
De Stripschappenning voor Info & Integraal van het Jaar 2020 is voor 

Agent 327 - Integraal 5 - 1999-2001 van
Martin Lodewijk, Rob van Eijck en Rob van der Nol
De laatste jaren wordt de stripmarkt verrast met een hoeveelheid aan integralen en informatieboeken over stripmakers. 
Hierdoor is het eens interessant deze vaak schitterende en uiterst interessante uitgaves tegen het licht te houden. 
Zonder te veel in het verleden te blijven hangen zetten we een keer zo’n uitgave in het zonnetje.

Alle drie genomineerde hebben onomwonden een stempel gedrukt op de Nederlandse strip in zijn totaliteit. Zowel de 
Generaal , Gilles de Geus als Agent 327 hebben een roemrucht verleden waardoor al snel nostalgie de overhand krijgt. Toch 
heeft de commissie zich hierdoor niet laten leiden. Er is ook de vraag gesteld: Wordt er genoeg informatie en achtergrond 
gegeven voor de wat jongere lezers? Het antwoord is meestal ja. Zeker bij de winnende titel.

Met een titelheld van  55 lentes kan het bijna niet mis gaan. De vijfde integrale uitgave van Agent 327 is een feest van 
herkenning en een prachtig tijdsbeeld. Het geeft de veelzijdigheid en vakmanschap van Martin Lodewijk goed weer. 
Lezers uit andere tijden krijgen een beter zicht op de jaren 1999-2001 en de figuren die toen in de belangstelling stonden. 
De verhalen zijn sterk, evenals de tekeningen. Het dossier van Rob van Eijck en Rob van der Nol is DE perfecte aanvulling. 
Een ware tijdsbom aan informatie en onbekende tekeningen is de integralereeks van Agent 327 tot ontploffing gekomen.

De Commissie voor de Stripschapprijzen 2021 bestaat uit: Hans van Peet (Stripwinkel Dumpie, Leiden), Marco Luk (Strips op de Markt, Gouda), Hans van der Lande (Stripkenner en 
expositiemaker), Sander Dieben (Stripkenner/oud-bestuurslid van Het Stripschap), Fred de Heij (Stripmaker / Winnaar Stripschapprijs 2014), Marvin Lancel (Stripkenner), Aat Hendrikson 
(Stripfanaat / oud-bestuurslid van Het Stripschap).
 
De commissie staat onder voorzitterschap van stripjournalist en stripvormgever Cok Jouvenaar.


