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

Bekendmaking van de Stripschapprijs 2010 
 
 

Amsterdam, 19 augustus 2010 
 
De Stripschapprijs 2010 wordt op zaterdag 25 september uitgereikt tijdens 
De Stripdagen in Houten door Cor Lamers, burgemeester van Houten. Voorafgaand 
worden ook de Stripschappenningen voor de P. Hans Frankfurtherprijs en Albums 
van het jaar, en de Bulletje en Boonestaak Schaal uitgereikt. Hierover krijgt u later 
bericht. De feestelijke uitreiking begint om 16.00 uur in Het Schaptheater. 
 
De Stripschapprijs wordt sinds 1974 op voordracht van een onafhankelijke 
commissie toegekend door Het Stripschap. De Stripschapprijs is de belangrijkste 
stripprijs van Nederland en wordt dit jaar voor de 37e keer uitgereikt. 
 
 

De Stripschapprijs 2010 is voor Jesse van Muylwijck 
 
 
Jesse van Muylwijck (Groningen, 19 maart 1961) is een eigenzinnige stripmaker, die 
desondanks geheel in de mainstream werkt. Zijn komische krantenstrip De Rechter 
verschijnt al 17 jaar in 14 kranten. In die 17 jaar heeft Van Muylwijck meer dan 5000 
afleveringen getekend. 
 
De commissie van de Stripschapprijzen huldigt Van Muylwijck niet alleen vanwege 
de duur of het succes van zijn strip. Het maken van een krantenstrip is een eenzame 
bezigheid, waarbij het vaak lijkt alsof je buiten alle clubs en stromingen valt. Toch is 
wat Van Muylwijck doet een typische uiting van de mogelijkheden van de strip. 
Terwijl andere tekenaars moeten worstelen om een platform te vinden voor hun 
talent, of via de graphic novel proberen nieuwe vormen te creëren om het publiek 
mee te vinden (een trend die gelukkig steeds meer succes lijkt te hebben), heeft 
Jesse van Muylwijck een vorm gevonden waarmee hij dagelijks meer dan drie en 
een half miljoen lezers van alle leeftijden bereikt. Daarmee houdt hij de strip levend, 
dus hulde voor hem en voor alle kranten die hem die gelegenheid geven. 



 
 
 
Entrepeneur 
 
Jesse van Muylwijck is niet alleen stripmaker, hij is ook entrepreneur. Na de 
publicatie van zijn strip in de krant bundelt hij ieder jaar zijn beste strips en geeft die 
zelf uit. Van De Rechter zijn tot op heden 17 albums verschenen. Album 18 
verschijnt in september. Jesse woont en werkt momenteel in Courtenay op 
Vancouver Island in Canada, waar hij vijf jaar geleden naartoe is verhuisd met zijn 
gezin. Via het internet en via kennissen blijft hij op de hoogte van het dagelijkse 
nieuws in Nederland, dat zo belangrijk is voor de actualiteit van zijn strip. In De 
Rechter kan de voormalige rechtenstudent zijn juridische en artistieke interesses 
combineren. In zijn verbeelding is hij rechter, advocaat, griffier, Officier van Justitie 
en verdachte tegelijk en hij neemt ze geen van allen serieus. 
 
Naast zijn werk als striptekenaar maakt Jesse van Muylwijck schilderijen, tekeningen 
en zeefdrukken die hij via zijn website verkoopt. Hij is co-auteur van de Teleac-
cursus Strip- en Cartoontekenen, dat in het seizoen 1992/93 voor het eerst werd 
uitgezonden, gepresenteerd door zijn collega ’s Hanco Kolk en Peter de Wit. Hij heeft 
in de afgelopen 25 jaar, in Nederland en daarbuiten, voor honderden bedrijven en 
(overheids-)instellingen en tijdens tientallen festivals naar schatting 30.000 
karikaturen getekend. Sinds hij in Canada woont, werkt hij ook aan een serie 
realistische biografische strips, getiteld Portraits of Stories. Het zijn portretten van 
mensen die hij in Canada heeft ontmoet. Deze strips kregen veel publiciteit in de 
locale media en werden geëxposeerd in het Courtenay Museum, ook omdat ze 
aanleiding waren voor een groot onderwijsproject op een school bij hem in de buurt. 
 
De stijl van Jesse van Muylwijck is primitief en toegankelijk. Als hij op De Stripdagen 
in Houten signeert, staan er voor zijn stand altijd rijen fans, die om een tekening van 
De Rechter vragen of een karikatuur van zichzelf. Gewone mensen, van alle 
leeftijden. Wat nog maar eens onderstreept dat De Rechter van Jesse van Muylwijck 
een geslaagde samensmelting is van inhoud en vorm. Een eigenzinnige uiting van 
de unieke mogelijkheden van het medium strip. 



 
 
 
Het Stripschap 
 
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. Voor de 37e keer reikt Het Stripschap de Stripschapprijs uit. Dit is de 
belangrijkste stripprijs van Nederland. 
 
De Stripdagen 
 
De Stripdagen wordt op zaterdag 25 en zondag 26 september in Expo Houten voor 
de 42e keer gehouden.  De Stripdagen is al meer dan veertig jaar een jaarlijks 
terugkerend grootschalig stripevenement. Het biedt 6000 m2 stripplezier met 
striptekenaars, theater, film, stripboekenbeurs en -verzamelbeurs, stripquiz, manga, 
exposities, webcomics, kinderprogramma, special guests, stripboekpresentaties en 
muziek. 
Het thema van De Stripdagen in 2010 is Strips op het spoor – 100 Jaar Scouting. 
Daarnaast is er ruime aandacht voor diverse aan strip gerelateerde activiteiten. Het 
thema van dit jaar is gekozen naar aanleiding de festiviteiten rond de viering van 
100 jaar Scouting Nederland. Scouts kunnen dit jaar – mits in tenue – voor slechts 3 
euro naar De Stripdagen. 
 
De Stripschapprijs 
 
De Stripschapprijs is een oeuvreprijs die sinds 1974 jaarlijks wordt toegekend aan 
een striptekenaar of tekstschrijver die zich buitengewoon verdienstelijk heeft 
gemaakt voor het beeldverhaal in het algemeen en het Nederlandse beeldverhaal in 
het bijzonder. De Stripschapprijs wordt toegekend door het bestuur van Het 
Stripschap op voordracht van een onafhankelijke commissie, die ieder jaar opnieuw 
wordt samengesteld. De commissieleden hebben ieder op hun eigen manier een 
raakvlak met de stripwereld. De Stripschapprijs bestaat uit een bronzen plastiek met 
oorkonde. De Stripschapprijs is gemaakt door de beeldhouwer Ton van Beest. 
 
De commissie van de Stripschapprijzen bestaat dit jaar uit de volgende leden: 
 
Barbara Stok  - winnaar van de Stripschapprijs 2009 
Frans Le Roux  - stripkenner en medewerker van het Nederlands 

  Stripmuseum 
Michael Minneboo  - stripjournalist 
Jan-Willem de Vries - stripwinkelier 
Erwin Brakels  - lid van Het Stripschap en daarmee de stem van het volk 
 
De commissie staat dit jaar wederom onder voorzitterschap van tekstschrijver 
Ger Apeldoorn. 



 
 
 
De Stripschapprijs werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2009 Barbara Stok 
2008 Erik Kriek 
2007 Aloys Oosterwijk 
2006 Gerard Leever 
2005 Jan Steeman 
2004 Mark Retera 
2003 Bastiaan Geleijnse, John Reid en Jean-Marc van Tol 
2002 Eric Schreurs 
2001 Daan Jippes 
2000 Willem 
1999 Peter de Wit 
1998 Joost Swarte 
1997 Peter Pontiac 
1996 Hanco Kolk 
1995 Wilbert Plijnaar, Robert van der Kroft en Jan van Die 
1994 Don Lawrence 
1993 Kamagurka 
1992 Hein de Kort 
1991 René Windig en Eddie de Jong 
1990 Henk Kuijpers 
1989 Theo van den Boogaard 
1988 Toon van Driel 
1987 Gerrit de Jager 
1986 Dick Matena 
1985 Peter de Smet 
1984 Piet Wijn 
1983 Peter van Straaten 
1982 Marten Toonder 
1981 Jean Dulieu 
1980 Jan Kruis 
1979 Jaap Vegter 
1978 Martin Lodewijk 
1977 Tante Leny presenteert 
1976 Maurice Tillieux en Jijé 
1975 Hans G. Kresse en Lo Hartog van Banda 
1974 Uitgeverij Skarabee 



 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Een rechtenvrije foto van Jesse van Muylwijck (verplichte vermelding: foto Jakari 
Productions), alsmede zijn bio- en bibliografie, twee speciale 
gelegenheidstekeningen, enkele stroken van De Rechter en een cartoon staan in 
hoge resolutie in ons virtuele persarchief van 2010 op www.stripdagen.nl/archief 
(Archieven uit voorgaande jaren zijn nog te raadplegen door in de URL achter het 
woord archief het jaar 2008 of 2009 te plaatsen.) 
 
Vanwege de 9 uur tijdsverschil tussen Nederland en Canada kan Jesse van 
Muylwijck pas na 17.30 uur gebeld worden. Het is dan bij hem 08.30 uur in de 
ochtend. Ook een Skype-verbinding met hem behoort tot de mogelijkheden. Zoek 
daarvoor in Skype op ‘jessecartoons’. 
 
Voor interviewafspraken, ander beeldmateriaal of voor het aanvragen van een pers-
accreditatie voor De Stripdagen 2010 kunt u contact opnemen met Arco van Os, 
festivaldirecteur van De Stripdagen, via info@stripdagen.nl / 
010-2201063 / 06-22408450. 
 
Voor algemene 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 


