Boekhandel De Gouden Veer
Herman Van Hove
Duinendreef 13
2950 Kapellen

Turnhout, 23 maart 2022

Dag meneer Van Hove,

BeSte
boekHanDelaar,
Stript u Mee
op een nieuW
groeiend
terrein
voor Uw
publiek?

U kent ongetwijfeld de beroemde scène met de madeleine
uit Marcel Prousts À la recherche du temps perdu. Als de
verteller een stuk van dat koekje bijt, roept de smaak een
golf van jeugdherinneringen bij hem op.

Hetzelfde geldt misschien ook wel voor uw band met
strips. De kans is groot dat u als kind beeldverhalen
las. Maar sinds het einde van uw kindertijd heeft u
vermoedelijk amper strips gelezen, om welke reden dan
ook. En ja, er doet een resem vooroordelen over strips
de ronde – ik hoef ze u niet op te sommen, u kent ze vast.
Waardoor u waarschijnlijk geen of nauwelijks graphic
novels in uw winkel aanbiedt, wat jammer is.

Daarom schrijf ik u. In dit pakket vindt u een gratis proef
exemplaar van het literaire tijdschrift Stripgids. Een echte
gids die de Volkskrant omschreef als “het mooiste stripblad
van Europa”. Oordeelt u zelf.

Kaskrakers
Waarom u dit krijgt? Eenvoudig: omdat Stripgids
wellicht bij u en uw klanten een ‘madeleine’-effect à la
Proust uitlokt.

“Mooiste stripblad
van Europa”
D E VO L K S K R A N T

lees
verder

👉

Bovendien zijn er vandaag steeds meer geweldige
beeldverhalen die een nieuw publiek bekoren.

En hoe: denk maar aan kaskrakers als Dagen van zand
van Aimée de Jongh en De Arabier van de toekomst van
Riad Sattouf. Strips zijn zoveel meer dan de bekende,
langlopende reeksen.

De spanNende avonturen van
Boekhandel De Gouden Veer?
Door Stripgids in uw aanbod op te nemen, helpt u uw
publiek om zich te oriënteren in een nieuw, spannend
en groeiend gebied. En onderscheidt u zich van andere
boekhandels, die wellicht minder avontuurlijk zijn dan u.

Intussen is het tiende nummer van de halfjaarlijkse Stripgids
uit. Bestelt u graag nog exemplaren van nummer 9 (juni
2021) of nummer 10 (december 2021)? Dat kan via het
vertrouwde Centraal Boekhuis. Midden juni brengen we
nummer 11 uit.

“Une madeleine
de Proust”

Als u vragen, ideeën of opmerkingen heeft: bel of mail
gerust. Ik bel u binnenkort alvast zelf eens op om te polsen
naar uw oordeel.

EEN UITDRUKKING IN HET FRANS
VO O R I E T S DAT H E R I N N E R I N G E N
UIT DE JEUGD OPROEPT

Met veel dank voor uw aandacht en tijd,

Roel Daenen
hoofdredacteur
roel.daenen@stripgids.org
+32 496 62 66 08

