
 

 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
PERSBERICHT	  

Aangrijpende	  graphic	  novel	  naar	  bestseller	  van	  Judith	  Uyterlinde	  
Het	  Stempel	  

Zhenya	  Pashkina	  &	  James	  Boekbinder	  
Met	  ongekende	  frisheid	  en	  oog	  voor	  detail	  verbeelden	  de	  tekenaars	  een	  hedendaags	  
adoptietraject	  en	  speurtocht	  langs	  familiegeheimen	  tegen	  de	  achtergrond	  van	  de	  	  

Tweede	  Wereldoorlog.	  	  	  

De	  vrouw	  die	  zegt	  dat	  ze	  mijn	  moeder	  is	  van	  Judith	  Uyterlinde	  –	  ruim	  20.000	  exemplaren	  verkocht,	  
in	  het	  Frans	  vertaald	  en	  tot	  documentaire	  bewerkt	  –	  werd	  lovend	  ontvangen	  door	  o.a.	  Kristien	  
Hemmerechts,	  Hanneke	  Groenteman,	  Victor	  Halberstadt,	  Nelleke	  Noordervliet	  en	  Raoul	  Heertje:	  
‘Ik	  heb	  erom	  gelachen	  en	  gehuild.’	  	  

Geïnspireerd	  door	  het	  familieverhaal	  van	  Judith	  Uyterlinde	  is	  er	  nu	  van	  het	  Amerikaans-‐Russische	  
kunstenaarsduo	  James	  Boekbinder	  en	  Zhenya	  Pashkina	  de	  schitterende	  graphic	  novel:	  Het	  
Stempel.	  Het	  duo	  pleegde	  intensief	  research	  in	  archieven	  en	  musea	  om	  recht	  te	  doen	  aan	  de	  
historische	  authenticiteit,	  maar	  zij	  lieten	  ook	  hun	  humor	  en	  fantasie	  de	  vrije	  loop	  bij	  hun	  visie	  op	  
dit	  even	  persoonlijke	  als	  universele	  verhaal	  over	  ouders	  en	  (adoptie)kinderen.	  Hoe	  is	  het	  om	  van	  
de	  ene	  op	  de	  andere	  dag	  je	  eigen	  moeder	  te	  verliezen	  en	  een	  nieuwe	  moeder	  te	  krijgen?	  Hoe	  
verwerkten	  joodse	  en	  niet-‐joodse	  gezinnen	  na	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  het	  verlies	  van	  hun	  
dierbaren,	  en	  hoe	  geven	  adoptiekinderen	  het	  verlies	  van	  hun	  biologische	  moeder	  een	  plek?	  

Zhenya	  Pashkina	  (1984,	  Yaroslavl)	  is	  illustrator,	  animatiefilmmaker	  en	  webvormgever.	  Zij	  maakte	  
alle	  tekeningen,	  verzorgde	  het	  boekontwerp	  en	  bedacht	  samen	  met	  Boekbinder	  het	  beeldverhaal.	  	  	  
James	  Boekbinder	  (1959,	  New	  Orleans)	  is	  animatiefilmmaker	  en	  interaction	  designer.	  Hij	  
verzorgde	  het	  scenario	  en	  bewerkte	  samen	  met	  Uyterlinde	  de	  tekst	  van	  het	  oorspronkelijke	  boek	  .	  
Judith	  Uyterlinde	  (1962,	  Bennebroek)	  is	  schrijver	  van	  de	  internationale	  bestsellers	  Eisprong	  en	  De	  
vrouw	  die	  zegt	  dat	  ze	  mijn	  moeder	  is.	  	  
Reini	  Elkerbout	  (1938,	  Gorcum)	  is	  de	  moeder	  van	  Judith	  Uyterlinde	  en	  een	  van	  de	  hoofdpersonen	  
in	  het	  boek.	  Het	  boek	  is	  gebaseerd	  op	  haar	  persoonlijke	  documenten	  en	  ervaringen.	  	  
	  
Van	  11	  februari	  tot	  15	  maart	  is	  er	  een	  tentoonstelling	  in	  het	  café	  van	  het	  Joods	  Historisch	  
Museum.	  De	  vier	  genoemde	  personen	  zijn	  beschikbaar	  voor	  interviews.	  De	  digitale	  proef	  is	  
opvraagbaar	  (evenals	  losse	  tekeningen	  en	  historisch	  beeldmateriaal	  zoals	  brieven	  en	  foto’s):	  
esther@gibbon.nl,	  0624800564.	  
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