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

Bekendmaking van de Stripschapprijs 2014 
 
 

Amsterdam, 24 november 2013 
 
De Stripschapprijs 2014 wordt op zaterdag 8 maart 2014 uitgereikt tijdens De 
Stripdagen in 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 feestelijke ceremonie begint om 
17.30 uur in Het Schaptheater in Evenementenhal Gorinchem. 
 
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 2014 voor de 41e keer uitgereikt. 
 
 

De Stripschapprijs 2014 is voor Fred de Heij 
 
 
De winnaar van de Stripschapprijs 2014 is behalve stripmaker ook schilder en 
illustrator. Fred de Heij (Amsterdam, 1960) studeerde in 1983 af aan de Gerrit 
Rietveld Academie. Hij vond werk als illustrator van kinderboeken, waaronder Bolke 
de beer, maar het boeide hem niet. Hij pakte vervolgens zijn oude jeugdliefde op, het 
striptekenen, en met een aantal eigen probeersels tekende hij vanaf 1990 korte en 
langere verhalen voor de tijdschriften Donald Duck, Tina, Taptoe, Kuifje, Wordt 
Vervolgd en Penthouse Comix. Daarnaast begon hij ook meer en meer te 
experimenteren met 'underground'-strips, satirische en erotische verhalen waarin de 
invloed van de Italiaanse tekenaar Milo Manara goed te zien is. Nadat hij aan het 
eind van de jaren negentig de strip Filo, over een gewelddadige clown, in eigen 
beheer had uitgebracht, kwam hij in contact met uitgeverij Xtra van Ger van Wulften, 
die vanaf dat moment zijn vaste uitgever werd. In 2005 maakte hij de erotische 
thriller Afgezaagd en vanaf 2009 verschenen 15 nummers van het tijdschrift 
Pulpman, een erotisch satirisch pulpblad dat vrijwel geheel door Fred de Heij werd 
volgeschreven en getekend. Daarin rekende hij af met Bolke de beer in de 
sarcastische dierenstrip 't Landje, liet hij de anti-western herleven in De schuilplaats 
en maakte hij korte metten met Amerikaanse striphelden als Rip Kirby en Batman. 
Ondertussen had hij het schilderen ook weer ontdekt, wat goed te zien is aan de 



 
 
 
prachtig geschilderde hommages aan de oude pulpcovers die hij voor het tijdschrift 
Pulpman maakte. Diverse strips uit Pulpman werden naderhand in boekvorm 
uitgegeven door Xtra. In 2012 voegde Fred de Heij daar ook nog eens de direct voor 
album gemaakte thriller Phinny aan toe. 
 
In 2009 verbaasde Fred de Heij vriend en vijand met een nieuwe strip voor het 
stripblad Eppo. De serie Haas, op tekst van uitgever en hoofdredacteur Rob van 
Bavel, is één van de nieuwe strips in dit om nostalgische redenen opnieuw gestarte 
tijdschrift. Haas is een oorlogsstrip die zich afspeelt in het Brabant van de Tweede 
Wereldoorlog. De hoofdpersoon Haas is de leider van een verzetgroep, die zich met 
hand en tand tegen de Duitse bezetter verzet. Maar de dreiging komt niet alleen van 
buiten. De spanningen binnen de groep, de verleiding van het geweld en het leven in 
een tijd van grote leugens zijn belangrijke thema's. De realistische stijl waarmee Fred 
de Heij deze emotionele actiestrip neerzet, is een belangrijk onderdeel van het 
succes. Door jarenlang pulpstrips te tekenen, heeft hij een vanzelfsprekende striptaal 
ontwikkeld, waarin expressief geacteerd wordt. Het zijn niet alleen de 
gezichtsuitdrukkingen van De Heij die aanspreken; zijn hele vertelstijl, de decoupage 
van de pagina's waar hij zich van de schrijver vrijelijk mee mag bemoeien, hoe het 
ene moment in het andere overvloeit, laat zien dat we hier met een stripmaker van 
internationale allure te maken hebben. Soms zien we invloeden van buitenlandse 
pulptekenaars als Milo Manara, Jordi Bernet en Sergio Bonelli, die De Heij ook 
inderdaad bewondert. Maar net als deze tekenaars grijpt hij regelmatig terug op de 
oude meesters, zoals Alex Raymond, Milton Caniff en Will Eisner. Fred de Heij is 
een toegewijde tekenaar, die de 'roots' van zijn vak kent en er inspiratie uithaalt. 
 
Als we met die ogen terugkijken naar het tijdschrift Pulpman is vooral ook te zien dat 
het een plek was waar De Heij naar hartelust heeft kunnen experimenteren, zijn 
vaardigheden heeft kunnen bekwamen en vooral ook tempo heeft leren maken. Want 
wie een succesvol tekenaar wil zijn, moet regelmatig met nieuw werk komen. Voor 
dat laatste hoeven we bij Fred de Heij niet bang te zijn. In het afgelopen jaar heeft hij 
met schrijver Willem Ritstier gewerkt aan een nieuwe horrorwestern voor een groot 
publiek, tekende hij de documentairestrip Peking – Oorlog in de diplomatenwijk naar 
aanleiding van zijn gelijknamige tentoonstelling in het Nationaal Archief en loopt 
vanaf november het vijfde avontuur van Haas in het stripblad Eppo met als titel 
Dodenlijst. 
 
Daarnaast heeft De Heij ook het schilderen weer ontdekt. In zijn atelier in Zaandam 
tekent hij portretten en landschappen. In 2010 werkte hij mee aan het 
televisieprogramma Sterren op het doek van Hanneke Groenteman. Ook zijn 
satirische kant is niet verdwenen. Voor het Nederlandse tijdschrift Mad maakte hij 
een vlijmscherpe 'spoof' van het televisieprogramma Voetbal International en in 
Pulpman 11 haalde hij Matthijs van Nieuwkerk en De wereld draait door onderuit. 
 



 
 
 
De commissie van de Stripschapprijzen roemt met Fred de Heij een stripmaker pur 
sang. Een expressieve tekenaar die alle middelen die de realistische tekenaar ter 
beschikking staan gebruikt om de lezer mee te slepen in zijn verhaal. Hij is een 
unieke tekenaar met een eigen stem, die desondanks goed in staat is om op 
scenario van een ander te werken. Op die manier heeft hij in de afgelopen vijf jaar 
een voor Nederland ongekend œuvre opgebouwd. 
 
Beknopte bibliografie van Fred de Heij 
 
1995  Don't Panic (scenario: Martin Leijen) t.g.v. 50 jaar Verenigde Naties 
1997  Magische gebeurtenissen 
2001  Frans en Suzanne maken het goed 
2006  Afgezaagd 
2008  'n Net meisje 
2008  De Zeemeeuw 
2008  Spaanders 
2010-heden Haas (scenario: Rob van Bavel) 
2010  't Landje 
2010  Vintage 
2011  Phinny – Rendez-vous 
2012  Confessions (in 2013 in het Nederlands uitgebracht als Biechten) 
2012  De schuilplaats 
2014  Peking – Oorlog in de diplomatenwijk 
 
 
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 41e keer 
de Stripschapprijs uit. Dit is de belangrijkste stripprijs van Nederland. 
 
 
De Stripdagen 2014 
De Stripdagen is al meer dan veertig jaar een jaarlijks terugkerend grootschalig 
stripevenement. Het biedt 6000 vierkante meter stripplezier met striptekenaars, 
theater, film, stripboekenbeurs en verzamelbeurs, stripquiz, manga, exposities, 
webcomics, kinderprogramma, speciale gasten, stripboekpresentaties, stripveilingen, 
prijsuitreikingen en muziek. De Stripdagen zijn in 2014 op zaterdag 8 en zondag 9 
maart in Evenementenhal Gorinchem in Gorinchem. Zaterdag 8 maart is tevens de 
start van de Boekenweek van het CPNB. 
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. 
 



 
 
 
 
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 2014 bestaat uit de volgende leden: 
 
Paul Teng   - winnaar van de Stripschapprijs 2013 
Klaas Knol   - stripwinkelier te Amsterdam 
Rudi de Vries  - wetenschapper en publicist 
Teunis Bunt - recensent 
Daan van den Bos  - de stem van de striplezer 
 
De commissie staat dit jaar wederom onder voorzitterschap van tekstschrijver 
Ger Apeldoorn, bekend van een groot aantal televisieseries en tevens 
eindredacteur van Eppo Stripblad. 
 
 
De Stripschapprijs werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2013 Paul Teng 
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 Fred de Heij (verplichte vermelding: foto Robin Schouten) en 
andere illustraties van de Stripschapprijswinnaar staan in hoge resolutie in ons 
virtuele persarchief van 2014 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 algemene info over de Stripschapprijzen kunt u contact opnemen met 
Christian Ouwens, voorzitter van Het Stripschap, via info@stripschap.nl / 
06-54765042, of met commissievoorzitter Ger Apeldoorn via 023-5269649 / 06-
52014969. 
 
Voor interviewafspraken, extra beeldmateriaal of voor het aanvragen van een pers-
accreditatie voor De Stripdagen 2014 kunt u contact opnemen met Arco van Os, 
festivaldirecteur van De Stripdagen, via info@stripdagen.nl / 
010-2201063 / 06-22408450. 
 
Meer info: www.stripschap.nl en www.destripdagen.nl 


