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Een mooie, bijzondere Boomerang-freecard 

uit 1996 is de in de VDP-catalogus Moderne 

Kaarten nr.4 afgebeelde ‘Haarlemse Strip-

dagen 1996’-kaart met nummer B 1078 a. 

De afbeelding is hetzelfde als van de kaart 

B 1078: Drawn & Quarterly (Canada, de 

beste stripuitgever ter wereld) Expositie. 

Deze tekening is van Maurice Vellekoop. 

Na de Stripdagen in het stadhuis te Haar-

lem op 1 en 2 juni 1996 is deze expositie 

ook te zien geweest bij de galerie Lambiek, 

Kerkstraat 78 te Amsterdam. De opening 

daarvan was op 7 juni 1996 te 18.00 uur. 

Galerie Lambiek heeft ter gelegenheid van 

de expositie in Amsterdam een aantal van 

deze Boomerang kaarten (B 1078) van een 

aanvullende tekst aan de achterzijde voor-

zien en deze voor een aanzienlijk bedrag 

verkocht aan verzamelaars. Uiteraard is 

deze actie Galerie Lambiek door vele verza-

melaars niet in dank afgenomen.

Als aprilgrap kun je deze kaart aan ie-

mand sturen om een inspectiebezoek door 

de Terrorisme Inspectie Preventie Advies 

Dienst Nederland aan te kondigen. 

Op 1 april 2006 kwam ik na bijna een week 

opname op de intensive care weer thuis en 

na enkele dagen vond ik deze kaart. Een blij-

vende herinnering, ook omdat Boomerang 

Media mij op de kaart vermeld had als Hoofd 

van de TIPAD.
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Plancius verzorgt de verspreiding van de 

Boomerang-freecards. Bij de start in 1993 

gebeurde dat met de fiets, tegenwoordig 

per auto.

Kaart B 0994 uit 1996. Het Licht van Ver-

meer, grafisch ontwerp Susette van Sprun-

del en Stefan Halewiijn. 

Een recent ontdekte kaart uit het archief van 

Boomerang. De tekst van Verspreidingsburo 

van der Sluis is onleesbaar gemaakt. 

de verzelfstandiging enkele jaren later, een verlengde van Boomerang gebleven.
De naam Plancius komt van de beroemde zestiende-eeuwse cartograaf, Petrus 
Plancius, één van de pioniers op het gebied van navigatie.
Vanaf het begin verzorgt Grafisch Bedrijf Mouthaan te Papendrecht het druk-
ken van nagenoeg alle Boomerang-freecards. Gedurende een korte periode zijn 
de Boomerang Schoolcards gedrukt door drukkerij Atlas in Soest en sinds 
2006 verzorgt Virtual Printer in Rotterdam de drukopdrachten voor de klei-
nere oplagen van Boomerang-freecards.
Tenslotte maak ik nog melding van een tot nu toe onbekende ‘Boomerang-
freecard’ van begin 1993, die ik eind 2006 vond in het archief van Boomerang 
Media. Deze kaart is door Boomerang als proefkaart verspreid teneinde de 
belangstelling voor freecards te testen. 

Met dank aan Olivier Wegloop (Boomerang Communicatie), Serge Brabander 
(Boomerang Media), Sander van Vuuren (Plancius), Jan Lagendijk, Jan.J. de 
Vries en René Klompmaker voor alle ontvangen informatie.




