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Bekendmaking van de Bulletje en Boonestaak Schaal 2009 
 

 
Amsterdam, 10 september 2009 

 
Behalve de Stripschapprijs 2009 en de Stripschappenningen voor Album van het jaar 
2009 reikt Het Stripschap dit jaar nog twee belangrijke stripprijzen uit op 26 
september om 16.00 uur tijdens De Stripdagen 2009 in Expo Houten in Houten. 
 
De P. Hans Frankfurtherprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of personen 
die zich in het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft/hebben ingezet voor het 
medium strip. De prijs is vernoemd naar de oprichter van Het Stripschap, P. Hans 
Frankfurther, die in augustus 1996 op tragische wijze om het leven kwam. Het 
bestuur van Het Stripschap besloot hem te eren door vanaf 1997 de Jaarprijs voor 
Bijzondere Verdiensten naar hem te vernoemen. 
 
De Bulletje en Boonestaak Schaal wordt sinds 2003 in samenwerking met de Bulletje 
en Boonestaak Club uitgereikt aan stripmakers die aan de wieg hebben gestaan van 
het Nederlands beeldverhaal. Bulletje en Boonestaak waren de eerste populaire 
stripfiguren in de vaderlandse stripgeschiedenis en zijn een creatie van schrijver A.M. 
de Jong en tekenaar G. van Raemdonck. 
 
Allereerst de bekendmaking van de P. Hans Frankfurtherprijs 2009 
 

De P. Hans Frankfurtherprijs 2009 is voor 
Hanco Kolk, Jean-Marc van Tol en Ronald Plasterk 

 
De winnaars van de P. Hans Frankfurterprijs zijn dit jaar twee stripmakers die al 
langer vechten voor een groter bereik en een grotere waardering van de 
Nederlandse strip. Zo zijn ze naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
gestapt met een plan om het voortbestaan van dit unieke medium aan de basis aan 
te pakken en daarmee nieuwe kansen te geven. Drie pijlers van hun plan, het 
opzetten van een opleiding aan een kunstinstelling voor de opleiding van nieuw 
talent, het creëren en reguleren van subsidie voor stripmakers die iets bijzonders 
willen doen en het mogelijk maken van een nieuwe stripprijs, waar een groot 



 
 
 
geldbedrag aan hangt, zijn inmiddels gerealiseerd. Aan andere plannen wordt 
gewerkt. 
 
Het Stripschap is blij dat Hanco Kolk (S1ngle) en Jean-Marc van Tol (Fokke & 
Sukke) dit doen zonder zich af te zetten tegen de traditionele strip, waar beide 
tekenaars tenslotte hun wortels hebben. Vernieuwing is altijd een belangrijk 
onderdeel van het medium strip geweest, maar in hun uitlatingen en in hun werk 
laten Kolk en Van Tol regelmatig zien dat een strip niet elitair hoeft te zijn om 
bijzonder te zijn. En daarmee boren ze een nieuw en groter publiek aan. 
 
De commissie heeft besloten ook de derde betrokkene de prijs toe te kennen, 
minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hij heeft iets 
gedaan wat al zijn voorgangers nagelaten hebben: ingezien dat de strip naast al die 
andere kunstvormen een volwaardige en unieke kunstuiting is. De strip is te groot en 
te populair om overgeslagen te worden. Het is geen onderafdeling van de literatuur 
of de beeldende kunst, maar een inspirerend samengaan van die disciplines, dat 
alleen uitgevoerd kan worden door mensen die de tijd, het geld, de opleiding en de 
liefde hebben om zichzelf eraan over te geven. 
 
 
Vervolgens de bekendmaking van de Bulletje en Boonestaak Schaal 2009 

 

De Bulletje en Boonestaak Schaal 2009 is voor 
Ed van Schuijlenburg 

 
Ed van Schuijlenburg, geboren op 22 april 1946, begon zijn carrière als tekenaar bij 
de Marten Toonder Studio's, waar hij werkzaam was bij de animatie afdeling en waar 
hij zelfs aan de klassieke tekenfilm Asterix en Cleopatra mocht snuffelen. In 1969 
verruilde hij het vastdienstverband voor een freelance-bestaan. Op scenario van 
Rens Benerink, die hij bij Toonder had ontmoet, tekende hij een aantal zogenaamde 
Pepspotters voor het legendarische stripweekblad Pep. Omdat Pep, de maandelijkse 
boekuitgaven van The Flintstones en het vrolijke weekblad Donald Duck bij uitgeverij 
De Geïllustreerde Pers in Amsterdam op dezelfde afdeling werden vervaardigd, werd 
hem gevraagd voor deze andere titels ook bijdragen te leveren. Een avontuur van 
Hanna-Barbera's ruimtefamilie The Jetsons voor een Flintstones-uitgave was na de 
Pepspotters één van de eerste strips die Ed maakte. Daarna volgden coverillustraties 
en stripverhalen van Hiawatha, De Grote Boze Wolf, Japie Krekel en vooral Broer 
Konijn. Met name deze laatste behoort tot Eds favorieten. 
  
Omdat het werken op freelance-basis een sterke zelfdiscipline vereiste, besloot Ed 
geen risico te nemen en claimde hij dagelijks een leeg bureau op de redactie van 
Donald Duck, waar hij zich aan de officiële werktijden hield. Na een korte uitstap, 
opnieuw naar Toonder, kreeg hij in 1977 eindelijk een vast dienstverband bij 



 
 
 
uitgeverij Oberon, waar de jeugdtijdschriften en albums van De Geïllustreerde Pers 
en uitgeverij Spaarnestad in 1972 waren ondergebracht. In 1980 volgde Ed zijn 
collega Daan Jippes op als art director Disney, aangezien Daan naar de Disney 
Studios in Californië vertrok. Behalve met het ontwerpen, schetsen en inkten van 
eigen bijdragen voor onder andere Bobo en de Disneytijdschriften en –albums – 
voornamelijk covers en posters – hield Ed van Schuijlenburg zich vooral bezig met 
het begeleiden van andere tekenaars en het corrigeren van hun werk. Hij was het 
ook die er voor zorgde dat de Nederlandse Disneystal met talentvolle tekenaars als 
Michel Nadorp, Wilma van den Bosch, Mau en Bas Heymans en Sander Gulien werd 
uitgebreid. Op 24 mei 2006 ging Ed met pensioen. Hij verhuisde van het rumoerige 
Amsterdam naar het wat rustigere Groningse Haren en is enthousiast aan de gang 
met flash animation. 
 
 
 
De P. Hans Frankfurtherprijs wordt toegekend door Het Stripschap op voordracht 
van een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat dit jaar uit de volgende 
leden: 
 
Erik Kriek   - winnaar van de Stripschapprijs 2008 
Piet Bakker   - stripkenner 
Teus de Kruijf  - redacteur van Stripschrift 
Boris Kousemaker  - stripwinkelier 
Natasja van Loon  - journalist en publicist 
 
De commissie staat dit jaar wederom onder voorzitterschap van tekstschrijver 
Ger Apeldoorn. 
 
 
De P. Hans Frankfurtherprijs werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2008 Pim Oosterheert 
2007 Ronald Grossey 
2006 Strips in stereo 
2005 Stripster 
2004 Jan Joosse 
2003 Gerard Roord 
2002 Stichting Teken mijn verhaal 
2001 Stripper 
2000 Karin van Wylick 
1999 Kees Kousemaker 
1998 Hansje Joustra 
1997 Sunnyva van der Vegt en René van Royen 
1996 Het Nederlands Stripmuseum 



 
 
 
1995 Zone 5300 
1994 Uitgeverij Sherpa 
1993 Wilma Leenders 
1992 Franny en Hans Matla 
1991 Uitgeverij Big Balloon 
1990 Joost Swarte 
1989 Ron Abram 
1988 Wilbert Plijnaar, Jan van Die en Robert van der Kroft 
1987 Martin Lodewijk en Don Lawrence 
1986 Hans van den Boom 
1985 PTT Post en Joost Swarte 
1984 Wordt Vervolgd 
1983 Betty Sluyzer, Cees Taheij en Fred Marschall 
1983 Redactie van Donald Duck 
1983 Maarten J. de Meulder 
1982 Nico Noordermeer 
1981 Annemieke en Har van Fulpen 
1980 Patty Klein 
 
 
De Bulletje en Boonestaak Schaal wordt voorgedragen en toegekend door Het 
Stripschap in samenwerking met de Bulletje en Boonestaak Club. 
 
De Bulletje en Boonestaak Schaal werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2008 Bob van de Born 
2008 Jaap Kramer 
2007 Henk Groeneveld 
2006 Willy Lohmann 
2006 Jan van Haasteren 
2006 Raymond Bar van Hemmersweil  
2006 Jan van Reek 
2005 Dik Bruynesteyn 
2005 Dick Vlottes 
2005 Jan van der Voo 
2004 Bert Bus 
2004 Nico van Dam 
2004 Harry Balm 
2003 Henk Sprenger 
2003 Wim Meuldijk 
2003 Gerrit Stapel 



 
 
 
Het Stripschap en De Stripdagen 
 
De Stripdagen en de uitreiking van de Stripschapprijzen worden jaarlijks 
georganiseerd door Het Stripschap, Nederlands centrum voor belangstellenden in 
strips. De doelstelling van deze vereniging is de promotie van het beeldverhaal in al 
haar facetten. De Stripdagen wordt op zaterdag 26 en zondag 27 september in Expo 
Houten voor de 41e keer gehouden en voor de 36e keer reikt Het Stripschap de 
Stripschapprijs uit. Dit is de belangrijkste stripprijs van Nederland. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Een rechtenvrije foto van Hanco Kolk (verplichte vermelding: foto Michiel Veenstra) 
staat in hoge resolutie in onze virtuele persmap op www.stripdagen.nl/2009 
 
Een rechtenvrije foto van Jean-Marc van Tol (verplichte vermelding: foto Willem 
Naber) staat in hoge resolutie in onze virtuele persmap op www.stripdagen.nl/2009 
 
Een rechtenvrije foto van Ronald Plasterk (verplichte vermelding: foto Ans Nolten) 
staat in hoge resolutie in onze virtuele persmap op www.stripdagen.nl/2009 
 
Een rechtenvrije foto van Ed van Schuijlenburg (verplichte vermelding: foto Jim van 
der Weele) staat in hoge resolutie in onze virtuele persmap op 
www.stripdagen.nl/2009 
 
Voor interview-afspraken, ander beeldmateriaal of een pers-accreditatie voor De 
Stripdagen 2009 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 met commissievoorzitter Ger Apeldoorn 
via 023-5269649 / 06-52014969. 
 
Meer info: www.stripschap.nl en www.destripdagen.nl 


