EMBARGO tot 17.45:
Jip van den Toorn wint Inktspotprijs 2022

De winnende tekening van Jip van den Toorn, geplaatst op 10 mei 2022 in de Volkskrant. Gebruik toegestaan onder vermelding van
Inktspotprijs.

Op dinsdag 27 september 2022 werd voor de 28e keer de Inktspotprijs voor de beste poli eke
tekening van het parlementaire jaar uitgereikt in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.
De winnaar van de Inktspotprijs 2022 is Jip van den Toorn met de tekening Milieubewust. De
tekening verscheen op 10 mei 2022 in de Volkskrant.

Uit het juryrapport voor de Inktspotprijs 2022

ti

De jury heeft als winnaar unaniem voor een tekening gekozen, waarin menselijke hypocrisie
in tijden van klimaatverandering centraal staat. Hoe vaak mensen ook het advies krijgen
minder te vliegen, het blijkt buitengewoon moeilijk om milieubewuster te leven. We weten

dat het eigenlijk niet kan, maar we doen het toch: massaal het vliegtuig pakken om onze
vakantiebehoeftes te bevredigen. Na de coronacrisis zou alles anders worden, hielden we
onszelf voor, maar vroeger en nu lijken als twee druppels water op elkaar. Op een belangrijk
ding na: de aarde warmt in moordend tempo op en de ijskappen smelten nog sneller dan
verwacht. De tekenaar weet op doeltreffende en humoristische wijze het hypocriete gedrag
van de milieubewuste mens te hekelen. De kleuren zijn fris, de vorm uiterst doeltreffend. Wie
deze fraaie tekening ziet, moeten lachen, maar kijkt tegelijkertijd in de spiegel.
De Inktspotprijs 2022 gaat naar de tekening milieubewust van Jip van den Toorn.
Lotte Jensen
Voorzitter jury Inktspotprijs

De jury van de Inktspotprijs 2022, bestond dit jaar uit: Lo e Jensen, hoogleraar Nederlandse taal- en
le erkunde. De overige juryleden zijn Eva Hilhorst (strip)tekenaar, gra sch journalist en
hoofdredacteur van Drawing the Times, Pelle Matla journalist en zakelijk leider van Stadsomroep Den
Haag FM, Zihni Özdil historicus, columnist EW Magazine en oud-Tweede Kamerlid en Ka nka
Polderman cabare er en (lied)tekstschrijver.
De jury had eerder dit jaar vijf tekeningen genomineerd voor de Inktspotprijs:
Wetenschap is ook maar een mening van Jos Collignon, Milieubewust van Jip van den Toorn, Roe
versus Wade van Tjeerd Royaards, Het leesplankje van Baudet van Marco Jeurissen en Het
boerenprotest van Pieter Geenen.
Alle inzendingen zijn opgenomen in de fraai uitgevoerde catalogus Inktspot! Een speciale uitgave van
S ch ng Pers & Prent, te bestellen via persenprent.nl

De Inktspotprijs werd voor het eerst georganiseerd en uitgereikt in 1994. De reizende
tentoonstelling Inktspot! waar alle ingezonden prenten worden geëxposeerd, groeide uit tot
een belangrijke jaarlijkse manifesta e waarin de poli eke tekening centraal staat. Met de
exposi e brengt S ch ng Pers & Prent in musea en culturele instellingen door heel
Nederland de tekeningen landelijk voor het voetlicht. In de bijbehorende catalogus staan alle
geëxposeerde werken. S ch ng Pers & Prent werd in 1980 opgericht door Hans IJsselstein
Mulder met als doel het verzamelen, exposeren en publiceren van tekeningen, prenten en
literatuur op het gebied van de poli eke sa re.
Het bestuur van S ch ng Pers & Prent bestaat uit: Niels Beugeling, Ariane de Ranitz, Jillis
Kors, Jop Euwijk, Petra Boonstra, Jacqueline van Beek en Caroline van Gelderen. De
prijsuitreiking, de exposi e en het boek worden mede mogelijk gemaakt door een aantal
sponsoren: Nederlands Ins tuut voor Beeld en Geluid, Interna onaal Perscentrum
Nieuwspoort, dagblad Trouw en de Vrienden van Pers en Prent.
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Neem voor meer informatie over de prijs, de waarde van de politieke prent in onze
democratie en rechtenvrije cartoons contact op via inktspot@persenprent.nl.
Telefoon: Niels Beugeling, 06 15447648 of Jop Euwijk, 06 18423674

