
FLORIS VAN DONDERMONDE - MEER MALIËNKOLDER 
Remco Polman en Wilfred Ottenheijm -  uitgeverij L
Zelfs de grootste zuurpruim schiet in een lachstuip bij de kolder van 
Floris van Dondermonde. De strip van Remco Polman en Wilfred Ottenheijm 
is één van de grootste klappers van het stripblad Eppo. De mannen zijn heer 
en meester in het brengen van scherpe humor met een levendige twist. 
Oergezellige kolder of niet. De commissie kon hun lach niet 
inhouden. 

LUTHON-HÖGE  
Willem Ritstier en Michiel Offerman - Personalia

Een nieuwe strip uit het net zo nieuwe stripmaandblad MaXiX. Fris en eigen-
tijds maar toch heerlijk ouderwets qua sfeer en verhaal. Willem Ritstier altijd 

goed voor tig ideeën en dito scenario’s koppelde zichzelf aan reclame-
tekenaar en illustrator Michiel Offerman. Gesitueerd in een fictief Frans 

plaatsje begin jaren vijftig weten de makers een strip af te leveren dat doet 
denken aan de hoogtijdagen van het Robbedoes weekblad. Vergelijking met 

namen uit de school van Marcinelle werden snel gemaakt door de commissie.

DE FILOSOOF, DE HOND EN DE BRUILOFT 
Barbara Stok - Nijgh en van Ditmar
Haar boek Vincent behoort ondertussen tot het erfgoed van de Nederlandse 
strip. Toch weet Barbara Stok dit meesterwerk te overtreffen met een nieuw 
meesterwerk. Het levensverhaal van Hipparchia werd binnen no-time 
omarmd door de pers en haar liefhebbers. Het leverde zelfs een 
nominatie op voor de Hypatiaprijs van de Society of Women in Philosophy. 
Een nominatie voor ‘Album van het jaar’ mag daarom niet ontbreken voor 
deze bijzondere Griekse geschiedenis.

HEDEN VERSE VIS - EN ROUTE! 
Marc Legendre en Charel Cambré - Standaard uitgeverij

Als er binnen de stripgelederen iets herkenbaar is dan is het wel dit boek 
rond het inmiddels legendarische Vlaamse stripkoppel Legendre en 

Cambré. Dat die twee elkaar blindelings aanvoelen was al duidelijk maar 
met dit hilarische verhaal wordt de boel nog extra bevestigd. 

De stripwereld, verzamelaars, dedi-jagers en andere bekende consorten 
worden op de hak genomen. Met grote lachsalvo’s tot gevolg. 

HET BEEST IS LOS  
Marc Verhaegen - Stripken
Op zijn vijfenzestige verjaardag pakt de Vlaamse stripmaker en oud-
hoofdtekenaar van Suske en Wiske, Marc Verhaegen uit met naar eigen 
zeggen een fictieve biografie van dik 200 pagina’s. Maar de toon is gezet. 
Probeert er nou iemand zijn gram te halen of is dit gewoon pure fictie. 
De pers was er nog niet uit, de commissie evenmin. Een strip die evenveel 
vragen als verontwaardiging oproept vraagt om een bepaalde discussie 
en is een geheid een nominatie voor een Stripschappenning. 

Nominaties voor het Album van het Jaar 2022:



JULES VERNE - GROOTSE AVONTUREN VAN EEN KLEINE SCHRIJVER 
Robbert Damen en Daniel van den Broek - Menlu 
Een strip die eigenlijk in iedere boekenkast op iedere kinderkamer thuishoort. 
De avonturen van de jonge Jules Verne is één van de hoogtepunten van het 
nieuwe stripblad MaXiX waardoor een albumuitgave niet uit kon blijven. 
Het maakplezier van de auteurs spat van iedere pagina af. Overduidelijk dat 
Damen en Van den Broek kunnen lezen en schrijven met elkaar. 

SUUS & SAS 21 - LIEF, LIEVER, LIEFST  
Gerard Leever - uitgeverij L  
De leukste en vrolijkste striptweeling van het westelijk halfrond zijn na dik 
twee decennia nog altijd ongelooflijk geliefd bij de Tinalezers. De godfather 
van de Nederlandse jeugdstrip, Gerard Leever voelt na al die jaren nog altijd 
haarfijn aan wat de jonge Tinameiden bezighoudt. Of de verkering met de 
Friethunk nu wel of niet doorgaat, het maakt allemaal niet uit. Suus & Sas is 
de populairste strip uit het meidenblad. Waarvan acte.

HELEMAAL WILD 3 - DE LEUKSTE DIERENSTRIPS UIT QUEST JUNIOR   
Jan-Willem Spakman -  Syndikaat  
Als één ding is dat de jonge jeugd aanspreekt dan zijn het dieren. Niet alleen 
de aaibaarheidsfactor maar ook het leren uit het rijk van onze medebewoners 
van de planeet.  De strip van Jan-Willem Spakman heeft het allebei en 
slaat daarmee de spijker op z’n kop. Quest Junior maakt goede sier met de 
verhaaltjes over het faunarijk. Hilarisch, herkenbaar en goed onderbouwd. 
‘Kregen wij dit vroeger maar als lesmateriaal op school’ opperde de 
commissie.

Nominaties voor het Jeugdalbum van het Jaar 2022:



De Commissie voor de Stripschapprijzen 2023 bestaat uit:  
Guido de Bue (Winkelier De Stripspecialist Breda), Peter van der Knoop (stripvormgever), Aimée de Jongh (Winnaar Stripschapprijs 2022/stripmaker), Frank 
Jonker (scenarist), Mariella Sormani (Peter de Smet-biograaf), Sander Dieben (Donald Duck weekblad-kenner) en André Wijntjes (stripverzamelaar/kenner).

De commissie staat onder voorzitterschap van stripjournalist en stripvormgever Cok Jouvenaar.

DE GENOMINEERDE TITELS ZIJN VERSCHENEN TUSSEN 30 NOVEMBER 2021 EN 1 NOVEMBER 2022.

Nominaties voor Info & Integraal van het Jaar 2022:

STEVEN SEVERIJN INTEGRAAL 1 - HET VERTREK  
Dossier: Rob van der Nol,

René Follet, Jacques Stoquart en Yvan Delporte - Arboris 
Follet staat bij veel vakbroeders hoog op het lijstje. Steven Severijn maakte 

furore in de eerste jaren van het stripblad Eppo. De stripreeks werd zelfs één 
van de pijlers van het blad. Uitgeverij Arboris heeft het aangedurfd om de 

negen avonturen van dit jongetje te bundelen in drie kloeke boeken. 
Kenner en verzamelaar Rob van der Nol beet z’n tanden stuk op het dossier 

met als resultaat dat het één van de beste integrale uitgaves is van het jaar.

ROTTERDAM STRIPSTAD - 100 JAAR STRIPS IN DE STAD   
Sander Grip en Theo Seesing - Cross Comix/Scratch Books 

Niet lullen maar poetsen! Hand in Hand kameraden en misschien wel de 
geliefdste burgemeester van Nederland. Wij hebben het over één van de 

hardwerkende steden van Nederland. Dat er ook strips werden gemaakt en 
Rotterdam een aantal van Nederlands grootste stripmakers voortbracht was 

ons bekend. Maar dat er ook zo’n prachtig koffietafelboek over de havenstad 
gemaakt kon worden is echt een grote verassing.

DE AVONTUREN VAN ROBERT EN BERTRAND INTEGRAAL 7   
Dossier: Ronald Grossey, Studio Vandersteen) - Standaard 

Vandersteen was een groot verteller en een dito stimulator voor veel Vlaamse 
stripmakers. Suske & Wiske zijn de bekendste creaties uit zijn pen. 

Toch zijn de fans en adepten van de Vlaamse stripmeester het over eens 
dat Robert & Bertrand zijn meest persoonlijke strip is. De avonturen van 

de twee vagebonden waren wat in de vergetelheid geraakt maar sinds 
begin vorig jaar is er de integrale reeks rond het duo. Dit betekende weer 

smullen voor de fans, zeker vanwege de goed doortimmerde dossiers 
van de man met kennis, Ronald Grossey. 


