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

Bekendmaking van de Bulletje en Boonestaak Schaal 2014 
 

en 
 

Bekendmaking van de nominaties voor Album van het jaar 2013 
 
 
 

Amsterdam, 7 februari 2014 
 
Behalve de Stripschapprijs 2014 voor Fred de Heij en de P. Hans Frankfurtherprijs 
2014 voor Rob van Bavel, waarover u eerder bericht ontving, reikt Het Stripschap 
nóg meer belangrijke stripprijzen uit op zaterdag 8 maart om 17.30 uur tijdens de 
4e editie van De Stripdagen in Evenementenhal Gorinchem te Gorinchem. 
 
De Bulletje en Boonestaak Schaal wordt sinds 2003 door Het Stripschap 
toegekend en uitgereikt aan personen 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. Vandaar dat de prijs naar hen is vernoemd 
en zij op de schaal staan afgebeeld. 
 
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 personen uit de wereld van het beeldverhaal 
die grotendeels achter de schermen werken. Dit jaar wordt ook een extra 
Stripschappenning uitgereikt als waardering voor een bijzondere prestatie. 
 
Een Stripschapjaarprijs 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). 



 
 
 
Allereerst de bekendmaking van de Bulletje en Boonestaak Schaal 2014: 
 

De Bulletje en Boonestaak Schaal 2014 is voor 
Frits van der Heide 

 
De Bulletje en Boonestaak Schaal gaat dit jaar naar een stripbladenmaker die van 
grote betekenis is geweest voor de Nederlandse stripwereld. Net als met de laureaat 
van de P. Hans Frankfurtherprijs 2014, Rob van Bavel, zou het Nederlandse 
striplandschap er zonder zijn creativiteit en doorzettingsvermogen heel anders 
hebben uitgezien. 
 
Na een carrière in de reclamewereld solliciteerde Frits van der Heide (Amsterdam, 
1942) in 1970 bij Uitgeverij De Geïllustreerde Pers in Amsterdam en werd hij door 
hoofdredactrice Hetty Hagebeuk aangenomen op de jeugdredactie, waar de 
stripbladen Pep en Donald Duck werden gemaakt. Door de samenwerking tussen De 
Geïllustreerde Pers en De Spaarnestad in Haarlem werd in 1972 jeugduitgeverij 
Oberon opgericht, waardoor Donald Duck en Pep verhuisden naar Haarlem, waar 
het stripweekblad Sjors werd gemaakt. 
Donald Duck kreeg een aparte redactie en Pep en Sjors gingen uiteindelijk in 1975 
samen in Eppo, met Frits van der Heide als hoofdredacteur, nadat hij samen met 
stripmakers Peter de Smet en Martin Lodewijk de plannen voor een nieuw stripblad 
had neergelegd bij de directie van de uitgeverij. Naar het model van het Belgische 
stripblad Robbedoes moest er een blad komen met zoveel mogelijk eigen materiaal, 
waarmee albums gemaakt konden worden die vervolgens konden worden 
doorverkocht naar het buitenland. Om er zo voor te zorgen dat de makers altijd op 
een goed inkomen konden rekenen. Heel logisch, maar voor Nederlandse begrippen 
destijds een unicum. Hoewel de oplage van Eppo onder druk stond, was het nieuwe 
blad een groot succes en dat gold ook voor de albums en de doorverkoop naar het 
buitenland. Vooral de nieuwe strip Storm scoorde enorm. 
 
In de pakweg zeven jaar dat hij hoofdredacteur was van Eppo stond Van der Heide, 
samen met Martin Lodewijk, aan de wieg van een groot aantal nieuwe strips en was 
hij mede verantwoordelijk voor allerlei ontwikkelingen en vernieuwingen binnen de 
stripbladenwereld. Vele talenten zijn mede dankzij zijn inzicht ontdekt en hebben zich 
ontwikkeld tot de populairste stripmakers van onze tijd. Hij heeft zich ingezet om de 
Nederlandstalige strip in de lage landen maar ook ver daarbuiten het aanzien te 
geven die het verdient. 
 
Frits van der Heide zwaaide af in 1981. Hij ging voor het Amsterdamse agentschap 
Art Connection werken met de bedoeling om vooral de stripmakers die bij Art 
Connection waren ingeschreven te begeleiden. Daarvoor werd het agentschap 
Comic Design opgericht, dat tevens met het ambitieuze plan kwam om een stripblad 
uit te geven waarin stripmakers zich meer konden richten op de volwassen striplezer. 



 
 
 
Frits van der Heide stond wederom aan de wieg van een nieuw stripblad, Titanic. 
Maar het plan bleek moeilijker te realiseren dan verwacht. Titanic ging over naar een 
andere uitgever en Van der Heide besloot in 1985 om te gaan freelancen. En dat 
doet hij tot op de dag van vandaag. Samen met zijn vrouw Constance heeft hij de 
afgelopen dertig jaar de productie gedaan van vele honderden buitenlandse 
striptitels, waaronder de albums van Asterix, die hij vertaalt en waarvoor hij veel 
waardering krijgt. 
 
Frits van der Heide ontvangt de Bulletje en Boonestaak Schaal 2014 op 
zaterdag 8 maart tijdens De Stripdagen in Gorinchem. 
 
 
En tenslotte de 
 

Nominaties voor 
Album van het jaar 2013 

 
In de categorie Nederlands Jeugd zijn genomineerd: 
 
Ivo en de Vikingszoon 
Roelof Wijtsma, uitgeverij Christelijke Tijdschriften 
Een christelijk verhaal over Vikingen, in een aansprekende stijl. 
 
Kito & Boris 
Aimée de Jongh, uitgeverij De Eenhoorn 
Een vrolijke strip voor beginnende lezers. De verhalen worden in de loop van het 
boek langer. 
 
20 Avonturen van Pim, Pam & Pluis 
Gerard Leever, uitgeverij Strip2000 
Een bundeling muizenstrips, bijzonder gemaakt door de tekenlessen van Pluis. 
 
 
In de categorie Nederlands Avontuur en Vermaak zijn genomineerd: 
 
Amoras 1: Suske en Amoras 2: Jérusalem 
Marc Legendre (tekst) en Charel Cambré (tekeningen), uitgeverij Standaard 
De omstreden herschepping van Suske en Wiske is gewoon een goed 
avonturenverhaal. 
 
Rhonda 1: Help me, Rhonda 
Hans van Oudenaarden, uitgeverij Don Lawrence Collection 
Een vlot getekend verhaal over een acrobatische heldin met een scherp randje. 



 
 
 
Turpin 1: Over struikrovers & piraten 
Ivan Claeys (tekst) en Daniel van den Broek (tekeningen), uitgeverij Vlaamse 
Onafhankelijke Stripgilde 
Een Engelse aristocraat uit de 18e eeuw wordt een hilarische spion voor de Britten. 
 
 
In de categorie Nederlands Literair zijn genomineerd: 
 
Elsie en Mairi – Engelen van Flanders Fields 
Ivan Petrus Adriaenssens, uitgeverij Lannoo 
De (on)menselijke kant van de Eerste Wereldoorlog in een meeslepend verhaal. 
 
Typex' Rembrandt 
Typex, uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij 
Een eigenzinnige kijk op een eigenzinnige schilder. 
 
Verdwaald 
Shamisa Debroey, uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij 
Een poëtische vertelling over liefde en verlies. 
 
 
In de categorie Buitenlands zijn genomineerd: 
 
Abeltje 
Régis Hautière (tekst) en Renaud Dillies (tekeningen), uitgeverij Blloan 
Een melancholieke dierenstrip over akelige zaken. 
 
Blast 3: Halsoverkop 
Manu Larcenet, uitgeverij Oog & Blik/De Bezige Bij 
Een moordverhaal als excuus om af te geven op de wereld. Het derde dikke deel van 
een vierdelige serie. 
 
Michel 
Zidrou (tekst) en Roger (tekeningen), uitgeverij Blloan 
Een 72-jarige moeder moet zorgen voor haar verstandelijk beperkte zoon van 42. 
Goed verteld, mooi getekend. 
 
 
In de categorie Productie zijn genomineerd: 
 
RW Uitgeverij 
RW Uitgeverij geeft een groot aantal gebundelde comics van DC Comics en Vertigo 
uit. Alle uitgaven zijn goed gekozen, uitstekend vertaald en beter gedrukt dan de 



 
 
 
originele boeken. Ook de grotere uitgaven van Superman en Batman zijn 
indrukwekkend. 
 
Uitgeverij Sherpa 
Wat alle albums van Sherpa verbindt, is de aandacht voor detail van uitgever Mat 
Schifferstein en vormgever Peter Kuipers. Vorig jaar is Sherpa begonnen aan de 
complete heruitgave van de stripklassieker Roodbaard. En heruitgaven van de 
klassiekers Ravian en Luc Orient staan op de planning. In 2014 viert Sherpa haar 25-
jarig bestaan. 
 
Uitgeverij Strip2000 
Hoe de strak uitgevoerde 'look' van een uitgeverij kan bijdragen tot het succes. 
Iedere auteur krijgt bij deze uitgeverij zijn eigen rugkleur. De kwaliteit van de 
uitvoering is klassiek, maar tot in de puntjes verzorgd. Albums die op meerdere 
manieren lang meegaan. We've come a long way. 
 
 
Extra Stripschappenning 
 
De commissie van de Stripschapprijzen heeft een extra Stripschappenning 
toegekend aan Museum Meermanno in Den Haag voor de expositie en het boek 
Strips! – 200 jaar Nederlands beeldverhaal. 
 
 
De Stripschapjaarprijzen worden 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 Bulletje en Boonestaak Schaal werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2013 Richard Pakker 
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 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 rechtenvrije foto van Frits van der Heide (verplichte vermelding van fotograaf 
Alex Odijk) en omslagen van alle genomineerde albums, staan in hoge resolutie in 
ons virtuele persarchief van 2014 op www.stripdagen.nl/archief 
(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 


