m 9 
februari van 13:00 tot 17:00 uur. Op de eerste zondag 
boekpresentatie van ‘Nu begrijpt u wat ik bedoel’. 
Cultuurtoren Honsoirde, abdij Mariënkroon, Abdijlaan 6a, 5253 
VP Nieuwkuijk 
 

 
 
 
 
 

 
25 januari 2020 (zaterdag) 
Vaste prik tijdens Scheltema's Stripdagen: een mooie middag rondom Marten 
Toonder! Van de partij zijn Klaas Driebergen en Rob Barnhoorn. Klaas Driebergen zal 
de connectie tussen Ierland en Toonders werk toelichten, en Rob Barnhoorn zal 
ingaan op de betekenis van Toonders verhalen voor onze huidige tijd. Dit zijn twee 
aspecten van Toonders werk die zowel kenners als andere liefhebbers van Toonders 
werk zeer interessant zullen vinden. 
Aanvang 15:00 uur. 
Boekhandel Scheltema, Rokin 9, Amsterdam, Extra info. 
 

Tot 2 februari 2020, Tentoonstelling Marten Toonder in Grootegast. 
Diegenen die  de tentoonstelling in het Drukkerij 
Museum in Etten Leur gemist hebben kunnen deze nu 
ook in het noorden bekijken. De expositie is te zien in 
de Museumdrukkerij in Grootegast. Er liggen originele 
tekeningen in de vitrines en er zijn voorbeelden te 
vinden van het weekblad Tom Poes en er liggen boeken 
over Panda en Kappie. Ook zijn originele drukvormen te 
zien, waar vroeger de kranten strips mee afgedrukt 
werden. Op speciale informatieborden wordt tekst en 
uitleg gegeven over Toonder en zijn werk. Daarbij komt 
ook de Tweede Wereldoorlog nadrukkelijk in beeld. In 
die periode stopte hij tijdelijk met de strips in de 
kranten omdat ‘Tom Poes ziek was’. De expositie, met 
de naam “Marten Toonder, een uniek dubbeltalent”, 

kan worden bekeken tot 2 februari 2020. 
25 oktober 2019 – 2 februari 2020 De Museumdrukkerij 
Legolaan 1c, 9861 AC Grootegast, Extra info. 

https://www.scheltema.nl/evenementen/scheltemas-stripdagen/scheltemas-stripdagen-het-leven-van-marten-toonder-met-klaas-driebergen-en-rob-barnhoorn/
https://www.museumpleingrootegast.nl/museumdrukkerij/
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16 februari 2020 (zondag) 
Lezing ‘Bommel en de Bijbel’, Klaas Driebergen, 15:00 - 16:30 uur 
Grote- of Johanneskerk, Kerkplein 4, 2941 AD Lekkerkerk, Extra Info. 
 

27 februari 2020 (donderdag) 
Lezing ‘Bommel en de Bijbel’, Klaas Driebergen, 14:30 - 16:30 uur 
De Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, 9404 GE Assen, Extra info. 
 

14 en 15 maart 2020 (zaterdag en zondag) 
2de Zaltbommelse Bommeldagen, 10:00 – 16:00 uur 
De Poorterij, Nieuwstraat 2, 5301 BD Zaltbommel, Extra info. 

 
26 maart 2020 (donderdag) 
Lezing ‘Bommel en de Bijbel’, Klaas Driebergen, 20:00 
- 22:00 uur 
Oudshoornse Kerk, Oudshoornseweg 90, 2401 LC Alphen aan 
den Rijn, Extra info. 
 

4 april 2020 (zaterdag) 
20ste Oost-Nederlandse Stripboekenbeurs 

 
Grote of Lebuinuskerk, Nieuwe Markt 32, 7411 PC Deventer, Extra info. 
 

19 april 2020 (zondag) 
Lezing ‘Bommel en de Bijbel’, Klaas Driebergen. 
Zevenhuizen (ZH), nader info volgt, Extra info. 
 
22 april 2020 (woensdag)  

Lezing ‘Bommel en de Bijbel’, Klaas Driebergen 20:00 uur. 
Honselersdijk kerkgebouw (Achter de Bergen 6), Extra info. 

https://www.vrijzinnig.nl/actueel/agenda/evenement/39-lezing-bommel-en-de-bijbel.html
https://www.vrijzinnig.nl/actueel/agenda/evenement/40-lezing-bommel-en-de-bijbel.html
https://www.facebook.com/events/432779024291862/
https://www.klaasdriebergen.nl/agenda/
http://www.oostnederlandsestripboekenbeurs.nl/
https://www.klaasdriebergen.nl/agenda/
https://www.klaasdriebergen.nl/agenda/
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2 mei 2020 (zaterdag) 

108ste geboortedag Marten Toonder. 
Marten Toonderlezing en Bommelbeurs. 
Marten Toonderplein en Gemeentebibliotheek, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam  
 

3 mei 2020 (zondag) 
14de Strips op de Markt 
Goudse Markt,  2801 JW Gouda, Extra info. 
 

16-17 mei 2020 (zaterdag-zondag) 
35e Brabants Stripspektakel. 
 
Zaterdag 10:00-1700 en zondag 10:00-16:00 uur. 
Indoor-Sportcentrum Eindhoven, Theo 
Koomenlaan, 5644 HZ Eindhoven, Extra info. 
 

18-23 mei 2020 (maandag-zaterdag) 
REIS NAAR HET IERLAND VAN MARTEN 
TOONDER 
Een zesdaagse busreis langs de plekken in Ierland 
waar Marten Toonder graag kwam 
Reisleider: Klaas Driebergen, in samenwerking met Historizon. Extra info 

 

 

 

De actuele agenda is altijd op de website www.toondertijd.nl te raadplegen. 
 

 

https://www.stripsopdemarkt.com/
http://brabantsstripspektakel.com/info/
https://www.klaasdriebergen.nl/tweede-reis-het-ierland-van-marten-toonder/
https://toondertijd.nl/kalender/

