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

 
Bekendmaking van de nominaties voor Album van het jaar 2011 

 
 

Amsterdam, 9 februari 2011 
 
De Stripschapjaarprijzen, ook wel de Stripschappenningen genoemd, worden sinds 
1981 jaarlijks toegekend door Het Stripschap, op voordracht van een onafhankelijke 
commissie. De Stripschappenningen gaan naar de beste oorspronkelijk 
Nederlandstalige albums in de categorieën Avontuur en Vermaak, Literair, Jeugd, en 
naar het beste oorspronkelijk Buitenlandse Album. De Productiejaarprijs wordt 
toegekend aan iemand uit de wereld van het beeldverhaal die grotendeels achter de 
schermen werkt. 
 
De Stripschapjaarprijs is een bronzen penning met reliëfafbeelding van het 
stripfiguurtje Sjoert, destijds de mascotte van Het Stripschap. De penning is 
ontworpen door de in 1987 overleden striptekenaar Henk Albers. 
 
De feestelijke uitreiking van de Stripschapjaarprijzen vindt plaats op zaterdag 12 
maart vanaf 17.30 uur tijdens De Stripdagen in Evenementenhal Gorinchem in 
Gorinchem. Hierover ontvangt u later meer informatie. 



 
 
 
 
In de categorie Nederlands Jeugd zijn genomineerd: 
 

- Prof Oja-Aha 1: Augurken & kwallen – 27 x over planten en dieren, door 
Roel Venderbosch (uitgeverij Roeland) 
Taptoe-strip over vreemde en verrassende feiten, zoals over dieren en 
planten. Grappig, wetenswaardig en een uniek gebruik van het medium strip. 

 
- Anders 2: Lucy, door Willem Ritstier (tekst) en Erwin Suvaal (tekeningen) 

(uitgeverij Arboris) 
Een klein jongetje is op de vlucht voor monsters in een flitsend avontuur in een 
schattige wereld. 

 
- De terugkeer, door Ruud van der Rol (tekst) en Eric Heuvel (tekst en 

tekeningen) (Indisch Herinneringscentrum Bronbeek en uitgeverij L) 
Een spannend en tegelijk ook educatief verhaal over ‘Ons Indië’ voor, tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog. In de handen van Eric Heuvel lijken strips en 
geschiedenis voor elkaar gemaakt te zijn. 

 
 
In de categorie Nederlands Avontuur en Vermaak zijn genomineerd: 
 

- Franka 21: De reis van de Ishtar 3: Het zilveren vuur, door Henk Kuijpers 
(uitgeverij Franka) 
Henk Kuijpers blijft zichzelf vernieuwen met het meest persoonlijke Franka-
verhaal ooit. 

 
- Esther Verkest 8: Esther Verkest waakt, door Kim Duchateau (uitgeverij 

Oogachtend) 
Een nieuwe bundeling van de beste grappen uit het Vlaamse weekblad P 
Magazine. Wie zegt dat absurdisme niet sexy kan zijn? 

 
- Hammertime, door Jeroom Snelders (uitgeverij De Harmonie) 

De grappen van Snelders zijn soms op het randje, maar altijd leuk. Ze worden 
voorgepubliceerd in het Vlaamse weekblad Humo. 



 
 
 
 
In de categorie Nederlands Literair zijn genomineerd: 
 

- Van Istanbul naar Bagdad, door Arnon Grunberg (tekst) en Hanco Kolk 
(tekst en tekeningen) (uitgeverij Podium) 
Het verleidelijke tekenwerk van Hanco Kolk neemt je mee in de wereld van 
één van Nederlands meest genadeloze schrijvers. 

 
- ’t Landje, door Fred de Heij (uitgeverij Xtra) 

Een cynische dierenstrip in een keiharde stijl. Het perfecte tegengif voor ons 
steeds meer op Disney World lijkende medialandschap. 

 
- Op weg naar Zoar, door Sela (pseudoniem van Liesbeth Labeur) (uitgeverij 

Prometheus) 
Een zondag uit het leven van een Zeeuws meisje van dertien. Sober en 
aangrijpend. Een calvinistische strip over de laatste zuil van Nederland. 

 
 
In de categorie Buitenlands zijn genomineerd: 
 

- Op reis met Bill, door Matthias Schultheiss (uitgeverij Glénat) 
Een beenloze Vietnam-veteraan neemt een vader en zijn dochter mee op een 
raadselachtige zoektocht. Een fraai geschilderde road movie in het Amerika 
van de jaren zeventig. 

 
- De kleine Christiaan, door Blutch (pseudoniem van Christian Hincker) 

(uitgeverij De Bezige Bij/Oog & Blik) 
Een fantasievol en autobiografisch document over een jongen die opgroeit in 
de Elzas in de jaren zeventig. Dromerig, maar herkenbaar. 

 
- Thorgal 32: De slag van Asgard, door Yves Sente (tekst) en Grzegorz 

Rosinski (tekeningen) (uitgeverij Lombard) 
Met deze herstart van Thorgal met Sente als nieuwe tekstschrijver lijkt 
tekenaar Rosinski er visueel nog een schepje bovenop te kunnen doen. 



 
 
 
 
In de categorie Productie zijn genomineerd: 
 

- Studio Myx, voor de vormgeving van Prins Valiant 8: 1951-1952, door Harold 
Foster (uitgeverij Silvester) 
Hoe geef je een strip uit die is gemaakt voor een hele krantenpagina? Hal 
Fosters meesterwerk Prins Valiant is al meerdere malen gebundeld, ook in het 
Nederlands, maar nog nooit zo perfect. 

 
- Mick Peet, voor de vormgeving van Agent Orange 4: De oorlogsjaren van 

Prins Bernhard 2: De stadhoudersbrief, door Mick Peet en Coen Hilbrink 
(tekst) en Erik Varekamp (tekst en tekeningen) (uitgeverij Van Praag) 
Een goed album bepaalt zijn eigen vorm en met deze stripbiografie over Prins 
Bernhard is dat zeker het geval. Door de schelmenroman in losse delen uit te 
geven, hebben de makers het zijn eigen identiteit gegeven. De documentatie 
achterin lijkt vanzelfsprekend, maar verdient een extra compliment. 

 
- Johan Stuyck, voor de vormgeving De wraak van Bakamé, door Pieter van 

Oudheusden (tekst) en Jeroen Janssen (tekeningen) (uitgeverij Oogachtend) 
Deze kleurrijke bewerking van een Afrikaanse fabel springt van de pagina. Het 
kleurgebruik, de papierkeuze, de diepte van het zwart, alles werkt eraan mee 
om ervoor te zorgen dat het onmogelijk is om dit boek neer te leggen als je er 
eenmaal in begonnen bent. 

 
 
 
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. 



 
 
 
 
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 2011 vindt plaats op zaterdag 12 en zondag 13 maart 
in Evenementenhal Gorinchem in Gorinchem. De Stripdagen wordt voor de 43e keer 
georganiseerd en voor de 38e keer reikt Het Stripschap de Stripschapprijs uit. Dit is 
de belangrijkste stripprijs van Nederland. 
 

 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Omslagen van alle albums en van de Stripschappenning staan in hoge resolutie in 
ons virtuele persarchief van 2011 op www.stripdagen.nl/archief 
(Archieven uit voorgaande jaren zijn daar ook nog te raadplegen.) 
Voor interviewafspraken, ander beeldmateriaal en/of 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 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 


