
 arenlang al wordt de commissie voor de Stripschapprijzen gewaarschuwd geen 
 stripmakers voor te dragen die ‘aan de beurt’ zouden zijn. Maar deze valkuil
 kon ook dit jaar weer met gemak omzeild worden. Want ook de winnaar van dit
 jaar heeft de prijs namelijk weer echt verdiend.

Zijn oeuvre is niet omvangrijk maar wel herkenbaar. Al sinds zijn eerste publicaties in 
bladen als De Vrije Balloen en het maandblad Wordt Vervolgd springt zijn werk in het 
oog. Vanaf midden jaren tachtig heeft hij zijn tekenwerk geperfectioneerd en wist hij 
de Klare Lijn naar zijn hand te zetten, een Klare Lijn met een Indisch tintje. 

De winnaar van dit jaar gaat voor het hoogst haalbare. Hij neemt met minder geen
genoegen. Vanaf zijn debuut ‘Muizentheater’ in 1990 zijn bijna al zijn andere albums
ook prijswinnaars. Zijn Indische roots (via zijn Chinees-Indische moeder) spelen een 
nadrukkelijke rol. Zijn bekendste werk, Rampokan, is een monument in de Nederlandse 
stripgeschiedenis. Het tweeluik dat zich afspeelt aan de vooravond van de politionele 
acties in Indonesië behoort zonder twijfel thuis in de canon van de Nederlandse strip. 
Hiermee liet hij zien hoe nauw de Indische cultuur met onze samenleving verbonden is. 

Zijn meest recente werk is een bewerking van de roman ‘Familieziek’ van Adriaan 
van Dis, die in november 2017 uitkwam. Niet voor niets vroeg deze schrijver aan 
Van Dongen om zijn boek te bewerken tot een schitterend beeldverhaal. In no-time 
is dit boek al weer toe aan een derde druk, een feit dat in deze tijd waarin de meeste 
boeken in kleine oplages verschijnen buitengewoon is te noemen. 

Als klap op de vuurpijl verschijnt in 2018 het eerste deel van zijn Blake & Mortimer, 
die hij met Teun Berserik maakt op scenario van Yves Sente. Dit werk heeft al geleid 
tot een samenwerking met de internationaal gelauwerde scenarist Jean van Hamme.

Door Peter van Dongen (1966) de Stripschapprijs 2018 toe te kennen wil de 
commissie meer dan eens laten zien dat het niet gaat om een grote productie, maar 
om continuïteit en bovenal kwaliteit. Dit maakt Peter van Dongen de terechte 
winnaar van de Stripschapprijs 2018. 

J

De commissie voor de Stripschapprijzen 2018 bestaat uit:
Willem Ritstier (stripmaker / winnaar Stripschapprijs 2017) , Jos van Waterschoot (Conservator 
Bijzondere Collecties UvA / Redacteur StripNieuws), Jeroen van Esch (striprecensent Boekenkrant), 
Robin Schouten (Stripjournalist Eppo), Anne-Marie ‘een-twee-drie’ Steenbergen (Ratatouille TV) en 
Mark Marijnen & Dimitri van Amerongen (Stripwinkel Jopo de Pojo te Haarlem).
 
De commissie staat onder voorzitterschap van stripjournalist en stripvormgever Cok Jouvenaar.


