Toen in 1999 de website Comiclopedia werd gelanceerd kon de mensheid niet bevroeden dat deze in
twintig jaar tijd zou uitgroeien tot één van de belangrijkste sites op stripgebied in Nederland. Er is
bijna geen stripliefhebber of -geïnteresseerde die Comiclopedia niet maandelijks even raadpleegt.
De website is anno 2020 een waar instituut geworden. De informatie is zo compleet mogelijk en
wordt indien noodzakelijk à la minute aangepast. Niet alleen de stipgroten der aarde hebben een
eigen pagina. Ook de mindere goden en de binnen onze stripcultuur nauwelijks bekende stripmakers
zijn hier te vinden. Om de stripencyclopedie meer cachet te geven staat ook de gehele Nederlandse
stripgeschiedenis beschreven in diverse hoofdstukken.
Comiclopedia, voortgekomen uit het brein van Kees Kousemaker (1942-2010), geestelijk vader
van stripwinkel Lambiek was in den beginne nog een echte teamprestatie. De Stripmaker des
Vaderlands, Margreet de Heer begon hier min of meer haar professionele carrière. Iets dat haar zeker
geen windeieren heeft gelegd.
De laatste jaren staat de website onder de bezielende leiding van Bas Schuddeboom, die samen met
zijn partner-in-crime Kjell Knudde continu de vinger aan de pols houdt. Schuddeboom die naast zijn
werk als redacteur van het meidenblad Tina in zijn vrije tijd de website Comiclopedia naar een hoog
niveau stuwt verdient meer dan alle lof. Er zijn jaren geweest dat hij alleen de kar van deze digitale
encyclopedie heeft getrokken én met succes.
Waren het in het verleden nog korte bondige curricula vitae, gaandeweg is het redactieduo overgegaan op uitgebreide stukken die bij ieder nieuwsitem aangevuld worden, zodat de actualiteitswaarde bewaard blijft. Comiclopedia laat dan ook zien waar internet ooit voor bedoeld is: Informatie
vinden en kennis vergaren.
Deze digitale stripencyclopedie bestaat op de kop af twintig jaar. Een beter moment om de
P. Hans Frankfurtherprijs hieraan uit te reiken is er dan ook niet.

De Commissie voor de Stripschapprijzen 2020 bestaat uit:
Paul Reichenbach (Kamper stripspektakel), Jan-Willem de Vries (Strippublicist, programmeur Storyworld), Typex (Stripmaker,
winnaar Stripschapprijs 2019), John Onnes (stripwinkelier te Groningen - Akim), Richard Reiman (Medewerker SDCN/Archief
Stripschap - oud bestuurslid van Het Stripschap), Stefan Nieuwenhuis (Stripjournalist - NRC, 9e Kunst, Zone 5300, Stripschrift,
StripGlossy).
De commissie staat onder voorzitterschap van stripjournalist en stripvormgever Cok Jouvenaar.

