
Driftwereld 2 - Een verhaal over tovenaars
Ken Broeders (L)
Ken Broeders bewijst hiermee nogmaals één van de beste 
tekenaars van de Benelux te zijn. In dit fantasy drieluik 
gooit hij de remmen los. De pers bekroonde het album 
met termen als subliem en krachtig. Een met veel liefde 
gemaakt epos van hoog niveau.

Huidhonger en andere ongemakken
Een dagboek ten tijde van Corona
Michiel van de Pol (Scratch Books)

Het enige échte stripalbum dat gaat over het ‘normale’ 
leven in een tijd waar covid-19 de wereld in z’n greep 

heeft. Michiel van de Pol zou Michiel van de Pol niet zijn 
als hij dit op geheel eigen wijze in beeld brengt. 

Een actueel betoog met een humoristische knipoog.

Nominaties voor het Album van het Jaar 2020:

Dating for Geeks 11 - The Next Generation
Kenny Rubenis (L)
Met dit elfde album bouwt Kenny Rubenis het imperium 
van zijn ‘Geeks’ steeds verder uit. De plotjes zijn 
onvervalst geestig en treffend. Dating for Geeks is niet 
meer weg te denken binnen de Nederlandse stripmarkt. 
Het is uitgegroeid tot één van de belangrijke gagstrips 
van de laatste jaren.

Licht
Wilbert van der Steen (Blloan)

Drie jaar na zijn eerste masterproef Zon zet Van der Steen 
de lijn voort. Dat hij het licht heeft gezien blijkt 

wederom uit de uiterst sfeervolle tekening en kleuren 
in combinatie met een gelaagd verhaal dat gaandeweg 

onder de huid kruipt. 

Max Havelaar - naar Multatuli
Jos van Waterschoot en Eric Heuvel (L)
Het zat er aan te komen. De verstripping van één van de 
belangrijkste werken uit de Nederlandse literatuur. Van 
Waterschoot bewerkte met veel eerbied het meesterwerk 
van Eduard Douwes Dekker tot stripverhaal. Het resultaat 
is een lijvig en uiterst kleurrijk relaas.



Calamity Jane - De toets
Robbert Damen en Daniel van den Broek (Zwijsen)
Het duo Van den Broek  en Damen brengt een combinatie 
van avontuur, humor en historische figuren uit het Wilde 
Westen met een aantrekkelijke aanpak. De lezers van Tina 
waren dan ook razend enthousiast dat er een cowboystrip 
in hun blad verscheen. Het resultaat mag er zijn.

Suus en Sas 19 - Bella en Valentijn
Gerard Leever (L)

Na bijna twintig jaar is de stripreeks rond de leukste 
striptweeling nog altijd immens populair. Gerard Leever 

bouwt het bewegingsveld van het duo verder uit met 
de komst van een vrolijk olifantje en de hunk Valentijn. 

Inspiratie te over voor nieuwe strapatsen van 
de tweeling uit Tina.

Nominaties voor het Jeugdalbum van het jaar 2020:

Suske en Wiske junior 1 - Hij heeft het gedaan!
Kim Duchateau en Charel Cambré (Standaard)
Wie dacht dat de magie rond Suske en Wiske was uitgewerkt 
heeft nog niet kennisgemaakt met deze nieuwe grappen. 
Cambré en Duchateau hebben nieuw leven in de Junior reeks 
gepompt. Met succes! Het effect is een moderne versie met 
de juiste toon en schwung.



Agent 327 - Integraal 5 - 1999-2001
Martin Lodewijk - Dossier: Rob van Eijck (L)
Door het succes van de integrale reeks rond Nederlands 
bekendste geheimagent is te zien dat de verhalen van 
Agent 327 nog altijd tot de verbeelding spreekt bij de 
liefhebbers. Ieder verhaal heeft veel verwijzingen naar de 
actualiteit in de dagen rond de eeuwwisseling. Ruim en vol 
met passie beschreven in een fraai dossier.

De Generaal gaat integraal 5 - 1978-1981 
Peter de Smet - Dossier: Mariella Sormani  

en Erwin Lammerts (Personalia)
Alsof hier jaren op is gewacht: De terugkeer van 

De Generaal. Ontsproten uit het idioom van 
ene Peter de Smet. De geniale pogingen tot het grijpen 

van de macht in stripvorm zijn voor de integralen 
opnieuw ingekleurd en geletterd. Naast De Smet’s 

bekendste strip is er ook ruim aandacht voor zijn 
reclamewerk en onbekendere striphelden.

Nominaties voor Info & Integraal van het jaar 2020:

Gilles de Geus - De eerste Integrale
Hanco Kolk en Peter de Wit - Dossier: Ronald Grossey 
(Matsuoka)
Het kon niet uitblijven, Gilles de Geus integraal. De strip is 
niet voor niets de geschiedenis ingegaan als De Nederlandse 
Asterix. Zeker met de komst van Peter de Wit als mede-
auteur stegen de verhalen naar ongekende hoogte. Het 
dossier belicht niet alleen op solide wijze de opkomst en de 
eerste successen maar laat ook zien waarom de stripheld 
zo’n lieveling was bij de lezers van stripblad Eppo.

De Commissie voor de Stripschapprijzen 2021 bestaat uit:
Hans van Peet (Stripwinkel Dumpie, Leiden), Marco Luk (Strips op de Markt, Gouda), Hans van der Lande (Strip-
kenner en -expositiemaker), Sander Dieben (Stripkenner / oud-bestuurslid van Het Stripschap), Fred de Heij (Strip-
maker / Winnaar Stripschapprijs 2014), Marvin Lancel (Stripkenner), Aat Hendrikson (Stripfanaat / oud-bestuurslid 
van Het Stripschap).
 
De commissie staat onder voorzitterschap van stripjournalist en stripvormgever Cok Jouvenaar.


