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

Bekendmaking van de Stripschapprijs 2013 
 
 

Amsterdam, 10 oktober 2012 
 
Het is morgen, 11 oktober, precies 45 jaar geleden dat Het Stripschap op initiatief 
van P. Hans Frankfurther werd opgericht. Dat leek ons een uitgelezen moment om 
bekend te maken welke stripmaker in 2013 de Stripschapprijs ontvangt. 
 
Deze prijs wordt traditioneel uitgereikt tijdens De Stripdagen, die volgend jaar 
plaatsvinden op 9 en 10 maart in Gorinchem. De prijs wordt op zaterdag 9 maart 
uitgereikt 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 Stripschapprijs wordt sinds 1974 op voordracht van een onafhankelijke 
commissie toegekend door Het Stripschap, Nederlands centrum voor 
belangstellenden in strips. De Stripschapprijs is de belangrijkste stripprijs van 
Nederland en wordt in 2013 voor de 40e keer uitgereikt. 
Aan de prijs is een expositie verbonden i.s.m. het Gorcums Museum. 
 
 

De Stripschapprijs 2013 is voor Paul Teng 
 
 
De Stripschapprijs 2013 gaat naar een tekenaar die zijn sporen ruimschoot heeft 
verdiend in het buitenland. Paul Teng (Rotterdam, 1955) begon zijn carrière in de 
jaren '80 als schrijver en tekenaar van Delgadito, een avonturenstrip over een 
indiaan die wordt opgevoed door blanken. Daarna schreef en tekende hij Libertair 
intermezzo, dat zich afspeelt tijdens de Spaanse Burgeroorlog, gevolgd door De 
vrienden van Igor Steiner, over een Russische Jood ten tijde van de Russische 
Revolutie. Zoals Teng zelf zegt, houdt hij ervan om mensen te laten zien die tussen 
twee werelden leven. Zowel Delgadito als de grafische romans die erna volgden, zijn 
in zwart/wit verschenen. Zijn eerste kleurenwerk kwam uit toen hij in het begin van de 
jaren '90 twee grafische romans maakte over de geschiedenis van Rusland voor de 
fameuze Brusselse stripuitgeverij Lombard op scenario van de Russisch-Franse 
romanschrijver Vladimir Volkoff. Teng bleef lange tijd aan Lombard verbonden, 
waardoor zijn strips in een groot aantal Europese landen werden gepubliceerd. Er 



 
 
 
verschenen twee series die door hem waren getekend. Met schrijver Jean-François 
Di Giorgio maakte hij vijf albums over de middeleeuwse avonturier Shane. Tussen 
2004 en 2009 tekende hij De oneven orde, op tekst van Rudi Miel en Christina 
Cuadra, een mystiek verhaal waarin heen en weer wordt geschakeld tussen de 
middeleeuwen en de huidige tijd. In 2008 verscheen het vijfde en laatste deel. 
 
Daarna hield Teng het buitenland even voor gezien. Hij tekende een aantal korte 
verhalen voor Tina, het stripweekblad voor meiden, waaronder indianenverhalen op 
tekst van Stripschapprijswinnaar Gerard Leever, en een verhaal over het leven van 
Hannie Schaft, het meisje met het rode haar, naar de roman van Theun de Vries. In 
die tijd ging Teng ook kinderboeken illustreren. In 2008 kreeg hij de Gouden Griffel 
voor zijn illustraties bij Kinderen van Amsterdam van Jan Paul Schutten. Daarbij 
vergat hij zijn stripachtergrond niet. Ieder hoofdstuk wordt ingeleid door een kort 
stripverhaal. Dezelfde formule hanteerde hij bij Kinderen van Nederland. 
 
Hoewel Paul Teng veel avonturenstrips heeft getekend, was er in zijn werk altijd 
aandacht voor de menselijke kant van het verhaal. Die interesse kon hij goed kwijt in 
zijn volgende project, De telescoop, een grafische roman op tekst van de Belgische 
tekstschrijver Jean Van Hamme. Als je alle boeken van Van Hamme, zoals die over 
Thorgal, XIII, Largo Winch en Lady S., bij elkaar optelt, is hij één van de meest 
succesvolle stripauteurs van Europa. De telescoop is gebaseerd op een roman van 
Van Hamme zelf, die hij bewerkte tot strip. De menselijke dimensies van deze 
politieke thriller komen door Tengs tekenwerk goed uit de verf. 
 
Al met al is wat Teng heeft gemaakt voldoende om een prijs mee te verdienen, maar 
als het na De telescoop even stil wordt rondom deze striptekenaar houdt de 
commissie zijn hart vast. Hij zal de strip toch niet hebben verlaten in ruil voor het 
uiteindelijk lucratievere illustratiewerk? Gelukkig hoorden we dat Teng op dit moment 
werkt aan een groot project. In september 2013 verschijnt een 80 pagina’s tellend 
stripalbum over de schilderkunst van de stad Utrecht, gemaakt in opdracht van het 
Utrechts Centraal Museum. Dit album, geschreven door Jan Paul Schutten, zal 
gaan over de Utrechtse schilder Jan van Scorel. Daarna hoopt Teng de draad te 
kunnen oppakken van een nieuw avontuur van 'zijn' held Igor Steiner, dat hij 
wederom zelf schrijft. 
 
De commissie van de Stripschapprijzen is zeer onder de indruk van de omvang en 
de menselijkheid van het werk van Paul Teng. Zijn grote fascinatie voor de 
geschiedenis van de Noord-Amerikaanse indianen en van Rusland onderscheiden 
hem van andere Nederlandse realisten. Hij werkt in een illustratieve stijl, waarmee hij 
een waardige opvolger is van eerdere winnaars zoals Hans G. Kresse, Aloys 
Oosterwijk en Minck Oosterveer. Maar daarnaast is hij ook een echte stripmaker, 
die het verhaal nooit ten koste zal laten gaan van het mooie plaatje. Opvallend is ook 
het menselijke karakter van zijn werk, dat met de jaren alleen maar groter is 
geworden. In zijn oeuvre heeft Teng een grote ontwikkeling doorgemaakt en de 



 
 
 
commissie van de Stripschapprijzen is ervan overtuigd dat er nog veel mooie strips 
zullen volgen. Echte illustratieve striptekenaars hebben we weinig meer in Nederland 
en we moeten ze dan ook koesteren. Het Stripschap is er dan ook trots op om Paul 
Teng bij te mogen zetten in haar eregalerij der groten. 
 
 
Het Stripschap 
De Stripdagen en de uitreiking van de Stripschapprijzen worden jaarlijks 
georganiseerd in opdracht van Het Stripschap, Nederlands centrum voor 
belangstellenden in strips. De doelstelling van deze vereniging is de promotie van het 
beeldverhaal in al haar facetten. Het Stripschap reikt volgend jaar voor de 40e keer 
de Stripschapprijs uit. Dit is de belangrijkste stripprijs van Nederland. 
 
 
De Stripdagen 2013 
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 in 2013 op zaterdag 9 en zondag 10 
maart in Evenementenhal Gorinchem in Gorinchem. 
 
 
Miljaar! 
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. 
Volgend jaar staat tijdens De Stripdagen het werk van Willy Vandersteen centraal, 
wiens 100e geboortedag uitgebreid wordt gevierd. 
 
 
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 2013 bestaat uit de volgende leden: 
 
Eric Heuvel   - winnaar van de Stripschapprijs 2012 
Jeroen Thijssen  - publicist en schrijver van het boek De ronde van Gallië 
Hans Hoekstra - redacteur van Het Parool 
Ruben Eg - striprecensent van Metro 
Harry Huyser  - stripwinkelier te Hoorn 
Dinie de Zeeuw  - lid van Het Stripschap, en daarmee de stem van de 

  striplezer 
 
De commissie staat dit jaar wederom onder voorzitterschap van tekstschrijver 
Ger Apeldoorn, tevens eindredacteur van Eppo Stripblad. 
 
 
De Stripschapprijs werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2012 Eric Heuvel 
2011 Minck Oosterveer 
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 Paul Teng (verplichte vermelding: foto Jakari Productions) en 
andere illustraties van de Stripschapprijswinnaar staan in hoge resolutie in ons 
virtuele persarchief van 2013 op www.stripdagen.nl/archief. Waar een 
copyrightvermelding noodzakelijk is, staat het in de bestandsnaam. 
(Archieven uit voorgaande jaren zijn daar ook nog te raadplegen.). 
 
Voor interviewafspraken, beeldmateriaal of voor het aanvragen van een pers-
accreditatie voor De Stripdagen 2013 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 (vanaf 16 oktober) met commissievoorzitter 
Ger Apeldoorn via 023-5269649 / 06-52014969. 
 
Meer info: www.stripschap.nl en www.destripdagen.nl 


