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

 
Minister Ronald Plasterk op De Stripdagen 

 
 

Amsterdam, 21 september 2009 
 
Minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt op zaterdag 
26 september naar De Stripdagen in Houten. En dat is niet zomaar. Plasterk 
ontvangt samen met striptekenaars Jean-Marc van Tol (Fokke & Sukke) en Hanco 
Kolk (S1ngle) de P. Hans Frankfurtherprijs. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan 
mensen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
Nederlandse strip. 
 
Vorig jaar klopten Van Tol en Kolk bij de minister aan om geld los te praten voor de 
Nederlandse stripwereld. Zij ontvouwden daarbij een aantal plannen waarin zij 
aangaven hoe dat geld in eerste instantie zou kunnen worden besteed. De minister 
was overtuigd en verwees de tekenaars door naar het Fonds voor Beeldende 
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Vooralsnog wordt er €300.000 op jaarbasis ter 
beschikking gesteld voor de stripwereld. Daar is direct een stripintendant voor 
aangesteld, een soort ombudsman voor striptekenaars. Tevens kwam er geld voor 
een academische stripopleiding in Zwolle. Ook initieerde de minister een staatsprijs 
voor striptekenaars, de zogenaamde Marten Toonder Prijs, groot €25.000, die vanaf 
2010 zal worden toegekend. 
 
Voor het initiatief en de doortastendheid van beide tekenaars, alsmede voor de 
voortvarendheid van de minister besloot Het Stripschap de drie heren te belonen met 
de P. Hans Frankfurtherprijs. De prijs wordt uitgereikt op zaterdag 26 september om 
15 uur tijdens De Stripdagen in Expo Houten, Meidoornkade 24 te Houten. 
 
 
P. Hans Frankfurtherprijs 
 
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. 



 
 
 
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 
 
Ook een PDF van het Officieel Programmaboek van De Stripdagen 2009 kunt u 
downloaden uit onze virtuele persmap www.stripdagen.nl/2009 
 
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. 
 
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. 
 
Meer info: www.stripschap.nl en www.destripdagen.nl 


