
Stripboek over de Oude Hollandse 
Waterlinie in het Rampjaar 1672 

Schetsen, schilderijen, verfpotjes en kwasten, zodra je 
binnenkomt in het atelier van Fred de Heij valt het op dat overal 
iets te zien is. Elke vierkante meter in het kleine atelier is gevuld. 
Striptekenaar Fred de Heij (60) vertelt over zijn bijdrage aan 
het stripboek ‘Het Waterwapen’.

Hoe ben je begonnen als striptekenaar?
‘’Ik ben begonnen als illustrator, en later ben ik striptekenaar 
geworden. Op de kunstacademie had ik als bijvak ook nog 
schilderen. Dus eigenlijk alles wat met tekenen te maken heeft, 
kan ik doen.’’

Kun je jezelf goed onderhouden als je alleen maar illustreert?
‘’Ja, het is eigenlijk het enige wat ik wil en doe. Ook als ik geen 
opdrachten heb, ben ik ook constant aan het tekenen. Als 
bijvoorbeeld de televisie saai is, zit ik bij de televisie te 
tekenen.’’

Fred de Heij loopt naar zijn tekentafel. Op de tafel liggen 
opgestapelde schetsen, boeken en schrijfwaar. Terwijl hij aan 
het praten is, laat hij zien hoe hij een schets van het stripboek 
uittekent met vulpen op een papier.



Hoe ben je terechtgekomen bij het stripboek over de Oude 
Hollandse Waterlinie?
‘’Ik zat een paar jaar geleden in de commissie van de 
stripschapprijs en toen vroeg er iemand of ik een stripboek 
wilde maken over een natuurkundige genaamd Paul Ehrenfest. 
Deze werd geschreven door Ad Maas. Op die manier leerde ik 
Ad kennen. De man die ons had gevraagd voor het stripboek 
Ehrenfest, heeft ons later gevraagd om te werken aan dit 
stripboek. Daarna heeft Ad Maas een synopsis geschreven 
voor het boek, en ik heb zelf een paar stripplaatjes gemaakt in 
het thema van de zeventiende eeuw. Daaruit mochten we het 
stripboek gaan maken.’’

Hoe werkt de samenwerking tussen jou en Ad Maas?
‘’Ik krijg in principe een pagina, soms meer, binnen van Ad. 
Daarna begin ik met het maken van een thumbnail. Dit is een 
tekening op een heel klein formaat zodat ik kan bedenken 
welk plaatje waar moet. Ik deel de pagina’s zelf in, dus soms 
zijn het negen plaatjes per pagina en soms ook elf of tien. 
Nadat ik de thumbnail heb gemaakt, teken ik het groter op 
papier. Daarna kleur ik het in met inkt. De laatste stap is dan 
het overzetten naar de computer, waar ik ook nog wat kleine 
aanpassingen kan verrichten.’’

Hoelang heeft dit project geduurd? 
‘’We begonnen 1 februari met het maken van het stripboek.
In minder dan een jaar hebben we het stripboek dus 
afgerond.’’

Het stripboek wordt verwacht in 2021. 
Wil je op de hoogte blijven van het stripboek? 

Houd de Oude Hollandse Waterlinie in de gaten voor updates.


