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

 
Bekendmaking van de winnaars voor Album van het jaar 2010 

 
Stripschappenningen voor Nicolaas Matsier, Hester Meijer & Peter de Raaf, 

Peter de Wit & Hanco Kolk, Edward van de Vendel & Floor de Goede, 
Régis Loisel & Jean-Louis Tripp en Wasco. 

 
 

 
Amsterdam, 25 september 2010 

 
 
Vanmiddag 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 in ons virtuele persarchief 
www.stripdagen.nl/archief 
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 Buitenlands waren genomineerd: 
 
 

- Lou! 5: Laserninja door Julien Neel  (uitgeverij Glénat) 
 
 

- Magasin General 5: Montreal door Régis Loisel en Jean-Louis Tripp 
(uitgeverij Casterman) 

 
 

- Wilson door Daniel Clowes (uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij) 
 
 
Uit het commissierapport: 
“Toen het eerste deel van de winnende reeks in deze categorie verscheen, dachten 
de makers nog dat het bij drie delen zou blijven. Beiden hadden goedlopende series 
gemaakt en beiden hadden geen behoefte om opnieuw aan een langlopende serie te 
beginnen. Maar zoals zo vaak gebeurt, namen de personages bezit van het verhaal 
en lijkt het er nu op dat het verhaal is verteld in deel zeven. Niet alleen zijn de 
auteurs gecharmeerd van hun creatie, ook de lezers weten de strip te waarderen. 
Deel 1 en 2 van de reeks werden in 2007 al genomineerd voor Album van het jaar, 
maar over dit deel was de commissie het unaniem eens. Magasin General is een 
menselijke strip en Montreal is een integer en meeslepend verhaal over groot 
verdriet en klein geluk.” 
 
 

De Stripschappenning voor Album van het jaar 2010 in de 
categorie Buitenlands ging naar Régis Loisel en Jean-
Louis Tripp voor Magasin General 5: Montreal. 



 
 
 
BIJLAGE B 
 
 
In de categorie Productie waren genomineerd: 
 
 

- Joost Swarte, Cyril Koopmeiners, René Windig en Eddie de Jong voor 
Heinz van H tot Z 1, door René Windig en Eddie de Jong (uitgeverij Oog & 
Blik/De Bezige Bij) 

 
 

- Femke Wubben voor Pinokkio, door Winshluss (uitgeverij Oog & Blik/De 
Bezige Bij) 

 
 

- Nicolaas Matsier, Hester Meijer en Peter de Raaf voor Het boek Genesis, 
door Robert Crumb (uitgeverij De Harmonie/Oog & Blik/Vrijdag) 

 
 
Uit het commissierapport: 
“Dat de commissie alle makers honoreert die achter de schermen hebben 
meegewerkt aan het tot stand komen van de winnende uitgave in deze categorie was 
boven alle twijfel verheven. Het is één van de best verkochte ‘graphic novels’ van het 
jaar, van een legendarische stripmaker, die daarmee een nieuwe kant van zichzelf 
toont. De vraag was alleen in welke categorie dit boek gelauwerd moest worden. De 
kwaliteit van de productie van het album gaf hierbij de doorslag. Vertaler Nicolaas 
Matsier legde verschillende bijbelvertalingen naast elkaar om tot een goed leesbare 
tekst te komen, en Hester Meijer en Peter de Raaf van Studio Peter de Raaf wisten 
de tekst naadloos met een sfeervolle lettering tussen het tekenwerk te voegen.” 
 
 

De Stripschappenning voor Album van het jaar in de 
categorie Productie gaat naar Nicolaas Matsier, Hester 
Meijer en Peter de Raaf voor Het boek Genesis. 



 
 
 
BIJLAGE C 
 
 
In de categorie Nederlands Literair waren genomineerd: 
 
 

- Wolken, door Wasco (uitgegeven in eigen beheer) 
 
 

- In de schaduw van mijn lul, door Sam Peeters (uitgeverij Oog & Blik/De 
Bezige Bij) 

 
 

- Terug naar Johan, door Michiel van de Pol (uitgeverij Oog & Blik/De Bezige 
Bij) 

 
 
Uit het commissierapport: 
“Voor de commissie van de Stripschapprijzen komen in deze categorie alle albums in 
aanmerking die de diepte in gaan. Dat kan inhoudelijk zijn, maar ook in de vorm. 
Daarmee zijn deze albums nog niet meteen ‘graphic novels’. Want niet iedere 
graphic novel is literair en niet ieder literair werk is per se een graphic novel. Het 
winnende album in deze categorie onttrekt zich echter aan al dat soort labels. Dat is 
niet vreemd, want het is het werk van een stripmaker die wars is van labels, tenzij hij 
ze zelf mag ontwerpen. Hij zoekt keer op keer de grenzen van de strip op in kleine 
tijdschriften en boekjes die hij zelf uitgeeft en verspreidt. Sommige daarvan liggen zo 
ver aan de horizon van het striplandschap, dat het voor de commissie moeilijk is om 
een geschikte omschrijving voor zijn werk te vinden, hoewel het een feit is dat we het 
hier hebben over een ontegenzeggelijk talent. Met zijn 24-uurs strip Wolken heeft de 
auteur een goed leesbaar kleinood afgeleverd, een even teder als innemende proeve 
van zijn kunnen, dat zowel qua vorm als qua inhoud indruk maakt.” 
 
 

Album van het jaar in de categorie Nederlands Literair is 
Wolken door Wasco. 



 
 
 
BIJLAGE D 
 
 
In de categorie Nederlands Jeugd waren genomineerd: 
 
 

- Draken met stekkers en andere stripgedichten, door Edward van de 
Vendel (tekst) en Floor de Goede (tekeningen) (uitgeverij Querido) 

 
 

- Pipo de clown en zijn verre vaderland, door Wim Meuldijk (tekst) en Jan 
van der Voo (tekeningen) (uitgeverij Stripwinkel.nl) 

 
 

- Roboboy de supersnotneus 6: Grote griezels!, door Willy Linthout (tekst) 
en Luc Cromheecke (tekeningen) (uitgeverij Catullus) 

 
 
Uit het commissierapport: 
“De winnaar van het beste jeugdalbum van 2010 is klein, kleurig en cultureel 
verantwoord.  Een goeie strip is een geslaagd huwelijk tussen woord en beeld. 
Daardoor bestaat bij sommige critici het idee dat het 't beste is als die beide kanten 
vanuit één geest komen. De geschiedenis van de strip laat echter keer op keer zien, 
dat dit niet noodzakelijk is, zolang de tekenaar en de  schrijver elkaar maar goed 
begrijpen en samen iets creëren dat beter is dan wat ze individueel hadden kunnen 
maken. Met hun eerste album van verstripte kindergedichten Opa laat z'n tenen zien 
lieten dichter Edward van de Vendel en striptekenaar Floor de Goede al zien dat ze 
een perfecte twee-eenheid vormen. Daarvoor werden ze beloond met een nominatie 
voor het beste jeugdalbum van 2009. Met hun tweede album deden ze er nog een 
schepje bovenop en lieten ze een even vrolijk als integer stripalbum het licht zien, 
waaraan zowel kinderen als hun ouders veel plezier kunnen beleven. Draken met 
stekkers van Edward van de Vendel en Floor de Goede is een gedichtenbundel die 
méér is dan een gedichtenbundel en een strip die méér is dan een strip.” 
 
 

Album van het jaar in de categorie Nederlands Jeugd is 
dus Draken met stekkers en andere stripgedichten door 
Edward van de Vendel en Floor de Goede. 



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

- Haas 1: De weg terug, door Rob van Bavel (tekst) en Fred de Heij 
(tekeningen) (uitgeverij Don Lawrence Collection) 

 
 

- S1ngle 9: Trio, door Peter de Wit (tekst) en Hanco Kolk (tekst en tekeningen) 
(uitgeverij De Harmonie) 

 
 

- Burka Babes 2: Polderburka’s, door Peter de Wit (uitgeverij De Harmonie) 
 
 
Uit het commissierapport: 
“De makers van het Album van het jaar in deze categorie zijn twee striptekenaars die 
geen vreemden zijn op dit podium. Als ze verbaasd zijn dat ze de prijs hebben 
gewonnen, dan is dat alleen maar omdat ze niet hadden verwacht alweer naar voren 
geroepen te worden. Maar de commissie van de Stripschapprijzen wordt ieder jaar 
opnieuw samengesteld en heeft als opdracht om de beste albums van het jaar uit te 
kiezen. Als dat toevallig hetzelfde album is als vorig jaar of het jaar daarvoor dan 
betekent dat alleen maar dat we hier te maken hebben met een hele goeie strip. 
Toch is er over S1ngle van Peter de Wit en Hanco Kolk dit jaar veel te zeggen. 
S1ngle is een strip die blijft groeien. De strip heeft meer diepgang gekregen en is 
steeds minder een verzameling losse grappen.” 
 
 

Album van het jaar in de categorie Nederlands Avontuur en 
Vermaak is S1ngle 9: Trio door Peter de Wit en Hanco Kolk. 



 
 
 
BIJLAGE F 
 
 
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. 
 
 
 
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 2010 vindt plaats op zaterdag 25 en zondag 26 
september in Expo Houten in Houten. De Stripdagen werd voor de 42e keer 
georganiseerd en voor de 37e keer reikte Het Stripschap de Stripschapprijs uit. Dit is 
de belangrijkste stripprijs van Nederland. 
 
 
 
EINDE BIJLAGEN 


