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

 
Bekendmaking van de Stripschapprijs 2009 

 
 

Amsterdam, 17 augustus 2009 
 
De Stripschapprijs 2009 wordt op zaterdag 26 september uitgereikt tijdens 
De Stripdagen in Houten door Cor Lamers, burgemeester van Houten. Voorafgaand 
worden ook de Stripschappenningen voor de P. Hans Frankfurtherprijs en Albums 
van het jaar, en de Bulletje en Boonestaak Schalen uitgereikt. Hierover krijgt u later 
bericht. De feestelijke uitreiking begint om 16.00 uur in Het Schaptheater. 
 
De Stripschapprijs wordt sinds 1974 op voordracht van een onafhankelijke 
commissie toegekend door Het Stripschap. De Stripschapprijs is de belangrijkste 
stripprijs van Nederland en wordt dit jaar voor de 36e keer uitgereikt. 
 
 

De Stripschapprijs 2009 is voor Barbara Stok 
 
 
Striptekenaar Barbara Stok (1970) bouwt al sinds 1998 aan een oeuvre. Niet alleen 
via bundelingen van haar losse werk, maar ook in speciaal voor boekpublicatie 
gemaakte langere verhalen. Deze verhalen zijn altijd autobiografisch, zoals Je geld 
of je leven (2003), een introspectief verhaal over haar werk als journalist en 
fotograaf, en Op tour door Spanje (2007), een even komisch als spannend verhaal 
over de tournee door Spanje met haar punk-band. Het werk van Stok onderscheidt 
zich van andere autobiografische strips door het gebruik van dit genre voor langere 
verhalen met een persoonlijke dimensie. 
 
Dit jaar verscheen Dan maak je maar zin, waarin Stok werk dat ze in de afgelopen 
jaren in opdracht maakte zo bij elkaar heeft gezet dat het toch een langer verhaal 
vertelt. De onderdelen die ze in opdracht maakte, blijven als losse anekdotes te 
lezen, terwijl het doorlopende verhaal voor een breder perspectief zorgt. In Dan 
maak je maar zin beschrijft Stok de twijfels van een dertiger, die na de dood van haar 
zwager tussen alle modegrillen en moderne trends op zoek gaat naar de zin van het 
bestaan. 



 
 
 
Geïnspireerd en inspirator 
 
Barbara Stok is geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden als Joe Matt en Chester 
Brown, maar in tegenstelling tot deze Amerikaanse auteurs laat ze haar kritische 
zelfbeschouwing nooit omslaan in zelfverachting, wat haar werk des te 
aantrekkelijker maakt. Ze heeft bovendien het lef zich kwetsbaar op te stellen en diep 
in haar eigen emoties te kruipen, wat de identificatie vergroot maar het verhaal 
tegelijkertijd boven het persoonlijke doet uitstijgen. 
Op haar beurt is Stok weer de inspirator van een nieuwe generatie stripmakers. Haar 
autobiografische onderwerpen en naïeve tekenstijl hebben in de laatste jaren veel 
navolging gekregen. Haar eenvoudige stijl is een bewuste keuze die ze toepast om 
haar verhalen zo helder mogelijk te vertellen. Haar grote tekenvaardigheid blijft 
echter voortdurend zichtbaar. 
De strips van Barbara Stok bereiken een groot publiek – maar voornamelijk voor 
vrouwen via publicaties in mainstream-bladen zoals Dagblad van het Noorden, 
HP/De Tijd en het tijdschrift One. Haar boeken worden uitgegeven bij Uitgeverij 
Nijgh & Van Ditmar. 
 
Eerste vrouw 
 
Barbara Stok is de eerste vrouw ooit die de Stripschapprijs krijgt. Zij krijgt deze 
echter niet vanwege haar geslacht, maar omdat zij een stripauteur is zonder weerga 
met een nog altijd groeiend oeuvre van topkwaliteit. 
 
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. 
 
De Stripschapprijs 
 
De Stripschapprijs is een oeuvreprijs 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 met 
oorkonde. De Stripschapprijs is gemaakt door de beeldhouwer Ton van Beest. 



 
 
 
De commissie van de Stripschapprijzen bestaat dit jaar uit de volgende leden: 
 
Erik Kriek   - winnaar van de Stripschapprijs 2008 
Piet Bakker   - stripkenner 
Teus de Kruijf  - redacteur van Stripschrift 
Boris Kousemaker  - stripwinkelier 
Natasja van Loon  - journalist en publicist 
 
De commissie staat dit jaar wederom onder voorzitterschap van tekstschrijver 
Ger Apeldoorn. 
 
 
De Stripschapprijs werd tot nu toe uitgereikt aan: 
 
2008 Erik Kriek 
2007 Aloys Oosterwijk 
2006 Gerard Leever 
2005 Jan Steeman 
2004 Mark Retera 
2003 Bastiaan Geleijnse, John Reid en Jean-Marc van Tol 
2002 Eric Schreurs 
2001 Daan Jippes 
2000 Willem 
1999 Peter de Wit 
1998 Joost Swarte 
1997 Peter Pontiac 
1996 Hanco Kolk 
1995 Wilbert Plijnaar, Robert van der Kroft en Jan van Die 
1994 Don Lawrence 
1993 Kamagurka 
1992 Hein de Kort 
1991 René Windig en Eddie de Jong 
1990 Henk Kuijpers 
1989 Theo van den Boogaard 
1988 Toon van Driel 
1987 Gerrit de Jager 
1986 Dick Matena 
1985 Peter de Smet 
1984 Piet Wijn 
1983 Peter van Straaten 
1982 Marten Toonder 
1981 Jean Dulieu 
1980 Jan Kruis 
1979 Jaap Vegter 



 
 
 
1978 Martin Lodewijk 
1977 Tante Leny presenteert 
1976 Maurice Tillieux en Jijé 
1975 Hans G. Kresse en Lo Hartog van Banda 
1974 Uitgeverij Skarabee 
 
___________________________________________________________________ 
 
Noot voor redactie: het onderstaande is niet voor publicatie. 
 
Een rechtenvrije foto van Barbara Stok (verplichte vermelding: foto Chris van Houts) 
en het omslag van haar laatste boek staan in hoge resolutie in onze virtuele persmap 
op www.stripdagen.nl/2009 
 
Voor interviewafspraken of andere beeldmateriaal kunt u contact opnemen met 
Ilse van der Zee, publiciteit en marketing uitgeverij Nijgh & Van Ditmar, via 
i.vanderzee@nijghenvanditmar.nl / 020-5511274. 
 
Voor 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. 
 
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 


