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Expositie ‘Marten Toonder ‘Een Heer van Stand’’  
 

 
 

t/m 29 oktober 2022 
Museum Lunteren, dinsdag t/m zaterdag, 13:30 – 16:30 uur 
Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren 
 

Marten Toonders Bommelsaga: beeldliteratuur van de bovenste plank 
 
Dijkstra & Evenblij terplekke vanuit Lunteren | NPO radio 1 | BNNVARA | 12 juni 2022 
 
In het Museum Lunteren kan je nu niet eerder vertoond werk bewonderen van Marten Toonder. Als 
geestelijk vader van Bommel en Tom Poes is hij zonder twijfel de invloedrijkste tekenaar van de vorige eeuw. 
Hij was een inspiratiebron voor striptekenaars en beeldverhaalmakers wereldwijd. 
 
Striptekenaar Gerben Valkema vertelt ons wat er zo bijzonder was aan zijn verhalen. 
 
Bekijk hier het interview via de verkorte URL   https://ap.lc/JKWgr   of scan de QR-code. 
 

https://museumlunteren.nl/verwacht/
https://ap.lc/JKWgr
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Vrijdag 3 juni 2022 is in Museum of Comic Art de 
tentoonstelling ’70 jaar een vrolijk weekblad’ geopend door 
Daan Jippes en Ferdi Felderhof.  
 
Op de tentoonstelling is er ook veel aandacht voor Marten Toonder en de 
Toonder Studio’s medewerkers.  
 
Heer Bommel en Tom Poes stonden van 1955 tot 1969 en in de begin jaren 80 als 
ballonstrip in Donald Duck. De verhalen en de tekeningen werden verzorgd door 
de Studio’s medewerkers. De medewerkers van de Toonder Studio’s leverden 
ook verhalen gebaseerd op ‘Walt Disney Comics and Stories’ en eigen verhalen 
voor het weekblad, zoals ‘Kleine Hiawatha’, ‘De Grote Boze Wolf’ en ‘Douwe 
Dabbert’. Andere bijdragen waren de vele tekstverhalen die door de 
medewerkers werden geïllustreerd.  
 
t/m 30 oktober 2022 
Tentoonstelling ‘70 Years of Dutch Disney Comics’ 
MOCA Museum of Comic Art 
Bomstraat 11, 2202 GH Noordwijk 
 
 

t/m 30 oktober 2022 
Tentoonstelling ‘Storyworld Spotlight Donald Duck’ 
Storyworld 
Nieuwe Markt 1, 9712 KN Groningen 
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Argus: ‘Een aardige anekdote, een leuk nieuwtje en zo’. 
 
Daar zit ’ie dan, op een sokkel van ruim een meter hoog: Argus!  
 
Naast de beelden die er al zijn van heer Bommel (Den Bommel), Tom 
Poes, markies de Canteclaer, burgemeester Dickerdack, professor 
Prlwytzkofski en Terpen Tijn (Rotterdam) is nu ook de journalist van 
de Rommeldamse Courant in vereeuwigd. 
 
Gisteren werd het beeldje op de Nieuwezijds Voorburgwal in 
Amsterdam onthuld.  
 
Het beeld is een initiatief van de opiniekrant Argus. Daarin schrijven 
vooral oud journalisten. Die waren dan ook goed vertegenwoordigd 
onder het aanwezige publiek. 
 
De locatie is gekozen vanwege de vele krantenredacties en -
drukkerijen die in het verleden aan de Nieuwezijds gevestigd waren. 

De onthulling werd gedaan door Cisca Dresselhuys (oud-hoofredactrice van Opzij en een van de regelmatige 
medewerkers aan Argus) samen met de ontwerpster van het beeld, Saske van der Eerden. 
Foto Klaas Driebergen 
 
“Een aardige anekdote, een leuk nieuwtje en zo”. 
 
Dat is een citaat uit het verhaal ‘Tom Poes en eh… dinges’, (BV42, 1950-51). In de bewuste aflevering heeft 
Tom Poes zojuist dokter Galpieper laten komen als heer Ollie buiten kennis is geraakt na het schilderen van 
een zelfportret. 
 
“Doch de bekwame dokter werd ernstig gehinderd in zijn onderzoek door het binnendringen van een aantal 
journalisten. Het is een raadsel waar dat soort lieden altijd vandaan komt wanneer er iets aan de hand is, ze 
schijnen het te ruiken. […] 
 
‘Ik hoor daar, dat uw vriend ziek geworden is, terwijl hij een meesterwerk schilderde!’ riep de journalist 
Argus, een blocnote openslaand. ‘Vertel eens wat u weet. U kent dat, een aardige anekdote, een leuk 
nieuwtje en zo. Vertel eens.’ […] 
 
Dokter Galpieper wrong zich tussen de opgetogen menigte uit en wendde zich somber tot Tom Poes. 
‘Ik zal uw vriend naar het hospitaal doen vervoeren,’ sprak hij. ‘Er is niet veel leven meer in en deze omgeving 
is niet geschikt voor het stellen van een zuivere diagnose.’ 
‘Aha! Vertel eens!’ riep Argus opdringend. ‘Dat is een pakkende bijzonderheid.’” 
 
Wilt u het beeld ook in het echt bewonderen: een leuke gelegenheid waarbij dat kan, is de 
Toonderwandeling die vrijdag 1 juli aanstaande wordt georganiseerd door Klaas Driebergen en Historizon. 
 
 

 
 

1 juli 2022 (vrijdag) 
Toonderwandeling door Amsterdam van 10:00 – 16:30 uur 
Klaas Driebergen in samenwerking met Historizon 
www.klaasdriebergen.nl 
 
 

http://www.klaasdriebergen.nl/
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9 juli 2022 (zaterdag) 
Toonderdagtocht Rotterdam en Leiden van 9:00 – 17:00 uur 
Klaas Driebergen in samenwerking met Historizon 
www.klaasdriebergen.nl 
 
 

3 september 2022 (zaterdag) 
Lezing Bommel en de Bijbel door Klaas Driebergen 
Toegang € 12,00 (inclusief bezoek aan de tentoonstelling) 
Museum Lunteren, 12:00-13:30 uur 
Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren 
http://www.klaasdriebergen.nl/ 
 
 

12 - 17 september 2022 
Reis naar ‘Het Ierland van Marten Toonder’ 
Zesdaagse busreis door Ierland 
Klaas Driebergen in samenwerking met Historizon 
www.klaasdriebergen.nl 
 

 

http://www.klaasdriebergen.nl/
http://www.klaasdriebergen.nl/
http://www.klaasdriebergen.nl/

