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‘Het Leidsch Dagblad was ook vrij snel
betrokken en zorgde voor aandacht bij
de bewoners door een jaar lang met
een feuilleton over de ontwikkelingen
van dit project te publiceren.’

Financiering Van Oirschot: ‘Ik heb
altijd affiniteit gehad met strips en had
tot doel om de zoektocht naar “de ziel”
in stripvorm te laten verschijnen.
Vandaar dat al snel een aantal Leidse
illustratoren betrokken raakte.’
Uiteindelijk moet zo’n project, 48
pagina’s gelijmd in omslag in een
oplage van ruim 50.000 exemplaren,
betaald worden. ‘Dit project is niet
opgezet als verdienmodel, maar moest
uiteraard wel gefinancierd worden.
Enerzijds gingen we met een team van
zeven man op zoek naar de ziel van de
stad en anderzijds moest die financiering er komen.’
Met hier en daar logo’s, personen en
panden van bedrijven en organisaties
in de strip was het gesponsorde
stripboek geboren. ‘Van begin af aan
was het idee dat wat we uit de stad
halen, ook weer teruggeven. We wisten
dat we budget nodig hadden voor de
tekenaars en de drukkosten. In april

begonnen we op drie manieren;
crowdfunding via een platform,
sponsoring van particuliere ondernemingen en het zoeken naar fondsen.
De respons was direct positief,
waardoor we besloten door te gaan.
Tot de daadwerkelijke productie in
oktober 2016 werkelijk van start ging,
was het risico vrij beperkt.’

De ziel zoeken Om de ziel te pakken
te krijgen, organiseerde het team
bijeenkomsten; zogenaamde stadssessies. De samenwerking met het
regionale dagblad kwam daarbij goed
van pas. Van Alewijk: ‘Elke maand
verscheen een spread over het thema
dat we die week daarna op wisselende
locaties zouden behandelen. Het eerste
thema was muziek, Een week van te
voren werkte een journalist van het
Leidsch Dagblad het thema van hun
kant uit en publiceerde een verhaal.
Daarnaast gebruikten we ook sociale
media om geïnteresseerden te lokken.
We vroegen mensen om, als ze
verhalen hadden over Leidse muziek,
naar de sessie te komen. Daar kwamen
ook bekende en minder bekende
muzikanten op af en was heel leuk. Zo

‘Ontstaan in
de kroeg’
ging dat met alle sessies. Verslagen van
die bijeenkomsten publiceerden we op
de website, zodat heel Leiden de
ontwikkeling kon volgen.’

Verschillende tekenstijlen De
rode draad door het verhaal is een
stagiair bij de redactie van het Leidsch
Dagblad, die op zoek gaat naar de
verhalen. Van Oirschot: ‘Deze stagiair
– Joppe – krijgt van de hoofdredacteur
de opdracht op zoek te gaan naar de
ziel van Leiden. Hij start met een
gesprek met de burgemeester en tekent
daarna zeven verhalen op over thema’s
als Leidse muziek, nijverheid, archeologie en innovatie.’
Er deden zeven tekenaars mee met dit
project. ‘De kans bestaat dan dat zo’n
stripboek daardoor niet één geheel
wordt. Maar doordat Joppe in elk
verhaal in dezelfde outfit voorkomt
– wel in de eigen stijl van de illustrator
weergegeven – zorgt dat er voor dat
het toch een geheel is.’

Robert van
Oirschot is de
bedenker van en
drijvende kracht
achter De Ziel
van Leiden.
Gonny van Alewijk verzorgde
de communicatie, organisatie
en marketing.

Overleggen deed het team bij de Leidse
horeca, zoals hier in Restaurant Burgerzaken, pal tegenover de werkkamer van
de burgemeester.
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