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

 
Bekendmaking van de winnaars voor Album van het jaar 2011 

 
Stripschappenningen voor Roel Venderbosch, Henk Kuijpers, Sela, 

Matthias Schultheiss en Studio MYX. 
 

Amsterdam, 9 maart 2011 
 
Komende zaterdag – 12 maart – worden de winnaars van de Stripschappenningen 
voor Album van het jaar 2011 bekendgemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking op 
De Stripdagen in Gorinchem. De ceremonie start om 17.30 uur en zal worden 
bijgewoond door vele prominenten uit de vaderlandse stripwereld. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

⇒ Uitreiking van de Bulletje en Boonestaak Schaal aan Eiso Toonder, de oudste 
zoon van Phiny Dick en Marten Toonder 

⇒ Uitreiking van de P. Hans Frankfurtherprijs aan redactie en medewerkers van 
Stripschrift, het oudste stripinformatieblad ter wereld 

⇒ Bekendmaking en uitreiking van Stripschappenningen voor Album van het jaar 
2011 in 5 categorieën 

⇒ Uitreiking van de Stripschapprijs aan Minck Oosterveer 
 
U bent bij deze nogmaals van harte uitgenodigd. 
 
In de bijlagen treft u alvast de winnaars en de commissierapporten van de 
albumprijzen aan alsmede een korte toelichting. 

Op deze informatie rust een embargo 
tot zaterdag 12 maart, 19.00 uur! 
 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Omslagen van alle albums staan in hoge resolutie in ons virtuele persarchief van 2011 op 
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 Nederlands Jeugd waren genomineerd: 
 

- Prof Oja-Aha 1: Augurken & kwallen – 27 x over planten en dieren, door 
Roel Venderbosch (uitgeverij Roeland) 

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

(uitgeverij Arboris) 
 

- De terugkeer, door Ruud van der Rol (tekst) en Eric Heuvel (tekst en 
tekeningen) (Indisch Herinneringscentrum Bronbeek en uitgeverij L) 

 
 
Uit het commissierapport: 
“Ieder jaar lijkt het alsof er minder albums voor kinderen uitkomen en ieder jaar is de 
commissie van de Stripschapprijzen weer verbaasd hoeveel unieke pareltjes er toch 
weer zijn verschenen. Ze krijgen alleen niet altijd de verspreiding die ze verdienen, 
dus hopen we dat deze nominaties daar iets aan kunnen veranderen. Professor Oja-
Aha van Roel Vanderbosch heeft in ieder geval nog een voorpublicatie gehad in 
Taptoe en daar een flinke schare fans weten op te bouwen. De terugkeer van Eric 
Heuvel en Ruud van der Rol heeft als voordeel dat het album is getekend door Eric 
Heuvel, die met dit soort informatieve en helder getekende verhalen zijn weerga in 
Nederland niet kent. Maar voor Anders van Willem Ritstier en Erwin Suvaal moet je 
toch echt in de stripspeciaalzaak zijn en dat is jammer, want dit lekker leesbare 
avonturenverhaal verdient een groter en minder op verzamelen gericht publiek. Zo 
waren er het afgelopen jaar nog wel meer verdienstelijke klein uitgegeven albums. 
Maar de commissie van de Stripschapprijzen heeft gekozen voor een album vol met 
interessante weetjes en feiten die op een speelse manier zijn verstript. Discovery 
Channel, maar dan als strip. Zonder ontploffingen, maar wel een knaller.” 
 

De Stripschappenning voor Album van het jaar 2011 in de Categorie 
Nederlands Jeugd ging naar Professor Oja-Aha 1: Augurken & 
kwallen – 27 x over planten en dieren van Roel Venderbosch. 



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

- Franka 21: De reis van de Ishtar 3: Het zilveren vuur, door Henk Kuijpers 
(uitgeverij Franka) 

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

Oogachtend) 
 

- Hammertime, door Jeroom Snelders (uitgeverij De Harmonie) 
 
 
Uit het commissierapport: 
“Avontuur en Vermaak, hoe kun je dat nu met elkaar vergelijken? In de eerste jaren 
van deze categorie heette het Entertainment, maar entertainment was eigenlijk een 
vies woord geworden. Dat is intussen gelukkig niet meer het geval, maar we kunnen 
niet aan het veranderen blijven. Dus is het Avontuur én Vermaak. En soms allebei 
tegelijk in één album. De nominaties van dit jaar zijn voor The Good, The Bad and 
The Ugly. Franka is de 'goeie' van het stel, na 21 albums nog steeds één van 
Nederlands beste verkopende en hoogst gewaardeerde strips. Esther Verkest is de 
vrouw waarvan we het allemaal geweldig vinden dat ze zo stout is. Absurdisme is 
nog nooit zo sexy geweest. En Hammertime trekt zich niets aan van de 
conventionele waarden van schoonheid of betamelijkheid. Hij gaat alle grenzen te 
buiten en is daar mee bij vlagen hilarisch. Maar de commissie van de 
Stripschapprijzen heeft gekozen voor een album waarin de auteur op ongekende 
wijze de emotionele kant van zijn heldin laat zien en daarmee aantoont dat je zelfs 
na 32 jaar succes niet op de automatische piloot hoeft te koersen.” 
 

De Stripschappenning voor Album van het jaar 2011 in de Categorie 
Nederlands Avontuur en Vermaak ging naar Franka 21: De reis van 
de Ishtar 3: Het zilveren vuur van Henk Kuijpers. 



 
 
 
BIJLAGE C 
 
 
In de categorie Nederlands Literair waren genomineerd: 
 

- Van Istanbul naar Bagdad, door Arnon Grunberg (tekst) en Hanco Kolk 
(tekst en tekeningen) (uitgeverij Podium) 

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

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

Prometheus) 
 
 
Uit het commissierapport: 
“Hoewel iedere literaire strip niet per se een grafische roman hoeft te zijn en iedere 
grafische roman ook lang niet altijd een literaire stripervaring is, constateert de 
commissie van de Stripschapprijzen dat de groei van het aantal grafische romans de 
kwaliteit van de Nederlandse strip zeker ten goede komt. Voor het eerst in jaren zijn 
er nieuwe kansen, nieuwe initiatieven en zelfs nieuwe tekenaars. Maar ook 
gevestigde namen doen er hun voordeel mee. Fred de Heij breekt op alle fronten 
door, met zijn avonturenstrip Haas in Eppo Stripblad, met een opdracht voor een 
nieuwe grafische roman en met zijn tijdschrift Pulpman, waar de 'foute' dierenstrip 't 
Landje een uitvloeisel van is. Stripmaker Hanco Kolk blijft groeien en zichzelf 
veranderen, zoals te zien is in zijn verstripping van Arnon Grunbergs reis naar 
Bagdad. Achterin het perfect uitgegeven album staan de pagina's die hij vorig jaar 
reeds maakte voor het stripblad Eisner, ook op tekst van Grunberg, en de sprong die 
hij vooruit maakte tussen die twee is verbluffend. Er wordt zoveel ongezegd verteld 
op een manier die alleen in een strip mogelijk is, dat je bijna niet kunt geloven dat er 
twee auteursnamen onder staan. Maar de commissie van de Stripschapprijzen heeft 
gekozen voor een album van een nieuwkomer die met financiële hulp van het Fonds 
voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst een indrukwekkende grafische 
roman heeft gemaakt over de opstandige dromen van een gereformeerd Zeeuws 
meisje.” 
 

De Stripschappenning voor Album van het jaar 2011 in de Categorie 
Nederlands Literair ging naar Op weg naar Zoar van Sela. 



 
 
 
BIJLAGE D 
 
 
In de categorie Buitenlands waren genomineerd: 
 

- Op reis met Bill, door Matthias Schultheiss (uitgeverij Glénat) 
 

- De kleine Christiaan, door Blutch (pseudoniem van Christian Hincker) 
(uitgeverij De Bezige Bij/Oog & Blik) 

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

Rosinski (tekeningen) (uitgeverij Lombard) 
 
 
Uit het commissierapport: 
“Als je iets mag verwachten van een geslaagd stripverhaal, is het wel dat het je even 
optilt uit het dagelijkse leven en je meeneemt naar een uitdagende nieuwe wereld 
waarin nog niets vaststaat. Aan de hand van de auteur wordt je meegenomen op een 
reis door het onbekende en als je die reis hebt gemaakt, ben je niet meer hetzelfde. 
Je bent lichter of zwaarder, gefrustreerd of gelouterd. De drie genomineerde albums 
in deze categorie voldoen aan deze eis. Op reis met Bill van Matthias Schultheiss is 
een road movie op papier. De kleine Christiaan van Blutch laat je weer even voelen 
hoe het is om op de drempel van de volwassenheid te staan. En wie de nieuwe 
Thorgal leest van Yves Sente en Grzegorz Rosinski voelt zich even een held. Alle 
drie zijn ze schitterend getekend, ieder perfect voor het soort verhaal dat ze vertellen. 
De filmische verschuivingen van Schultheiss, de geschilderde werelden van de na al 
die albums nog steeds groeiende Rosinski en de speelse bewegelijkheid van Blutch. 
Maar de commissie van de Stripschapprijzen heeft gekozen voor een album dat met 
kop en schouders boven de andere albums uitsteekt, door zijn meeslepende 
grootsheid en de bijzondere manier van vertellen, die het medium strip gebrúikt en 
tegelijkertijd een stapje verder brengt.” 
 

De Stripschappenning voor Album van het jaar 2011 in de Categorie 
Buitenlands ging naar Op reis met Bill van Matthias Schultheiss. 



 
 
 
BIJLAGE E 
 
 
Om een goede strip uit te geven, zijn een hoop mensen nodig. Bij deze uitreiking 
eren wij uiteraard de tekenaars en schrijvers, maar achter de schermen zijn er 
natuurlijk veel meer mensen die eraan meewerken. Sinds de penning voor Album 
van het jaar in de Categorie Productie wordt uitgereikt, is het aantal goed 
geproduceerde albums alleen maar toegenomen. In deze categorie worden zowel 
Nederlandstalige als vertaalde albums genomineerd. 
 
In de categorie Productie waren genomineerd: 
 

- Studio Myx, voor de vormgeving van Prins Valiant 8: 1951-1952, door Harold 
Foster (uitgeverij Silvester) 

 
- 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) 

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

Oudheusden (tekst) en Jeroen Janssen (tekeningen) (uitgeverij Oogachtend) 
 
 
Uit het commissierapport: 
“Een goede vormgever doet meer dan alleen de pagina's van het album achter 
elkaar plakken en er een leuk lettertype bij zoeken. Hij denkt mee over de vorm en 
omvang van het boek en zorgt ervoor dat de bedoeling van de auteur zo goed 
mogelijk overkomt. Voor Mick Peet betekende dat weinig extra overleg, omdat hij 
zowel de schrijver als de vormgever van Agent Orange is. En hoewel het boek 
uitstekend is vormgegeven, is het vooral de helderheid van het concept achter deze 
serie, waardoor het de nominatie in de wacht heeft gesleept. Door het leven van 
Prins Bernhard te verbeelden als een reeks schelmenromans, sluiten vorm en inhoud 
beter op elkaar aan dan in welke tv-serie dan ook. In De wraak van Bakamé is de 
papierkeuze, de kwaliteit van de zwartdruk en de plaatsing op de pagina zo perfect, 
dat de tekeningen van Jeroen Janssen zich in je hersens lijken te branden. Maar de 
commissie van de Stripschapprijzen heeft gekozen voor een album dat voor het eerst 
in de geschiedenis van deze strip de druk en de presentatie van de oorspronkelijke 
publicatie in de krant evenaart, waardoor we kunnen zien waarom deze strip hele 
generaties stripmakers van over de hele wereld heeft beïnvloed.” 
 

De Stripschappenning voor Album van het jaar 2011 in de Categorie 
Productie ging naar Studio MYX voor Prins Valiant 8: 1951-1952 van 
Harold Foster. 



 
 
 
BIJLAGE F 
 
 
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. 


