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

Bekendmaking van de P. Hans Frankfurtherprijs 2014 
 

 
Amsterdam, 6 januari 2014 

 
Behalve de Stripschapprijs 2014 voor Fred de Heij, waarover u eerder bericht 
ontving, reikt Het Stripschap nog meer belangrijke stripprijzen uit tijdens De 
Stripdagen 2014 in Gorinchem. Behalve de P. Hans Frankfurtherprijs zijn dat de 
Stripschappenningen voor Albums van het jaar en de Bulletje en Boonestaak Schaal. 
Hierover ontvangt u later bericht. De feestelijke ceremonie begint zaterdag 8 maart om 
17.30 uur in Het Schaptheater in Evenementenhal Gorinchem. 
 
De P. Hans Frankfurtherprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een persoon of 
personen die zich in de afgelopen jaren 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 P. Hans Frankfurtherprijs bestaat uit een bronzen penning met reliëfafbeelding 
van het stripfiguurtje Sjoert, ooit de mascotte van Het Stripschap. De penning is 
ontworpen door de striptekenaar Henk Albers (1927-1987). 
 
 

De P. Hans Frankfurtherprijs 2014 is voor 
Rob van Bavel 

 
De P. Hans Frankfurtherprijs gaat dit jaar naar een stripuitgever die het 
Nederlandse striplandschap in de afgelopen vijf jaar in hoge mate heeft beïnvloed. 
Zonder zijn blad, Eppo, was de conventionele strip er een stuk slechter aan toe 
geweest. Uitgever en hoofdredacteur Rob van Bavel is er met zijn kleine maar 
toegewijde redactie in geslaagd om een doorlopend podium te creëren voor 
komische one shots en spannende vervolgstrips voor een groot publiek. Dat hij dat 
heeft bereikt, is te danken aan zijn doorzettingsvermogen, zijn visie en, laten we 
eerlijk zijn, zijn koppigheid. 
 
Reeds aan het eind van de eerste jaargang van Eppo werd binnen de commissie 
gesproken over het toekennen van deze prijs aan Rob van Bavel, tot dan toe vooral 



 
 
 
bekend vanwege zijn uitgaven van het werk van de Engelse striptekenaar Don 
Lawrence in de Don Lawrence Collection. Het overheersende geluid was toen: 
"Laten we eerst maar eens kijken of hij het nog een jaar volhoudt". Rob van Bavel 
heeft met het maken van Eppo niet alleen te maken met de economische 
beperkingen van de stripmarkt, het is ook gewoon een berenklus om iedere twee 
weken zo'n blad uit te brengen. Vanaf dat moment kwam de naam ieder jaar terug en 
werd besloten om te wachten tot een geschikt moment. Wel, dat moment is nu 
aangebroken. In januari van dit jaar heeft de nieuwe Eppo zijn eerste vijf jaar vol 
gemaakt en het ziet ernaar uit dat het blad nog vele jaren zal blijven bestaan. De 
bijdrage die de stripmakers daaraan leveren, mag natuurlijk niet worden uitgevlakt, 
maar zonder Rob van Bavel zouden ze er helemaal alleen voor staan. Dat verdient 
een prijs. 
 
Op zaterdag 8 maart ontvangt Rob van Bavel de P. Hans Frankfurtherprijs uit 
handen van Tamar en Guido Frankfurther tijdens De Stripdagen in Gorinchem. 
 
De P. Hans Frankfurtherprijs wordt toegekend door Het Stripschap op voordracht 
van een onafhankelijke commissie. Deze commissie bestaat dit jaar 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. 
 
 

Goed om te weten! 
 
De P. Hans Frankfurtherprijs werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2013 Comic House 
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 
 
 
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 dit 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. 
 
 
___________________________________________________________________ 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Een biografie en rechtenvrije foto’s van Rob van Bavel (verplichte vermelding van 
fotograaf Alex Odijk) 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 


