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

Bekendmaking van de P. Hans Frankfurtherprijs 2013 
 

en 
 

Bekendmaking van de Bulletje en Boonestaak Schaal 2013 
 

en 
 

Bekendmaking van de nominaties voor Album van het jaar 2012 
 

 
Amsterdam, 10 februari 2013 

 
Behalve de Stripschapprijs 2013 voor Paul Teng, waarover u eerder bericht ontving, 
reikt Het Stripschap nóg twee belangrijke stripprijzen uit op zaterdag 9 maart om 
17.30 uur tijdens de 3e editie van De Stripdagen in Evenementenhal Gorinchem te 
Gorinchem. Daarnaast zijn er ook nog de Stripschapjaarprijzen voor Album van het 
jaar 2012. 
 
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 initiatiefnemer en oprichter van 
Het Stripschap, Stripschrift en het Stripdocumentatiecentrum Nederland, P. Hans 
Frankfurther. 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 toegekend en 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. 
 
De Stripschapjaarprijzen, ook wel de Stripschappenningen genoemd, worden 
sinds 1981 jaarlijks toegekend door Het Stripschap, op voordracht van een 
onafhankelijke commissie. De Stripschappenningen gaan naar de beste 
oorspronkelijk Nederlandstalige albums in de categorieën Avontuur en Vermaak, 
Literair, Jeugd, en naar het beste oorspronkelijk Buitenlandse Album. De 



 
 
 
Productiejaarprijs wordt toegekend aan iemand uit de wereld van het beeldverhaal 
die grotendeels achter de schermen werkt. 
 
Zowel de Stripschapjaarprijzen als de P. Hans Frankfurtherprijs bestaan uit een 
bronzen penning met reliëfafbeelding van het stripfiguurtje Sjoert, destijds de 
mascotte van Het Stripschap. De penning is ontworpen door de striptekenaar Henk 
Albers (1927-1987). 
 
 
Allereerst de bekendmaking van de P. Hans Frankfurtherprijs 2013 
 

De P. Hans Frankfurtherprijs 2013 is voor 
Comic House 

 
Maaike Hartjes, Eric Heuvel, Daan Jippes, Hanco Kolk, Hein de Kort, Erik Kriek, 
Henk Kuijpers, Aloys Oosterwijk, Mark Retera, Peter de Wit... Om er maar een paar 
te noemen. Want een groot deel van Nederlands bekendste striptekenaars laat zich 
voor het totale werk of een deel daarvan vertegenwoordigen door Comic House. 'Bel 
maar met m'n agent', zeggen ze dan meestal als iemand belt met de vraag of ze een 
tekeningetje kunnen leveren voor een krant of een tijdschrift, of benaderd worden 
door een reclamebureau. 
 
Maar Comic House is meer dan een agent. Onder de bezielende leiding van Hans 
Buying en Miriam van Velthoven is Comic House vooral ook een ‘packager’, een 
studio die opdrachtgevers van ideeën voorziet en indien nodig ook de productie van 
het benodigde materiaal verzorgt. Strip en tekenfilm zijn het uitgangspunt en meestal 
ook de vorm, maar ze draaien hun hand ook niet om voor een doos met tissues, 
games of een geinig bedrukte bouwplaat. Ook zorgen tekenaars van Comic House 
op congressen en bij workshops live voor illustraties, een hele nieuwe tak van sport 
in de tekenwereld. Al die activiteiten doet Comic House nu al bijna dertig jaar. De 
studio werd namelijk in 1984 opgericht in Amsterdam, is later verhuisd naar 
Oosterbeek en heeft dit jaar een tweede vestiging geopend in Amsterdam. 
 
Behalve voor de bundeling van talent, heeft Comic House zich al die jaren ook 
ingezet voor een betere betaling en goede behandeling van hun cliënten. ‘Even een 
tekeningetje maken’ bestaat eigenlijk niet meer en wie kwaliteit wil, moet daar ook 
voor betalen. Daarnaast heeft Hans Buying in de afgelopen jaren meegewerkt aan 
een boekje over de toekomst van het beeldrecht, dat de organisatie Pictoright heeft 
aangeboden aan de makers van de nieuwe auteurswet in de Tweede Kamer. Mede 
voor deze inspanning gaat de P. Hans Frankfurtherprijs dit jaar naar Comic House, in 
de hoop dat deze studio nog heel lang een baken mag zijn op de woelige baren van 
de stripwereld. 
 



 
 
 
Op zaterdag 9 maart ontvangt Comic House de P. Hans Frankfurtherprijs 2013 uit 
handen van Tamar en Guido Frankfurther tijdens De Stripdagen in Gorinchem. 
 
 
Vervolgens de bekendmaking van de Bulletje en Boonestaak Schaal 2013 
 

De Bulletje en Boonestaak Schaal 2013 is voor 
Richard's Studio 

 
Met de Bulletje en Boonestaak Schaal 2013 brengt Het Stripschap een eerbetoon 
aan de meest legendarische letterstudio die Nederland ooit heeft gekend en die in 
Nederland tot een revolutie in het handletteren van strips heeft geleid, Richard's 
Studio in Amsterdam, beter bekend als Studio Pakker. Op het hoogtepunt van hun 
vijfenveertigjarig bestaan telde de studio zo’n twintig medewerkers en leverde de 
studio meer dan honderd pagina’s per week voor onder andere de stripbladen 
Donald Duck, Tina en Eppo. En dat alles onder de bezielende leiding van de 
oprichter van de studio, Richard Pakker, die van het handletteren een kunstvorm had 
gemaakt.  
 
Richard Pakker had zijn tijd mee. In 1962 begon uitgeverij De Geïllustreerde Pers in 
Amsterdam met het stripweekblad Pep. Richard had als letteraar voor Swan 
Features Syndicate honderden letteringen gemaakt voor de strips die dagelijks in de 
kranten werden gepubliceerd. Blijkbaar vielen die letteringen zo op dat de toenmalige 
chef vormgeving van De Geïllustreerde Pers hem uitnodigde om te kijken of de 
machinelettering die in die tijd door de bladen werd gebruikt, vervangen kon worden 
door handlettering, omdat het beter aansloot bij het karakter van strips. Het met de 
hand letteren van strips was meteen een schot in de roos en uiteindelijk maakten alle 
stripbladen van de uitgevers De Geïllustreerde Pers, Spaarnestad en – later – 
Oberon er gebruik van. 
 
Het handletteren was echter relatief duur en Richard Pakker besefte dan ook dat de 
kosten op een dag te hoog zouden worden. Hij begon daarom al in de jaren tachtig te 
experimenteren met letteren op de computer, waardoor uiteindelijk het handletteren 
in de jaren negentig stapje voor stapje door de computer werd overgenomen en 
redacties de strips ook zelf gingen letteren. 
 
Door de dalende oplagen van de stripbladen en tevens de dalende omzet van 
andere activiteiten, zoals modetekeningen, fotografie en reclame, kwam er in 2002 
een einde aan Richard's Studio, maar de letteringen die de studio gedurende meer 
dan dertig jaar heeft gemaakt, zijn voor altijd te bewonderen op de duizenden 
strippagina’s die in die periode zijn gepubliceerd. 
 



 
 
 
'Richard Pakker en een aantal van zijn medewerkers ontvangen de Bulletje en 
Boonestaak Schaal 2013 op zaterdag 9 maart tijdens De Stripdagen in Gorinchem. 
 
 
En tenslotte de 

Nominaties voor 
Album van het jaar 2012 

 
In de categorie Nederlands Jeugd zijn genomineerd: 
 
Billy Bob 
Nix, uitgeverij Blloan 
Vlaamse gagstrip voor jongeren die wat peper in hun humor willen. 
 
Dik van Dieren en zo 2: Het einde van de wereld & andere zaken 
Gerard Leever, uitgeverij Strip2000 
Het langverwachte tweede deel van Gerard Leevers sympathieke en vooral 
komische dierendetective. 
 
Joep (3 delen) en Kik (3 delen) 
Michiel van de Vijver (Joep) en Gerben Valkema (Kik), uitgeverij Plan A 
Lachend leren lezen volgens de AVI-methode met boekjes die niet doen alsof  je 
dom bent. 
 
 
In de categorie Nederlands Avontuur en Vermaak zijn genomineerd: 
 
Het jaar van Hein 4: 2012 
Hein de Kort, uitgeverij L 
Jaarlijkse bundeling van het verspreide werk van Nederlands grappigste 
gagschrijver. 
 
January Jones 5: De hoorns van de stier 
Martin Lodewijk (tekst) en Eric Heuvel (tekeningen), uitgeverij Don Lawrence 
Collection 
Na twintig jaar afwezigheid is Miss Jones weer helemaal terug en alleen maar beter 
geworden! 
 
De Vries 2: Vuurdoop 
Sytse Algera (tekst) en Patrick Van Oppen (tekeningen), uitgeverij Don Lawrence 
Collection 
Schaamteloze actiestrip die de harde Nederlandse actualiteit niet uit de weg gaat. 
 



 
 
 
 
In de categorie Nederlands Literair zijn genomineerd: 
 
Het onzienbare en andere verhalen 
Erik Kriek (naar verhalen van H.P. Lovecraft), uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij 
Als er iemand in staat is om onuitgesproken horror in beeld te brengen dan is het 
Erik Kriek wel. 
 
Scherpschutters 
Michiel van der Pol, uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij 
Het gevoelige verhaal over een dwingende vader en zijn epileptische zoon. 
 
Vincent van Gogh – De vroege jaren 
Teun Berserik, uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij 
Een belangrijke episode uit het leven van de vaak verstripte schilder op verbluffende 
manier tot leven gebracht. 
 
 
In de categorie Buitenlands zijn genomineerd: 
 
Gringos Locos 
Yann (tekst) en Olivier Schwartz (tekeningen), uitgeveri Dupuis 
De waargebeurde reis van Morris, Jijé en Franquin door Amerika in hilarische 
anekdotes verteld. 
 
Parker 2: De organisatie 
Darwyn Cook (naar de roman van Richard Stark), uitgeverij Blloan 
De Amerikaanse meesterverteller Darwyn Cooke werkt zich op geniale wijze door het 
verfilmde werk van Donald Westlake heen. 
 
Portugal 
Cyril Pedrosa, uitgeverij Silvester 
Een striptekenaar op zoek naar zijn roots in een verzonnen verhaal met diepe 
waarheden. 
 
 
In de categorie Productie zijn genomineerd: 
 
Isabelle Franquin, Frédéric Jannin, José-Louis Bocquet en Sergio Honorez: 
Boeven op de kermis 
André Franquin en Jidéhem, uitgeverij Dupuis 
Het anecdotische commentaar en de afgedrukte originelen laten de lezer deze 
klassieker uit de Europese stripgeschiedenis als nieuw ervaren. 
 



 
 
 
Uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij: Arzak – Landmeter 
Moebius, uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij 
Posthuum groots en meeslepend uitgegeven werk van één van de meesters van de 
Europese strip. 
 
Uitgeverij Sherpa: Rork integraal 1: Doorgangen 
Andreas, uitgeverij Sherpa 
Deel één van een complete heruitgave van deze serie door een uitgever die net 
zoveel oog voor detail heeft als de auteur zelf. 
 
 
De P. Hans Frankfurtherprijs en de Stripschapjaarprijzen worden toegekend door Het 
Stripschap op voordracht van een onafhankelijke commissie. Deze commissie 
bestaat dit jaar uit de volgende leden: 
 
Eric Heuvel – winnaar vaan 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. 
 
Het Album van het jaar in de categorie Nederlands Jeugd wordt toegekend op 
voordracht van leerlingen van de Jenaplanschool Gorkum, maar de genomineerde 
albums zijn een keuze van de commissie. 



 
 
 

Goed om te weten! 
 
De P. Hans Frankfurtherprijs werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2012 Ron Poland 
2011 Redactie en medewerkers van Stripschrift 
2010 Ger van Wulften 
2009 Ronald Plasterk, Hanco Kolk en Jean-Marc van Tol 
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 werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2012 Patty Klein 
2011 Eiso Toonder 
2010 Rupert van der Linden 
2009 Ed van Schuijlenburg 
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 
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. Voor de 39e keer reikt Het Stripschap 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 9 en 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. Dit 
jaar is het thema van De Stripdagen: In de voetsporen van Willy Vandersteen. Dit 
jaar vieren we namelijk dat Willy Vandersteen, geestelijk vader van onder meer 
Suske en Wiske, 100 jaar geleden – 15 februari 1913 – werd geboren. 
 
 
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 die 
is gemaakt door de beeldhouwer Ton van Beest. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Rechtenvrije foto's van Richard Pakker, alsmede enkele illustraties van Comic House 
en omslagen van alle genomineerde albums, staan in hoge resolutie in ons virtuele 
persarchief van 2013 op www.stripdagen.nl/archief 
(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 met commissievoorzitter Ger Apeldoorn 
via 023-5269649 / 06-52014969. 
 
Meer info: www.stripschap.nl, en www.destripdagen.nl 


