
 
 

 

 
P.O Box 11335  ING Postbank 5.000.000 
1001 GH  Amsterdam  IBAN NL96 INGB 0005 0000 00 
The Netherlands  BIC INGBNL2A 
info@stripschap.nl  KvK Amsterdam 40531651 
www.stripschap.nl   

 
* * * P E R S B E R I C H T * * * 

 
Bekendmaking van de winnaars voor Album van het jaar 2009 

 
Stripschappenningen voor Rob van Bavel, Pascal Rabaté, Berend Jan Vonk, 

Mark Retera en Gerard Leever 
 
 

 
Amsterdam, 27 september 2009 

 
 
Dit weekend zijn op De Stripdagen in Houten de Stripschappenningen voor Album 
van het jaar bekendgemaakt en uitgereikt. In de bijlagen treft u de winnaars en de 
commissierapporten cq. toelichting aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Omslagen van alle albums staan in hoge resolutie op www.stripdagen.nl/2009 
Voor interviewafspraken en ander beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Arco 
van Os, festivaldirecteur van De Stripdagen, via info@stripdagen.nl / 010-2201063 / 
06-22408450. 
 
Voor info over de Stripschapprijzen kunt u contact opnemen met Meerten 
Welleman, voorzitter van Het Stripschap, via info@stripschap.nl / 0255-518012 / 06-
21830724, of met commissievoorzitter Ger Apeldoorn via 023-5269649 / 06-
52014969. 
 
Meer info: www.stripschap.nl en www.destripdagen.nl 



 
 
 
BIJLAGE A 
 
 
In de categorie Productie waren genomineerd: 
 
 

- Wilma Leenders, voor de inkleuring van S1ngle 8: Promo, door Peter de Wit 
(tekst) en Hanco Kolk (tekst en tekeningen) (uitgeverij De Harmonie) 

 
 

- Rob van Bavel, voor de productie van Karl the Viking – the collection –, door 
Henry Dulmer en Michael Moorcock (tekst), en Don Lawrence en anderen 
(tekeningen) (uitgeverij Don Lawrence Collection) 

 
 

- Gert Jan Pos, voor de vertaling van Bone, door Jeff Smith (uitgeverij 
Silvester) 

 
 
Uit het commissierapport: 
"Hoe groot de potentie van een album ook is, de uitvoering ervan kan de kwaliteit 
maken of breken. Daarom besloot Het Stripschap twee jaar geleden om de categorie 
Productie in het leven te roepen. Dat dit een terechte keuze was, bewijzen deze 
nominaties ook dit jaar weer. Zo verleent de inkleuring van S1ngle Promo door 
Wilma Leenders zonder twijfel een meerwaarde aan de dagstrookjes van Hanco Kolk 
en Peter de Wit. Nu zijn ze nog grappiger. Haar verfijnde kleurgebruik draagt bij aan 
sterkere karakterisering van de hoofdrolspeelsters en vergroot, voor zover nog 
mogelijk, de expressie. Rob van Bavel dankt zijn nominatie aan de fraaie 
productionele kwaliteiten van Karl the Viking – the collection – van Don Lawrence, 
bedoeld voor een klein publiek, maar prachtig vormgegeven in een luxe uitvoering 
die eigenlijk een groot publiek verdient. De derde titelkandidaat is Gert Jan Pos met 
Bone, Jeff Smiths kruising tussen Donald Duck en The Lord of the Rings. Zijn 
levendige vertaling zorgt ervoor dat deze moderne klassieker nergens een kinderstrip 
wordt. Bone is meeslepend, grappig en gelaagd: een zeldzame kwaliteit die feilloos 
werd behouden in de adaptatie naar het Nederlands." 
 
 

De Stripschappenning voor Album van het jaar in de 
categorie Productie gaat naar Rob van Bavel voor Karl the 
Viking – the collection –. 



 
 
 
BIJLAGE B 
 
 
In de categorie Buitenlands waren genomineerd: 
 
 

- Drie schimmen, door Cyril Pedrosa (uitgeverij Silvester) 
 
 

- Ode aan Kirihito 1: Hondenlevens, door Osamu Tezuka (uitgeverij L) 
 
 

- Een tweede jeugd, door Pascal Rabaté (uitgeverij Oog & Blik) 
 
 
Uit het commissierapport: 
"Er gaat geen jaar voorbij waarin er geen overschot is in het aanbod voor de 
categorie beste buitenlandse album. Ook dit jaar was het aantal kanshebbers tot drie 
terugbrengen weer een tour de force. De leveranciers voor 2009 zijn Japan en 
Frankrijk. Stripmekka Frankrijk zet zelfs twee troeven in. De eerste is het album Een 
tweede jeugd van Pascal Rabaté: een subtiel, ontroerend en licht verhaal over seks, 
roesmiddelen en de laatste levensfase van verval en dood, dat ons toont hoe deze 
fase met gratie, humor en levenslust beleefd kan worden. Zijn landgenoot Cyril 
Pedrosa plaatst het poëtische en zwierige Drie schimmen ernaast, over een vader 
die zijn zoon tracht te beschermen: een boek dat zich laat lezen als een boeiende 
film vol verbeelding, mysterie en onverwachte wendingen. De Japanse bijdrage is 
afkomstig van grootmeester Osamu Tezuka. Ode aan Kirihito 1: Hondenlevens, is 
een tijdloze mangastrip waarin Tezuka al meer dan veertig jaar geleden aantoonde 
dat je elk verhaal in stripvorm kunt vertellen, en een spannende zoektocht naar de 
oorsprong van een raadselachtige ziekte die een onderzoeksarts in het ongeluk lijkt 
te storten." 
 
 

Album van het jaar in de categorie Buitenlands is Een 
tweede jeugd door Pascal Rabaté. 



 
 
 
BIJLAGE C 
 
 
In de categorie Nederlands Literair waren genomineerd: 
 
 

- Rood gras 1: Ik ben een bos en er lopen bomen door mij heen, door Rob 
van Barneveld (uitgeverij Bries) 

 
 

- Agent Orange 3: De oorlogsjaren van prins Bernhard 1, door Mick Peet 
(tekst) en Erik Varekamp (tekeningen) (uitgeverij Van Praag) 

 
 

- Avonturen, avonturen, door Berend Jan Vonk (uitgeverij Catullus) 
 
 
Uit het commissierapport: 
"Geen enkele categorie kende zo’n spannende nek-aan-nekrace als die tussen de 
kanshebbers voor het beste Nederlandse literaire album. Elke genomineerde had 
dan ook een prangende reden om voor deze prijs in aanmerking te komen: een goed 
teken voor de Nederlandse strip. Zo onthult de bundeling van de meest absurde, 
grappige en poëtische strips van roodgras.nl een belangrijk nieuw striptalent. Het 
autobiografische genre dat Rob van Barneveld beoefent, maakt veel opgang, 
desondanks slaagt deze uitzonderlijke debutant erin om 100% authentiek te blijven. 
Hij neemt het op tegen minstens één oudgediende: Prins Bernhard. Varenkamp en 
Peet creëerden met hun Agent Orange-serie een controversieel, maar fascinerend 
portret van de filmster-prins dat niet alleen historisch onderbouwd is, maar ook 
James Bond-allure heeft. De derde titelkandidaat in de rij is Berend Jan Vonk, een 
auteur die als geen ander met de verwachtingen van zijn lezer speelt en deze 
daardoor geregeld verward maar sufgelachen achterlaat. Zijn album Avonturen, 
avonturen bestaat uit volstrekt originele, losse en bijna anekdotische verhalen die 
aan het eind van het boek niet alleen onverwachte samenhang vertonen, maar ook 
van een verrassende diepgang zijn. Wie van deze drie zich zo dadelijk de winnaar 
mag noemen, is dan ook letterlijk op punten uitgevochten." 
 
 

Album van het jaar in de categorie Nederlands Literair is 
Avonturen, avonturen door Berend Jan Vonk. 



 
 
 
BIJLAGE D 
 
 
In de categorie Nederlands Avontuur en Vermaak waren genomineerd: 
 
 

- Storm 24: De bronnen van Marduk, door Martin Lodewijk (tekst) en Romano 
Molenaar en Jorg de Vos (tekeningen) (uitgeverij Don Lawrence Collection) 

 
 

- Dirkjan 14, door Mark Retera (uitgeverij Mandarijn) 
 
 

- Arin en het volk van de hunebedbouwers 4: De heerser van Hunsow, 
door Frans Le Roux (tekst) en Roelof Wijtsma (tekeningen) (uitgeverij 
Edu'Actief) 

 
 
Uit het commissierapport: 
"Maar liefst twee van de drie strips die dit jaar voor het beste Nederlandse album in 
de categorie Avontuur en Vermaak werden genomineerd, waren vorig jaar ook al in 
de running. Arin : De Heerser van Hunsow van Frans Le Roux en Roelof Wijtsma is 
nieuw in de lijst: een realistisch getekende strip over een stam van Hunebedbouwers 
die tevens de meest geslaagde en leesbare geschiedenisstrip van Nederland is, en 
een must voor iedereen met interesse in onze nationale historie. Net als in 2008 
echter zijn ook Martin Lodewijk, Romano Molenaar en Jorg de Vos dit jaar weer 
sterke kanshebbers. Met Storm 24: De bronnen van Marduk, het tweede album van 
de nieuwe tekenaars en een echte must-buy, bevestigen zij het vertrouwen dat de 
vaste lezer in hen heeft gesteld. De derde genomineerde is Mark Retera, tekenaar 
van Dirkjan, die elk jaar een nieuw album levert dat elk jaar beter is waardoor Dirkjan 
en Bert elk jaar meer volgelingen vergaren. Ook Mark Retera doet voor de tweede 
keer op rij een greep naar de overwinning en met Dirkjan 14 gooit hij hoge ogen 
omdat hij daarin grappiger is dan ooit." 
 
 

Album van het jaar in de categorie Nederlands Avontuur en 
Vermaak is Dirkjan 14 door Mark Retera. 



 
 
 
BIJLAGE E 
 
 
In de categorie Nederlands Jeugd waren genomineerd: 
 
 

- Lars! 1: Lars Attacks, door Lectrr (uitgeverij Silvester) 
 
 

- Suus & Sas 5: Zzzzeur Meyer, door Gerard Leever (uitgeverij Sanoma) 
 
 

- Opa laat z'n tenen zien, door Edward van de Vendel (tekst) en Floor de 
Goede (tekeningen) (uitgeverij Querido) 

 
 
Voor het eerst in jaren wordt door een jeugdjury bepaalt welk album uitgeroepen 
wordt tot Album van het jaar. De jeugdjury die de lastige taak op zich heeft genomen 
om een winnaar te moeten kiezen uit drie geweldige stripalbums is groep 8 (seizoen 
2008/2009) van basisschool De Zevensprong in Houten. Onder leiding van hun 
docent Peter Slijderink zijn zij enthousiast de stripalbums gaan lezen. De meeste van 
hen waren tot dan toe nog niet bekend met deze strips, dus voor iedereen waren de 
verhalen helemaal nieuw. 
De uiteindelijke winnaar is het album Suus & Sas 5: Zzzzeur Meyer door Gerard 
Leever geworden. Het stripalbum was vooral bij de meiden in de klas heel populair, 
al konden de jongens de strip toch ook wel waarderen. Ze vonden de strip gezellig, 
vrolijk en vooral erg grappig. Vooral de meiden zagen veel herkenbare 
gebeurtenissen in de strip, situaties die hen zelf ook overkomen waren. Voor de 
jongens was het wel eens leuk om te zien hoe meisjes van nu over bepaalde dingen 
denken. De mooie tekeningen met vrolijke kleuren en de leuke grapjes gaven toch 
wel de doorslag, waardoor het stripalbum van Suus & Sas als winnaar is 
uitgeroepen. 
 
 

Album van het jaar in de categorie Nederlands Jeugd is 
dus Suus & Sas 5: Zzzzeur Meyer door Gerard Leever. 



 
 
 
BIJLAGE F 
 
 
De commissie van de Stripschapprijzen bestaat dit jaar uit de volgende leden: 
 
Erik Kriek   - winnaar van de Stripschapprijs 2008 
Piet Bakker   - stripkenner 
Teus de Kruijf  - redacteur van Stripschrift 
Boris Kousemaker  - stripwinkelier 
Natasja van Loon  - journalist en publicist 
 
De commissie staat dit jaar wederom onder voorzitterschap van tekstschrijver 
Ger Apeldoorn. 
 
 
Het Stripschap en De Stripdagen 
 
De Stripdagen en de uitreiking van de Stripschapprijzen worden jaarlijks 
georganiseerd door Het Stripschap, Nederlands centrum voor belangstellenden in 
strips. De doelstelling van deze vereniging is de promotie van het beeldverhaal in al 
haar facetten. De Stripdagen werd voor de 41e keer georganiseerd en voor de 36e 
keer reikte Het Stripschap de Stripschapprijs uit. Dit is de belangrijkste stripprijs van 
Nederland. 
 
 
 
 
 
EINDE BIJLAGEN 


