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

Bekendmaking van de Stripschapprijs 2011 
 
 

Amsterdam, 25 januari 2011 
 
De Stripschapprijs 2011 wordt op zaterdag 12 maart uitgereikt tijdens De Stripdagen 
in Gorinchem door Piet IJssels, burgemeester van Gorinchem. 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 17.30 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 voor de 38e keer uitgereikt. 
 
 

De Stripschapprijs 2011 is voor Minck Oosterveer 
 
 
Met de toekenning van de Stripschapprijs 2011 aan Minck Oosterveer (Dordrecht, 
19 juli 1961) wil de commissie vooral een striptekenaar eren die al meer dan 
vijfentwintig jaar lang de strip trouw is gebleven. Een groot deel van die tijd bleef hij 
buiten beeld, omdat hij een dagelijkse krantenstrip maakte. Deze strips worden 
weliswaar door miljoenen lezers gezien, maar deze lezers hebben er meestal geen 
idee van dat deze strips speciaal voor hen worden gemaakt. 
 
Pas nadat de krantenstrip Nicky Saxx werd stopgezet, was het voor Oosterveer 
belangrijk en mogelijk om aan zijn profiel te werken. Hij keerde de strip niet de rug 
toe, maar begon het ene nieuwe project na het andere. De meeste daarvan met zijn 
vaste tekstschrijver, Willem Ritstier. Hij begon ook een eigen website, waar hij de 
banden met zijn fans aanhaalde. Die fans zijn belangrijk voor Oosterveer en de 
verkoopstand waar hij zit te signeren is al jaren de best bezochte op ieder 
stripfestival waar hij komt. 



 
 
 
Belangrijk in de keuze van Minck Oosterveer is ook het feit dat hij langzamerhand 
één van de weinige realistische striptekenaars van Nederland is. Om een goede 
realistische strip te tekenen, heb je een gedegen opleiding nodig en je moet de kunst 
verstaan om veel pagina's te kunnen maken in de altijd te krappe tijd. Het is niet voor 
niets dat er zo weinig van dat soort tekenaars zijn in Nederland, en als ze er al zijn, 
dan werken ze voor het buitenland of in de reclame. Oosterveer is voormalig 
krantenstriptekenaar en heeft een gedegen kunstopleiding. Daar komt bij dat hij een 
plezierig leesbare 'klassieke' tekenstijl heeft, met veel nadruk op de verhouding 
tussen zwart en wit. Zijn succes in Amerika is mede te danken aan het feit dat deze 
'klassieke' stijl ook daar de laatste jaren weer terug in de aandacht begint te komen. 
 
De commissie van de Stripschapprijzen hoopt dat zijn buitenlandse avonturen niet 
betekenen dat we hem kwijtraken voor de Nederlandse strip, ook al is het aantal 
publicatiemogelijkheden hier niet groot. ‘Een striptekenaar als Minck Oosterveer, die 
ondanks dat van zijn stripwerk wil leven en het niet zoekt in reclame- of 
illustratieopdrachten, kan wat ons betreft niet voldoende in het zonnetje worden 
gezet.’ 
 
 
De belangrijkste strips van Minck Oosterveer 
 
1989-1991 Claudia Brücken in het stripweekblad Kuifje (scenario: Willem Ritstier) 
1990-1995 Jack Pott in Algemeen Dagblad (scenario: Willem Ritstier) 
1996-2002 Zodiak in De Telegraaf (scenario: Willem Ritstier) 
2001-2002 Rick Rolluik in Suske en Wiske Weekblad (scenario: Willem Ritstier) 
2002-2008 Nicky Saxx in De Telegraaf (scenario: Willem Ritstier) 
2005-2006 Coentje in Kameraadjes (juniorblad van Feijenoord) en Algemeen 

Dagblad (scenario: Jan Booister) 
2007  Trunk in Bloeddorst en Myx Stripmagazine (scenario: Willem Ritstier) 
2008  Zaambi in Zombie Tales 3 (scenario: Chris en Terry Morgan) 
2009-2010 The Unknown (scenario: Mark Waid) 
2009-2010 Ronson Inc. in Eppo Stripblad (scenario: Willem Ritstier) 
2011  Storm – De kronieken van de Buitenring in Eppo Stripblad (scenario: 

Willem Ritstier) 



 
 
 
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 38e keer reikt Het Stripschap de Stripschapprijs uit. Dit is de 
belangrijkste stripprijs van Nederland. 
 
De Stripdagen 2011 
De Stripdagen is al meer dan veertig jaar een jaarlijks terugkerend grootschalig 
stripevenement. Het biedt 6000 m2 stripplezier met striptekenaars, theater, film, 
stripboekenbeurs en ruilbeurs, stripquiz, manga, exposities, webcomics, 
kinderprogramma, special guests, stripboekpresentaties, stripveilingen, 
prijsuitreikingen en muziek. De Stripdagen zijn dit jaar op 12 en 13 maart in 
Evenementenhal Gorinchem in Gorinchem. 
 
De grafische roman 
Het doel van De Stripdagen is de promotie van het beeldverhaal in al haar facetten. 
Daarnaast is er ruime aandacht voor diverse aan strip gerelateerde activiteiten. Dit 
jaar is er tijdens De Stripdagen speciale aandacht voor de grafische roman, vandaar 
onze slogan van 2011 “Wat krijgen we nou?! Plaatjes met praatjes” 
 
De Stripschapprijs 
De Stripschapprijs is een œuvreprijs 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 in 2011 uit de volgende leden: 
 
Jesse van Muylwijck - winnaar van de Stripschapprijs 2010 
Willem Naber  - stripkenner en voormalig bestuurslid van Het Stripschap 
Jos van Waterschoot - striprecensent en adjunct-conservator van het 

  Stripdocumentatiecentrum Nederland 
Rob Mandemaker  - stripwinkelier te Haarlem 
Cok Jouvenaar  - 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: 
 
2010 Jesse van Muylwijck 
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. 
 
Rechtenvrije foto’s van Minck Oosterveer zijn beschikbaar (verplichte vermelding: 
foto Robin Schouten). 
 
Voor interviewafspraken, beeldmateriaal of voor het aanvragen van een pers-
accreditatie voor De Stripdagen 2011 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 


