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Woord vooraf
In het najaar 2009, op 22 en 23 oktober, heeft de Praagse sectie Nederlands van
het Instituut van Germaanse studies aan de Filosofische Faculteit van de
Karelsuniversiteit in Praag voor de zesde keer het colloquium Praagse
Perspectieven georganiseerd. Het colloquium vond plaats in het gebouw van het
Oostenrijks Cultureel Forum in het centrum van Praag.
Bij de opening waren de volgende eregasten aanwezig: de
vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, de heer Andre Hebbelinck die
zich als ware stripliefhebber en -kenner ontpopte, de directeur van het Instituut
van Germaanse Studies aan de Filosofische Faculteit, de heer Doc. PhDr. Milan
Tvrdik CSc. en de directeur van het Oostenrijks Forum, de heer dr. Florian
Haug. De heer Haug verraste ons, want hij sprak ons congres toe in prachtig
Nederlands, een taal die hij naar eigen zeggen in geen twintig jaar meer had
gesproken.
We waren bijzonder blij dat we weer veel gasten konden verwelkomen.
Aan het twee dagen durende colloquium werd deelgenomen door gasten uit
Nederland en Belgie en verder door onze collega's en studenten uit de secties
Nederlands in de regio: Brno, Olomouc, Bratislava, Ru2omberok, Wroclaw,
Poznan en natuurlijk Praag.
Het programma van de Praagse Perspeclieven 6 bestond uit twee delen.
De eerste dag was een taalkundedag met als thema Het Nederlands van de 21e
eeuw. Op de tweede congresdag stond een literair thema centraal: Het
beeldverhaal in Nederland, Belgie en Tsjechie. De sprekers waren specialisten
van naam op dat gebied uit Nederland en Belgie. De studenten konden
vervolgens deelnemen aan de workshops, die speciaal voor hen door enkele
sprekers Avaren georganiseerd.
De handelingen van het congres werden aangevuld door een cultureel
evenement — een rondleiding door de historische zalen, bibliotheek en het
astronomisch observatorium van het Praagse Clementinum. Al vanaf 1752
bewaart dit observatorium gegevens over het plaatselijke weer.
De organisatie van het colloquium zou niet mogelijk zijn geweest zonder
financiele steun van de Nederlandse Taalunie, de Nederlandse Ambassade in
Praag en de vertegenwoordiging van de Vlaamse regering. De prachtige zaal
met alle voorzieningen werd ter beschikking gesteld door het Oostenrijks
Cultureel Forum. Namens de vakgroep wil ik de vertegenwoordigers van deze
instellingen dan ook van harte danken voor al hun steun en hulp. Ik wil de hoop
uitspreken, dat zij ook in het vervolg onze sponsoren zullen zijn.
Een woord van dank geldt ook voor alle auteurs van de bijdragen en de
begeleiders van de werkcolleges voor de studenten. De publicatie bevat de
teksten van de lezingen gehouden tijdens het colloquium, aangevuld met enkele
bijdragen die om redenen van tijdgebrek tijdens het colloquium niet beluisterd
konden worden. Graag wil ik alle medewerkers — prof. dr. Jan Pekelder, drs.
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Kees Mercks en drs. Jesse Ultzen — hartelijk bedanken voor hun inzet bij de
samenstelling van de publicatie. De zesde Praagse Perspectieven zijn afgelopen.
Ik verheug me op een aangenaam weerzien bij het zevende colloquium, waarvan
mijn collega doc. dr. Ellen Krol de drijvende kracht is.

Praag, december 2009

Zdenka Hrneifovd
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Uvodem
Na podzim 2009, ve dnech 22. a 23. fijna, uspohddalo oddeleni nederlandistiky
Institutu germanskSich studii Filozoficke fakulty Karlovy univerzity v Praze, jig
§este kolokvium Prx:ska Perspeldivy (Praagse Perspeclieven). Kolokvium se
konalo v sidle Rakouskeho kulturniho fora, na Jungmannové namèsti v centru
Prahy.
Pfi zahajeni phednesli projevy 6estni hoste, a to zastupce vlamske vlady
pan Andre Hebbelinck, ktery ukazal, ie je skutanS znalec a milovnik
dale heditel Institutu germanskS/ch studii doc. PhDr. Milan Tvrdik, CSc. a
pfekvapivé pèkné znèjici nizozemgtinou ieditel Rakouskeho kulturniho fora
v Praze pan dr. Florian Haug.
Na kolokviu jsme mohli uvitat hosty z Nizozemska a Belgie, dale kolegy
a studenty, zastupujici obor nizozem§tiny v nagem regionu na univerzitach
v Bmé, Olomouci, Ru2omberoku, Wroclawi, Poznani a poi adajici Prahy.
Program kolokvia byl rozdélen do dvou 6asti. Pfispévky pfednesene prvni
den byly na jazykovédne tema Ni:ozeinlina 21. stoleti, druhji den na literarni
terra Korniksv a nizozemskó literatura. Piednesli je phedni odbornici, hoste
z Nizozemska a Belgie. Seminafe uspofadane a vedene neIterSimi
piednakjicimi byly pro zileastnéne studenty pfinosem.
Kultumim dophikem kolokvia byla prohlidka pralskeho Klementina,
historickych sal& knihovny a astronomicke observatofe, kde méli a uchovavaji
záznamy o mistnim paasi od roku 1752.
Uspoiadani kolokvia by nebylo mo2ne bez finanani podpory Nizozemske
jazykove unie, velvyslanectvi Nizozemskeho kralovstvi v Praze a zastoupeni
vlamske vlady. KrasnST sal se zdzemim dalo k dispozici Rakouske kultumi forum
v Praze. Prosim, aby phedstavitele uvedenych organizaci pfijali jmenem
oddeleni nederlandistiky me upfimne podèkovani a zUstali nagimi sponsory i
male.
Podelovâni pathi autorUm pfispévkii i vedoucim seming U. Texty v§ech
pfispèvkU, i z 6asovS7ch dirvodU nepfednesenSTch, jsou obsahem tohoto sbomiku.
Rada bych podèlovala spolupracovnikUm profesoru Janu Pekelderovi, drs.
Keesi Mercksovi a drs. Jesse Ultzenovi- za praci phi sestavovani a redakci
sbomiku. Seste Praz'ske Perspekiivy skon6ily. Taim se na opétne pfijemne
setkani pfi sedmSTch, na kterych uz pracuje jako hnaci sila kolegynè doc. dr.
Ellen Krol.
,

-

-

Praha, prosinec 2009

Zdenka Hm6ii ova
-
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Inleiding tot het thema
Het Nederlands van de 21 e eeuw
Op de eerste, taalkundige dag van het colloquium is een thema aan de orde
gesteld dat de gemoederen de laatste decennia danig bezighoudt, namelijk Het
Nederlands van de 21 eeuw. Dit thema weekt zowel bij leken als bij specialisten
diverse vragen los. Een van de belangrijkste is ongetwijfeld de vraag waar het
met het Nederlands naartoe gaat. Zowel Joop van der Horst als Cor van Bree
gaan op geheel eigen wijze op deze problematiek in. In feite verdedigen ze
tegengestelde standpunten. Van der Horst verdedigt het idee dat het Nederlands
als standaardtaal aan het verdwijnen is. Hij onderbouwt deze stelling door de
discussie over standaardtalen binnen de context te plaatsen van de
renaissancistische taalcultuur. Hij laat zien dat verschijnselen die ver buiten de
traditionele taalgeschiedenis liggen, een verhelderend licht werpen op
ontwikkelingen van destandaardisering. Tevens schetst hij enkele consequenties
van dit proces, met name de te voorziene communicatieproblemen.
Ondanks de indruk van de gemiddelde leek dat de normen van de
standaardtaal veranderen, misschien wel in die mate dat het bestaan van deze
varieteit wordt bedreigd, gelooft Van Bree niet in destandaardisering en dus in
het loslaten van algemene taalnormen. Hij doet verslag van een veldonderzoek
met als belangrijkste resultaat dat er weliswaar soms sprake blijkt te zijn van
normverschuiving, maar dat in veel meer gevallen de ontwikkeling lijkt te gaan
in de richting van meer speling in de norm; i.e. normverruiming.
Een van de bekende gevolgen is de opname van Engelse woorden en
uitdrukkingen in het Nederlands. Dat is het terrein van de Praagse promovenda
Iva RezkovA. Ze interesseert zich met name voor ontlening en codewisseling:
hoe wordt er ontleend en hoe wordt er gewisseld tussen Nederlands en Engels
op het lexicale, morfologische en syntactische vlak? Aan de hand van een klein
corpus definieert en classificeert ze in haar bijdrage enkele vormen van
Nederlands-Engels taalcontact. Tevens gaat ze kort in op de vraag wat sommige
Nederlandstaligen ertoe brengt hun taal met Engelse woorden en zinnen te
doorspekken.
Dat we helemaal geen Engels nodig hebben om het Nederlands van de 21 e
eeuw als een rijke, intrigerende taal te beschouwen, laat Hugo Brandt Corstius
zien. Als een hedendaagse rederijker toont hij aan hoe de Nederlandse taal
interessant gemaakt kan worden voor studenten in den vreemde, niet alleen door
literatuur en grammatica, maar ook door allerlei nieuwe ordeningen, trucjes,
opsommingen die geen taalwetenschappelijk nut hebben maar Nvel amusant en
motiverend zijn.
De vijfde en laatste bijdrage in deze sectie gaat over strips. Jan Cumps
behandelt diverse aspecten, waaronder de taal van strips, strips als literatuur en
het actief gebruik van strips in de klas. In feite is dit artikel bedoeld als een
overbrugging tussen taal- en literatuunvetenschap: een opstapje naar de tweede,
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letterkundige dag van het colloquium, getiteld: Het beeldverhaal in Nederland,
Belgie en Esjechie.
Jan Pekelder
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Europese taal
Joop van der Horst
Katholieke Universileil Leuven
Samenvatting
In de reacties op Het einde van de .vtandaardiaal (Van der Horst 2008) zijn
belangrijke zaken enigszins ondergesneeuwd geraakt. Met name de stelling
dat het onderzoek naar en de discussie over de standaardtalen alleen maar
zinvol kan gebeuren als die standaardtalen bezien worden in hun context
van de gehele taalcultuur van de renaissance. Verschijnselen soms ver
buiten de traditionele taalgeschiedenis kunnen een belangrijk licht werpen
op de ontwikkelingen. In dit artikel wordt dat betoogd aan de hand van (op
zichzelf bekende) gebeurtenissen uit de literatuurgeschiedenis (Robert
Browning, Arthur Rimbaud, Simon Vinkenoog, Raymond Queneau) en de
geschiedenis van de schrijfmachine (Royal Road Test, 1966/1967).
Vervolgens worden enkele consequenties geschetst, met name te voorziene
communicatieproblemen, en de manifeste afzijdigheid van de
taalwetenschap.
Pfispevek je koncipovan jako pfechod mezi htercirnim a jazykovedn*
ternatem kolokvia. tivodni Cast analvzuje nazev knihy "Law ze strips
lezen!" (At' si eton korniks-y.9 Dale se pfipomina (dfivelD) negativni postoj
ke komiksum a to jak doma tak v cizine. Nasleduje rozbor nekolika dalgich
mob#ch aspektfi jako je irazovó bohatost, "graficky: roman", pfedstava
"dobreho komiksu", aktivni poufiti komiksii pfi 1/tice a vztah jazyka,
literatury a komiksit. V zaveru se autor zasazttje o kritick 5) pohled na
problematiku.
-

-

In heel Europa is op dit moment taal een voorwerp van zorg en een bron van
beroering. Er zijn publieke debatten, er verschijnen uiteenlopende analyses, en
er worden allerlei voorstellen geformuleerd in en voor en door de politiek, het
onderwijs en de media. De kwesties die daarbij aan de orde gesteld worden, zijn
in de verschillende taalgebieden opvallend overeenkomstig. In hoofdlijnen gaat
het overal om hetzelfde: bezorgdheid om een al of niet reele daling van het
onderwijsniveau, met name wat de taal betreft, bezorgdheid om een aantoonbare
afname van de beheersing van de spelling, om een moeilijk te kwantificeren
maar waarschijnlijk toch reele ontlezing, een aanzienlijke instroom van
leenwoorden, de reele of vermeende ongunstige effecten van gsm en Internet (email, chat, twitter), spanningen rondom minderheidstalen en varianten, een echte
of veronderstelde achteruitgang van het taalgebruik in de media, en zo zou meer
te noemen zijn. Van verschillende verschijnselen is overigens helemaal niet
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zeker of ze zich werkelijk voordoen. Verder worden kwesties meestal in
isolement bediscussieerd. Men ziet wel eens samenhang, maar vat de
samenhang dan is, blijft veelal onduidelijk.
In Het einde van de standaardtaal (2008) heb ik geprobeerd deze waaier
van actuele Europese zorgen, deels terechte zorgen, deels wellicht onterechte
maar daarom maatschappelijk gezien niet minder belangrijk, te analyseren als
even zovele symptomen van een wisseling van taalcultuur. De taalcultuur van de
renaissance, die eeuwen lang het Europese denken over taal beslissend vormgaf,
loopt tegen het einde van de 20ste eeuw ten einde, om plaats te maken voor een
heel andere taalcultuur, op dit moment nog slechts in aanzetten kenbaar. Die
wisseling brengt grote veranderingen met zich mee in ons denken over taal, over
taalverandering en over de mogelijkheid daarin in te grijpen, in de visie op de
relatie tussen gesproken en geschreven taal, in de houding ten opzichte van
varianten, in onze manieren van lezen en schrijven en in onze (taal-)
ondenvijsidealen, en dan ook concreet in duizend-en-een daarmee verbonden
instrumenten en instituties zoals onze woordenboeken en spellingregelingen, de
boekproductie, -consumptie en -verspreiding, internet, de scholen, uiteenlopende
vormen van de schriftelijke communicatie, nieuwe stromen van mondelinge
communicatie, ons schrijfgerei, de alfabetische ordening, enzovoort, enzovoort.
Op alle genoemde vlakken bracht de renaissance, en dan vooral de 16de
eeuw, destijds nieuwe en vervolgens eeuwenlang heersende ideeen en
praktijken. Alles bij elkaar omvat dat nogal veel. Met recht mag men spreken
van een `taalcultuur', want het zijn samenhangende ideeen en manieren van
doen. Met name haar exclusieve gerichtheid op geschreven taal, haar
verkaveling van het talige landschap, en haar angst voor taalverandering. De
eerste aanwijzingen dat deze taalcultuur afloopt, vinden we rond de jaren 18601876. Maar dan ook meteen op alle fronten. Het duurt echter tot ver in de 20ste
eeuw, met name tot de jaren rond 1970, vooraleer het aflopen van de
renaissance-ideeen manifest en algemeen wordt, en er massaal voor een nieuwe
koers gekozen wordt. Overigens zonder dat de oude denkpatronen en hun
instituties meteen verdwijnen: vier of vijf eeuwen taalcultuur van de renaissance
worden niet in enkele decennia uitgewist. Maar de richting van de
ontwikkelingen is vanaf 1970 duidelijk helemaal anders dan in de voorgaande
eeuwen.
Een van de onderdelen van die taalcultuur zijn de Europese standaardtalen.
Zij vloeien voort uit en ze zijn gebaseerd op renaissance-opvattingen over taal,
en ze beginnen zich te manifesteren vanaf de 16de eeuw. Het zou een grote
vergissing zijn om te menen dat nagenoeg heel die taalcultuur kan verdwijnen
terwijl de standaardtalen, eenmaal ontstaan, voor de eeuwigheid overeind
zouden blijven, onaangedaan door het wegvallen van hun ontstaansgrond en hun
bestaansvoorwaarden. De Europese standaardtalen destandaardiseren
momenteel. Dat wil zeggen; de interne variatie neemt toe, en de afgrenzing ten

10

opzichte van andere talen en varianten worden diffuser. Het continuum is bezig
zich te herstellen.
De meeste commentaren op Het einde van de standaardtaal (Van der Horst
2008) spitsten zich tot dusverre toe op de positie van de standaardtaal in het
heden en de naaste toekomst. Dat is niet verwonderlijk. De standaardtaal is een
belangrijk en stellig een in het oog lopend onderdeel van de algehele neergang
van de renaissance-taalcultuur. En een geordende hoogontwikkelde westerse
samenleving zonder standaardtaal kan men zich nog maar moeilijk voorstellen.
Zonder ook maar iets te willen afdoen aan het nut en het belang van die
discussie mag echter opgemerkt worden dat enkele andere vitale onderdelen van
het betoog in Van der Horst (2008) daardoor ondergesneeuwd raakten. In de
eerste plaats de stelling dat over de toestand van de standaardtaal en de
ontwikkelingen daarin enkel maar zinvol gesproken kan worden in het kader van
heel die taalcultuur die haar heeft voortgebracht en waar ze op steunde. Veel
discussies vervielen daarmee in de fout waar het boek juist voor waarschuwt:
namelijk standaardtalen beschouwen als op zichzelf staand, zonder oog voor het
feit dat ze naar hun aard integrerend onderdeel zijn van een hele taalcultuur,
voor het feit dat ze daaruit voortgekomen zijn, en dat ze in hun verdere bestaan
daarmee onlosmakelijk verbonden zijn. Discussies over de standaardtaal zouden
discussies over onze taalcultuur moeten zijn.
Een tweede ook vat ondergesneeuwd thema van Van der Horst (2008) is
dat die taalcultuur zich aanzienlijk verder uitstrekt en meer `domeinen' betreft
dan veelal Ivordt beseft. In de zogenaamde `externe taalgeschiedenis' van de
verschillende Europese talen komen wel zaken aan de orde als boekdrukkunst,
spelling en ondenvijs, maar veel verder gaat het meestal niet. Ik meen dat men
daarmee heel veel relevante ontwikkelingen, waarover in andere
valcwetenschappen vaak het nodige bekend is, over het hoofd ziet of onbenut
laat. De kwestie is van belang bij de afweging hoe ingrijpend de veranderingen
zijn. Over de beroering rondom de standaardtalen valt, zolang men ze in
isolement beschouwt, immers weinig zinnigs te zeggen. Ook in voorgaande
eeuwen zijn er beroeringen geweest, en klagers en doemdenkers zijn van alle
tijden. De kwestie wordt pas belangrijk wanneer blijkt dat de ontwikkelingen bij
de standaardtalen nauw samenhangen met tal van andere, wijdere
ontwikkelingen en veranderingen. En ze wordt zelfs acuut als blijkt dat de
verschuivingen een aanzienlijk deel van onze cultuur betreffen. Tegelijkertijd
zorgt een bredere blik voor nuancering. Over de appreciatie van
deelontwikkelingen kan men van mening verschillen, maar het geheel is dermate
complex dat de feiten zeker geen grond geven voor cultuur-pessimisme.
Om de breedte van het thema te illustreren wil ik in dit artikel eerst enkele
voorbeelden geven van feiten die zelden of nooit in verband gebracht worden
met taalgeschiedenis, maar die niettemin, vanuit een nieuw gezichtspunt, wel
degelijk mijlpalen blijken te zijn geweest, scharnier-momenten in de
ontwikkeling van de taalcultuur. Stuk voor stuk zijn ze bekend genoeg, minstens
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toch onder wetenschappers van de betreffende vakgebieden, maar voor zover ik
weet is hun betekenis voor de taalgeschiedenis nog nooit gereleveerd.
Vervolgens wil ik enkele beschouwingen wijden aan consequenties van het
aflopen van de taalcultuur van de renaissance.

Browning
Robert Browning (1812-1889) is de dichter van A Grammarian's Funeral, in of
rond 1855 geschreven. Het is stellig een van zijn meest becommentarieerde
verzen. Over de interpretatie van dit fascinerende gedicht lopen de meningen tot
op de huidige dag uiteen. De opzet lijkt eenvoudig. Het gaat over de begrafenis
van een grammaticus. Zijn leerlingen dragen hem ten grave. Een van deze
leerlingen is aan het woord, en het hele gedicht is een lofrede van deze leerling
op de gestorven en betreurde meester.
Al gauw blijkt dat deze grammaticus nogal een bijzonder mens geweest is.
Zoveel is duidelijk dat hij zijn hele leven tussen de boeken doorgebracht heeft.
Uit boeken probeerde hij het leven te leren kennen, een streven naar wijsheid dat
de leerling het hoogste ideaal noemt dat een mens kan najagen. De grammaticus
heeft dat, met opoffering van alle aardse geneugten, geprobeerd.
Verwoordt de leerling Brownings visie? Sommigen denken van wel, maar
er is onmiskenbaar ironie in het gedicht. Voelde Browning zich verwant met de
grammaticus? Of moeten we de Funeral veeleer lezen als een soort Lof der
Zotheid en wordt de grammaticus door Browning als een mislukkeling gezien?
Er zijn met enige goede wil verwijzingen naar Erasmus in het vers te vinden, en
Browning zal stellig geweten hebben hoe ook Erasmus in zijn Lof der Zotheid
een grammaticus ten tonele voert. Commentatoren hebben ijverig gespeurd naar
personen die model gestaan kunnen hebben voor de grammaticus, maar zonder
veel succes. Duidelijk is in ieder geval: het gaat om een renaissancegrammaticus. Of zelfs: de renaissance-grammaticus, als type, als fenomeen.
Wat ook duidelijk is: de spanning tussen een leven hier en nu, en kennis
over dit leven en hoe die kennis bereikt kan worden, is een centraal thema in de
Funeral. Had dit ook aan de orde kunnen komen bij een bioloog, een filosoof of
een scheikundige? Waarom spreekt Browning juist over een grammaticus?
Het is geen willekeurige vakidioot of freak die Browning hier ten grave laat
dragen. Op verschillende plaatsen in het gedicht spreekt de leerling namelijk
heel specifiek over diens onvermoeibare inspanningen voor woorden, onder
andere voor het Griekse woordje hoti. Het gaat wel degelijk ook over taal, en
over boeken. Specifieker: over boekentaal.
Het is niet mijn bedoeling de vele Funera/-interpretaties met nog een te
vermeerderen. Misschien is het zelfs niet wijs om te willen kiezen. 1k wil enkel
een aspect belichten dat, voor zover ik zie, tot dusver onopgemerkt gebleven is.
Namelijk dat het ten grave dragen van een, of: 'de' renaissance-grammaticus,
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anno 1855, gepubliceerd in 1858, cultuurhistorisch geen onbelangrijk feit is. Of
Browning zich dat nu wel of niet klaar bewust geweest is, weet ik niet. Het is
ook van geen belang. Feit is dat Browning, anno 1855/1858, de maker van de
standaardtaal laat begraven. Is het vergezocht om te zeggen: en met de maker
ook zijn maaksel?
Feit is ook dat in diezelfde jaren of vlak daarna de allereerste tekenen zijn
aan te wijzen dat de taalcultuur van de renaissance scheuren en barsten begint te
vertonen. Feit is ook dat in het jaar waarin Browning zijn gedicht publiceert,
ergens anders in Europa een historicus zit te schrijven aan een belangwekkend
boek over de renaissance, preciezer gezegd: het allereerste boek over de
renaissance, waarin voor het eerst die cultuurhistorische periode een naam krijgt
en in de verf gezet wordt: Jacob Burckhardt, Die Cultur der Renaissance in
Italien, verschenen in 1860.
Voor zover mij bekend is Brownings gedicht het allereerste signaal dat de
renaissance-grammatica, en bij implicatie de standaardtaal begint te wankelen.

Rimbaud
Uit de literatuurgeschiedenis is bekend genoeg hoe Arthur Rimbaud (18541891), at heel jong in literaire kringen beschouwd als een groot talent, in 1876
zijn her aan de wilgen hangt. Hij stopt ermee, en hij gaat zwerven van hot naar
her, totdat hij uiteindelijk, geloof ik, wapenhandelaar in Somalie is. Hij heeft
nooit meer iets geschreven. Die stap is stellig geen gril geweest; geen
overreageren van een onevenwichtige jongeman, amper 22 jaar oud. Rimbaud is
meteen vanaf zijn allereerste teksten bezig met de taal en met 'afscheid nemen'.
Hij moet daar een ongelooflijk fijn zintuig voor gehad hebben. Ongeveer zoals
Robert Browning en Jacob Burckhardt, die ook al rond 1860 lijken te bevroeden
dat de renaissance een aflopende zaak is.
Van Rimbaud is de uitspraak 'Het is fout om te zeggen: Ik denk. Je zou
moeten zeggen: Ik word gedacht' (...) 'Ik is een ander' (aldus de vertaling van
Hans van Pinxteren: Rimbaud (2006)). In het Frans: 'On me pense'. Wat men
inderdaad zou kunnen vertalen met 'Ik word gedacht', maar evengoed met
`Men, anderen, denken mij'.
De verwijzing is duidelijk. Rimbaud verwijst naar Descartes: 'Cogito, ergo
sum'. Descartes is het denkende individu, en daarmee een prototypische
renaissance-mens. Dezelfde Descartes die ervan overtuigd was dat individuele
prestaties verre te verkiezen waren boven groepswerk. Rimbaud, in 1876 een
jonge knaap, kan zich niet meer vinden in Descartes. Voor Rimbaud, bijna 20
jaar na Robert Browning en Jacob Burckhardt, heeft de renaissance afgedaan.
Hij noemt de renaissance niet expliciet (zoals Burckhardt en Browning dat wel
deden). Maar hij reageert heftig op een prototypische renaissance-mens. En
daarmee, of hij dat nu zo beseft heeft of niet, een vitaal product van de
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renaissance: de standaardtaal. Ik vrees dat voor hem, zoals trouwens nog steeds
voor heel veel mensen, de standaardtaal de enige echte taal belichaamde. Faalt
die standaardtaal, is die standaardtaal niet langer te vertrouwen, dan kun je als
dichter er maar beter mee ophouden. En dat is dan ook precies de conclusie die
Rimbaud trekt. Er is een rechtstreekse lijn van Browning en Burckhardt naar
Rimbaud, ook al hebben ze wellicht nooit iets van elkaar gelezen. Waar
Browning en Burckhardt als eersten signaleren, daar trekt Rimbaud als eerste de
conclusie.

Literatuurgeschiedenis
Literatuurgeschiedenissen vind ik niet altijd even bevredigend. Over Browning
en zijn rituele begrafenis van de renaissance-grammaticus heb ik bijvoorbeeld
(buiten de Browning-filologie) nooit iets gelezen, terwijl het me een mijlpaal
lijkt; Rimbaud komt wel uitgebreid ter sprake in William Marx' boek Het
afscheid van de literatuur (1 'Adieu a la litterature; Histoire d'une devalorisation
XVIIIe - XXe siecle, 2005). Terecht. Bij William Marx kan men trouwens ook
lezen dat kort na Rimbaud nog allerlei andere dichters en schrijvers het bijltje
erbij neergooien. Maar William Marx bestaat het dan weer om zijn inderdaad
zeer fundamentele geschiedenis van de poezie voor te stellen als een nagenoeg
exclusief Franse aangelegenheid. Een literatuurgeschiedenis die over lands- en
taalgrenzen heen kijkt, en die de samenhang ziet met de algemenere
cultuurgeschiedenis, is blijkbaar nog steeds niet zo vanzelfsprekend.
Belangrijker tekortkoming aan het boek van Marx lijkt me dat hij eindigt in
mineur: het afscheid van de literatuur, of (zoals bij lezing zijn bedoeling blijkt te
zijn) van de poezie. Me dunkt dat dat niet gerechtvaardigd is. Of eigenlijk: het
getuigt van een blik die vanuit het verleden kijkt.
1k heb in mijn boek over Het einde van de standaardtaal, op aandringen
van de uitgeefster, enkele toekomstvenvachtingen geformuleerd. Zeer tegen
mijn zin, want ik meen dat de wetenschap daarmee erg terughoudend moet zijn.
Maar ik heb dat dan toch, zo goed en zo kwaad als dat ging, gedaan. Met onder
andere de volgende uitspraak:
"vrij zeker zullen er nieuwe literaire genres opkomen (of oude in ere hersteld),
zowel qua consumptie als qua productie minder solitair: ze zullen veeleer
groepswerk zijn, en ze zullen zeker publiekelijk beleefd worden. En allicht dat
gesproken taal daarbij ook een grote rol zal spelen" (Van der Horst 2008, 321).
Dat leek me, en het lijkt me nog steeds, de logische consequentie van het betoog
in mijn boek. 1k had daarbij niets of niemand speciaal op het oog; gewoon
nuchter doorredeneren. Inmiddels weet ik, want we zijn nu twee jaar verder, dat
deze venvachtingen deels reeds gerealiseerd zijn. Het begin van de verandering
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op dit vlak is al ingetreden. Dat begon ik te begrijpen bij het overlijden van
Simon Vinkenoog, eerder dit jaar. In verschillende berichten over zijn dood
werd, en ik denk volkomen terecht, zijn grote belang onderstreept als een van de
initiatiefnemers van de manifestatie 'Poezie in Carre', waarmee in 1966 poezie
podiumkunst werd. Wie de gang van zaken in de wereld van de poezie een
beetje volgt, die weet dat veel moderne poezie, en niet enkel op Poetry
International, niet alleen vaak publiekelijk wordt voorgedragen, maar dikwijls
daar ook als het ware voor geschreven wordt. Dat is in nog sterker mate het
geval bij een zogenaamde poetry slam.
Min of meer gelijktijdig met Vinkenoogs eerste podium-vertoningen van
poezie in Amsterdam verschijnt in Frankrijk de bundel Cent mille milliards de
poemes van Raymond Queneau (1961). Het zijn in feite 140 strookjes papier
met op elk daarvan een zin: de lezer kan die zinnen naar eigen inzicht
samenvoegen tot een sonnet, oftewel tot honderdduizend miljard verschillende
sonnetten. Er is tegenwoordig ook een website waar men zulke Queneausonnetten kan maken. Kortom, er is niets teveel gezegd met bovenstaand citaat.
Me dunkt dat er een belangrijke rode draad loopt van Robert Browning, via
Arthur Rimbaud, door naar Simon Vinkenoog, Queneau en poetry slams. Ik
moet de literatuurgeschiedenis verder overlaten aan de mensen die er meer
verstand van hebben. Maar haar onhvikkelingslijnen zijn natuurlijk ook voor de
taalgeschiedenis van groot belang. In de eigenlijke taalgeschiedenis is het
overigens vaak ook zo dat belangrijke gebeurtenissen ongenoemd blijven of
zelfs vrijwel onbekend zijn. Ook daar kom je Robert Browning niet tegen;
Rimbaud kennen de meeste taalkundigen enkel van hun middelbare school, van
naam. En Simon Vinkenoog was gewoon een rare kwibus.

Royal Road Test
Een voorbeeld. Een voorbeeld dat het wel verdiende om in de taalgeschiedenis
een belangrijke plaats te krijgen. Namelijk de gebeurtenissen van 21 augustus
1966, ergens in de woestijn van Nevada, circa 200 kilometer ten zuidwesten van
Las Vegas. Op 21 augustus 1 966 rijdt daar een auto, merk Buick, met
nummerbord FUP 744 met grote snelheid door de woestijn. Drie mannen zitten
in die auto: Ed Ruscha, Mason Williams en Patrick Blackwell. Om zeven
minuten over vijf 's middags gebeurt het: de man op de achterbank, Mason
Williams, draait het raampje open, en als het helemaal open is, werpt hij een
schrijfmachine naar buiten, merk 'Royal', type X. Alles terwijl de auto in volle
snelheid voortrijdt. De naar buiten geworpen schrijfmachine stuitert kletterend
op het wegdek, en crasht in vele stukken. Dan stopt de auto; de drie mannen
stappen uit, lopen terug en inventariseren het resultaat. De onderdelen liggen her
en der, over een traject van tientallen meters verspreid, sommigen op de weg,
andere in de berm, nog andere zijn helemaal niet meer terug te vinden. Alles
.
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wordt met grote zorgvuldigheid genoteerd, situatieschetsen worden gemaakt,
foto's gemaakt van alle onderdelen voor zover nog terug te vinden, alles wordt
tot in de kleinste details beschreven. Daar wordt een boek over samengesteld,
dat het volgende jaar verschijnt, 1967, onder de titel Royal Road Test. Het
bestaat grotendeels uit foto's, met gedetailleerde bijschriften, A la space-balk,
gevonden in de berm ter hoogte van kilometerpaaltje zoveel. Of: restanten van
de rol, voor zover teruggevonden op de linker weghelft. Met grote
nauwkeurigheid wordt alles beschreven, als ging het om een moordzaak. Wat
het in feite natuurlijk ook was. Een rituele moord op de schrijfmachine.
Het jaartal is van belang: 1966. Dat is niet alleen hetzelfde jaar als waarin
Simon Vinkenoog de poezie een nieuwe wending geeft; minstens zo belangrijk
is ook: het is voor de komst van de computer, de pc, in het dagelijkse leven. Die
kwam er in Europa in 1982 en 1983; in de Verenigde Staten rond 1975. Ruscha
en Williams hebben de teksten, de fotobijschriften voor hun boek van 1967 met
een schrijfmachine gemaakt; niet met een tekstvenverker.
Je leest wel eens dat de computer een einde gemaakt heeft aan het tijdperk
van de schrijfmachine (en in termen van marktwerking, bij winkeliers en zo, is
dat natuurlijk ook zo), maar in een essentieel opzicht was de schrijfmachine al
afgeschreven, bijna letterlijk op de schroothoop gegooid voordat de
tekstverwerker zijn intrede deed. Of laat ik het anders zeggen: de schrijfmachine
moest weg, nog ongeacht de komst van de pc. Sommige mensen hebben daar
een fijn zintuig voor, zoals Ruscha en Mason Williams, een zintuig dat niet
onderdoet voor dat van Robert Browning, van Rimbaud of van Jacob
Burckhardt.

Mijlpalen
Brownings gedicht moge op zichzelf slechts een intrigerend vers zijn, het krijgt
ineens de waarde van mijlpaal wanneer we het boek van Burckhardt erbij
betrekken, en Taco Roorda die in dezelfde jaren het primaat van gesproken taal
poneert, en de ondenvijshervormingen overal in Europa die een middelbare
school creeren zonder Latijn, zoals de HBS in Nederland.
Rimbauds stap (en Marx heeft dat goed gezien) is ineens veel meer dan een
breuk in diens eigen dichterlijke carriêre, als we beseffen dat in dezelfde jaren
de telefoon en de grammofoon worden uitgevonden, de taalwetenschap gaat
inzien dat taal wezenlijk een continuum is en de verkaveling slechts een
kunstgreep, Melville Dewey afstand doet van de alfabetische catalogus en er zijn
DDC (later UDC) voor in de plaats stelt, en Remington de schrijfmachine
lanceert.
Zowel bij de jaren 1860 als 1876 zou veel meer te noemen zijn, maar het is
niet mijn bedoeling Van der Horst (2008) hier te herhalen. Het gaat erom dat
gebeurtenissen zoals het gedicht van Browning en Rimbauds afscheid van de
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dichtkunst hun historische waarde, hun karakter van mijlpaal, mede ontlenen aan
vat terzelfder tijd of heel kort erna gebeurt.
Dat geldt ook voor Vinkenoogs poezie als podiumkunst, voor Queneaus
Cent mille milliards de poemes en voor poetry slams. En voor de Royal Road
Test van Ed Ruscha en Mason Williams, 1966/1967. Hoe bizar die hele historie
en het bijbehorende boek ook zijn, als men de geschiedenis van de
schrijfmachine erbij betrekt, en algemener de geschiedenis van ons lezen en
schrijven, en daarmee de geschiedenis van de standaardtalen, dan krijgt de
gebeurtenis ineens veel groter betekenis. De schrijfmachine wordt op de
schroothoop gegooid vlak voor de introductie van de pc, vlak voor de creatie van
het internet en e-mail (1969), precies tegelijkertijd met de introductie van (de
Engelse voorloper van) het ISBN als boeken-identificatie (1967; het ISBN is
van 1970) en precies in de jaren dat alle Europese landen drastische
hervormingen in hun middelbaar onderwijs doorvoeren (in Nederland de
Mammoetwet, 1968; in Vlaanderen het VSO).
Ook met betrekking tot de jaren rond 1970 zou veel meer te noemen zijn,
en de samenhang zou verder uitgediept kunnen worden. Dat gaat de omvang van
dit artikel ver te buiten, en ik moet verwijzen naar Van der Horst (2008). Het
gaat me er nu slechts or te laten zien dat een serieuze geschiedenis van een
taalcultuur veel verder reikt dan de strikt talige domeinen waartoe onze
taalgeschiedenissen zich meestal beperken. En zolang we niet de gehele
taalcultuur in onze beschouwingen betrekken, zullen we over onderdelen
daarvan geen helder beeld verkrijgen.
Mijns inziens kunnen we de geschiedenis van de standaardtalen, een
algemeen-Europese geschiedenis, dus alleen maar goed in beeld krijgen als we
beseffen dat die standaardtalen integrerend onderdeel zijn van een hele
taalcultuur. We zullen inderdaad die hele taalcultuur in beeld moeten krijgen. Zo
goed en zo k'vaad als dat gaat. Aileen zo is de opkomst van die standaardtalen,
in de 16de eeuw, te begrijpen; en alleen zo krijgen we te zien wat er met de
huidige standaardtalen bezig is te gebeuren. Wie zich blijft blindstaren op alleen
maar de standaardtaal, vat helaas gebruikelijk is in de taalwetenschap (maar ook
bijvoorbeeld in de onderwijspolitiek) ziet wel allerlei verwarrende
ontwikkelingen, maar zal niet begrijpen vat er aan de hand is. Samen met die
taalcultuur van de renaissance, dat is: als onderdeel daarvan, zullen ook de
standaardtalen verdampen, divergeren, en het talige continuum zal zich weer
herstellen.
Overigens, vie Ruscha en Williams anno 1966/1967 niet als een mijlpaal
in de geschiedenis van de schrijfmachine herkent, die zal ook wel niet te
overtuigen zijn met tien van dergelijke mijlpalen. En vie de lotgevallen van de
schrijfmachine, en van de kroontjespen en van de tekstverwerker, niet als
symptomen ziet van de geschiedenis van ons schrijven, en dus van vitaal belang
voor de taalgeschiedenis, die zal ik ook wel niet verder kunnen overtuigen.
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Herstel van het continuum
Zoals gezegd ging het in bijna alle besprekingen van mijn boek nagenoeg
uitsluitend over de standaardtaal, preciezer gezegd de neergang van de
standaardtalen, overal in Europa. Die neergang wordt dan ofwel ontkend; ofwel,
als ze erkend wordt, gaat men op zoek naar methodes om die neergang te
stuiten. Beide soorten van reacties gaan mijns inziens voorbij aan de nogal
dwingende cultuurhistorische ontwikkeling. Een Lange-termijn-ontwikkeling die
men moeilijk kan ontkennen; en die ook niet iets is dat je simpel kan stoppen of
ombuigen met een paar politieke maatregelen. Wie zo denkt, heeft nog niet echt
begrepen om vat voor grootschalige verschuiving in de Westerse cultuur het
gaat. Me dunkt, vie mij evil bestrijden, moet niet over de standaardtaal
beginnen, maar die moet mijn historische ontwikkelingslijn aanvechten.
De standaardtalen zijn daarin slechts een aspect. Zeker zo belangrijk zijn de
verschuivingen in onze manier van lezen en schrijven, het denken over
taalonderwijs, taalverandering en grammatica, en over vertalen. En als wellicht
meest fundamentele kant van de zaak: de gedachte dat taal bestaat uit talen
(meervoud). Oftewel de visie dat taal wezenlijk is opgedeeld in aparte talen. Ik
denk dat dat het fundament was van de renaissance-visie op taal. Welnu, precies
dat fundament begint te wankelen. De eerste tekenen zijn inderdaad al van rond
1860, maar vanaf 1970 is ook aan alles vat daarop gebaseerd is, goed merkbaar
dat het fundament wegvalt.
De titel van mijn artikel, 'Europese taal', moet dan ook beslist niet opgevat
worden als een uiteenzetting over een Europese taal. Die is er niet, en die zal er
denkelijk ook nooit komen. 'Europese taal' is hier bedoeld als een niet-telbaar
gebruik van het woord, een stofnaam. Het gaat om het continuum, overal anders,
waarbinnen de renaissance hardhandig grenzen heeft getrokken. De sporen
daarvan zullen nog wel fang merkbaar zijn; 500 jaar Europese geschiedenis laat
zich niet zomaar uitwissen. Maar toch: het continuum is wel bezig zich te
herstellen. De richting van de ontwikkelingen is daarmee totaal veranderd.
Zoals trouwens overal in de Westerse cultuur de grenzen, door de
renaissance getrokken, stuk voor stuk ongedaan gemaakt worden. Dat loopt van
politieke grenzen in de Europese Unie, die snel minder belangrijk worden, tot
aan de verdeling van de wetenschap in een eindeloze reeks vakwetenschappen
en specialismen, waar thans de interdisciplinaire aanpak en de
vakoverschrijdende benadering, bijna als een geloof, worden nagestreefd,
Vergelijk ook de schoolvakken en de leslokalen in onze middelbare scholen,
waar het terugdringen van de opdelingen en de integratie van stof en leerlingen
aan de orde van de dag zijn. De renaissance-mens was een aarts-verkavelaar, een
grenzentrekker. De hedendaagse mens lijkt veeleer allergisch voor grenzen.
Denk ook aan de indeling van het modale woonhuis, aan de kantoortuin, of
fundamenteler: de grens tussen mens en dier. Inderdaad was Danvins On the
origin of species ook een mijlpaal, onder andere met betrekking tot grenzen.
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Zoals bekend verscheen de Origin in 1859, en dat is nagenoeg gelijktijdig met
de Funeral van Robert Browning en Jacob Burckhardts Cultur der Renaissance.
Het eentalige land, het land waarin iedereen dezelfde taal spreekt, heeft in
Europa nooit bestaan. Maar tenvijl er hier en daar wel talen ophouden te
bestaan, door een achterdeurtje verdwijnen, komen er door de voordeur dubbel
zoveel andere talen weer binnen. leder Europees land is ondertussen een
veeltalig land geworden. Ook al wordt dat feit nog dikwijls politiek ontkend
door de opvatting dat het `niet-autochtone' talen zijn. Die tellen niet mee.
Sprekers van niet-autochtone talen zijn mensen die gewoon moeten inburgeren,
en de standaardtaal moeten leren, en liefst zo gauw mogelijk. Het ideaal, niet
zelden de fictie van het eentalige land (waaraan dan weer de notie 'yolk'
gekoppeld kon worden) is zelf een typische renaissance-gedachte waar we
voorlopig nog niet van of zijn.
Maar ondertussen wordt Europa in snel tempo veeltaliger. Dat lijkt me een
moeilijk te ontkennen feit. Hoe men daar ook politiek op reageert.
En niet alleen komen er 'van buitenaf' voortdurend meer verschillende
andere talen binnen en meer sprekers van die andere talen; ook `binnen' de
traditionele talen neemt de variatie (nooit helemaal weg geweest, wel vaak
ontkend of weggemoffeld) in het openbare leven voortdurend toe. Ook dat lijkt
me een moeilijk te ontkennen feit.
Evenals de observatie dat zich tussen al die talen en taalvarianten mixvormen ontwikkelen, dat ze elkaar op allerlei manieren beinvloeden, en dat de
`zuivere' gedaante van al die talen, voor zover nog bestaand, aan belang inboet.
Jo, dat het hele concept van een `zuivere' variant, ook een typische renaissanceidee, eigenlijk onhoudbaar aan het worden is.
Wat niet een feit is, maar volgens mij wel een redelijke veronderstelling, is
dat deze ontwikkelingen niet morgen zullen stoppen maar zich verder zullen
voortzetten.
Maar dat is toekomst. Ook zonder de toekomst erbij te betrekken, is zeggen
dat het continuum bezig is zich te herstellen, niet uit de lucht gegrepen.
Verrassend genoeg lijkt dat ook aantoonbaar in taalvergelijkend onderzoek als
dat van Heine en Kuteva (2005 en 2006). Europese talen gaan, over alle
traditionele taalgrenzen heen, steeds meer op elkaar lijken, ook in grammaticaal
opzicht.

Gevolgen
Als de ontwikkelingen zijn zoals ik denk dat ze zijn, en ik twijfel daar niet aan,
dan hebben ze ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Positieve en
negatieve gevolgen. En ook gevolgen waarover men van mening kan
verschillen.
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Het wegebben van de standaardtalen beschouw ik, eerlijk gezegd, als een
positief gevolg. Ik meen dat de samenleving anno 2010 beter functioneert met
de veelvormige en gevarieerde waaier van geaccepteerde talen en varianten, dan
ze zou doen met een strikte standaardtaal a la 1900 of 1950, die slechts het
instrument was van een tamelijk kleine minderheid. De verdere samenleving
moest toen zwijgen. Het is een naief idee gebleken, dat toen ook die verdere
samenleving democratiseerde en meer ondenvijs ging volgen, dat ze gewoon
meteen ook, op school, die standaardtaal wel zou leren. Dat heeft niet gewerkt.
Dat werkt niet zo. Maar voorlopig communiceert de samenleving beter dan ooit,
alle onrust ten spijt.
Aan de andere kant heb ik weinig vertrouwen in het zonnige perspectief
van Abram de Swaan in zijn mondiale talenstelsel (2002) De Swaan lijkt al die
overkoepelende talen van hem te beschouwen als evenzo vele standvastigheden,
altijd ter beschikking staande, tot in de eeuwigheid. Nu al is te zien dat het zo
niet zal gaan. Ook het Engels, misschien wel juist het Engels, divergeert. Ook
daar herstelt het continuum zich. De grenzen worden vager, maar ook: de interne
verschillen worden groter. De veilige, geruststellende paraplu is nu al niet meer
zo waterdicht.
Ik denk dat het realistisch is om voor onze samenlevingen in de nabije
toekomst serieuze communicatieproblemen te venvachten. Tot op zekere hoogte
is het functioneel om voor ieder domein, voor iedere sector, voor elk vak, voor
elke gesprekspartner een andere taal of een andere variant te gebruiken; maar op
een geven moment gaat dit voordeel omslaan in een nadeel. Het is, zoals ik het
zie, een luxe-positie waarin we ons dit kunnen veroorloven. De luxe-positie
waarin we nog zwaar aanleunen tegen de oude standaardtalen. Het is luxe om
daarop te kunnen varieren. Maar als die standaardtalen weldra geheel weg zijn,
dan komt de situatie er helemaal anders uit te zien. Dan wordt verstaanbaarheid
en begrijpelijkheid problematisch. Ik denk met name aan het openbaar bestuur
en aan het onderwijs.
De schaduw van de toren van Babel, in de 16de eeuw zo beklemmend
aanwezig, nadien door de bouw van standaardtalen verjaagd, lijkt zich opnieuw
aan te dienen. Maar onze situatie is zo totaal anders, dat de oplossingen van de
renaissance in ieder geval niet meer werken. We zullen dus tot andere
oplossingen moeten komen.
Wij zijn, om maar eens enkele verschillen met de l6de eeuw te noemen,
allergisch voor grenzen geworden. Ook willen wij niet tolereren dat enkel een
kleine bovenlaag van de bevolking communiceert, tenvijl de rest moet zwijgen.
Wij schrijven met een tekstverwerker, het schrijven van een blog is al bijna een
mensenrecht, en we laten ons het internet en het e-book niet meer afpakken. De
standaardtalen komen dan ook echt nooit meer terug. We zullen in de schaduw
van de toren van Babel onze eigen oplossingen moeten ontwikkelen. Ik heb daar
overigens het volste vertrouwen in.
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Voor een deel gaat de techniek ons helpen, vooral bij geschreven taal. Maar
belangrijker lijkt me dat we ons renaissance-denken, als een soort achterlopend
horloge, gelijk zetten met de actuele situatie. Die actuele situatie en de
voorspelbare communicatieve problemen zijn niet een voorbijgaand
verschijnsel, maar de nieuwe toestand. Teruggrijpen op geijkte `oplossingen'
vanuit de voorbije taalcultuur (`gewoon straffer onderwijs in standaardtaal en
spelling') zal daarbij niet baten. Bij de nieuwe toestand hoort een nieuwe
taalcultuur die aan het ontstaan is.
Om dat in te zien zijn Robert Browning en Arthur Rimbaud en Jacob
Burckhardt en Ed Ruscha en Mason Williams en Simon Vinkenoog, mijns
inziens, belangrijke getuigen.

Taalwetenschap
Tot slot: minder duidelijk positief of negatief lijken me de gevolgen met
betrekking tot de taalwetenschap. Ik denk dat het op dit moment niet zo goed
gaat met de taalwetenschap. Ik meen dat ze in een vrij diep dal zit, en het is me
niet duidelijk of ze daar ooit nog uit zal komen.
Toen ik bijna 40 jaar geleden taalkunde ging studeren, stond het vak bol
van de hooggespannen venvachtingen. Een algemene universele en aangeboren
grammatica was in aantocht, waarop alle concrete talen slechts oppervlakkige
variaties waren. Geweldig! Reikhalzend werd daarnaar uitgezien. Maar zelfs de
lezer van de wetenschapsbijlagen weet na een halve eeuw ook wel dat hij kan
wachten tot hij een ons weegt. Rond 1970 deden er futuristische verhalen de
ronde over vertalen met de computer; maar anno 2010 weten we dat het, alweer,
overtrokken venvachtingen waren. Het zal nog heel lang duren voordat de
computer met iets echt fatsoenlijks afkomt. De analyse van de communicatiesystemen van dolfijnen, ook zoiets, zou zorgen voor een spectaculaire doorbraak
in onze visie op taal; maar je hoort er eigenlijk niets meer over. Alleen of en toe
iets over dialectische verscheidenheid in het gefluit van koolmeesjes.
Het is niet mijn bedoeling serieus en degelijk taalkundig onderzoek
belachelijk te maken, maar ik stel wel tegelijkertijd de vraag: staan we werkelijk
fundamenteel veel verder dan de collega's uit 1950? Er is zeker een duidelijke
(en waardevolle) toename van concrete en nauwgezette beschrijvingen van meer
talen. Maar dat is in essentie meer van hetzelfde.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat allerlei andere wetenschappen
in de laatste vijfentwintig of vijftig jaar bepaald meer nieuws te melden hadden.
Ik denk aan de fysica van de elementaire deeltjes, aan de genetica, aan de
ruimte-fysica, de theoretische wiskunde, de medische wetenschap, de evolutiebiologie; maar ook dichter bij huffs: de geschiedwetenschappen, de archeologie.
Zou men 1950 als ijkpunt nemen, dan ben ik er niet helemaal gerust op dat de
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taalwetenschap de vergelijking met andere vakken in dit opzicht gemakkelijk
kan doorstaan.
In verschillende periodes in het verleden stond de taalwetenschap in de
voorste gelederen en was ze maatschappelijk toonaangevend. Zo bijvoorbeeld in
de 16de en 17de eeuw, daarna bij de natievorming in de 18de eeuw, en in de
19de eeuw die geobsedeerd was door Darwin, erfelijkheid en stambomen. Maar
op dit moment lijkt de taalwetenschap maatschappelijk gezien langs de zijlijn to
staan. De meeste mensen houden het werk van taalkundigen voor gemiereneuk.
En niet alleen is er een groot gebrek aan maatschappelijke relevantie, ook
het basisconcept van de taalwetenschap, namelijk taal als telbaar iets, lijkt me
inmiddels 140 jaar ten achter op ons westerse denken. Dat moet misgaan.
Of het nog goed gaat komen, weet ik niet. Wel ben ik ervan overtuigd dat,
als er nog iets van terecht moet komen, de taalwetenschap veel fundamenteler
haar koers zal moeten verleggen dan alles vat ze in de 20ste eeuw gedaan heeft.
Maar daarvoor hebben we, inderdaad, mensen nodig met visionaire
capaciteiten, zoals een Robert Browning, Arthur Rimbaud, Jacob Burckhardt,
Ed Ruscha of Mason Williams. Wie weet.
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Normverandering in hedendaags Standaardnederlands?
Cor van Bree
Universiteit van Leiden
Samenvatting
De indruk van velen is dat de normen van de standaardtaal veranderen,
misschien wel in die mate dat het bestaan van deze varieteit wordt bedreigd.
In deze bijdrage wordt verslag gedaan van een onderzoek dat deze indruk
probeert te verifieren. Er werden drie groepen geenqueteerd: oudere
intellectuelen, studenten Nederlands en niet-talenstudenten, alle te Leiden.
Omdat er twee duidelijk verschillende leeftijden tegenover elkaar stonden,
was er sprake van een onderzoek naar verandering 'in schijnbare tijd'. De
informanten moesten zinnen op hun correctheid beoordelen en de zinnen die
huns inziens niet correct waren, verbeteren. De belangrijkste uitkomst luidt
dat er weliswaar soms sprake is van een duidelijke normverschuiving, maar
dat in veel meer gevallen de norm verruimd blijkt te zijn. De ontwikkeling
lijkt dus te gaan in de richting van meer speling in de norm.
spisovneho jazyka
Mnoho u±ivatehi jazyka ma dojem, ±e normy pro
se méni a to do takove miry, fe tato varieta jazyka je ohro±ena. Pfispevek
seznamuje s vjisledky v Vzkumu, kter V se pokougi tuto domenku ovi.,5 fit. Ankety
se zzieastily tri skupiny mluveich:stargi intelektualove, studenti nizozemgtiny
a studenti, klefi jazyk nestuduji. Vgichni zrieeistnéni byli z Leidenu. Protoie
proti sobé staly 2 skupiny s vfrazn Vin vekovVm rozdilem, jednalo se o
vVzkum zmén v "nereahieni ease". Respondenti museli posuzovat sprcivnost
vet a very, ktere podle jejich nazoril nebylv v pofadku, opravit.
Nejdnlelitejgim v_Vsledkem vVzkuniu bylo, ±e se sice dalo mluvii o postinu,
ale v ninoheni vice pfipadii glo o rozgiteni normy. Zdcr se tedy, ze if voj jde
smereni k iivolneni normy.
.

.

.

.

.

Een paar definitiekwesties
Op het eerste gezicht blijkt de titel van deze bijdrage een contradictie te
bevatten: hoe kan binnen het Standaardnederlands de norm veranderen?
Standaard-nederlands (oftewel A(lgemeen) B(eschaafd) N(ederlands)) kan
echter op twee manieren worden begrepen, als 'that die als standaard, als norm
fungeert' en als `taal die de norm dicht benadert en als voorbeeld kan dienen
voor diegenen die daar nog niet dicht genoeg bij zitten'. In de titel moet
Standaardnederlands op de tweede manier worden opgevat. Nederlands dat als
Standaardnederlands bedoeld is maar nog ver, te ver, van de norm verwijderd is,
zouden we standaardtalig kunnen noemen. Tussen die twee,
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Standaardnederlands en standaardtalig Nederlands, bestaat overigens een
continuum met daarbinnen graden van aanvaardbaarheid.
Mijn positie met betrekking tot de vraag: is het Standaardnederlands een
ideaal of een werkelijkheid, is hiermee duidelijk geworden: als norm, als
standaard is het een ideaal, als sociolect, het sociolect van de hogere kringen, is
het een werkelijkheid. De sprekers van dat sociolect zijn de dragers van het
ideaal: ze komen er in hun taalgebruik dichtbij. Niemand realiseert het ideaal
echter voor honderd procent, maar dat is - kunnen we zeggen - inherent aan een
ideaal oftewel een norm. Wie van ons bijvoorbeeld is er echt zeker van dat
hij/zij nooit iets gestolen heeft of nooit iets zou kunnen stelen? In het vervolg zal
ik de beide betekenissen van Standaardnederlands niet angstvallig proberen te
onderscheiden.

De standaardtaal: resultaat van exogene normering
Hoe is het Standaardnederlands ontstaan? Een standaardtaal is een bijzonder
soort taal, namelijk een tot op grote hoogte kunstmatig gevormde, artificiele taal,
het resultaat van doelbewuste standaardisering. Bij die standaardisering hebben
grammatici bewuste keuzes gemaakt, sommige dialectvormen aanvaard, andere
verworpen, bijvoorbeeld als persoonlijk voornaamwoord (dat boek is van
mijn). En ze hebben soms zelfs, in strijd met de gesproken taal, kunstmatige
vormen geintroduceerd, bijvoorbeeld het onderscheid tussen hen (accusatief) en
hun (datief). De standaardtaalnorm is dus voor een groot deel een exogene, een
schoolse none. We kunnen ook zeggen: ze bevat een verzameling concrete
exogene normen, namelijk mij als persoonlijk voornaamwoord, hen als
accusatief, hun als datief enzovoort. Daartegenover staan de endogene normen,
al die nonnen die als het ware in een taal ingebakken zitten en die we ons bij het
spelenderwijs aanleren van onze taal eigen maken, bijvoorbeeld dat in het
Nederlands het bijvoeglijk naamwoord voor en niet achter het zelfstandig
naamwoord staat waar het bij hoort.
Endogene normen vinden we uiteraard ook in de standaardtaal terug,
namelijk voor zover er geen keuzes bij gemaakt hoefden te worden. Natuurlijk is
het mogelijk dat iemand van huis zo met van oorsprong exogene normen
vertrouwd is dat ze voor hem of haar als endogeen beschouwd moeten worden.
Met endogene normen zullen geen, althans niet zo gauw, fouten gemaakt
Avorden; ze zullen vooral bij anderstaligen voorkomen. Met exogene normen ligt
dat anders: zo gebruiken sprekers in Nederland herhaaldelijk in plaats van hen
het uit de gesproken taal bekende hun (ik zie hun) of ze gebruiken hen
hypercorrect voor hun (ik gee!' hen een boek). Daaruit wordt duidelijk dat het
normen van buitenaf zijn die maar door weinigen volledig zijn geintemaliseerd.
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Taalnormverandering
Nu is het probleem dat niets voor de eeuwigheid vaststaat, dus ook een taal niet:
nieuwe vormen winnen veld, oude vormen worden ouderwets. En met die
vormen kunnen de normen veranderen: taalverandering als taalnormverandering.
Dat geldt voor de endogene normen: tenslotte spreken we geen
Middelnederlands meer met elkaar. Het geldt ook voor de exogene, althans in
oorsprong exogene normen van de standaardtaal. De gemiddelde min of meer
bewuste taalgebruiker reageert nogal negatief op taalverandering en spreekt al
gauw van achteruitgang terwijl het in de meeste gevallen om taalkundig zeer
begrijpelijke gevallen van taalverandering gaat. Zeker als het om de
standaardtaal gaat, is die reactie te begrijpen: men heeft zijn best moeten doen
om zich allerlei normen eigen te maken, men heeft ze geinternaliseerd, en dan
valt het niet mee te moeten meemaken dat een jongere generatie er lak aan lijkt
te hebben. De diskwalificatie taalverloedering ligt dan voor in de mond.
Zo gezien lijken de klachten over een eventuele achteruitgang van de taal
van alle tijden te zijn. Toch is dit niet helemaal waar: voordat er een
standaardtaalnorm bestond (ergens voor de 16e eeuw), zullen die klachten er nog
niet, althans niet in die mate, geweest zijn. En verder is het mogelijk dat in een
bepaalde tijd de ontwikkelingen zo snel gaan en zo ingrijpend zijn dat er meer
`reden' tot klagen is dan in een andere, rustiger tijd. Het kan zijn dat wij
momenteel zulke onrustige tijden meemaken. Daar ga ik nu verder op in waarbij
ik me als Nederlander veiligheidshalve vooral tot Nederland zal beperken.

Een onrustige tijd
Het begin van die onrustige tijd kunnen we omstreeks het jaar 1970 lokaliseren.
Er doen zich dan in de westerse wereld belangrijke, revolutionaire
onhvikkelingen voor die we in ieder geval met de volgende trefwoorden kunnen
karakteriseren: democratisering en informalisering. Die ontwikkelingen hebben
hun gevolgen gehad voor het taalgebruik. Ik behoef hiervoor slechts op het
toenemend gebruik van jijljeljou en de voornaam te wijzen. Er moet ook op de
ontwikkeling van de techniek gewezen worden. Die moeten we zeker niet
onderschatten. Zo zou de uitvinding van de boekdrukkunst best weleens de
belangrijkste factor in het proces van standaardisering geweest kunnen zijn: voor
de boekdrukkers was een uniforme spelling, later ook een uniform taalgebruik
belangrijk om het afzetgebied voor hun producten te vergroten. Voor onze tijd
moet aan de computer, en alles wat daarmee samenhangt, gedacht worden. Email- en sms-verkeer (en vat er verder op dit gebied nog is) werken een snel en
daarmee - vanuit de norm gezien - slordig taalgebruik in de hand. Een ander
fenomeen betreft het ontstaan van jongerengroepen met de daarbij passende
jongerentalen. Verder is het niet uitgesloten dat ook de steeds langer geworden
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opleidingsfase en de toegenomen welvaart, waardoor de betreffende
leeftijdscategorieen over steeds meer geld ging beschikken, hun invloed hebben
doen gelden op het taalgebruik. 1
Er is dus wel zeker met het huidige taalgebruik iets aan de hand. Het zijn
niet alleen maar leken, via bijvoorbeeld het blad Onze Taal, die daar, met de
nodige verontrusting of verontwaardiging, op wijzen. Ook taalkundigen mengen
zich, met de nodige rationele argumenten, in dit koor. Een voorbeeld is Jan
Stroop, de ontdekker van het door hem zo genoemde Poldernederlands (zie bijv.
Stroop 1998), vooral te herkennen aan de aai-achtige uitspraak van de <ei/ij>.
Hij signaleerde deze uitspraak, en andere `platte' uitspraken, bij jonge,
succesvolle vrouwen, maar daar blijven ze niet toe beperkt: ik hoor ze ook bij
dito mannen. Een andere taalkundige die genoemd moet worden, is Joop van der
Horst met zijn boek Het einde van de Standaardtaal (Van der Horst 2008a)
waarin hij het aflopen van de renaissancistische taalcultuur signaleert, een
taalcultuur die sterk op een steeds strenger wordende normering gericht was,
eerst en vooral van de geschreven, later ook van de gesproken taal.
Het gaat echter primair om taalgebruik dat gesignaleerd of beschreven
wordt. De vraag is welke gevolgen de veranderingen daarin voor de norm of de
normen hebben. Wanneer iedereen gaat stelen, hoeft dat nog niet te betekenen
dat de norm `gij zult niet stelen' niet meer bestaat. Misschien steelt iedereen wel
met een schuldgevoel. In een tijd van oorlog en honger kan men zich zoiets best
voorstellen. Voor mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt,
behoef ik dit niet toe te lichten. Dat de <ei/ij> steeds vaker aai-achtig
uitgesproken wordt, hoeft dus nog niet te betekenen dat dit de norm wordt, al is
dat wel goed mogelijk: jongeren kunnen de taal van de toekomst
vertegenwoordigen. Het gaat bovendien conform de observaties van Stroop
vooral om jonge vrouwen en volgens een sociolinguistische 'wet' lopen die
voorop in het verbreiden van prestigevarianten. - Dat oud-minister Vogelaar in
een prent in NRC-Handelsblad om haar Poldernederlandse uitspraak bespottelijk
werd gemaakt, wijst echter niet in de richting van een nieuwe norm, althans niet
in de richting van een algemeen aanvaarde norm. 3

Nogmaals het normbegrip
We spraken zojuist van een algemeen aanvaarde norm. Deze term noopt ons om
ons nogmaals over het moeilijke begrip taalnorm te buigen. Normen en ook
taalnormen kunnen sociaal en/of situationeel (stilistisch) bepaald zijn. Bepaalde
kiassen of groepen kunnen er hun eigen normen op na houden, in afwijking van
de rest van de samenleving. Labov heeft in verband met de lagere sociale
kiassen van 'covert prestige' gesproken: mensen die daartoe behoren, kunnen
zich bewust zijn van de algemeen geldige, 'open' normen van de hogere kiassen
maar houden zich voor zichzelf aan hun eigen `verborgen' normen. Op
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overtreding van normen staan sancties, en dat blijkt ook in dit geval: vie zich
niet aan de verborgen normen houdt, wordt binnen de groep geisoleerd. In
sommige gevallen kunnen we zelfs van antinormen spreken: mensen willen zich
bewust niet aan bepaalde, opgedrongen normen conformeren. Maar waar het
hier om gaat: groepen kunnen ook over de normen van de standaardtaal van
mening verschillen. De (eventueel) nieuwe, Poldernederlands sprekende elite
kan daar anders over denken dan de `oude' elite. Dat hoeft niet per se te
betekenen dat de nieuwe elite de oude norm verwerpt; ze kan ook meer speling
binnen de norm aanvaarden. Die oude elite hield er trouwens ook niet een
mening op na: geaffecteerd-sprekenden houden c.q. hielden er bijvoorbeeld
eigen uitspraaknormen op na. En misschien geldt zoiets ook voor regionaal
bepaalde groepen.
Taalnormen kunnen ook situationeel bepaald zijn. Een syntactisch
voorbeeld daarvan is de voorzetsel'stranding' in een zin als ifs ben ik dol op: in
gesproken taal neemt niemand daar aanstoot aan; op papier is deze constructie
echter niet geoorloofd. Of om nog een lexicaal voorbeeld te geven: het woordje
echter wordt in formeel (bijvoorbeeld geschreven) taalgebruik als passender
beschouwd dan in informeel (bijvoorbeeld gesproken) taalgebruik; het
omgekeerde is het geval met het woordje °Ice.
De formulering passender (een comparatief) attendeert ons op nog een
complicatie in het normbegrip, namelijk dat er niet altijd sprake is van een
dichotomie juist - niet juist' maar dat er (waarop al in de eerste alinea gewezen
is) een gradatie van aanvaardbaarheid kan bestaan, hier grof\veg aangeduid als:
volledig aanvaard - toegelaten - liever niet - volstrekt niet. 4 Behalve met de
sociale en situationele parameters moeten we dus ook rekening houden met de
kracht van een bepaalde norm. Dit is ook van belang met het oog op een
eventuele verschuiving in de norm: het is bijvoorbeeld mogelijk dat de kern van
de norm (het volledig aanvaarde) niet verandert maar dat de kring van vat
toegelaten wordt, breder wordt (voor een uitgewerkte normtheorie, zie Bartsch
1987).

Onderzoek naar normveranderingen
Om veranderingen in de normen van de standaardtaal op het spoor te komen,
zullen we ons op de misschien niet altijd spraakmakende maar dan toch Nve 1
normdragende elite moeten richten. De vraag is dan: hoe komen we deze elite op
het spoor? We kunnen er, anders dan misschien voor Vlaanderen, niet zomaar
van uitgaan dat deze elite door de nieuwslezers op radio en televisie wordt
vertegenwoordigd. Daarvoor kunnen ze net iets te snel voonverp van kritiek
zijn. Een grootscheeps onderzoek onder de Nederlandse bevolking zou moeten
uitmaken waar we de elite precies moeten lokaliseren, met behulp van een vraag
als bijvoorbeeld: vie vindt U dat voorbeeldig c.q. goed of mooi Nederlands
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spreekt? (Over de vraagstelling zal goed moeten worden nagedacht!) En dan
kunnen we zien of de oordelen in een bepaalde richting convergeren, en zo ja
welke. Het is natuurlijk mogelijk dat ze hopeloos divergeren vat dan inderdaad
op een einde van de standaardtaal zou wijzen. Ook is het mogelijk een aantal
fragmenten Standaardnederlands te laten horen en die op hun beschaafdheid
enzovoort te laten beoordelen. En als we de elite c.q. de verschillende elitaire
groepen zo hebben thuis gebracht, kunnen we haar c.q. hen vervolgens over
allerlei normkwesties laten oordelen. Interessant is het dan om, in `schijnbare'
tijd, te zien of er belangrijke verschillen zijn tussen de jongere en de oudere
generatie. Ook kunnen we het elitaire taalgebruik analyseren: weliswaar zal er
altijd een zekere discrepantie tussen ideaal en werkelijkheid zijn maar bepaalde
significante afivijkingen van de norm zouden de voorbode van een
normverschuiving kunnen zijn, vooral weer natuurlijk wanneer die afwijkingen
zich vaker bij de jongere dan bij de oudere generatie voordoen.
)

Een eigen onderzoek
Een dergelijk grootscheeps onderzoek was voor mij niet mogelijk. Dat betekent
dat het onderzoek waarvan ik nu verslag wil doen, een betrekkelijke waarde
moet worden toegekend. Ik heb mij beperkt tot de volgende drie groepen: 1. een
groep merendeels derdejaars studenten Nederlands (neerlandici) te Leiden (20),
2. een groep niet-talenstudenten (niet-neerlandici) ibidem (32) en 3. een groep
oudere intellectuelen 55+ (ouderen) die voor het grootste deel meededen aan
groep H(oger) 0(nderwijs) V(oor) O(uderen) ibidem (36). Of ik daarmee de
normdragende elite heb bereikt, is natuurlijk de vraag maar gezien de
intellectuele status van de informanten zouden we een deel ervan bereikt kunnen
hebben (aangenomen dat het nog zinvol is om in termen van elites c.q. elitaire
groepen te denken). Het leek me goed me niet tot alleen tot studenten
Nederlands te beperken: die kunnen zich al te zeer van de problematiek in
kwestie bewust zijn (ze namen ook deel aan een college Norm en Taal!);
bovendien zouden de ouderen en de jongeren niet goed vergelijkbaar geweest
zijn omdat er onder de ouderen maar 66n neerlandicus was.
Dit vat betreft de sociale variabele. Wat de situationele variabele betreft,
de informanten moesten aan de hand van een schrifielijke vragenlijst een aantal
zinnen met daarin grammaticale (merendeels syntactische) problemen
beoordelen. De vraagstelling was dus vooral op het formele (geschreven)
register gericht. De `fouten' moesten ter controle verbeterd worden: het kan
immers zijn dat iemand een zin afkeurt om een andere reden dan venvacht. Er
werden (en dat werd aan het begin van de enquete vermeld) ook een paar zinnen
opgenomen waarop niets aan te merken viel. Verder waren er een paar zinnen
waarvan venvacht mocht worden dat iedereen ze zou afkeuren. Er is dus voor
gezorgd dat er zowel iets goed als iets of te keuren was. Met de normatieve
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kracht is geen rekening gehouden: de keuze werd gegeven uit 'correct' en `nietcorrect', waarop uiteraard kritiek mogelijk is: meer nuancering zou hierbij
gewenst geweest kunnen zijn maar zou de resultaten ook gecompliceerd
hebben. 6
In eerste instantie is bij de aangeboden zinnen nagelaten om de `correcte'
paralleizinnen ter beoordeling aan te bieden, bijvoorbeeld naast de zin deze
toneelspeler heeft al verschillende keren in onze schouwburg opgetreden de zin
met is opgetreden. Dit verzuim is waar dat gewenst leek, later goed gemaakt met
aanvullende enquétes onder 23 merendeels niet-talenstudenten (voor een deel
dezelfde als de hierboven reeds genoemde). Deze studenten kregen dezelfde
zinnen onder ogen als de andere informanten, echter met de parallelzinnen
willekeurig en ook in vat andere bewoordingen daartussenin geplaatst. Zo werd
de hiervoor geciteerde zin die de tweede plaats in de enquete inname, een eind
verderop herhaald als deze pianist is al vaak in het Concertgebouw opgetreden.
De ouderen hebben (evenals de meeste neerlandici) deze zinnen dus niet
beoordeeld maar we mogen wel aannemen dat ze deze goedgekeurd zouden
hebben.
Aan het eind van de vragenlijst was `vat ruimte open gehouden om enkele
personalia te noteren: behalve de leeftijd (ter controle), sekse, leeftijd, plaats of
streek van herkomst en opleiding of beroep. Het mag van te voren niet worden
uitgesloten dat dergelijke persoonlijke kenmerken de resultaten beinvloeden.

Interviewitems en resultaten
Hieronder worden de zinnen een voor een besproken. Bij de loute' zinnen
wordt tussen haakjes telkens een aanduiding van het probleem gegeven en een
mogelijke `correctie' (waar deze aangeboden is, door middel van de parallelzin).
Het nummer van de zin geeft de plaats in de enquete aan. Voor meer informatie
over de problemen verwijs ik in het algemeen naar Van der Horst & Van der
Horst 1999 (zie ook Van der Horst 2008b). 7 Steeds worden zowel de ruwe
cijfers gegeven als de percentages die op het totaal aantal bruikbare reacties zijn
berekend (de percentages staan tussen haakjes). Bij onzekerheid is soms een half
punt toegekend; vandaar dat bij de uitkomsten decimalen kunnen voorkomen.
Uiteraard gaat het bij deze cijfers om de problemen waarop de zinnen gericht
waren. Soms Averden ook om de een of andere reden `goede' zinnen afgekeurd
of werden de 'incorrect& zinnen om een andere reden afgekeurd dan verwacht
kon worden. Voor zover daarbij interessante dingen te voorschijn kwamen, zal
ik daarop attenderen. In mijn conclusies per item maak ik onderscheid tussen
normverschuiving (er ontstaat een nieuwe norm ten koste van de oude) en
normverruiming (er ontstaat een nieuwe norm waarnaast de oude nog blijft
bestaan). Wat precies het geval is, kan blijken als we de scores van de
problematische zin met de daarbij gegeven `correcte' parallelzin vergelijken.
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Zijn die opmerkelijk laag, dan kunnen we een normverschuiving aannemen, zijn
ze nog hoog, dan eerder een normverruiming. Bij normverruimingen kan dan
nog onderscheid gemaakt worden tussen (uiteraard relatief) oude (ze tekenen
zich al bij de ouderen af) en (relatief) recente (ze doen dat nog niet, althans niet
duidelijk). In het geval van verruiming kunnen we ook stellen dat er meer
speling binnen de norm ontstaat.
Om te beginnen geef ik de `goede' zinnen, de zinnen dus die als afleider
bedoeld waren. Tegen vijf zinnen bestond er inderdaad geen bezwaar:
(8) Niet in al deze zinnen zitten fouten' verborgen.
(12) Na een paar mooie dagen begon het opeens hard te regenen.
(14) Die jongen ging iedere dag op de fiers. naar Groningen.
(16) Ik ging naar Groningen om boodschappen te doen.
(27) Ik heb vandaag in een ruk drie boeken uitgelezen.
Bij een zin werden nogal eens correcties aangebracht:
(5) Ik ben bang dat hij ons voor de gek gehouden heeft.
Er zijn nogal wat informanten die de aangeboden `groene volgorde' (gehouden
heeft) in de 'rode volgorde' (heeft gehouden) hebben veranderd. Bij de ouderen
waren dat er 7 (20%), bij de neerlandici 4 (eveneens 20%) en bij de nietneerlandici 12 (38%). Wordt hier een doorzettende rode tendens zichtbaar? In de
volgende zin werd de rode volgorde door iedereen goedgekeurd:
(24) Ik denk dat hij heel wat betere ciffers kan halen.
Een `verbetering' naar `g roen' kwam niet voor, wat begrijpelijk is: in de
standaardtaal bestaat er in dit geval, met een modaal hulpwerkwoord, een
duidelijke voorkeur voor de rode volgorde.
Van de volgende zinnen (13, 18, 20, 17) mocht verwacht worden dat
iedereen ze zou afkeuren:
-

(13) Ik ben bang dat ik haar daarmee heb in de war gebracht [doorbreking van
de werkwoordelijke eindgroep; correctie: daarmee in de war heb gebracht].
Er is een vrij grote unanimiteit in de scores. Er zijn bij de ouderen slechts 2.5
(8%) goedkeuringen, bij de neerlandici 2 (10%) en bij de niet-neerlandici 1
(3%). De doorbreking is op het ogenblik een typisch zuidelijk verschijnsel en is
duidelijk in strijd met de noordelijke norm. Afkeuring van regionalismen bleek
ook bij zin (18):
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(18) De vrouw kon me niet ontvangen omdat ze een dochter ziek had [oostelijke
bandlek-constructie; correctie : een zieke dochter had].
De niet-neerlandici keurden de zin af, op twee na (6%) terwijl het aantal
goedkeuringen bij de ouderen nog op 4 (11%) en bij de neerlandici op 2.5 (13%)
kwam. Een van de goedkeuringen was afkomstig van een uit het oosten
afkomstige informant, namelijk met een Apeldoorns-Friese achtergrond.
De volgende zin bevat een duidelijk substandaardelement:
(20) 1k denk dat hun geen zin zullen hebben om mee te gaan [hun als ondenverp
(zie Van Bree 2005 en daar genoemde literatuur); correctie: dat :ij7ze geen
Alle informanten keurden, vanwege de onderwerpsvorm hun, deze zin af. Dat
het verzet tegen dit hun, althans in schriftelijk taalgebruik (in de ruimste zin van
het woord), groot is, kan ook blijken uit de bevindingen van Van der Sijs (Van
der Sijs 2004): op het interne kwam hun zeggen slechts in 9 procent van de
gevallen voor en hun hebben in 2 procent. Het zou interessant zijn te
onderzoeken of de tolerantie bij mondeling aanbod groter zou zijn. De
venvachting kan zijn dat dit niet het geval zal zijn; volgens Bezooijen 2003 staat
het gewraakte voornaamwoord op de tweede plaats van de fouten waaraan de
gemiddelde standaardtaalspreker zich vooral ergert. Er was overigens niemand
die het inleidende om als overtollig schrapte.
Ten slotte een zin met een constructie die wel in gesproken maar niet in
geschreven standaardtaal wordt getolereerd:
(17) Die voorwaarden is in die vergadering nauwelijks over gesproken
[voorzetselstranding (plain stranding); correctie: over die voorwaarden].
Bij de ouderen was er niemand die de zin goedkeurde evenmin als bij de nietneerlandici. Bij de neerlandici waren er nog 3 goedkeuringen (15%). De
negatieve reacties zijn opmerkelijk: het verschijnsel in kwestie is zoals gezegd
in gesproken standaardtaal zeer frequent te horen en niemand neemt er dan
aanstoot aan. Op papier is het echter niet toegelaten en doordat de vraagstelling
schriftelijk was, heeft dat de doorslag gegeven.
Behalve in (20) waren nog in vier zinnen morfologische problemen
verwerkt (waarvan (22), omdat er ook een syntactisch probleem in zit, verderop
wordt behandeld):
(21) In diverse gemeentes werden voedselbanken opgericht [uitbreiding van het
s-meervoud; parallelzin (7a): in deze streek hebben zich verschillende
gemeenten aaneengesloten].
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Van de ouderen keurden 20 (61 %), van de neerlandici 16 (80%) en van de nietneerlandici 26 (84%) het s-meervoud goed. De niet-neerlandici blijken hier
zoals zo vaak het tolerantst te zijn. Het n-meervoud in de parallelzin werd
unaniem goedgekeurd. Er is sprake van een normverruiming en wel, gezien het
feit dat de ouderen al voor 61% het s-meervoud goedkeurden, van een al oude
normverruiming.
(30) Het kostte een hele tijd om de appelen van de bomen te halen [mogelijk is
appelen hier te ouderwets of te plechtig; eventuele "correctie": appels].
De score voor appelen bedroeg bij de ouderen 24 (62%), bij de neerlandici 13
(65%) en bij de niet-neerlandici 21.5 (67%). Er blijkt tussen de verschillende
groepen dus nauwelijks verschil te bestaan: appelen wordt niet duidelijk als te
ouderwets of plechtig beschouwd. Er komt zo gezien geen normverandering te
voorschijn. Het is overigens opmerkenswaard dat niemand het volgens een oude
regel overbodige om schrapte. Blijkbaar is het niet specifiek finaal meer en
Nvordt het nu algemeen als zinsmarkeerder (specifiek van een beknopte bijzin)
beschouwd.
(28) Hij ried 0j aan de wet er nog eens op na te lezen [oudenvets ried;
correctie: hij raadde].
De goedkeuringsscore voor ried kwam bij de ouderen nog op 17.5 (53%), bij de
neerlandici op 3 (15%) en bij de niet-neerlandici op 6 (19%). Verwacht mag
worden dat de betreffende verleden tijd binnenkort definitief als ouderwets en
daarmee onbruikbaar zal worden beschouwd. Een duidelijke normverschuiving
dus en wel een die we bijna als duidelijk mogen karakteriseren gezien de hoge
score (47%) die we al bij de ouderen aantreffen. Geen enkele keer werd om
ingevoegd: om er de wet enz.
In de overige zinnen waren syntactische problemen 8 venverkt:
(1) Met ingang van 1 april wijzigen de openingstijden van dit loket
[intransitivering van een oorspronkelijk transitief werkwoord; parallelzin (27a);
half juli worden van verschillende treinen de vertrektijden gewifzigd].
Bij de ouderen is de verhouding 19 (54%) ja, bij de neerlandici 9.5 (48%) en bij
de niet-neerlandici 21 (70%). Tenvijl bij de ouderen en de neerlandici de
aantallen ja- en nee-stemmers ongeveer gelijk zijn, is er bij de niet-neerlandici
van een ovenveldigend ja sprake. Bij de laatste groep is er sprake van een
duidelijke keuze voor het nieuwe gebruik; de neerlandici blijken echter nog
tamelijk traditioneel te reageren. De controlezin werd 21x (96%) goedgekeurd.
Er is sprake van een al oude normverruiming (het percentage ligt bij de ouderen
al op 54%).
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(2) Deze toneelspeler heeft al verschillende keren in onze schouwburg
opgetreden [oorspronkelijk mutatief optreden wordt als duratief opgevat;
parallelzin: ik hen al verschillende keren in dii programma opgetreden].
Bij de ouderen is de verhouding 10 (29%) ja, bij de neerlandici 20 (100%) en bij
de niet-neerlandici 29 (94%). Hier is bij alle jongeren sprake van een sterke
voorkeur voor heeft, bij de neerlandici zelfs iets duidelijker nog dan bij de nietneerlandici. De parallelzin (23) werd 19x (86%) goedgekeurd; slechts in 14%
van de gevallen werd hen dus in heb veranderd. Dit betekent dat hier sprake is
van een normverruiming, zij het geen oude omdat de ouderen nog maar op 29%
komen.
(3) Dit bundeltje heb ik omit Op de boekenmarkt in Bredevoort gekocht
[volgens een oude kunstmatige regel zou ooit alleen op de toekomst betrekking
mogen hebben 9 ; correctie: heb ik eens].
Er is geen enkele informant die ooit in eens heeft veranderd. Het kunstmatige
van de betreffende regel is hiermee weer aangetoond.
(4) Een hele troep mensen begaven zich in de richting van het station
[constructio ad sententiam; parallelzin (10a): een hele groep mensen liep in de
richting van het centrum].
De scores zijn als volgt: ouderen: 5 (14%) ja, neerlandici 6 (30%), nietneerlandici 13 (42%). De parallelzin werd voor 100% goedgekeurd. Dit zou er
verband mee kunnen houden dat een groep nog niet zo ver als een troep op weg
is om een onbepaald telwoord to worden. Er is een normverruiming merkbaar
waarbij de neerlandici een tussenpositie innemen. Maar erg oud is de verruiming
niet, ditmaal omdat de scores niet alleen bij de ouderen maar ook bij de jongeren
nog onder de 50% blijven. Dat bij hen de nee-stemmers nog talrijk zijn, zal wel
komen doordat het hier een lout' betreft waaraan in het onderwijs nogal vat
aandacht wordt besteed.
(6) Ze had er een handje van de dingen kwijt to maken [kwijt is alleen correct
in kwift zijn; parallelzin (29a): waarom moet jij altijd die dingen zoek maken?]
Hier manifesteert zich een duidelijk verschil tussen de ouderen en de jongeren.
Van de ouderen keuren er 10 (28%) de zin goed, van de niet-neerlandici 18.5
(64%) en van de neerlandici 16 (84%!). De parallelzin werd voor 100%
goedgekeurd. Er is sprake van een normverruiming maar niet van een oude
omdat de ouderen nog niet verder dan 28% komen. Geen enkele keer werd om
ingevoegd.
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(7) Wil de taal goed functioneren, moet ze over veel woorden beschikken [na
de niet door een voegwoord ingeleide voorwaardelijke bijzin begint de hoofdzin
ten onrechte niet met dan; parallelzin (26a): zal dit programma in de praktijk
voldoen, dan moeten er voldoende mogelijkheden in zitten].
Bij deze croma-zin l° zijn de scores: ouderen 10x (29%) goedkeuring, neerlandici
8x (40%) en niet-neerlandici 21.5x (77%). De parallelzin werd voor 100%
goedgekeurd (16x). Wel werd zal soms door wil vervangen. (4x werd de
constructie veranderd in een als-zin vat een onbruikbare reactie opleverde maar
toch de moeite van het signaleren waard is.) Jongeren laten de croma-zin dus
gemakkelijker door dan ouderen; bij de niet-neerlandici stijgt de score boven de
50%. Er is sprake van normverruiming, die echter gezien de nog betrekkelijke
lage score bij de ouderen (29%) niet oud is.
(9) Hij dineerde onder andere met de koning van Noorwegen [aangeboden is
per ongeluk de oude constructie zonder geincorporeerd onder andere:
parallelzin (24a): hij ging met onder andere deze criminele figuren oni, met wel
geincorporeerd onder andere].
Bij de ouderen werd 3.5x (10%) met naar voren verplaatst, bij de neerlandici 2x
(idem) en bij de niet-neerlandici 3x (idem); bij alle groepen koos dus 90% voor
onder andere met. De parallelzin (met onder andere) werd 15x (75%) als correct
aangemerkt. Beide constructies werden dus in hoge mate goedgekeurd. Als we
ervan uitgaan dat de zin zonder geincorporeerd met de oudste constructie
vertegenwoordigt, kunnen we tot een normverruiming concluderen. (Omdat de
parallelzin alleen door jongeren werd beoordeeld, weten we niet hoe de ouderen
erop gereageerd zouden hebben. Daarom is het niet mogelijk vast te stellen of
we met een oude verruiming te maken hebben.)
(10) Voor Jan zijn deze schoenen groot genoeg maar Floris past ze niet [het
meewerkend voonverp Floris is tot ondenverp gepromoveerd; parallelzin (28a):
Piet kan deze laarzen wel dragen want zijn broer passen ze niet].
Hier komt een zeer duidelijk verschil tussen de jongeren en de ouderen te
voorschijn. Bij de laatste groep zijn er slechts 6 goedkeuringen (17%), bij de
neerlandici 17 (85%) en bij de niet-neerlandici 27 (87%). De promotie van het
meewerkend voonverp tot onderwerp wordt hier sterk in de hand gewerkt door
de volgorde: het meewerkend voonverp staat namelijk voorop. De parallelzin
wordt 10x (45%) goedgekeurd; er is dus een meerderheid die passen in past
heeft veranderd! Er heeft hier een normverschuiving plaatsgevonden. De vraag
is overigens of een zin als deze schoenen past Floris niet, dus niet met voorop
geplaatst ondenverp, evenzeer zou worden goedgekeurd. I1
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(11) Ze is vorige week in het ziekenhuis een liter vocht afgetapt [promotie van
het meewerkend voorwerp, zie bij (10); correctie: (bij) haar is vorige week].
Alle informanten keuren deze zin af, zowel de jongeren als de ouderen. Er is dus
wat dat betreft geen normverandering. De correctie was meestal by haar. Het
verschil met de zin onder 10 is dat hier behalve van een meewerkend ook van
een lijdend voorwerp (een liter vocht) sprake is. Twee voorwerpen strijden om
de rang van gepromoveerd onderwerp en het lijdend voorwerp komt nog als
overwinnaar te voorschijn. De aangeboden zin heb ik overigens een keer in de
werkelijkheid gehoord, zij het bij een niet-intellectuele spreekster. Als we de
voorbijgegane eeuwen overzien, is hier natuurlijk van een taalverandering
sprake.
(15) Dat schilderij is eenvoudig en zonder gevaar zell schoon te maken [zell
slaat op een niet genoemde maar wel veronderstelde agens; correctie: door

Tenvijl er bij de oudere groep 61 goedkeuringen zijn (63%), zijn dat er bij de
neerlandici 13 (72%) en bij de niet-neerlandici 27 (87%). De jongeren laten de
zin dus het vaakst door en de niet-neerlandici vaker dan de neerlandici. Als we
aannemen dat de (niet aangeboden) correcte zin door iedereen zou zijn
goedgekeurd, is er (gezien het al hoge percentage bij de ouderen) sprake van een
al oude normverruiming.
(19) Om dat voor elkaar te krijgen, kost heel veel inspanning [met om ingeleide,
voorop geplaatste onderwerpszin; parallelzin (6a): het is nog niet zo gemakkelijk
om dat gedaan te krijgen].
Zo'n met om ingeleide voorop geplaatste (beknopte) onderwerpszin wordt niet
algemeen gewaardeerd maar toch ook niet algemeen afgekeurd zoals uit de
scores blijkt: 10 goedkeuringen bij de ouderen (31%), 2.5 bij de neerlandici
(13%) en 8 bij de niet-neerlandici (25%). De neerlandici blijken — als gevolg van
ondenvijs? - het strengst te reageren en de ouderen ditmaal het minst streng. De
correcties zijn nogal gevarieerd. Meestal Avordt de volgorde veranderd door de
hoofdzin voorop te plaatsen. Vier keer Nvordt de hoofdzin veranderd: heb je heel
veel inspanning nodig, moet je je heel erg inspannen, is (heel) veel inspanning
nodig. Verder wordt drie keer om geschrapt maar de zin verder ongewijzigd
gelaten en wordt ook drie keer een pronominaal ondenverp het of dat in de
hoofdzin ingevoegd. De parallelzin werd 23x (100%) goedgekeurd. Het is niet
duidelijk hoe we dit geval moeten beoordelen. 13
(22) 1k heb vergeten hen dat bock nice te geven [hen gebruikt als datief;
parallelzin (8a): hij is vergeten hun dat geld terug te betalen].

37

Zoals aangegeven ging het in deze zin om het meewerkend voonverp hen. De
goedkeuringen kwamen bij hen als datiefvorm bij de ouderen op 20.5 (62%), bij
de neerlandici op 14.5 (73%) en bij de niet-neerlandici op 26 (81%). Het blijkt
dat men zich in het algemeen weinig bewust is van de oude (maar kunstmatige)
regel dat als meewerkend voorwerp hun gebruikt moet worden. Bij de jongeren
stijgen de percentages. Omdat hun een levende vorm is die in spontaan
gesproken taal ook gemakkelijk als `accusatief gebruikt wordt, moet hen als
`datief wel als hypercon ectie worden beschouwd. Het hun van de parallelzin
werd llx (48%) goedgekeurd maar 10x (43%) in hen veranderd (lx werd er nog
aan hen en lx aan hun van gemaakt). Dus ook hier vinden we een tendens in de
richting van hen. Er is gezien het al hoge percentage bij de ouderen sprake van
een al oude normverruiming. De ontwikkeling in de standaardtaal lijkt te gaan in
de richting van een driedeling: .71j als ondenverpsvorm, hen als algemene
objectsvorm en hun als bezittelijk voornaamwoord. Vergelijk Van Marie 1992:
17-18. Veel informanten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om heb
vergeten in ben vergeten te veranderen. Met ik heb vergeten is de oude regel
gevolgd dat vergeten met hebben moet worden vervoegd wanneer het
`verzuimen' betekent (en met zijn wanneer we aan een betekenis `niet meer
weten' moeten denken). Bij de ouderen en bij de neerlandici heeft (ongeveer) de
helft van de informanten heb echter in ben veranderd: 16 (44%) bij de ouderen
en 10 (50%) bij de neerlandici. Bij de niet-neerlandici stijgt het percentage tot
63% (20). De oude regel heeft dus al Lang niet meer het alleenrecht. Dat blijkt
ook uit het feit dat de parallelzin met is vergeten algemeen werd goedgekeurd.
We kunnen dus wel tot een normverschuiving concluderen. Geen enkele keer
werd om ingevoegd.
-

(25) Het bock is bedoeld als een uitdaging richting historici [richting als
voorzetsel; correctie: in de richting van, voor].
Bij de ouderen kwam de goedkeuringsscore op 16 (50%), bij de neerlandici op 9
(45%) en bij de niet-neerlandici op 15 (47%). Bij afkeuring werd richting vaak
door voor vervangen. Een normverandering in schijnbare tijd tekent zich hier
niet af. Die is er natuurlijk wel (in werkelijke tijd) als we (terecht) aannemen dat
richting nog niet zo lang geleden voorzetsel geworden is. Blijkens de scores is
de opmars ervan halverwege blijven steken. Algemeen aanvaard als voorzetsel
is richting nog niet.
(26) Na een kort oponthoud werden de reizigers geadviseerd over te stappen [de
reizigers moet als meewerkend voonverp worden begrepen; parallelzin (5a):
door de politie werd de omstanders verzocht opzij te gaan]."
In dit geval komen de ouderen als opmerkelijk strenger te voorschijn dan de
jongeren. Bij de ouderen komt de goedkeuringsscore op 6 (18%), bij de
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neerlandici op 12 (60%) en bij de niet-neerlandici op 25.5 (82%). De neerlandici
zijn zich echter nog wel meer van het probleem bewust dan de niet-neerlandici.
Opmerkelijk is dat geen enkele informant voor de infinitiefgroep om invoegde.
Dat geldt ook voor de paralleizin. Deze zin werd slechts 6x (26%) goedgekeurd!
Hier tekent zich een normverschuiving af, in de richting van promotie van het
meewerkend voonverp. Geen enkele keer werd om ingevoegd.
(29) Vanuit mijn venster keek ik over de weilanden op het stadje [vanuit is een
samengesteld voorzetsel dat door reglementeerders wel is afgekeurd; paralleizin:
nit mijn bovenraam kon ik over de rivier op de stad kijken].
Afgezien van een onduidelijke reactie bij de ouderen en een bij de neerlandici, is
deze zin algemeen goedgekeurd. We mogen dus wel concluderen dat de
vroegere letterkundige en journalist Gerard No1st Trenite alias Charivarius
(1870 — 1946) met zijn verzet tegen de fnaffers en de fnuiters in De Groene
Ams-terdammer geen succes heeft gehad. Dat blijkt ook uit het feit dat nit in de
paralleizin nog 6x (33%) in vanuit is veranderd. 15 Het aangeboden nit kwam dus
op 67%. Als we vanuit als een latere vernieuwing beschouwen, is er (gelet op
het feit dat reeds de ouderen unaniem vanuit goedkeurden) van een al oude
normverruiming sprake. Gezien het niet overweldigend goedgekeurde nit
tendeert deze verruiming naar een verschuiving.

Samenvatting resultaten
Wat valt er nu op basis van dit (overigens beperkte en dus voorlopige 16 )
onderzoek te concluderen? Om te beginnen kan het volgende worden
geconstateerd. Bij 5 (en 24) kwam er een volgordetendens in rode richting te
voorschijn; met de overige 5 afleiders (8, 12, 14, 16, 27) bleek er echter niets
aan de hand te zijn. Dat het verbod om ooit (3) in toepassing op het verleden te
gebruiken als kunstmatig moet worden beschouwd, werd door het onderzoek
bevestigd. Promotie van het meewerkend voonverp tot onderwerp in een zin
waarin ook een duidelijk lijdend voonverp voorkomt (11) werd algemeen
afgekeurd, in tegenstelling tot 10 en 26 (zie beneden). Er is geen of weinig
waardering voor regionalismen; vergelijk de scores bij 13 met doorbreking van
de werkwoordelijke eindgroep, en bij 18 met de band/ek-constructie. Ook een
gesproken-taalverschijnsel als de plain stranding in 17 en een sociolectisch
verschijnsel als hurl in onderwerpsfunctie (20) werden niet doorgelaten. Bij 17
heeft zeker het schriftelijk karakter van het aanbod een rol gespeeld. Tegen het
vat plechtige en oudenvetse appelen (30) bleek over de hele linie weinig
bezwaar te bestaan. Geen enkele informant toonde een neiging om om als
zinsmarkeerder in te voegen of te schrappen (vgl. 6, 22, 26, 28 en 30). Om als
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inleider van een infinitiefgroep is duidelijk optioneel. Het blijkt nog wel
problematisch te kunnen zijn in een voorop geplaatste ondenverpszin (19).
Als we voor de overige zeventien zinnen de resultaten proberen samen te vatten,
kunnen we vaststellen dat de jongeren door de bank genomen toleranter op
afwijkingen van de gevestigde norm reageren dan de ouderen, en bij de jongeren
is dat door de bank genomen bij de niet-neerlandici sterker dan bij de
neerlandici. Bij drie nummers reageren de neerlandici strenger dan de ouderen,
bij het intransitieve wijzigen (1), bij de voorop geplaatste onderwerpszin met om
(19) en bij het voorzetsel richting (25). Bij de laatste twee zijn ook de nietneerlandici strenger. Over het algemeen nemen de neerlandici een tussenpositie
in. Dat is echter niet het geval bij heeft opgetreden (2) en bij raadde (28) waarbij
ze minder streng zijn dan de niet-neerlandici. Dat de neerlandici meestal
strenger zijn dan de niet-neerlandici, is een niet onbelangrijk gegeven: de
neerlandici komen vaak bij het onderwijs of op tekstbureaus en dergelijke
terecht en kunnen langs deze weg een remmende invloed op de
normveranderingen hebben. 17
Als we naar de problemen in kwestie kijken, kunnen we om te beginnen
vaststellen dat er in 10 gevallen sprake is van een normverruiming waarvan er 5
oud zijn. We constateerden een normverruiming bij 2 (heeft opgetreden), 4
(begaven, constructio ad sententiam), 6 (kwijt maken), 9 (met under andere), 7
(croma-zin), en een al oude normverruiming bij 1 (intransitief wijzigen), 15 (zelf
zonder uitgedrukte agens), 21 (gemeentes), 22 (hen 'hun') en 29 (vanuit). In 4
gevallen is er sprake van een normverschuiving, namelijk in 10 (promotie
meewerkend voonverp), 22 (hen vergeten), 26 (promotie meewerkend
voonverp) en 28 (raadde). (Bij vanuit in 29 gaat de normverruiming in de
richting van een normverschuiving.) Bij 25 (richting als voorzetsel) en 30
(appelen/appels) werd geen normverandering (in schijnbare tijd) geconstateerd
tem/0 19 (voorop geplaatste ondenverpszin met om) moeilijk te interpreteren
bleek te zijn. Behalve ooit in toepassing op alleen de toekomst (zie boven) blijkt
ook uit dit onderzoek weer eens dat het onderscheid tussen hen en hun en het
verbod op samengestelde preposities op kunstmatige en achterhaalde regels is
c.q. was gebaseerd. Wat hen/hun betreft lijkt de ontwikkeling (bij alle groepen)
in de richting van een nieuwe driedeling te gaan. Hun als ondenverp (20) blijft
taboe.
De normverruimingen zijn dus duidelijk in de meerderheid. Een
verruiming behoeft niet te betekenen dat beide varianten gelijkwaardig zijn: de
ene variant kan nog altijd de normkern zijn of kan die geworden zijn, de andere
variant is daarnaast toegelaten. Wat de besproken problemen betreft, beschikken
we hiervoor niet over directe evidentie omdat de vraagstelling met het oog
daarop niet genuanceerd genoeg was.' 8 We zouden echter nog wel op
frequenties kunnen afgaan. Als de loute' vorm of zin het er getalsmatig beter
afbrengt dan het juiste' equivalent, dan zouden we kunnen concluderen dat de
`foue in de normkern is doorgedrongen en het juiste' equivalent voortaan als
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`toegelaten' moet worden beschouwd. Helaas kunnen we hiervoor slechts twee
groepen met elkaar vergelijken, namelijk de niet-neerlandici die de eigenlijke
enquete hebben ingevuld, en die niet-neerlandici die de parallelzinnen hebben
beoordeeld. Als we zo vergelijken, dan blijkt dat in 3 gevallen de score voor het
juiste' equivalent onder die voor de 'four blijft, namelijk bij 2 (heeft
opgetreden), bij 22 (hen als datief) en 29 (vanuit). Voor deze gevallen kunnen
we, althans voor de niet-neerlandici, aannemen dat de oude fout niet alleen geen
fout meer is maar zelfs tot de normkern is gaan behoren.

Adviezen
Studenten en docenten Nederlands aan universiteiten buiten het Nederlandse
taalgebied zullen zich afvragen welke consequenties de hierboven beschreven
bevindingen voor het extra muros gegeven ondenvijs kunnen of moeten hebben.
Dat er op allerlei punten normveranderingen zijn, betekent nog niet dat het
ondenvijs daarin moet meegaan. In ieder geval lijkt voor niet van oorsprong
Nederlandstaligen een voorzichtig conservatisme aanbevolen. Wel is het goed
van de veranderingen op de hoogte te zijn zodat men bij een bezoek aan
Nederland niet onmiddellijk in verwarring raakt. Dit geldt overigens in het
algemeen voor taalvariatie.
We zouden om te beginnen als stelregel kunnen aannemen dat we in het
geval van een normverschuiving daarin meegaan. Dat betekent dat we raadde
(28) als verleden tijd aanvaarden, vergeten `verzuimen' met zijn vervoegen (22)
en ook niet meer moeilijk doen over de promotie van het meewerkend voorwerp
als in 10 en 26: Floris past die schoenen niet en de reizigers worden
geadviseerd. (Dit geldt niet voor het geval waarin zoals in 11 een duidelijk
lijdend voorwerp aanwezig is: dus niet ze is een liter vocht afgetapt.) Opgemerkt
moet echter worden dat 10 en 26 door de ouderen nog in sterke mate werden
afgekeurd. De vraag is dus of we met onze tijd willen meegaan of aan de oude
norm willen vasthouden.
Wat de normverruimingen betreft zouden we het eventuele bijstellen van
de norm kunnen beperken tot die 3 gevallen waarin bij de niet-neerlandici de
score van de parallelzin beneden die voor de foute zin blijft (zie eind vorige
paragraaf). We kiezen dus voor heeft boven is opgetreden (2), voor hen als
datief (22) en voor vanuit mijn raam boven uit mijn raam (29). De keuze voor
hen als datief is echter in zoverre dubieus dat de omgekeerde keuze, voor hun
als accusatief, beter bij de taal van het 'yolk' zou aansluiten. Hun als onderwerp
(20) blijft, nogmaals, taboe. Dat we vanuit als voorzetsel aanvaarden en ook het
ruimere gebruik van ooit (3) is eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend omdat
het hier net als bij het verschil tussen hen en hun om van oorsprong kunstmatige
regels gaat. Bij vanuit gaat de normverruiming trouwens ook in de richting van
een normverschuiving. Voor de overige normverruimingen is het waarschijnlijk
-
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het veiligst om nog de oude norm aan te houden. Dit betreft dan 1 (intransitief
wijzigen), 4 (begaven, constructio ad sententiam), 6 (kwijt maken), 7 (cromazin), 9 (met onder andere), 15 (zelf zonder uitgedrukte agens) en 21
(gemeentes). Ik moet echter toegeven dat ik het niet uitsluit dat wat sommige
van deze gevallen betreft ook mijn eigen normbesef is veranderd of bezig is te
veranderen.
Bij 25 (richting als voorzetsel) en 30 (appelen/appels) werd geen
normverandering in schijnbare tijd geconstateerd; in het laatste geval kunnen
beide vormen rustig in gebruik blijven evenals richting (voorzetsel) waartegen
geen ovenvegend bezwaar bleek te bestaan. Gezien vooral de afkeuring bij de
jongeren moet een voorop geplaatste ondenverpszin met 0117 (19) als ongewenst
beschouwd worden. In de gevallen van optioneel om en de rode of groene
volgorde (bij tweeledige werkwoordsgroepen) bestaat er keuzevrijheid. Wat
betreft optioneel om zou het advies kunnen zijn om het maar consequent te
gebruiken: men ontkomt dan aan de lastige vraag per geval te moeten bepalen of
er at dan niet van finaliteit sprake is. Wel moet het vermeden worden in een
voorop geplaatste ondenverpszin, maar zo'n zin moet men zoals we gezien
hebben helemaal maar niet construeren. Wat betreft de rode of groene volgorde
in tweeledige werkwoordsgroepen zit men het veiligst wanneer men steeds de
rode gebruikt: groen is in sommige gevallen niet erg gebruikelijk (bijvoorbeeld
bij persoonsvorm plus modale infinitief: het is eerder kan komen dan komen kan)
en men sluit aan bij een bestaande tendens. De prepositiestranding van (17) laten
we op schrift niet toe; voor oorspronkelijk niet-Nederlandstaligen is het het
gemakkelijkst de regel in kwestie ook voor de gesproken taal aan te houden.
Dan zijn er nog de beide regionale gevallen: (13) met de doorbreking van
de werkwoordelijke eindgroep en (18) met de band/ek-constructie. Als
noordelijke spreker heb ik niet de vrijmoedigheid — en mag ik die ook niet
hebben — om te adviseren de doorbreking te vermijden. De keuze is hier aan de
taalleerders: willen zij op dit punt een zijn met de Nederlanders of met de
Vlamingen? Wel moeten ze er rekening mee houden dat ze met een doorbreking
in Nederland kunnen opvallen terwijl ze zonder doorbreking dat in Vlaanderen
niet zo gauw zullen doen. Ook met een band/ek-constructie kan men opvallen en
nu in een veel groter gebied, namelijk in de hele westelijke helft van het
taalgebied.

Beslui t
Is er werkelijk iets met onze standaardtaal aan de hand zoals wel verondersteld
wordt? Op basis van de hierboven beschreven uitkomsten kan hier nog niet met
zekerheid op worden geantwoord. De vraag is immers in hoeverre de
geenqueteerde groepen als representatief voor de normmakende gemeente
mogen worden beschouwd en in hoeverre in schijnbare tijd' geconstateerde
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veranderingen zich ook 'in werkelijke tijd' zullen voortzetten. Verder moest de
keuze van de problemen ook beperkt blijven. Voor zover we echter enige
betekenis aan de uitkomsten mogen geven, zou geconcludeerd kunnen worden
dat er inderdaad iets aan de hand is, maar dan vooral in dit opzicht dat er binnen
de norm meer speling dan vroeger wordt toegelaten. Gezien echter de
unanimiteit waarmee parallelzinnen worden goedgekeurd, blijven de oude
normen nog wel vaak de normkern uitmaken. Zo gezien is het lang niet zeker
dat we heden ten dage het einde van de standaardtaal beleven. En als ik mag
eindigen met een eigen stellingname in het standaardtaaldebat: een iets minder
rigoureuze norm lijkt mij Been kwaad, maar integendeel `goed' te kunnen. Een
te strenge normering is slecht voor de spontane taalontwikkeling, bij kinderen
towel als bij volwassenen.
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Noten
De jongeren zijn er zich echter terdege van bewust dat de taal die ze onder elkaar gebruiken,
tegenover ouderen niet gepast is. Ze hebben een goed ontwikkelde gevoeligheid voor situaties.
2 Uit het onderzoek van Jacobi (2009) komt een genderverschii echter niet naar voren, wel uit
dat van Edelman (2002). Wel komt bij Jacobi een duidelijk klassenverschil to voorschijn: het
zijn inderdaad de hoog opgeleiden die aan het `polderen' geslagen zijn en de mond wijder
openen niet alleen bij de ei <ei, ij> maar ook bij de ni en de ou <au, ou>.
3 Uit het onderzoek van Jacobi (zie noot 1) komt ook naar voren dat de jongste leeftijdsgroep
alweer iets minder poldert dan de middenleeftijd. Ook op grond van het laatste kan betwijfeld
worden of het Poldernederlands een blijverdje zal zijn. Maar we moeten natuurlijk de komende
ontwikkelingen afwachten.
4 Toegelaten is niet hetzelfde als getolereerd. Buitenlanders kunnen zich door specifieke fouten
in hun Nederlands laten kennen. De meeste Nederlanders zullen deze fouten door de vingers
zien - ze tolereren - maar daarmee nog niet tot de norm rekenen, ook niet als toegelaten.
5 Hierbij moeten we wel rekening houden met age grading, met leeftijdsgebonden vormen van
taalgebruik. Jongeren kunnen elementen gebruiken waarvan ze zich later distantieren. Zo is het
mijn indruk dat het vooral kinderen (basis- en middelbare scholieren) zijn bij wie een nogal
geprononceerde (j-achtige) Gooise r vinden. Op latere leertijd kan die minder geprononceerd
worden
6 Op het einde werden nog een paar vragen over bepaalde uitspraakmanieren gesteld. Dit
gedeelte laat ik in deze bijdrage onbesproken. Mogelijk kan ik daaraan in ander verband
aandacht besteden.
7 Ik zal in het kader van dit artikel over het algemeen niet ingaan op een vergelijking tussen de
verschiliende nummers.
8 Ik hanteer een vrij ruim begrip `syntaxis': het omvat constructies, volgordes en
functiewoorden. Verwant met de functiewoorden zijn de abstracte bijwoorden (bijvoorbeeld
van tijd); ook die neem ik erbij.
Uit de vindplaatsen in het WNT blijkt dat ooit ook heel vroeger al naar het verleden kon
verwijzen. Ik maakte zelf pas met de `reger kennis toen na afloop van een lezing een collegahoogleraar mij op de Tout' opmerkzaam maakte.
1 In Van der Horst & Van der Horst 1999: 256 wordt van croma-zinnen gesproken, volgens de
reclamezin hou je van vlees, braad je in Crotna.
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11 Het is mogelijk dat tegen de (toch wel duidelijke) bedoeling van de zin in sommige
informanten passen als transitief werkwoord (schoenen passel?) hebben opgevat. De verschillen
tussen ouderen en jongeren kunnen hier echter niet mee verklaard worden.
12 Er zijn meer voorbeelden van `fouten' die een niet genoemde agens betreffen. Vergelijk
bijvoorbeeld een zin als na linionade gedronken te hebben reed de bus weer verder.
13 Dat een beknopte onderwerpszin (zonder inleidend onz) voorop kan staan, is een oud
verschijnsel; later ontstaat een voorkeur voor een constructie met een voorlopig onderwerp. Het
inleidende on, is echter een jong verschijnsel.
14 Voor een meewerkend voorwerp in de eerste zin pleit dat een omschrijving `werd aan de
reizigers het advies gegeven' mogelijk is. Bij de tweede zin is het niet zeker of we met dit
zinsdeel te maken hebben. In ieder geval kwam verzoeken in de oude betekenis `uitnodigen'
oorspronkelijk met een lijdend voorwerp voor. Voor ons doel is dit niet van belang: tegen de
historische draad in is de norm `verzoeken met meewerkend voorwerp' geworden.
15 Vier keer betrof dit een informant uit het zuiden (Noord-Brabant of Zeeuws-Vlaanderen),
wat op een zuidelijke voorkeur voor het samengestelde voorzetsel wijst (zie Van Bree 2006).
16 Vanwege die beperktheid en voorlopigheid heb ik ervan afgezien statistische toetsen toe te
passen. Er komen echter zoals verder uit de hoofdtekst zal blijken, duidelijke tendensen naar
voren.
17 Na afsluiting van het eigenlijke onderzoek heb ik nog een aantal zinnen door 15 70-plussers
laten beoordelen. Omdat de groep tamelijk heterogeen was, valt er niet zo heel veel uit of te
leiden, wel dat ze over het algemeen strenger reageerden dan de couderen'. Een van hen verving
zelfs ooit door eens (3)! Met het oog op eventuele genderverschillen heb ik de resultaten niet
systematisch bekeken. Een paar steekproeven wezen niet in de richting van opvallende
verschillen. Wel kan het van belang zijn hier nog te vermelden dat de groep neerlandici vooral
uit meisjes bestond.
Ook een contrasttest zou gebruikt kunnen worden waarin de verschillende mogelijkheden
meteen naast elkaar worden gegeven. Een dergelijke test versterkt echter het normbesef en zal
waarschijnlijk tot grotere gestrengheid leiden. Verder kan er natuurlijk expliciet naar de regel in
kwestie worden geinformeerd: men toetst dan de regelkennis.
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For Better or Worse?'
Engelse ontleningen en codewisseling in het Nederlands
Een onderzoeksvoorstel
Iva Rezkova
Karelsuniversiteit Praag
Samenvatting
Mijn proefschrift handelt over Engelse vormen in het hedendaags
Nederlands. Ik beperk me daarbij tot ontlening en codewisseling. De strikt
taalkundige hoe-vraag staat centraal: hoe wordt er ontleend en hoe wordt er
gewisseld tussen Nederlands en Engels op het lexicale, morfologische en
syntactische vlak? Aan de hand van een klein corpus zal ik in deze bijdrage
proberen enkele vormen van Nederlands-Engels taalcontact te definieren en
te classificeren. Naast de centrale hoe-vraag zullen we tegen het eind van
het proefschrift tevens de sociolinguistische waarom-vraag aan de orde
stellen. Wat brengt sommige Nederlandstaligen ertoe hun taal met Engelse
woorden en zinnen te doorspekken?
Ma dizertaeni prace se zabyva (nad)ufivanim anglickych vYrazzi v soueasne
nizozemgtinj. Pfi zkozimani jazykoveho kontaktu mezi témito dvéma jazyky
se omezuji na analyzu lexikalnich vyptijeek a fenomenu code.switching
(stfidani 1(6(10. V centru zajnitz stoji striktné lingvisticka otazka zkoumajici
jak takove stPidani kadfi mezi itizozemgitnou a anglietinou funguje, a to na
zirovni lexikalrli, morfologicke a syntkticke. Na zaklade sestaveneho (zatim
velmi sporeho) korpusu se v tomto elanku, ktery spiSe popisuje sm & meho
budouciho vYzkumu, pokusim definovat a kategorizovat nektere pPiklady
jazykoveho kontaktu mezi nizozemStinou a anglietinou. Vedle hlavni
jazykovédne analYzy zabyvajici se otazkou Jak" se v zciveru pthce pokusim
rozebrat i sociolingvistickou othzku "proe". Co vede mnohe nizozemce k
tome, ie svfij matefsky jazyk protkavaji stale vice anglickymi vyrazy?
.

1. Onderzoeksvragen
Er bestaat bij taalonderzoekers een groeiende belangstelling voor het
verschijnsel `taalcontact' . Dit fenomeen komt in multiculturele samenlevingen
zoals Nederland steeds vaker voor. Er kunnen verschillende vormen van
taalcontact worden genoemd: bilinguisme, mengtalen (pidgins en creooltalen),
ontleningen/leenwoorden, of codewisseling. In Nederland houden diverse
onderzoekers zich bezig met het taalcontact tussen het Nederlands en de talen
van allochtonen (het Turks of Marokaans-Arabisch) (Dorleijn & Nortier 2005,
Backus 1998, Bennis e.a. 2000). De interesse voor het taalcontact tussen het
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Nederlands en het Engels loopt daar echter niet bij achter. In Nederland is het
gebruik van Engelse woorden, constructies of zinnen tegenwoordig zeer
populair. Het lijkt alsof het Engels steeds verder in het Nederlands doordringt.
Vanuit een linguistische invalshoek is het toenemende gebruik van het
Engels interessant omdat het geen geval van meertaligheid is. Onder
meertaligheid (multilingualisme) wordt in mijn proefschrift verstaan dat
sprekers meer dan een moedertaal hebben. Nederlandstaligen die hun
Nederlands doorspekken met Engelse woorden en uitdrukkingen zijn bijna nooit
meertalig in de strikte zin des woords. Het Engels kan dan slechts als een
moderne variant van de dagelijkse spreek- en schrijftaal worden gezien.
Sommigen ergeren zich eraan, taalorganisaties strijden tegen de `Engelse ziekte'
(Grezel 2007), en pessimistische taalkundigen zijn sceptisch over de toekomst
van het Nederlands. Veel mensen vinden de opname van Engelse constructies in
het Nederlands onnodig of niet goed voor de ontwikkeling van de Nederlandse
taal. Er wordt gesproken over een mogelijke bedreiging van de moedertaal. Het
Nederlands zou zelfs kunnen verdwijnen.
In mijn proefschrift Ivil ik noch twijfelen aan de toekomst van de taal,
noch de opname van Engelse leenwoorden als gevaar of als verrijking
beschouwen. Ik zal me zeker niet uitspreken tegen of voor het Engels. Ik beperk
mijn onderzoek tot taalkundige vragen als: tot welke types taalcontact behoren
de voorbeelden van het Engels in het Nederlands, hoe wordt er tussen het
Nederlands en het Engels gewisseld en welke taalkundige regels liggen daaraan
ten grondslag? De hoe-vraag staat dus centraal in mijn proefschrift. Het gaat
daarbij niet alleen om de lexicale invloed van het Engels op het Nederlands,
maar tevens om de eventuele morfologische en syntactische aanpassing van
Engelse woorden en uitdrukkingen aan het systeem van het Nederlands. De
eventuele fonologische aanpassing van het Engels aan het Nederlands laten we
echter buiten beschouwing.
Naast deze centrale, puur taalkundige vragen wordt er aan het eind van het
proefschrift tentatief ingegaan op de waarom-vraag. In dit deel zal ik de opname
van Engelse woorden in het Nederlands vanuit een sociolinguistische invalshoek
bekijken. Vragen als de volgende zullen daarbij aan de orde komen: vie switcht
er met name naar het Engels, onder welke condities wordt er naar het Engels
geswitcht en vat zijn de gevolgen voor de perceptie door de hoorder/lezer?
Ten slotte wijs ik erop dat ik me zal beperken tot een geschreven corpus:
kranten, tijdschriften, advertenties, internetforums e.d. Wat het theoretisch kader
betreft, gebruik ik met name de theoretische inzichten en definities van Nortier
[z.j.]..
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2. Definities
Om welke vormen van taalcontact gaat het als er binnen een Nederlandse tekst
met het Engels wordt gewisseld? Het lijkt vrij zeker dat we noch met mengtalen
- deze ontstaan immers door taalcontact noch met bilinguisme te maken
hebben (zie boven). Het ziet er eerder naar uit dat het hier om ontlening en
codewisseling gaat. Kijken we ter illustratie naar (1)-(3).
(1) Hierbij zend ik u mijn antwoord op de brief van de Federatie Filmbelangen
over het budget voor Nederlands televisiedrama.
(2) Mijn ex was een pleaser. Hij paste zijn gedrag moeiteloos aan mijn wensen
aan. (...) Toch was niet alles aan hem gefaked (Psychologie magazine,
oktober 2006).
( 3 ) A: Nou, lees het nieuwe business plan, daarin kom je ook een paper tegen
over brain drain...
B: Maar - by the way - zijn we niet een beetje afgegleden van het
oorspronkelijke issue? Want we hadden 't toch over het nieuwe
businessplan!
A: Verrek, you're right! Als ik jou was, zou ik zorgen dat ik hiervan snel
even een personal copy liet xeroxen. Ik vind het plan een echte eye
opener... Maar, see for yourself...
B: OK, seeing is believing... Zeg, ik moet nu hurry-hurry naar de MTmeeting... We keep in touch, he? See you!
A: See you!(Onze Taal 1991, 1)
Teneinde deze verschijnselen zo adequaat mogelijk te karakteriseren doe ik een
beroep op enkele bestaande theorieen en definities. Als basis maak ik gebruik
van de theorie van Nortier. Ze stelt dat het om ontlening gaat als er binnen een
zin of een gespreksituatie/taalsituatie maar een woord van een andere taal wordt
gewisseld, of dat woord nu ingeburgerd is of niet. Als het echter om een
wisseling van meer dan een woord binnen een zin of een
gespreksituatie/taalsituatie gaat, hebben we niet meer met ontlening maar met
codewisseling te maken. Codewisseling kan dus plaatsvinden towel binnen een
en dezelfde zin, namelijk als deze zin meer dan een woord van een andere taal
bevat (bijv. We gaan funshoppen met de kids in de summersale!), als in een
gespreksituatie zoals (3). Als we echter slechts een zin uit dit gesprek isoleren,
bijvoorbeeld Nou, lees het nieuwe business plan (...), dan zouden we kunnen
beweren dat het slechts om ontlening gaat. Hieruit volgt dat, zoals Nortier zelf
ook toegeeft, het verschil tussen ontlening en codewisseling vaak niet helemaal
duidelijk is. Bij wijze van werkhypothese zal ik voorlopig blijven uitgaan van
het onderscheid van Nortier.
.

49

In (1) en (2) gaat het bijgevolg om (lexicale) ontlening. Toch is er een verschil.
Het woord budget wordt al jaren in Nederland door iedereen gebruikt en behoort
tot de Nederlandse woordenschat. Hiermee bedoelen we dat het betreffende
woord in het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is opgenomen en tevens
is terug te vinden in de Woordenlijst Nederlandse taal. Het woord budget is met
andere woorden volledig ingeburgerd en gecodificeerd, net zoals vele andere
Engelse leenwoorden (film, baby of sport). In (2) hebben we waarschijnlijk ook
met een ontlening te maken. Desondanks is noch het substantief pleaser noch
het werkwoord fake in voornoemde werken te vinden. Het gaat in feite om een
one-off occurence (Jacobson 1998). Dat betekent: woorden die niet ingeburgerd
zijn en niet regelmatig in de taal worden gebruikt. Samenvattend: in (1) hebben
we te maken met een gecodificeerde ontlening of een leenwoord (established
borrowing, loan). We beschouwen het als een volledig Nederlands woord. In (2)
daarentegen gaat het om een zogenaamde nonce-borrowing (niet ingeburgerde
ontlening) die niet tot de Nederlandse woordenschat behoort, maar puur Engels
is. In (3) vinden we zoals reeds aangegeven een voorbeeld van codewisseling.
Hier is sprake van de wisseling van meer dan een woord binnen een bepaalde
gespreksituatie. Zoals we kunnen zien, worden er zelfs volledige Engelse zinnen
ingevoegd.
In mijn proefschrift laat ik de gecodificeerde ontleningen (leenwoorden)
buiten beschouwing. Ik beperk me bijgevolg tot nonce-borrowings en
codewisseling. Omdat het - zoals ook hierboven al bleek - vaak niet duidelijk is
hoe de verschillende types taalcontact gedefinieerd moeten worden, is het nuttig
om de linguistische termen waarmee ik zal werken nog eens onder de loep te
nemen. Voor de definiering van nonce-ontlening, neem ik de definitie van
Muysken (1995) over:
`Nonce loans [are] elements [which] are borrowed on the spur of the moment,
without yet having any status in the receiving speech community.'
De definitie van Poplack, die als de eerste de term nonce-borrowing heeft
gebruikt, laat het verschil met gecodificeerde leenwoorden zien. Haar definitie
wordt als volgt door Rodolfo Jacobson (1998) samengevat:
`Poplack (1988) has postulated a separate category of "nonce-borrowings" in
order to cover cases where a single lexical item from one language is integrated
to the morphological rules of the other language; the difference between this and
"regular" borrowing then being that nonce-borrowing is a one-off occurrence,
rather than being one recurrently used within the community.'
Wat codewisseling, zoals hierboven gedefinieerd, betreft, wijzen we erop dat er
verschillende types bestaan. Nortier bij voorbeeld onderscheidt de volgende vier
categorieen:
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1. intersententiele codewisseling (een van de zinnen is in de eerste taal, de
andere zin in de tweede taal): Zit ze op jazzballet? At her age!;
2. intrasententiele codewisseling (code-wisseling vindt plaats binnen een en
dezelfde zin): Wat een stupid, stupid opmerking!, of: I was sure ik had honderd
en twintig gulden;
3. extrasententiele codewisseling (meestal het geval van aanlopen en uitlopen):
Nou, sit down and eat, of: Maar die tijd die gaat loch voorbij, fhemti? ((...),
snap je?);
4. interspreker-wisseling (de sprekers beheersen beide talen, maar in de dialoog
gebruikt de eerste spreker de ene taal en de tweede spreker de andere taal. Dit
gebeurt vaak in emotionele situaties wanneer de tweetalige (of meertalige)
sprekers de neiging hebben om naar hun `basistaar te switchen: A: Je heb de
afwas weer niet gedaan! Maar je heb dat loch beloofd!, B: Just stop that, will
you!, A: Wat?, B: Nothing.
Voor de vier categorieen geldt dat de deelnemers aan de dialoog beide talen
goed beheersen (Thomason 2001). Een aantal taalkundigen stelt als een van de
voorwaarden voor codewisseling dat de sprekers tweetalig moeten zijn (zie de
definitie voor bilinguisme hierboven). Ik zie dit echter niet als een voorwaarde
maar als een mogelijkheid voor codewisseling. Zoals (3) laat zien, kan
codewisseling ook plaatsvinden tussen moedertaalsprekers van het Nederlands
die het Engels slechts als tweede taal beheersen. Een belang,rijke voonvaarde
blijft natuurlijk wel dat de deelnemers aan conversatie beide talen goed moeten
kunnen spreken en verstaan.
Nortier presenteert nog een andere visie met betrekking tot verschil tussen
ontlening en codewisseling. Zij stelt voor dat er bij codewisseling twee aparte
taalsystemen worden geactiveerd - lexicon en grammatica van taal A en lexicon
en grammatica van taal B, tenvijl er bij ontlening slechts een woord uit taal B
wordt gebruikt maar de grammatica van taal A.
Om de definities samen te vatten: als er binnen een Nederlandse zin
slechts een woord in het Engels wordt gebruikt en dit woord is geen ingeburgerd
leenwoord (established borrowing), dan spreken we over nonce-borrowing
(nonce-ontlening). Als er binnen een zin meer dan een Engels woord wordt
gebruikt, of als er in een Nederlandse tekst of dialoog meerdere Engelse
woorden of hele zinnen worden opgenomen, of als er binnen een dialoog een
spreker het Nederlands gebruikt en een andere het Engels, dan spreken we over
codewisseling.

3. SociolinguIstiek
Waarschijnlijk worden de meeste talen de laatste jaren in meerdere of in
mindere mate beinvloed door het Engels. Vooral op bepaalde gebieden, zoals
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computers en Internet, economie en bedrijfsleven, of commercie en advertenties,
is het Engels de lingua franca geworden. Het is daardoor soms moeilijk het
gebruik ervan te vermijden. Ook in Nederland neemt het gebruik van het Engels
nog steeds toe. De codewisseling van het Nederlands naar het Engels is
misschien zelfs wel een van de opvallendste verschijnselen binnen het
hedendaags Nederlands. Het lijkt een populaire trend te zijn, niet alleen bij
Nederlandse jongeren maar ook bij universiteitstudenten en volwassenen. Men
ziet tevens de invloed van het Engels in allerlei media, in de taal van
Nederlandse kranten, tijdschriften, op tv en in de reclametaal. Het is hoogst
opvallend dat het niet slechts om moderne tijdschriften voor jongeren gaat maar
ook om tijdschriften voor volwassenen of bladen die voor wetenschappelijke
kringen zijn bestemd. Ter illustratie van dit verschijnsel hebben we enkele
voorbeelden opgenomen uit het Nederlandse tijdschrift Psychologie magazine.
Zie (4)-(6).
(4)Hoe aardiger we overkomen, hoe meer succes en plezier er in het verschil
ligt. Zo vergroot u uw likeability factor.
(5)Placebo's zijn niet alleen fake-pillen en poeders die helpen tegen
onschuldige kwaaltjes.
(6)Roze: "Mijn ex was een pleaser. Hij paste zijn gedrag moeiteloos aan mijn
wensen aan.
Toch was niet alles aan hem gefaked.
Al deze wisselingen zijn voorbeelden van nonce-borrowings. Het is duidelijk
dat het gebruik van Engels in deze Nederlandse zinnen onnodig is omdat er wel
degelijk Nederlandse equivalenten voor de gewisselde woorden bestaan.
Waarom gebruiken de auteurs niet aardigheidslactor in plaats van likeahility
factor, vals in plaats van fake, of namaak in plaats van gefaked? En vat is de
motivatie van Nederlandse journalisten om steeds meer Engelse woorden in een
Nederlandse tekst te stoppen? Het is mogelijk dat dergelijke teksten
aantrekkelijker voor de lezers zijn. Het Engels is gewoon cool en dezelfde tekst
met uitsluitend Nederlandse woorden zou misschien minder aantrekkelijk zijn.
Zoals aangekondigd zullen we proberen op dergelijke sociolinguistische vragen
aan het eind van ons proefschrift in te gaan.

4. Registers
De tendens om artikels en tijdschriften attractiever te maken door Engels te
gebruiken is steeds nadrukkelijker aanwezig in tienertijdschriften of bladen voor
extreme sporten. Jansen (2000) stelt dat als:
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een actievoerder tegen de "verengelsing" van het Nederlands werkelijk de
stuipen op het lijf [wil] jagen, geef hem dan een exemplaar van het tijdschrift
Funbox.'
In dit tijdschrift, bestemd voor 'extreme' sporters, wordt niet slechts van
ontleningen uit het Engels gebruik gemaakt, maar van een voor een geschreven
tekst vrij extreme vorm van codewisseling. Alleen de omslag al is in dezen
opmerkelijk: er wordt bijna uitsluitend in het Engels gekopt, met of en toe een
woordje in het Nederlands. De koppen van artikels zijn ook meestal Engels:
Boarder cross - the Woodstock of Snowboarding, designed for passionate riders.
Ook in de artikels zelf wordt er vaak gecodewisseld, met zinnen als Big air en
big bulten; dat is wat Nortri Park is all about of Snowboarden close to
motorcross. In a word: geweldig. Jansen (2000) stelt dat de taal van Funbox lijkt
op "iets tussen het Nederlands en het Engels in", en dat het ons misschien "een
kijkje gunt in het 22ste-eeuwse Nederlands." Ook op internetforums, vooral
maar niet uitsluitend bestemd voor jongeren, komen we veel voorbeelden van
codewisseling tegen. Op bepaalde forums waren in bepaalde secties net zoveel
Engelse reacties en commentaren als Nederlandse: Damn! mooi hoor, Nice hoor
of Cool! Ohh die zijn echt super mooil Ook op een vraag wordt er vaak met
Dunno (de Engelse slangvorm voor I don't know) gereageerd. Af en toe kan men
ook reacties zoals Thanks of Same here hoor tegenkomen. 2

5. Conclusie
Hoewel de hierboven geschetste sociolinguistische waarom-vraag interessant is,
zal ik me in eerste instantie beperken tot de puur taalkundige hoe-vraag. Na een
corpus to hebben samengesteld op basis van verschillende geschreven bronnen
met voorbeelden van nonce-ontleningen en codewisseling, zal ik overgaan tot
een analyse en nagaan of er bepaalde taalkundige regels geformuleerd kunnen
worden. Ik zal me daarbij beperken tot het lexicon, de morfologie en de syntaxis
van taalvermenging. De sociolinguistische vraag naar de motivatie zal slechts
verkennend onder de loep worden genomen, met het oog op additioneel
onderzoek.
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Jaderlands
Hugo Brandt Corstius
Voorheen Universiteit van Paris-Sorbonne
Samenvatting
De Nederlandse taal moet interessant gemaakt worden, niet alleen door
literatuur en grammatica, maar ook door allerlei nieuwe ordeningen, trucjes,
opsommingen die geen nut hebben maar wel amusant en intrigerend zijn .
De naam Ja-derlands moet Nee-derlands gaan verdringen.
Nizozenthina se musi slat zajintavi4n jazykem a to nejen svou literaturou
gramatikou, ale take pomoci nejniznejSich novich trikit a klicek, ktere
nejsou k poufiti, ale jsou thhavne a provokujia Netzev Ja-derlands
(pfiblifne "Ano-zemilina") musi pojem Nee-derlands (nizozemkina,Neezentglina) vytlajit.

Ik ben jaloers op u.
We zijn in Praag, een plaats waar nooit Nederlands werd gesproken. U
studeert Nederlands. Ik ga niet vragen waarom u dat doet. Ik ben er wel blij mee.
Ik heb nooit Nederlands gestudeerd. Mijn vader was Neerlandicus, maar in de
zes jaren dat hij mijn leraar was, had hij het nooit over taalkunde. Altijd over
letterkunde. Grammatica leerden we bij Latijn, Duits, Grieks, Frans. Niet bij
Engels of Nederlands. Het leek of elke taal een ander grammaticaal principe
had, maar dat Engelsen er niet om gaven en omdat ik Nederlands sprak gaf ik er
ook niet om. Wiskunde daarentegen is over de hele wereld hetzelfde. Chinese
meetkundigen gebruiken de drie latijnse letters ABC om een driehoek te
benoemen. Ik ging wiskunde studeren. Ik werd eventjes wiskundeleraar, de
enige manier om onder de militaire dienst uit te komen.
Ik leerde computers kennen, en vooral computertalen. Een taal als
ALGOL vond ik geniaal. In Amerika schreef ik programmaatjes om
Nederlandse woorden door een computer in hun lettergrepen te splitsen, en om
ingeklede vierkantsvergelijkingen op te lossen. De directeur van het
Mathematisch Centrum hoorde van mij dat ik verzot was op computertaalkunde.
Ik bedoelde daarmee: taalkunde met behulp van een computer. Hij verstond: het
ontwerpen en bestuderen van computertalen. Toch mocht ik op het
Mathematisch Centrum in Amsterdam gaan werken met computers om gewone
taal, in mijn geval Nederlands, te analyseren.
In die tijd verscheen Chomsky. Ik vond zijn herschrijfregels niet bijzonder
origineel want al in de jaren dertig hadden Polen de idealen van Pascal
verwezenlijkt: een syntaxis maken voor logische redeneringen. Taalkundigen
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vroegen mij het uit te leggen. Ik vroeg ze mij uit te leggen hoe zij in
hemelsnaam zonder wiskundige formules grammatika hadden kunnen bedrijven.
Ik was de eerste niet-Neerlandicus die studenten Nederlands de Nederlandse
grammatika ging ondenvijzen. Zelf deed ik Hittitisch, een grote maar totaal
verdwenen taal die pas een eeuw geleden ontcijferd werd. Het Indo-Europees
was toen al vastgelegd en Hittitisch was ongetwijfeld Indo-Europees, maar het
Indo-Europees moest wel aangepast worden door de vondst van het Hittitisch.
Dat hebben de Hittieten nooit geweten. Ik vond het een fascinerende taal,
geschreven in een paar honderd lettergreeptekens, op klei die in de zon werd
gebakken. Er liggen in Turkije nog duizenden van die tabletten. Niemand weet
met zekerheid hoe hun woorden uitgesproken werden en na een jaar riep ik
verbaasd: "0, hadden die lui echt de 0 niet?". De glorie van het Hittitisch is die
noodzakelijke aanpassing van het Indo-Europees. Zo is de glorie van het Engels
de wereldbrede expansie van die taal. Engels is voor de helft afkomstig uit
Frans, maar Engelsen en Fransen verstaan elkaar niet. De glorie van het Duits
was dat Denen, Zwitsers, Nederlanders, Oostenrijkers allemaal Duitse dialecten
spreken. Nee, zeggen wij Nederlanders, onze taal bestond al lang voordat Luther
het Duits uitvond. Onze taal heet Neederlands, omdat wij Nee zeggen tegen de
Duitse opschepperij, die je trouwens nooit meer hoort.
Wij moeten een goede reden gaan verzinnen om van de Nee-derlandse
taal een Ja-derlandse taal te maken. Een taal die in de hele wereld interessant
wordt gevonden. Niet omdat we zulke grote kolonien hadden, zoals bij het
Engels. Niet omdat we, na veel oorlogen in veel landjes uiteenvielen, zoals bij
het Duits. Niet omdat we het rijkste land werden, zoals straks bij het Chinees.
Niet omdat er een wereldgodsdienst met die taal ontstond, zoals het Hebreeuws.
Er zijn veel ideeen om het Nederlands tot Jaderlands te maken. Zou een
volledige en onfeilbare grammatica van het Nederlands niet kunnen zorgen dat
het de centrale taal wordt in de computerbehandeling van alle andere talen? Ik
denk het niet. Wij weten niet eens hoe zuigelingen, die toch echt wel kunnen
denken, de informatie over moeder, speelgoed, kruipen en schoppen, in hun
hoofd opslaan en hoe dieren dat doen. We ontdekken steeds weer nieuwe
diersoorten die onderling kunnen communiceren, maar hoe?
Ik evil dat Nederlanders en buitenlanders die Nederlands leren een
positieve en inspirerende blik op die taal krijgen. Natuurlijk is Nederlands niet
beter dan Tsjechisch of Turks of Toetsie, maar we moeten een truc verzinnen
om wel die indruk te wekken. Ik heb het een kwart eeuw (1980-2005)
geprobeerd met Opperlands, waarin Nederlands met vakantie is (die uitdrukking
stamt van de Britse vertaalster van Wittgenstein). In Frankrijk is er de literaire
stroming Oulipo (Ouvroir de Literature Potentielle) en in Amerika is er het
tijdschrift Word Ways, dat zich trouwens niet tot Engels beperkt - ze drukken
alles of vat ik in het Engels over Opperlands opschrijf.
Ik vind de Franse en de Amerikaanse benadering van Mal op vakantie te
beperkt. De Franse Oulipo is al bijna uitgestorven, en was altijd deel van de
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Franse literatuur. De Amerikaanse Word Ways blijft klein en lijkt op gepuzzel.
Ik hou van gekgeschreven boeken (in Nederland was dat de Historie van
P.C.Hooft waarvan ik dacht toen ik hem op mijn tiende las, dat hij eeuwenoud
Nederlands schreef, terwijl hij gewoon woorden en zinnen verzon) en ik hou van
taalpuzzels, maar je krijgt met die twee manieen niet een heel yolk gek van de
eigen taal, laat staan de hele wereld overtuigd dat Nederlands iets speciaals is.
Ik doe een simpel voorstel als begin.
De Nederlandse woordvoorraad is door het Woordenhoek der
Nederlandsche Taal, ja met sch, al beter en vollediger beschreven dan de meeste
andere talen, en wordt nu, dank zij de computer en de Nederlandse Taalunie,
beter vastgelegd (Er hoort natuurlijk een streepje tussen Nederlandse en
Taahinie, want het is de unie van/voor de Nederlandse taal (te horen in Belgie,
Noord-Frankrijk, Midden-Amerika, Oost-Friesland en Zuid-Afrika) en niet een
Taalunie die toevallig in Nederland is uitgevonden. Maar de Ned.Taalunie heeft
al zoveel gezag dat ze het streepje mocht schrappen).
Interessante woorden in elke taal zijn de expres of per ongeluk foutief
uitgesproken of opgeschreven woorden. De meeste inwoners van Nederland, en
de meeste inwoners van de wereld, houden niet zo van grammatikale regels. Ik
stel voor dat we om de belangstelling voor de Nederlandse taal in de hele
wereld, inclusief Nederland, te vergroten die taal helemaal gaan uitpluizen en
beschrijven op manieren die geen enkel nut hebben maar aangenaam en soms
verrassend zijn. Met dat doel had ik onze Taalunie voorgesteld om in 2010, als
de Unie 30 jaar bestaat, een tentoonstelling te organiseren in het Nederlandse
Koninklijk Paleis, dat in Amsterdam staat en eigenlijk het stadhuis is, en in
Belgie in een van de vele paleizen in Antwerpen of Brussel. De Taalunie gaat
die tentoonstelling inderdaad organiseren, maar op het internet. Daar komt dus
het hele woordenboek op, alle dialecten en nog veel meer, maar niet zo
onverwacht, nutteloos en grappig als het Jaderlands dat ik in mijn hoofd had.
Het internet wordt helaas alleen gebruikt door mensen die iets te weten willen
komen. Wie van vogels houdt kan daar natuurlijk op internet plaatjes en namen
van vinden, maar dat is niet te vergelijken met een ochtendwandeling door het
Beatrixpark. Zo'n mooi park evil ik voor de Nederlandse taal, met de naam
Jaderlands. Het internet heeft nut en die Taalunie-site zal dus blijven bestaan.
Maar er wordt alleen op gekeken door mensen die al weten vat ze te weten
willen komen en dat nog kunnen formuleren ook.
Ik denk dat het misschien zin heeft om overzichten te maken van de
Nederlandse taal die absoluut Oen nut hebben. Dus geen grammatika's en geen
woordenboeken, geen gezeur over spelling en het meisje die of dat, maar
curiositeiten en intrigerende overzichten. Dus net als in Opperlands de taal
vertonen als iets waar je mee kunt spotten, maar tegelijk ook die taal kunt
bewonderen.
Misschien hebben jullie van de Rederijkers gehoord. Die streefden ook
naar Jaderlands. Dichters doen dat al heel lang door te rijmen. Rijm heeft geen
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enkele zin. De Romeinse dichters vermeden het rijm, waarschijnlijk omdat
rijmen in die taal vol uitgangen te gemakkelijk was. Ora et labora is prachtig
maar niet Romeins - van bidden in Rome nooit gehoord. Maar ze hadden wel
andere vormelijke elementen. De eerste zin van Quintilianus' kolossale boek is
een pangram: die zin bevat elke letter. Trouwens: het Nederlandse volkslied
begint elk couplet met een nieuwe letter van de naam van die man die meende
dat hij de eerste koning van Nederland zou worden.
1k wil dat er krankzinnige overzichten worden gemaakt van Nederlandse
klanken, letters, lettercombinaties, woorden, woordcombinaties, spreuken,
zinnen. 1k beperk me hier vandaag tot de woorden. Nederlands heeft net als Fins
en Duits, het grote voordeel dat de lengte van de woorden geen limiet heeft en
dat er dus nooit een compleet woordenboek kan komen.
Ik heb hier een aantal overzichten, nog niet maximaal of ideaal, van de
mogelijkheden van Nederlandse woorden. Ik durf ze alleen te vertonen omdat ik
zulke schema's nooit eerder gezien heb, en omdat ik uit ervaring sweet hoe lastig
het soms kan zijn die overzichten compleet te maken. Laat ik `vat voorbeelden
geven. Het woordpaar avonduren-avonturen spookt al zestig jaar door mijn
hoofd. Alleen de middelste letter in die twee woorden is verschillend. Toen het
woord postcodes verscheen, dacht ik onmiddellijk aan postbodes. Propaan en
profaan hebben niets met elkaar te maken, maar verschillen ook alleen in de
middelste letter. 1k ging voor elk letterpaar een woordpaar zoeken dat alleen in
de middelste letter verschilt. Direct hierna volgen natuurlijk de overzichten van
woordparen die alleen in hun eerste letter verschillen, of alleen in hun laatste
letter. Zijn er ook woordparen waarin de eerste letter ruilt met de laatste, terwijl
die niet dezelfde letter is? 1k heb ze niet alle zeshonderd gevonden en daarom
maar drie nonettes (sonnetten) geschreven die het Hollands Maandblad van
september heeft afgedrukt, met dus 3 keer 14 woordparen zoals likken en nikkel,
waarin de eerste en laatste letter van plaats wisselen. Zulke woorden kun je
anagrammen noemen en in een ander overzicht zie je hoe bij een letterpaar een
anagram gemaakt kan worden door twee letters, bijvoorbeeld e en i, die niet
naast elkaar staan, te venvisselen (gespin-gispen) of wel naast elkaar gelegen
twee letters te verwisselen (herediteit-je en her-editietje).
Een ander idee is het zoeken naar woorden waarin twee of drie keer, of
zelfs vier keer, hetzelfde letterpaar voorkomt. Neem een simpel woord als
bagagewagen : drie keer ag erin. Herbergierster: vier keer er erin. Zou u uit de
gecastreerde versies bewen en hbgist de woorden bagagewagen en
herbergierster kunnen begrijpen? Probeer het eens met:
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aanpaingtoorni en ss
ar
vorkstatschrela
peioeaanpraak
ns
koiebueetjuie
ff
receracerlic
ht
weevoopelle
rs
vlighdssn
ei
ofabrige
ca
eeleeza
ng
vale
it
tgnen
on
csts
el
pan
re
nr
de
en het kunstmatige jaderlandse woord ium (unununium).
De kubus en de dodekaeder die ik vanochtend in elkaar lijmde omdat die dingen
niet in een vliegtuig kunnen worden meegenomen, illustreren hoe woorden met
drie en vier lettergrepen alle verschillende klinkercombinaties kunnen hebben.
Voor twee- en vijflettergrepige woorden zijn mijn modellen te omvangrijk om
hier te vertonen. Het zijn rare dingen. Ik heb ze nog voor geen taal ter wereld
gezien. Op de vijf zichtbare vlakken van de kubus staan de 5*5*5*5
vierlettergrepige woorden, waarin elke lettergreep de eenletterige klinker a, e,
0 of u omhelst. Op de twaalf zijvlakken van de dodekaeder staan de 12*12*12
drielettergrepige woorden waarin elke lettergreep de klinker a, aa, e, ee, i ie, o,
00, tt, ei, of ij bevat. Tweeletterige klinkers met een it erin zijn te zeldzaam,
uitgezonderd uiteraard 1ti .
Ik hoef u, als buitenlandse student(en) Nederlands, niet op de
eigenaardige en aardige eigenschappen van het Nederlands te wijzen (bedoel ik
met U enkel een persoon of meer: meer personen? U bent en u zijt al Jaderlander). Zou een onnuttige maar inspirerende manier om naar een taal te
kijken de interesse in de wereld voor het Neederlands niet kunnen bevorderen?
1k hoop het.
,
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De taal van strips
Strips: genegeerde kunst? More or less...
Jan Cumps
Katholieke Universiteit Leuven
Samenvatting
Deze lezing is bedoeld als een overbruggende lezing tussen literatuur- en
taalwetenschap, de twee componenten van het PP6 colloquium. In de
inleiding analyseren we, afhankelijk van welk woord wordt benadrukt, de
betekenis van de titel van het boek Lam ze strips lezen! (Cumps &
Morissens 2007). Nadien wordt herinnerd aan de (vroegere) negatieve
hooding tegenover strips (in binnen- en buitenland). Vervolgens komen een
aantal aspecten aan bod (met nadruk op taal), zoals de sterktes van strips, de
`graphic novel', wat verstaan we onder een `goede strip', het actief gebruik
van strips in de klas, taal en literatuur in verband met strips. Ten slotte
wordt gepleit voor een kritische visie in verband met strips.
Ptispevek je koncipowin jako pPechod mezi literarnim a jazykovédn*
tèmatem kolokvia. Uvodni east analyzuje nazev knihy "Law ze strips
lezen!" (At' si etou komiksy!) Dale se pilpomina (dPivej.0) negativni postoj
ke komiksitm a to jak doma tak v ciziné. Nasleduje rozbor nékolika dalSich
mo±nYch aspelati jako je vrazovet bohatost, "grafic4 roman", ptedsterva
"dobrOho komiksu", aktivni pott;.;:iti komiksti pri 9nice a vztah jazyka,
literatury a komiksit. V zavéru se autor zasazuje o kritic4 pohled na
prohlematiku.
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1. Inleiding: laat ze strips lezen!

In een inleidend deel analyseren we de titel van het boek Laat ze strips lezen!
Afhankelijk van het woord dat in de titel wordt benadrukt, volgt telkens een
andere interpretatie.

1.1. Laat ze strips lezen!

Die uitspraak is niet altijd zo vanzelfsprekend geweest. Op strips werd (wordt?)
wel eens neergekeken: niet zozeer omdat ze moreel verderfelijk zouden zijn,
maar omdat strips lezen nogal eens werd beschouwd als tijdverlies. Strips
zouden niet echt leerzaam zijn, je steekt er niets van op. Literair betekenen ze
ook al weinig, en taalkundig werken ze zelfs verarmend... Een journalist
formuleerde het als volgt: `Als puber mocht ik in de bibliotheek niet meer dan
een stripverhaal per week ontlenen, want meer zou niet goed zijn voor mij. 1k
gaf dus al mijn zakgeld aan strips uit. 1k kan er nu nog altijd uit citeren alsof het
om meesterwerken van de wereldliteratuur gaat.' (Cumps & Morissens, 2007:
11). De nadruk op het woord Laat (in de titel) was vroeger dus eerder een
uitdrukking van onverschilligheid Gelukkig lijkt die tijd voorbij en kunnen we
nu inderdaad zeggen: Laat ze strips lezen!, als uiting van een positieve
benadering.

1.2. Laat ze strips lezen!

Met de nadruk op het woord 'strips' betekent de zin zo ongeveer het
tegenovergestelde van het beeld dat in de vorige paragraaf werd opgehangen. Er
zijn gelukkig heel vat ouders, verantwoordelijken in scholen en bibliotheken in
Vlaanderen en Nederland (en die waren er zeker ook vroeger) die terecht vinden
dat jongeren best ook strips kunnen lezen, al kan dat bij voorkeur misschien als
(belano ijk) onderdeel van een ruimer leespakket. Strips lezen kan natuurlijk om
heel uiteenlopende redenen. Je kunt een strip boeiend vinden, je kunt van het
avontuur houden, je kunt gewoon graag wegdromen, je kunt het fijn vinden in
korte tijd een heel verhaal te lezen, je kunt het interessant vinden een aantal
zaken in strips te herkennen, je wilt naast het bestaande boek (of in plaats
daarvan) ook wel eens de stripversie lezen van een literair werk, je houdt
misschien van aantrekkelijke taalaspecten, enzovoorts.
-
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1.3. Laat ze strips lezen!

Zonder al te didactisch te willen zijn (en zeker zonder het vermanende
onderwijs- of bibliotheekvingertje op te steken) wordt hier aandacht besteed aan
een aspect dat traditioneel misschien vat minder belangstelling krijgt. De
nadruk op lezen' hoeft niet groter te zijn dan die op laat' of op 'strips', maar
kan misschien onvenvachte (al dan niet Praagse) perspectieven openen, ook bij
strips die traditioneel als Touter ontspannend worden ervaren en die vaak (en
nogal eens denigrerend) als lectuur worden beschouwd. Zoals Venema
(2006) schrijft: 'Strips worden vaak als kindervermaak gezien en Pollmann
maakt duidelijk dat strips veel meer zijn dan dat.' In de recensie van Ongerijmd
succes. Poezie in een onpoetische oft/ (Vaessens 2006) lezen we dat jongeren, in
vergelijking met vroeger, zijn opgegroeid in een andere leescultuur. Citaat: `Zij
lezen minder lineair, maar zappen voortdurend tussen verschillende teksten en
tekstsoorten en mixen verschillende media door elkaar - Vaessens spreekt van
het "einde van de leeslamplectuur".' (Van der Straeten 2006). Wanneer we
ervan overtuigd zijn dat het goed kan zijn om jongeren ook strips te laten lezen,
kan er zelfs een dimensie aan worden toegevoegd wanneer we (occasioneel) ook
het aspect lezen' extra belichten. Daarmee wordt bedoeld dat het interessant
kan zijn om strips met iets meer aandacht te (laten) lezen dan meestal het geval
is. Bij aandachtige lectuur van strips kom je al vlug tot de vaststelling zoals
Martinus Nijhoff die formuleerde: 'Lees maar: er staat niet vat er staat.' Wie
een strip echt leese, merkt at vlug heel vat interessante aspecten op die anders
misschien aan de aandacht ontsnappen. De strip wordt daardoor als het ware
driedimensionaal. Daarbij hoeven we zeker niet zover te gaan als bijvoorbeeld in
de soms wel erg vergezochte interpretatie van Kuifje in het overigens bijzonder
interessante boek van Tom McCarthy (2006: passim). Men leze maar eens na
wat hij schrijft over De juwelen van Bianca Castafiore. Benoit Peeters (1983:
168) zoekt het minder ver, maar wijst wel op de vele verrassende elementen van
het album dat `rijk (werd) onthaald door de kritiek. Talloze artikelen zijn eraan
gewijd, waaronder een van de befaamde filosoof en wiskundige Michel Serres'.

1.4. Laat ze strips lezen!

Aanvankelijk was het de bedoeling de titel Laat ze strips lezen! te interpreteren
aan de hand van de drie belangrijkste woorden (`laat', 'strips', `lezen'). De
(misschien vat onverwachte, maar interessante) vierde interpretatie werd ons
aangereikt door stripauteur Luc De Maeyer. Hij schrijft: er iets mag gezegd
worden over "Laat ze strips lezen" dan zou ik even de aandacht willen vestigen
op het woordje "ze", in de betekenis van de vrouwelijke persoon. Ik heb sterk de
indruk dat die "ze" nogal ontbreekt in striplezend Vlaanderen.' (Cumps &
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Morissens 2007: 13) Meer in het algemeen kan die `ze' overigens slaan op de
intussen klassieke groep 'van 7 tot 77 jaar'.

2. Hoe verderfelijk is leesluiheid?
In het tweede deel staan we even stil bij twee verwijten die strips in het verleden
(alleen toen?) moesten incasseren: enerzijds werd beweerd dat strips moreel
verderfelijk waren en anderzijds dat ze leidden tot leesluiheid.

2.1. Verderfelijk
Geografisch en chronologisch heeft zich een hele evolutie voorgedaan. In 1943
herinnert het tijdschrift Time (1943) er zijn lezers aan dat de vraag of strips een
bedreiging zijn voor de jeugd Ca menace to children') niet nieuw is maar dat een
studie van professor Hill (1943: 520-525) een gedeeltelijk antwoord gaf:
stripverhalen in dagbladen zijn onschadelijk voor de woordenschat van de
kinderen. Integendeel: de ineeste woorden die er worden gebruikt kunnen de
lezers helpen om woordbetekenissen verder te ontwikkelen. Waar Hill zich
echter zorgen om maakt, is het globale effect van stripverhalen op het gedrag en
de morele denkbeelden van de kinderen (`the total effect of the comics on the
attitudes and ethical concepts of children').
In Vlaanderen ziet de situatie op dat gebied er in die tijd heel anders uit,
zelfs een decennium vroeger al. 'In Vlaanderen zijn de paters van Averbode
gecharmeerd door de conservatieve burgermoraal die Kuifje in zijn begintijd
uitstraalt. Ook het toenemende succes van andere jeugdbladen als Ons
Kinderland en Ons Volkske doet het wantrouwen tegenover strips wegtrekken.
Tussen 1930 en 1940 trachten de paters steeds meer strips in hun blad
Zonneland te publiceren.' (De Weyer 2005: 15). Het werk van Jije dat verschijnt
in Petits Belges, de Franstalige tegenhanger van Zonneland, `geeft blijk van
christelijke naastenliefde en haakt in op het katholieke gedachtegoed waarin de
strips op dat moment baden. De paters wrijven zich tevreden in de handen: strips
zijn opvoedkundig. Halleluja.' (De Weyer 2005: 15). In de tweede helft van de
jaren vijftig uit de vorige eeuw is in de Verenigde Staten de argwaan tegenover
strips nauwelijks verminderd. 'In 1954 breekt de hel los in Amerika. De
psychiater Frederic Wertham schiet met zijn boek The Seduction of the Innocent
zijn pijlkoker leeg op de Amerikaanse stripscêne. Hij omschrijft strips als gif
voor de jeugd en ijvert voor een censuurcommissie... ' (De Weyer 2005: 18).
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2.2. Leesluiheid

Niemand zal ervan opkijken dat `leesluiheid' vroeger een argument was om
strips te weren. Wie strips leest, zo luidde het, wordt leeslui en zal later niet de
stap zetten naar `literatuur'. (Het is een standpunt dat je ook wel eens hoort in
verband met de Harry Potter boeken van J. K. Rowling.) We illustreren dit aan
de hand van twee uiteenlopende stemmen waaruit blijkt dat deze stelling in de
periode 1960-1970 nog duidelijk doorklinkt, maar evenzeer dat er door
sommigen op een totaal andere manier in de klas met strips werd omgegaan.
Bij Torfs (2006: 111) lezen we: 'Albums van Kuifje werden ons ten
zeerste afgeraden. "Tekeningen zijn te direct. Zij prikkelen de fantasie niet!"
wist een onderwijzer die na zijn werkuren een filiaal van een spaarkas open
hield. "Bovendien", voegde hij er streng aan toe, "teksten die in ballonnetjes
verschijnen zijn altijd kort en onvolledig".' We situeren dit rond het jaar 1965.
Een heel andere stem horen we bij de gewezen Belgische minister van
ondenvijs die ons bij het verschijnen van het boek Law ze strips lezen!
Informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek (Cumps & Morissens
2007) in een mail het volgende schreef: 'Het deed me onsvillekeurig denken aan
een heel markante ervaring uit mijn schooljaren: een leerkracht Nederlands
confronteerde ons in het vierde jaar van het secundair - tot onze eigen grote
verrassing - met de stelling dat Suske en Wiske een interessant voorbeeld is van
epiek, en we hebben dat dan ook zo bekeken in de klas. Een soort aha-ervaring
die ik nog niet vergeten ben.' Een totaal andere benadering dus dan wat we
lazen bij Torfs en nochtans slechts een vijftal jaar later (ongeveer 1970).
Wie het over strips en taal wil hebben, raadpleegt natuurlijk ook het Van
Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal. Ook hier stond ons een
verrassing te wachten. Het woord leesluiheid wordt er namelijk omschreven als
een `gebrek aan motivatie tot lezen van moeilijkere teksten (dan strips bv).'
(Van Dale 2005: 1936).
Ten slotte venvijzen we naar Google: we treffen daar een wel bijzonder
interessante visie aan over het (mogelijke) verband tussen strips en leesluiheid!
Ik hoopte in mijn zoektocht bij Google heel wat te vinden: een overzicht van vie
op dat mogelijke verband had gewezen, op welke tijdstippen, hoe dat
geografisch verspreid was en uiteraard ook welke argumenten werden
aangehaald om strips te verbinden met leesluiheid. Ik tik dus bij Google de
volgende zin in 'strips bevorderen leesluiheid'. Maar ik kreeg helemaal niet vat
ik hoopte en verwachtte. Integendeel. Google tikte me op de vingers: het leek
wel alsof ik een fout in mijn zin had getikt (wat niet het geval was). Als
antwoord kreeg ik namelijk: `Bedoelde u: strips bevorderen leessnelheid'. Zo zie
je maar! Van Dale is dus niet onfeilbaar. Voor vie meer wil weten over vat er
in Van Dale allemaal te vinden is over strips (inclusief fouten!) verwijzen we
naar vat Cumps & Morissens (2007: 43-55) schrijven in de drie hoofdstukken in
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hun boek waarin de vraag wordt gesteld 'Hoe stripvriendelijk is het Groot
woordenboek van de Nederlandse taal?'

2.3. Verderfelijke leesluiheid
Een mogelijke combinatie van de beide elementen (` leesluiheid' en
`verderfelijk') vinden we misschien wel in de brief die de Nederlandse minister
van ondenvijs, kunsten en wetenschappen naar de scholen stuurde in 1948. We
lezen daar: 'Het is mij bekend, dat een deel van de Nederlandse schooljeugd
veelvuldig z.g beeldromans leest. Deze boekjes, die een samenhangende reeks
tekeningen met een begeleidende tekst bevatten, zijn over het algemeen van een
sensationeel gehalte zonder enige andere waarde... Hoewel ik er van overtuigd
ben, dat op de meeste scholen het lezen van deze boekjes zo veel mogelijk wordt
tegengegaan, zal ik het toch op prijs stellen, indien gij het personeel Uwer
scholen er, wellicht ten overvloede, op wilt wijzen, dat het gewenst is toe te
zien, dat de leerlingen de beeldromans niet in de school brengen of onder hun
makkers verspreiden.' Noteer daarbij dat bier alleen sprake is van `makkers';
voor meisjes was het dus blijkbaar minder gevaarlijk...

3. Capita selecta
In het derde deel behandelen we op basis van de geschetste achtergrond een
aantal meer specifieke zaken.

3.1. Een strip is meer dan vermaak
Het is allicht niet overbodig erop te wijzen (en te illustreren) dat strips heel vat
meer zijn dan Touter vermaak. De vele voorbeelden van de 'graphic novel' zijn
daarvan een duidelijke illustratie. Maar dat geldt ook voor andere strips. Zo
schreef Hec Leemans, Belgisch stripauteur, bekend van o.a. Bakelandt en FC De
Kampioenen het volgende: `Ik heb als kind zeer veel geleerd uit strips. Strips
waren in de jaren zestig wellicht meer dan vandaag geworteld in de hedendaagse
maatschappij, die ze op een vaak grappige en kritische manier beschreven. Ik
leerde uit de strips van Franquin, bijvoorbeeld, dat gezagsdragers belachelijk en
gevaarlijk kunnen zijn. Dat dictatoriale en militaristische regimes niet deugen.
Dat waren dingen die ik niet op school leerde. Achter schijnbaar onschuldige
strips ging een verstrekkende inhoud schuil. Vaak had de uitgever dat niet in de
gaten. Herg6 leerde ons in De Zaak Zonnebloem hoe gevaarlijk
massavernietigingswapens kunnen zijn en welke mechanismen er achter de
aanmaak van zulke wapens zitten: duistere regimes en financiele machten. Dat
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zet je als kind aan het denken over de maatschappij. Strips hebben mij, als
arbeiderskind, ook een artistieke opvoeding meegegeven. Ik leerde tekenen door
naar de strips van Franquin, Jije, Herge en Cuvelier te kijken, door die
aandachtig te bestuderen, lang voor ik mijn eigen talent zou kunnen toetsen aan
de zogenaamd `serieuze' kunst in musea. Strips hebben bijgevolg mijn carriere
bepaald. Ik ging ook 'op refs' via de meest diverse strips, ik leerde de wereld
erdoor kennen. Natuurlijk vervangen (goede) strips niet een goede scholing.
Maar ze zijn er een zeer degelijke aanvulling op. Als ik me goed herinner, bleek
een paar jaren geleden uit een studie van de Leuvense Universiteit dat striplezers
tot de betere studenten behoren. Blijkbaar bevordert striplezen het
denkvermogen van leerlingen. En voor diegenen die niet graag lezen: ze lezen
dan ten minste strips en steken er `vat van op. De avonturen van Bakelandt zijn
natuurlijk fantasie. Maar ik heb er altijd voor gezorgd dat die avonturen ook
doorspekt waren met historisch juiste gegevens, zowel op het vlak van feiten als
op het niveau van de afbeeldingen. Ik hoop hiermee enkele tienduizenden lezers,
honderdduizenden in de afgelopen dertig jaar, minstens een juist sfeerbeeld van
de napoleontische tijd te hebben meegegeven.' (Cumps & Morissens 2007: 2930).

3.2. Van ken tot acht: de strip heeft kracht!
Er is weinig discussie over de educatieve waarde van strips, zoals blijkt uit de
samenvatting die Venema (2005) voor Stichting Beeldverhaal Nederland maakte
van al het materiaal op hun website over de educatieve mogelijkheden van het
beeldverhaal. Hij schrijft: `Volgens de visie van de Finse website World Comics
kan vrijwel ieder onderwerp, idee of feit in een strip worden uitgelegd. Behalve
dat de visuele vertelvorm flexibel, opvallend en betrekkelijk goedkoop is,
worden acht sterktes genoemd van strips, die deze stelling onderbouwen.' Het
lijstje ziet er als volgt uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de stripvorm verhoogt de attentiewaarde van je boodschap;
je kunt er dingen in detail uitleggen;
in tegenstelling tot film en video vereisen strips geen technische apparatuur;
de lezer kan zoveel als hij of zij veil naar het stripverhaal terugkeren;
als regionale stripkunstenaars meewerken, is de beeldtaal altijd correct;
het stripmedium is niet opdringerig: je kunt er gevoelige onderwerpen mee
aansnijden;
7. humor maakt het leven draaglijk, en mensen houden van verhalen;
8. tekeningen hebben een menselijke kwaliteit, zijn minder afstandelijk dan
foto's.
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Die acht sterktes kunnen ook worden geformuleerd in de vorm van vier functies:
1.
2.
3.
4.

toegankelijk maken van ondenverpen;
motiveren;
ernstige thema's openen;
'remedial teaching'.

3.3. De 'graphic novel'
Er is geen gebrek aan definities in verband met de 'graphic novel'. Van Dievel
(2005: 160) citeert er enkele: Ten stripverhaal op boekformaat zonder
tekstballonnen', of de volgende krantenkop: `Prentjes met een grote P. Grafische
roman is een stripverhaal met literaire pretentie.' Zijn commentaar daarop luidt:
`Dat bekt goed, maar het doet veel van die romans tekort. De grafische roman is
rijker, origineler, persoonlijker, diepgravender, breder dan vat we doorgaans
"het betere stripverhaal" noemen.' En nog een andere poging tot definitie: 'In de
grafische roman vertellen tekst en beeld elk een deel van het verhaal, of een
parallel verhaal, maar samen gaan ze gisten in de verbeelding van de lezer en
ontstaat er iets nieuws. lets dat meer is dan de som van de delen, in ieder geval.'
Commentaar: `Als dat geen prettig klinkende en veelbelovende omschrijving is.
En vooral een waarmee je alle kanten op kunt.' Van Dievel heeft ook zoekwerk
verricht naar alternatieve benamingen voor de 'grafische roman'. Hij vond het
volgende: raamvertelling, beeldroman, getekende documentaire, beeldverslag,
picture novella (Engels), roman visuel (Frans), illustrated classic (Amerikaans).
'Maar geen enkele voldoet.' (Van Dievel 2005: 164). Een belangrijk aspect
vinden we misschien wel terug in de titel van het standaardwerk van Paul
Gravett (2005) Graphic Novels - Stories to Change Your Life. Een grafische
roman zou je dan kunnen omschrijven als `een verhaal dat je leven verandert'.
Meer informatie bij Baetens (2001). Zie ook appendix 1.

3.4. Wat is een goede strip?
Wat verstaan we onder `een goede strip'? Het antwoord op die vraag is niet
eenduidig. Aan de hand van informatie uit verschillende bronnen volgt hier een
opsomming van de belangijkste kenmerken:
- tijdloos
- harmonieus
- origineel scenario
- goede decoupage
- goede dialogen
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- goede lay-out
- persoonlijkheid van de personages
- evenwicht tussen tekenstijl en scenario
- interactie tussen tekst en tekeningen
- humor
Een journalist (Van Dievel 2007: 64) die de vraag `Wat is een goede strip?'
probeerde te beanhvoorden, maakte het volgende lijstje (bij de laatste vier
kenmerken staat tussen haakjes vermeld waar hij de vermelde aspecten niet
aantreft):
- een enkel hoofdpersonage
- welomschreven aantal nevenpersonages
- duidelijke verhaallijn, met plot en slot
- spannend avontuur
- relativeringsvermogen! (Nederland)
- spontaan evoluerend met de tijd (Suske en Wiske)
- doordeweekse familie (W. Vandersteen)
- auteur kritisch voor eigen werk (M. Sleen)

Kempeneers (2009) ten slotte geeft een overzicht van strips (zowel `klassiekers'
als `hedendaags') 'van bij ons' (= Belgie) en `uit het buitenland'. Zie appendix
2.

3.5. Strips actief gebruiken
In heel wat publicaties wordt gewezen op de mogelijkheid om strips actief te
gebruiken in de klas (Cumps & Morissens 2007: passim, Van Coillie 2007: 288306, Cary 2004: passim). Wat de `eindtermen' betreft, kan verwezen worden
naar de formulering: 'De leerlingen staan open voor diverse muzisch-creatieve
uitingen.' Enkele voorbeelden van activiteiten:
- discussieren over strips
- laten schrijven, tekenen
- ballonnen leeg maken en de teksten laten terugplaatsen
- een 'tableau vivant' creeren
- een gewist stripgezicht tekenen
- slot verzinnen (laatste prent/strook)
- zelf een heel stripverhaal maken
- bestuderen van de cover
- analyse van woordenschat (woordvervorming)
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- aandacht voor censuur. Een typisch voorbeeld: in Lucky Luke van Morris
moest op een bepaald ogenblik de sigaret van het hoofdpersonage vervangen
worden door een grassprietje. 'Morris's Lucky Luke's cigarette has been
changed into a blade of grass, first in Sweden and then in most countries.'
(Celotti 2008:36)

We wijzen ook op de `didactische valkuil': strips zijn niet noodzakelijk
makkelijker te verteren of toegankelijker voor leerlingen dan krantenreportages
of non-fictie omdat ze minder lettertjes bevatten. 'Net zoals muziek, film, dans
of toneel hebben strips een `unieke code' die je moet leren beheersen, een
tekenstijl, een samenspel van perspectief, beeld, taal, kleur, stem, tempo... En
ook strips komen in alle vormen, kleuren, soorten en - nog belangrijker
kwaliteitsverschillen voor. Het helpt alvast als je thuis bent in literatuur en film.'
(Janssens 2008)
Omwille van de visuele ondersteuning kunnen strips echter wel
motiverend werken: volgens de 'dual coding theorie' van Paivio (1986) kunnen
leren en vooral de kans op onthouden worden versterkt door informatie tegelijk
in woord en beeld te presenteren.

-

3.6. Strips en taal
Een bijzonder interessante combinatie is die van 'strips' en `taal'. Zo was
vroeger een reden waarom je toch strips kon lezen, het argument dat je er veel
door kon leren als je ze in een vreemde taal las. Kuifje/Tintin lijkt daar een goed
voorbeeld van te zijn. Er verschenen teksten over de manier waarop strips een
rol kunnen spelen bij het taalondenvijs Frans (Marsh 1978) of Engels (Cutups
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1986). Onlangs vertelde iemand me nog dat in een octrooicentrum in Nederland
heel vat buitenlandse werknemers Nederlands leerden aan de hand van de
lectuur van strips.
Er zijn zelfs taalmethodes die specifiek een beroep doen op strips om een
taal aan te leren. Zo kan je Arabisch leren met behulp van stripverhalen (Gain
2005). Verder: Engels met Superman of Batman, Italiaans met de Dylan Dog
strips van Tiziano Sclavi, Japans met manga, enzovoorts.

3.6.1. Strips en Nederlands tweede taal
Een bijzondere vermelding verdient het gebruik van strips in het NT2-onderwijs.
'Stripverhalen zijn motiverend, en zeker voor AN's (`anderstalige
nieuwkomers'), omdat er veel visuele ondersteuning bij het verhaal gegeven
wordt. Anderzijds is niet elke stripreeks even toegankelijk voor nieuwkomers
omdat er vaak humor inzit die een zekere kennis van onze cultuur en van de
wereld vergt. Ook is het zo dat jongeren die nog nooit een stripverhaal in handen
hebben gehad, dit genre echt moeten leren lezen, omdat ze bepaalde conventies
van stripverhalen niet kennen (bv. dat donderwolkjes en bliksemschichten in een
tekstballonnetje een vloek betekenen). Ook voor leerlingen die in het Arabisch
schrift gealfabetiseerd zijn, is het even wennen omdat ze moeten leren in welke
richting de plaatjes elkaar opvolgen.' (Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers
Steunpunt NT2, 2004, http://www.nt2.be ).

3.6.2. Taal en strips: een gespannen verhouding
Helaas moet ook worden gewezen op de gebrekkige taal (en spelling) die soms
in strips voorkomt (Cumps 2007: 149-151). Uiteraard moeten we niet meer
belang hechten aan het probleem van de spelling in werkwoordvormen (onder
meer het d/t probleem) dan nodig is, maar mij komt het voor dat dergelijke
fouten in een strip net iets harder aankomen bij de lezer dan in een andere tekst
(of beeld ik me dat maar in?). Enkele voorbeelden:
- 'O.K. fotograaf met de F van fetisjisme... Ik schrijf dat stuk!.. Ik ga mee!..
Waar moet ik zijn? Waar vindt (sic) ik die Franka?' (Henk Kuijpers, Frankaalbum 18, Kidnap, p. 9, plaatje 7);
- 'DA landschap vervormd (sic) geluiden zodat het onmogelijk is om precies te
bepalen waar.' (Ken Broeders, Voorhij de Steen 4: De Drakenmeester, p. 31,
plaatje 7);
- 'Onze orde wordt bedreigt (sic), moeder Nirhema!' (Ken Broeders, Voorhij de
Steen 4: De Drakenmeester, p. 46, plaatje 3);
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- 'Het gaat om dat bock dat ik gelezen heb! ! Hoe wordt (sic) ik een
doemdenker...' (Erik Schreurs, Het gelijk van George Orwell??? 1984, p. 2);
'Op een dag zat hij naast het bed van een oude man, die plotseling zuchtte en
stied: Wat later sneedt (sic) hij die man open.' (Thomas du Caju & Luc
Morjaeu, Sabbatini. De Codex Robotica, p. 39);
- 'Wonderlijk... Da Vinci heeft het klaargespeeld. Hij mistte (sic) alleen een
krachtbron om zijn nieuwe mens aan to drijven.' (Thomas du Caju & Luc
Morjaeu, Sabbatini. De Codex Robotica, p. 45).
-

In het bijzonder kan de taal in een Vlaamse serie als Jommeke voor problemen
zorgen. Enkele voorbeelden uit het 26 st e stripverhaal uit de reeks: Kinderen
baas. We vermelden bij elk citaat eerst de tekst uit versie A (eerste druk 1966,
nog niet in kleur) en daarna versie B (een latere editie, nu in kleur en zonder
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vermelding van strooknummers). Tussen haakjes wijzen we op de (eventueel)
aangebrachte wijzigingen. Enkele voorbeelden:
- A: 'Hij is op de lappen geweest, hij heeft gaan drinken.' (strook 23)
B: 'Hij is op de lappen geweest. Hij heeft gaan drinken.'
(De komma tussen geweest en hij werd in de latere versie vervangen door een
punt.)
- A: 'Onzin! Alkool doodt de geest!' (strook 26)
B: 'Onzin! Alcohol doodt de geest!'
(Alkool werd vervangen door Alcohol.)
- A: `Gaat gerust nog enkele jaren studeren! Hoe gij aan uw diploma's
gesukkeld zijt begrijp ik niet!' (strook 52).
B: `Ga gerust nog enkele jaren studeren! Hoe gij aan uw diploma's gesukkeld
zijt, begrijp ik niet!'
(In de latere versie werd Gaat vervangen door Ga, en werd een komma
toegevoegd tussen de werkwoordsvormen zijt en begrijp.)
- A: `Zelfs de kleuters van de papklas zijn begaafder dan hogeschoolprofessors.'
(strook 57)
B: `Zelfs de kleuters van de papklas zijn begaafder dan hogeschoolprofessors.'
(Hier werd niets gewijzigd.)
- A: '0, hij houdt zo van zijn gemak. 'n Hele dag rijden of 't zit er tegen.'
(strook 97)
B: '0, hij houdt zó van zijn gemak. 'n Hele dag rijden of het zit er tegen.'
(zo werd vervangen door :6; de afgekorte vorm werd vervangen door het.)
- A: 'Alle ministers zijn akkoord dat gij dat wordt.' (strook 130)
B: 'Alle ministers zijn akkoord dat gij dat wordt.'
(Hier werd niets gewijzigd.)
- A: 'Beste kinderen... ik evil zeggen, beste ouders. Gij zijt verwondert,
nietwaar?' (strook 175)
B: 'Beste kinderen... ik evil zeggen, beste ouders. Gij zijt verwondert,
nietwaar?'
(Hier werd, vreemd genoeg, niets gewijzigd; de oorspronkelijke d/t fout
(verwondert) blijft gehandhaafd!)
Conclusie: de wijzigingen in de latere editie lijken eerder willekeurig to
zijn aangebracht. Het is zeker niet duidelijk waarom in sommige voorbeelden
wel iets werd gewijzigd, maar niet in andere. Zeker in het laatste voorbeeld had
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men mogen verwachten dat de foute werkwoordsvorm verwondert gecorrigeerd
zou worden in verwonderd. Dat `bij een herdruk vroegere fouten gewoon
worden overgenomen' (Cumps & Morissens 2007: 58) lijkt niet zo ongewoon te
zijn bij strips. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Jimmy Van Doren 3: De
ondergang en Jimmy Van Doren 4: De gebroken man. Daarover journalist
Kempeneers: 'Er wordt nog gerekend in franken en guldens en ook de
spellingfouten zijn nog precies dezelfde als tien jaar geleden. Wat meer respect
voor de lezers kan beslist geen kwaad.'

3.7. Strips en literatuur

Uiteraard besteden we ook even aandacht aan de combinatie `strips'-`literatuur';
we maken daarbij het onderscheid tussen enerzijds `verstripte literatuur' met
voorbeelden als Kaas van Elsschot/Matena (zie Cumps 2008), Dwaallicht
(Elsschot/Matena), De Avonden (Reve/Matena), Op zoek naar de verloren tijd
(Proust/Heuet) en anderzijds originele voorbeelden als Maus (A. Spiegelman),
Persepolis (M. Satrapi).
Wat de `verstrippingen' van het werk van Elsschot door Matena betreft,
kan worden opgemerkt dat die zowel worden bejubeld als verguisd. Een
voorbeeld van dat laatste standpunt vinden we bij de Belgische striptekenaar
Fritz Van den Heuvel (2007: 112-113): 'De strips van Dick Matena moeten
verbrand worden. Nu meteen. En Dick Matena moet opgeknoopt worden,
waarna de beelden van zijn executie de wereld rondgaan. Het moet snel
gebeuren, voor het te laat is. De Matenastrips brengen de jeugd op een
dwaalspoor. Ze wekken de illusie dat het beeldverhaal tweederangsliteratuur is
en geen volwaardig medium. Matenastrips draaien de klok meer dan honderd
jaar terug, toen schrijvers zoals Charles Dickens gebruik maakten van
illustratoren om hun verhalen te slijten aan de massa. Deze verderfelijke praktijk
moet te alien prijze bestreden worden. De tekening is al lang niet meer het
slaafje van de Grote Schrijver. De strip heeft zich de laatste decennia ontwikkeld
tot een volwaardige expressievorm die niet moet onderdoen voor andere media
zoals literatuur, film en televisie. Toch worden strips nog al te vaak herleid tot
een promotiemiddel: vrij veilig, eet gezond, kijk naar de tv-reeks, koop de cd's
van uw heldinnen, of, in dit geval: lees literatuur. Uiteraard is er niets mis met
het promoten van literatuur in scholen en bibliotheken. Maar doe dat dan niet via
de omweg van de strip. Stop die leerlingen meteen de echte, originele De
Avonden in hun handen, het boek zOnder de prentjes. Jonge mensen hebben heus
geen strips nodig als vaseline voor literatuur. Op deze wijze wek je alleen maar
de indruk dat er een hierarchie bestaat in de boekenwereld, waarbij de literaire
roman bovenaan prijkt en de strip het minder begaafde broertje is. Het
gruwelijkste voorbeeld van strip als opstapje naar de literatuur is de verstripping
van De Avonden door Dick Matena. Deze strip, die niet meer is dan een
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verzameling illustraties bij de integrale (en geniale) tekst van Gerard Reve,
kreeg enkele jaren geleden de Vlaamse Cultuurprijs voor strip (De Bronzen
Adhemar). Waarom? Omdat de strip een knieval deed voor de Literatuur, vat
door Vlaamse en Nederlandse intelligentsia met goedkeurend gemompel werd
onthaald. Boeken zoals De Avonden doen het beeldverhaal meer kwaad dan
goed. Ze zouden moeten gebannen worden uit scholen en bibliotheken. Laat
kinderen en adolescenten echte strips lezen, strips die enkel als strip bedoeld
zijn, authentieke verhalen met authentieke personages, verhalen waarbij
tekening en tekst een geheel vormen. Asterix en Ohelix van Goscinny en
Uderzo, over een kleine gemeenschap die zich ondanks de interne twisten verzet
tegen de onderdrukker. Persepolis van Marjane Satrapi, over de impact van de
Iraanse revolutie op het leven van een gewoon meisje. Guust Flater van
Franquin, over een ontregelend Panamarenko-personage in een bureaucratische
omgeving. Strips moeten een rol spelen in het onderwijs en de bibliotheek. Maar
liever niet als opstapje naar de literatuur.'
In verband met strips en literatuur venvijzen we uitdrukkelijk ook naar de
site van SBN (Stichting Beeldverhaal Nederland:
www.stichtingbeeldverhaal.n1/). Speciaal in verband met literatuur raadplege
men: www.stichtingbeeldverhaal.nUliteratuur/2/129.htm.
(Een typisch voorbeeld van een lespakket is `Kuifje in het land der Sovjets:
Belgische beeldvorming anno 1929' op:
www.stichtingbeeldverhaal.n1/101/kuifje-geschiedenisonderwijs.htm).
SBN signaleert ook dat uitgerekend literaire tijdschriften dol zijn op strips:
(www. stichtingbeeldverhaal n1/700/literaire-tijdschriften-do I-op-strips .htm).
Voorbeelden daarvan zijn strip-themanummers van tijdschriften zoals De
Brakke Hond, Kun.sitijdschrift Vlaanderen en Filter.

3.8. Een kritische visie
Ook al kan men in verband met strips heel vat positieve elementen aanhalen
toch lijkt het zinvol to (blijven) pleiten voor een kritische visie.
Een mooie synthese vinden we bij Anthierens die in dit verband een
pleidooi houdt voor censuur (2007: 10). Hij schrijft: `Ooit waren tekenverhalen
voer voor analfabeten, die amper konden lezen, maar wel plaatjes konden
kijken. Later werden strips bevorderd tot jeugdlectuur, en nog later mocht
iedereen, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau, toegeven dat hij graag strips tot
zich nam. Nu is de `negende kunst' heilig verklaard. Je moet nu ook Jommeke
serieus nemen, en je mag niet zeggen dat je Suske en Wiske al jaren kut vindt, en
dat Asterix waardeloze rommel is sinds de scenario's niet meer door Goscinny
worden geschreven. In quizprogramma's op tv worden slag om slinger vragen
gesteld over smurfen en plopkabouters, en je mag het als slimste mens wel
schudden als je niet weet vie Natasha is.'
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4. Tsjechische perspectieven
Op het colloquium `Praagse Perspectieven 6' werd herhaaldelijk de vraag
gesteld naar de toestand van de strip in Tsjechie. We kwamen pas na het
colloquium op het spoor van de thesis van Nikola Betlachova Comics Between
Two Cultural Environments: Analysis of the Genre and Options for Translation,
waarvan de eerste zin van de inleiding als volgt luidt: 'The focus of this M.A.
thesis lies in the translation of comic literature with the aim of disclosing its
specific features by means of analysing Czech versions of comic books.' De
volledige tekst van de thesis is to lezen op:
http://is.muni.cz/th/74252/ff m/Diploma_Work.doc of:
hap ://74 .125 .77 .132/search?q=cache :j mdo0H SwUJO: is. muni. cz/th/74252/ff m/
Diploma_Work. doc+tintin+%22czech+co mic s%22&hl=nl&ct=clnk&cd=5 & gl=
be. Lucie Sedlkkovd maakte ons ook nog attent op een interessante website
waar een overzicht staat van 'strip-scripties' geschreven aan de Masarykuniversiteit (Brno):
http://is.muni.cz/tema/?isshlret=comics;isshlv=tthesis;issradit=;isssubm=1;issstr
=0.

5. Coda
Als besluit keren we terug naar de werkhypothese uit de titel (`Strips:
genegeerde kunst? More or less... '). Op basis van de informatie in onze tekst,
maar ook naar aanleiding van `vat werd gepresenteerd in de overige lezingen
over strips tijdens het colloquium `Praagse Perspectieven 6' kunnen we
ongetwijfeld de formulering bijsturen en het volgende schrijven: 'Van
genegeerde kunst tot negende kunst. Less is more...'
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Appendix 1: Spoedcursus 'graphic novel' (Kempeneers 2007)
Een selectie van tien titels uit bijna t'veehonderd jaar 'graphic novels'. Van alle
titels wordt een recente editie vermeld (Nederlands of Engels), en het jaar of de
periode waarin de titel eerst is verschenen.
1. Rodolphe TOpffer The complete comic strips, University Press of
Mississippi, 2007. (rond 1830)
2. Frans Masereel Mon livre d'heures (Passionate Journey, Dover, 2007)
(het interbellum)
3. Will Eisner A contract with God, DC, 2001. (1978)
4. Art Spiegelman Maus, Oog & Blik, 2004. (1972-1991)
5. Cosey Op zoek naar Peter Pan, Lombard, 2007. (1984-1985)
6. Osamu Tezuka Boeddha, 8 delen, waarvan al 5 delen verschenen bij
Uitgeverij L. (1974-1984)
7. Jacques Tardi Loopgravenoorlog, Casterman, 2004. (1993)
8. Chris Ware Jimmy Corrigan, Pantheon, 2000. (de jaren 1990)
9. David B. Vallende ziekte, 2 delen, Atlas, 2007. (1997-2003)
10. Marjane Satrapi Persepolis, Atlas, 2005. (2000-2003)
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Appendix 2: Moet je gelezen hebben (Kempeneers 2009)
- Klassiekers van bij ons
Kuifj e
De vroege albums van Suske en Wiske
Nero
Guust Flater
Jommeke
- Hedendaags en van bij ons
Slaapkoppen - Randall C.
De maagd en de neger - Judith Vanistendael
Faire semblant c'est mentir- Goblet
Esther Verkest - Kim
Bakame - Janssen & Van Oudheusden
Klassiekers uit het buitenland
Little Nemo - Winsor McCay
The Spirit - Will Eisner
Peanuts - Charles M. Schulz
Boeddha - Osamu Tezuka
Blueberry - Jean Giraud & Jean-Michel Charlier
- Hedendaags en uit het buitenland
op zoek naar Peter Pan - Cosey
Maus - Art Spiegelman
Watchmen - Dave Gibbons & Alan Moore
Persepolis - Marjane Satrapi
De dagelijkse worsteling - Manu Larcenet

Inleiding bij
`Het beeldverhaal in Nederland, Belgie en Tsjechie'
Het letterkundige deel van Praagse Perspectieven 6 was dit jaar geheel gewijd
aan het beeldverhaal uit Nederland en Belgie. In dit nummer kunnen wij daar
een comparatistisch element aan toevoegen dankzij een bijdrage over de strip in
Tsjechie.
Een aantal van de sprekers op ons colloquium liet ons weten dat zij het
tekenend voor de opmars van strips in de richting van literatuur vonden dat er op
een academische conferentie als deze een gehele dag besteed werd aan het
beeldverhaal en dat er niet slechts hooguit 66n lezing aan dat onderwerp gewijd
werd op een colloquium met een overkoepelend ondenverp. Ook op eerdere
congressen bleek al dat wij bij Praagse Perspectieven uitgaan van een breed
literatuurbegrip, en 'het beeldverhaal' past daar zonder meer in. Maar tussen
droom en daad waren ook vele praktische beletsels, want het stripverhaal maakt
nu eenmaal nog geen vast onderdeel uit van ons curriculum. Met onze
ondenverpkeuze voor dit colloquium hebben we dan ook beoogd een einde te
maken aan de misstand dat studenten Nederlands in Praag — door onze schuld —
nauwelijks een Nederlandstalige strip kunnen noemen. Bij wijze van spreken
hebben we de studenten geleerd wel de imitatio in Gijsbrecht van Amstel te
benoemen, maar hebben ze geen idee waar Marten Toonders Tom Poes en 011ie
B. Bommel voor staat Cats je begrijpt vat ik bedoel'). Dat probleem is nu
voorbij, al is het nog steeds de vraag of de studenten na afloop van dit congres
Bommels kenmerkend idioom nu wel feilloos kunnen herkennen, want er is heel
veel materiaal overhoopgehaald in deze dagen.
Het beeldverhaal wordt nu eenmaal in de literatuurgeschiedenis van
Nederland en Vlaanderen (nog) niet behandeld. Daarom willen we in eerste
instantie een overzicht bieden van de geschiedenis van dit genre in Nederland en
Belgie (zie respectievelijk de lezingen van Jos van Waterschoot en Tine
Anthoni); daarnaast besteden we aandacht aan de canonisatie van de strip in het
literaire veld (zie Rudi de Vries) en aan de internationalisering van de strip (zie
Gert Meesters). Voor een Nederlands publiek is de geschiedenis van de
Tsjechische strip even onbekend als omgekeerd. Lucie Sedla6kovd schetst in een
overzichtsartikel de bewogen geschiedenis van de strip in Tsjechie en Kees
Mercks onthult de achtergronden van de eerste Tsjechische vertaling van Tom
Poes. Albert Gielen licht tenslotte toe welke cultuurhistorisch belangrijke
bouwwerken zich allemaal op onze nieuwe voorplaat bevinden, die afkomstig is
uit de Waalse strip De Praagse nacht van Borile over Victor Sackville.
Jos van Waterschoot (werkzaam bij het Stripdocumentatiecentrum van de
UB te Amsterdam), wijst op het voor Nederland zo typerende stripgenre van de
zogenaamde tekststrip, waarin tekst en tekeningen gelijkwaardig waren,
tegenover de ballonstrip, die als Amerikaanse import gold, maar in de kritische
periode na de Tweede Wereldoorlog toch langzaam het pleit won. Van
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Waterschoot laat zien dat de strip langzaam aan salonf6hig wordt. Tine Anthoni
van het Belgisch Stripcentrum in Brussel schetst het editoriale landschap van de
succesvolle Vlaamse krantenstrip tegenover een ander Frans publicatietype: het
gespecialiseerde striptijdschrift. Met name ook boeiend is haar schets van de
oppositie tussen de Waalse Herge als tekenaar van Kenffe, die staat voor het met
zorg geconstrueerde eindproduct, en de Vlaamse Willy Vandersteen van Suske
en Wiske als representant van het volkse lees- en vertelplezier. Zij wierp de
vraag op waarom de meeste Vlaamse strips in het buitenland, zelfs in Nederland
geen voet aan de grond kregen. Zijn deze strips in die mate typisch Vlaams, dat
ze voor niet-Vlamingen ontoegankelijk worden?
Gert Meesters laat zien hoe dankzij intense overheidsbemoeienis van het
Vlaams Fonds voor de Letteren de infrastructuur voor de strip na 2000 sterk
verbeterd is, vat geleid heeft tot een doorbraak van een nieuwe lichting auteurs.
Hun nieuwe visuele expressievormen moeten de beschouwer ervoor behoeden
de strip louter als een literaire vorm te beschouwen.
Rudi de Vries benadert het onderwerp vanuit de optiek van het literaire
veld. Hij buigt zich over de vraag vat literaire uitgevers ertoe bracht strips uit te
geven en hoe de kloof tussen de stripwereld en die van het traditionele boek
werd overbrugd. De Bommelstrip als Literaire Paperback had in de jaren zestig
de tijd mee en werd zo al decennia lang een van de kurken waarop de uitgeverij
De Bezige Bij draaide. Na de eeuwwisseling heeft de literaire en kunstzinnige
strip in het boekenvak vaste grond onder de voeten gekregen. Wat staat een
definitieve canonisering van de strip nog in de weg?
Een bundel vanuit de extramurale neerlandistiek is niet compleet zonder
comparatistisch perspectief. Lucie Sedla6kovd schetst hoe een betrekkelijk rijk
vooroorlogs stripklimaat voor volwassenen en jongeren, met de tekenaar en
schrijver Josef Lada als belangrijkste auteur, onder het communistische regiem
ervan te lijden had dat de strip als een (politiek) ongewenste kunstvorm uit het
Westen werd gezien. Na de Fluwelen Revolutie ging het met de strips als met de
rest van de economie: door de buitenlandse concurrentie en honger naar
Westerse cultuur belandde de Tsjechische strip aanvankelijk in een crisis. Na
2000 kwam in Tsjechie de opleving van de strip in vele vormen, die
overeenkomen met de ontwikkelingen in het Nederlandstalige gebied, met de
opkomst van de `Generatie Nul', computertechnieken en relaties met de film. En
vie verlangt er niet kennis te nemen van de Tsjechische `spoonvegblues' waarin
een `melancholiek beeld van het Tsjechisch-Poolse grensgebied wordt getekend,
met een vaste kring figuren als de spoorwegbeambte Alois Nebel, zijn zorgzame
vrouw, de plaatselijke priester, de plaatselijke smokkelaar van Poolse porno en
anderen?'
Kees Mercks volgt de sporen van de vroege Tsjechische vertaling van
Tom Poes uit 1941/42, waarbij onder meer duidelijk wordt dat de geestelijk
vader van de Nederlandse volkslievelingen Tom Poes en 011ie B. Bommel in de
oorlog politiek nogal naief is geweest.
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Albert Gielen voert de lezer bij de hand over de nieuwe voorplaat van deze
bundel, door het getekende Praag van 1917 uit de Sackville-strips die bekend
staan om hun minutieuze tekening van de omgeving. Zo wordt het nu in strips
gebruikelijk om Praag in sprookjesachtig perspectief to zien.
Ellen Krol
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De geschiedenis van het beeldverhaal in Nederland
Een inleiding
Jos van Waterschoot
Universiteit van Amsterdam
Samenvatting
In grote lijnen wordt de geschiedenis van het beeldverhaal tot het begin
van twintigste eeuw geschetst. Dan volgen de ontwikkelingen van het
beeldverhaal in Nederland. Opvallend is de grote rol van de tekststrip (tekst
met plaatjes erboven) in de eerste helft van de twintigste eeuwse in
Nederland. Elders in Europa speelde de ballonstrip (tekeningen met tekst
erin, en wel in een ballon) een grotere rol. In de jaren zestig emancipeerde
de strip zich toen tot een genre lectuur dat ook door volwassen gelezen
werd. Het verhaal eindigt met de stand van zaken rond de strip in Nederland
in 2009.
V hrub kh iysech jsou zde naertnuty dejiny kresleneho pfibehu do poecitku
dvacciteho stoleti. Pak nasleduje vjNoj v Nizozemsku. V pnwi polovine
dvacateho stoleti tam hraje nelpadne velkou roli tzv. texto9") komiks (text a
nad nim obrazek). Jinde v Evrope je to tzv. oblciekoi)"; komiks (text je
souecisti obrazku, umisten v oblcieku neboli bubline). V Sedescitf2ch letech se
komiks emancipoval natolik, ±e se stal hterarnim ±anrem, kterf; jell/ take
do.speli. MUj vYklad konei shrnutim postaveni komikszi v Nizozemsku v race
2009.
.

Wanneer de geschiedenis van het Nederlandse beeldverhaal precies begint, is
moeilijk vast to stellen. Op een van de best bezochte stripwebsites van
Nederland, www.lambiek.net (20.000 hits per dag) gaan de redacteuren ervan uit
dat de eerste beeldverhalen opkwamen met de eerste gedrukte boeken. Voor de
ongeletterden en analfabeten, en die waren er nog veel in de late middeleeuwen,
werden levensbeschrijvingen van heiligen door middel van houtgravures
uitgebeeld en voor de paar geletterden die er wel waren in fraaie boekillustraties,
in handschrift en dus uniek.
Deze ontwikkeling kwam niet uit de lucht vallen. In de kerken kon men in
de Middeleeuwen aan de hand van lijdensstaties (reeks van schilderijen met het
lijdensverhaal van Jezus) een verhaal in beelden zien. Het vertellen van verhalen
aan de hand van beelden is natuurlijk nog ouder. Goed beschouwd zijn de
geschreven talen van bijvoorbeeld het oude Egypte en het oude China
beeldtalen, tekeningetjes van figuurtjes die aanvankelijk een bepaald begrip en
later ook een bepaalde klank symboliseerden. En nog ouder: de tekeningen in
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grotten gemaakt in de prehistoric die ons verhalen vertellen over jacht en strijd.
Maar laat ik me voor dit verhaal bepalen tot de gedrukte beeldverhalen.
Het met behulp van papier in beeld brengen van verhalen kreeg een brede
verspreiding met de uitvinding van de boekdrukkunst. Door middel van allerlei
reproductietechnieken, zoals aanvankelijk houtgravures en later ook
kopergravures, werd het mogelijk boeken te illustreren, maar ook om
beeldverhalen in de vorm van prenten te verspreiden. Deze zogenaamde yolksof centsprenten, zo genoemd omdat ze voor een cent te koop waren, vertelden in
een of in een reeks plaatjes een verhaal, vaak met een tekst eronder, maar soms
ook wel zonder tekst. Dit soort prenten zou eeuwenlang een van de populairste
vormen blijven waarin verhalen werden verteld en in druk werden verkocht.
Opmerkelijk is dat deze vorm van beeldverhalen in Nederland zoveel school
heeft gemaakt, dat zelfs tot ver in het twintigste-eeuwse beeldverhaal de
tekening met de tekst eronder in Nederland een unieke positie innam. In geen
enkel ander land was deze vorm van beeldverhalen zó lang zó populair als bij
ons
Het geillustreerde bock, en dan vooral de boeken waarin de afbeeldingen
en de tekst onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vond in Nederland een
hoge vlucht in de zeventiende eeuw. Wat te denken van de vele zogenaamde
prent- of printbijbels, waarin verhalen uit de Bijbel in beeld werden gebracht,
veelal met onderschriften, maar soms ook met tekst in het plaatje. Verder is het
genre van de emblemata in Nederland erg populair geweest. Aan de hand van
een plaatje met een spreuk of gedichtje eronder werd de lezer iets geleerd. Grote
dichters als Bredero, Cats, Hooft en Vondel hielden zich met emblemata bezig,
al tekenden zij zelf niet. We kunnen ze dus helaas niet als striptekenaar
aanmerken, hoogstens als stripscenarist.
In de loop van de negentiende eeuw kwam met de opkomst van kranten en
tijdschriften en dankzij de verbeterde druktechnieken het beeldverhaal sterk op.
In de nieuwe gedrukte media werden door middel van een sequentie van beelden
meestal grappige verhaaltjes verteld die de lezer even vermakelijke afleiding
moesten bieden tussen de artikelen en de feuilletons door. Parallel aan het
beeldverhaal ontivikkelde zich ook de cartoon, een op zichzelf staande satirische
of grappige tekening die commentaar gaf op een bepaalde gebeurtenis of daarbij
betrokken persoon. Aan het einde van de negentiende eeuw kregen beeldverhaal
en cartoon langzamerhand de vorm zoals we die nu nog kennen.
In diezelfde periode ontstond in Amerika het moderne beeldverhaal, de
zogenaamde comic-strip. Bijzonder daaraan was niet zozeer de opeenvolgende
reeks van beelden die een verhaal vertellen, maar meer de plaats van de tekst.
Die stond namelijk in het plaatje, vaak omkaderd en als een ballonnetje boven
het hoofd zwevend van degene die de woorden sprak. Zo ontstond het begrip
tekstballon. Al snel werd dit nieuwe genre beeldverhaal razend populair. Elke
Amerikaanse krant had aan het einde van de negentiende eeuw zijn eigen strip
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en het duurde dan ook niet lang totdat het genre de oceaan overstak en vaste
grond onder de voeten kreeg in Europa.
Daar was men tot dan toe alleen nog maar gewend aan de plaatjes met
tekst eronder (denk bijvoorbeeld aan Wilhelm Busch en andere bekende
zogenaamde Bilderbogen). In Nederland Wilde het genre strips met
tekstballonnen maar niet echt groot worden. Alle belangrijke strips die tussen
1900 en 1950 verschenen, waren op een enkele uitzondering na strips met de
tekst eronder. Dat gold voor vroege krantenstrips uit de jaren twintig zoals De
avonturen van Tripje en Liezebertha van Henk Backer en Bulletfe en
Boonestaak van George van Raemdonck en A.M. de Jong. Het gold ook voor de
Toni Poes-verhalen van Marten Toonder die in 1941 begonnen te verschijnen en
tot 1998 in de krant zouden staan. De vorm bleef al die jaren hetzelfde:
getekende stroken met de tekst eronder. Dit voor Nederland zo typerende
stripgenre kreeg als soortnaam `tekststrip' om aan te geven dat tekst en
tekeningen apart stonden en gelijkwaardig waren. Dat andere grote genre, de
ballonstrip, moest het vooralsnog met een bescheiden positie doen.
Vanaf de jaren dertig verschenen er strips in Nederland met
tekstballonnen, maar dat waren doorgaans uit Amerika geimporteerde strips.
Sjors van de rebellenclub is daar een goed voorbeeld van. Deze door Martin
Branner bedachte stripfiguur was in Amerika verschenen als Perry Winkle, maar
werd in Nederland geintroduceerd onder de naam Sjors van de rebellenclub naar
analogie van Perry and the Rinkydinks. Rond Sjors werd door het tijdschrift
Panorama een heel stripblad voor jongeren opgezet. Aanvankelijk verscheen dat
als bijlage bij de Panorama, maar op den duur werd het een apart tijdschrift.
Vanaf 1937 werd de strip Sjors van de rebellenclub trouwens overgenomen door
de Nederlandse tekenaar Frans Piet die de strip bijna 30 jaar zou tekenen. Piet
voegde aan de blanke Sjors een gekleurd vriendje toe dat Sjimmie heette. De
strip bestaat dus nog, al is er inmiddels een aantal keren van tekenaar gewisseld
en is de strip geheel vernederlandst.
Sjors was niet het enige en zeker niet het eerste tijdschrift met strips voor
de jeugd. Die eer komt toe aan Het Dubbeltje dat vanaf 1922 verscheen. Het was
een gefflustreerd weekblad en bevatte weliswaar enkele strips, maar doorgaans
zonder tekst of met de tekst eronder. Dat gold ook voor de andere
jeugdtijdschriften met strips erin zoals Zonneschijn, Voor de jeugd, Jong
Nederland en De Humorist.
Strips met tekstballonnen hebben vanaf hun introductie in Nederland meer
weerstand opgeroepen dan strips met tekst eronder. Dat had er ongetwijfeld mee
te maken dat de tekststrip werd gekenmerkt door aaneengesloten blokken tekst,
waardoor de tekeningen erboven als illustratie gezien konden worden. Na de
Tweede Wereldoorlog en de bevrijding door de Amerikanen, de uitvinders van
de comics, hadden de ballonstrips definitief hun plekje veroverd in het
Nederlandse medialandschap. Hiermee was voor de scherpslijpers het moment
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aangebroken om te pogen deze ontwikkeling in de kiem te smoren. Op 25
oktober 1948 verscheen het volgende bericht in de dagbladen:
'De Minister van O.K. en W. doet een beroep op de directeuren der
Rijksscholen, Gemeentebesturen en schoolbesturen om te bevorderen dat
het verspreiden van z. g. beeldromans towel op school als daarbuiten zoveel
mogelijk wordt tegengegaan. Deze boekjes, die een samenhangende reeks
tekeningen met een begeleidende tekst bevatten, zijn over het algemeen van
sensationeel karakter zonder enige andere waarde.
Ook in de bibliotheekwereld dacht men in soortgelijke termen over de strip:
'Als de Leeszaal ermee zou beginnen, de strijd tegen de beeldromans aan te
binden door de strips in eigen huis te brengen, dan zou zij naar mijn
overtuiging de kannibalen binnen voeren, die van lieverlede het boek zelf
verslinden; en een haard van besmettelijk nihilisme, dat ook anderen zou
aansteken. De beeldroman is de volstrekte negatie van het boek, het
ontstellend ziekteverschijnsel van een tijd, die in wanhoop aan de
zelfmoord van de geest toe is.
En ook de sensatiepers speelde een rol bij het zo negatief mogelijk afschilderen
van stripverhalen:
'1k weet niet of u wel eens een beeldroman heeft aangeschaft. Het kan best
zijn, dat het u zou vergaan als de man, die zijn zoontje van 13 jaar op het
politiebureau kon komen afhalen en daar voor het eerst met deze lectuur
kennismaakte. Zoonlief had zich met een aantal evenveelbelovende
kameraadjes schuldig gemaakt aan allerlei vandalenstreken en de vader
stond voor een raadsel. Tontroleert u de boekenkast van uw Jantje maar
eens,' adviseerden de politie-ambtenaren de (nog) niets vermoedende
vader. `Waarschijnlijk vindt u daar de oorzaak van alle narigheid.' Het
resultaat: circa vijf en twintig beeldromans kwamen uit de boekenkast te
voorschijn - wel een bewijs dat de politie het goed gezien had!'
Mede hierdoor bleef tot de jaren zestig van de twintigste eeuw de ballonstrip een
half illegaal, half gedoogd medium en bleef de tekststrip de standaard in
Nederland. Die tekststrip werd zelfs in een aantal gevallen tot ware stripkunst
verheven.
Marten Toonder, zijn naam is al gevallen, mag wel de kampioen van de
tekststrip genoemd worden. Behalve Tom Poes en 011ie B. Bommel bedacht hij
ook andere stripfiguren zoals Kappie, Panda en Koning Hollewijn. Omdat deze
strips zeer succesvol waren in binnen- en buitenland, richtte hij er een bedrijf
voor op, de Toonder Studio's. Die waren aanvankelijk in 1942 opgericht om
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tekenfilms to kunnen maken, maar werden na de oorlog ook de plaats waar de
bekende Toonderstrips tot stand kwamen. Op een gegeven moment stond er in
elke krant in Nederland wel een strip die gemaakt was door een van de
medewerkers van de Toonder Studio's. Veel van die medewerkers hadden een
goede leerschool bij Toonder en konden later voor zichzelf beginnen, zoals Fred
Julsing, Andries Brandt, Dick Matena, scenarioschrijver Patty Klein en The
Tjong-Khing.
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Hans Kresse tekende Roland de jonge jager Dit is een originele strook uit het eerste verhaal

Maar er zijn nog twee Nederlandse kampioenen van de tekststrip: Hans G.
Kresse en Pieter Kiihn. Kresse was vooral bekend om zijn Eric de Noormanverhalen. Deze strip werd gepubliceerd van 1946 tot en met 1964. Kresse begon
bij de Toonder Studio's, maar toen zijn contract daar in 1947 afliep, ging hij
verder als freelancer. Hoewel Eric de Noorman zijn belangrijkste strip was,
tekende hij talloze andere strips en illustreerde hij vele boeken. Kresse wordt
wereldwijd beschouwd als een van de beste tekenaars in realistische stijl.
Die tweede grote tekststriptekenaar in Nederland in de jaren vijftig was
Pieter Kiihn die, net als Kresse, lange tijd aan een strip werkte: Kapitein Rob.
Die strip verscheen in de Amsterdamse krant Het Parool van 1946 tot 1961, met
een korte onderbreking in de jaren vijftig. De strip was ongekend populair en
ook nu kent bijna iedereen boven de veertig in Nederland de strip Kapitein Rob.
In 2007 werd er nog een bioscoopfilm gemaakt, gebaseerd op de strip.
Een invloedrijke Nederlandse striptekenaar op het gebied van de
ballonstrip was Alfred Mazure. Vanaf 1941 verscheen zijn detectivestrip Dick
Bos die tot 1967 zou blijven verschijnen. Dick Bos zou het voorbeeld worden
van de verderfelijke sensationele strip, maar de strip was tegelijkertijd ongekend
populair bij de tienerjongens van vlak na de oorlog. De boekjes werden op klein
formaat gedrukt, zo groot als een pakje sigaretten.
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Alfred Mazure tekende Dick Bos. Eerste pagina van 'De smokkelkoning'

Daardoor kon het gemakkelijk verstopt worden in broek- en jaszakken of in
schooltassen. Toen na het verschijnen van de eerste deeltjes de verkoop niet
goed liep, besloot de uitgever de boekjes gratis uit te delen bij de ingang van de
scholen. Dat bleek een gouden greep te zijn, want al snel steeg de oplage per
boekje boven de 10.000 exemplaren. Mazure verdiende bier zoveel geld mee dat
hij er zijn speelfilmbedrijf mee kon financieren. Zijn talent als filmer haalde het
echter niet bij zijn talent als tekenaar. Eind jaren vijftig verliet hij Nederland met
een grote belastingschuld en vestigde hij zich in Engeland. Daar werkte hij tot
eind jaren zestig door aan zijn Dick Bos-strip. Na zijn dood kwamen nagenoeg
alle originele tekeningen van zijn verhalen in bezit van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, waar ze nu nog liggen.
Vanwege de populariteit van Dick Bos kreeg Mazure tijdens Tweede
Wereldoorlog bezoek van een Duitse uitgever. Die stelde voor van Dick Bos een
SS-er te maken om zo de Nederlandse jongens te interesseren voor een carriere
bij de SS. Mazure weigerde, waardoor hij een publicatieverbod kreeg opgelegd.
Maar meteen na de oorlog nam de draad weer op.
In Nederland kreeg de ballonstrip dus met moeite een voet aan de grond.
Het enige tekstballonstripblad met succes was het Donald Duck Weekblad dat
vanaf 1952 in Nederland verscheen en nog steeds bestaat. In Belgie was de
situatie totaal anders. Jong en oud vielen voor de ballonstrips van tekenaars als
Herge, de maker van Kuilje en uitvinder van de zogenaamde Klare Lijn, en
verder voor Marc Sleen (Nero) en Willy Vandersteen, de schepper van onder
meer Suske en Wiske. In Belgie ontstonden in de jaren veertig en vijftig
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stripbladen die vooral ballonstrips plaatsten van eigen bodem. Robbedoes is een
goed voorbeeld daarvan, maar er waren meer bladen zoals Ons Volkske en later
Kuiffe. Het succes van die bladen was in dubbel opzicht een succes. Vele lezers
maakten kennis met strips en raakten eraan verslingerd.
Deze bladen waren echter tegelijk kweekvijvers voor jong talent en
brachten een groot aantal bekende namen voort, zoals Franquin, tekenaar van
Geiust Flater en De avonturen van Robbedoes en Kwabbernoot, en natuurlijk
Morris, de schepper van Lucky Luke. Maar ook het blad Pilote in Frankrijk was
van grote invloed. Dat tijdschrift werd in 1959 opgericht door de makers van
Asterix, Roodbaard en Buck Danny. De populariteit van deze bladen drong ook
in Nederland door en met name het jeugdblad Sjors, dat in 1937 was ontstaan,
begon steeds meer strips over te nemen uit het Vlaamse stripblad Robbedoes,
vooral eind jaren zestig, om zo beter te kunnen concurreren met Pep. Pep werd
in 1962 opgericht en nam vooral strips over uit Pilote en Kuiffe. Maar het werd
pas echt succesvol toen halverwege de jaren zestig een aantal jonge Nederlandse
talenten werd aangetrokken. De bekendste namen zijn Martin Lodewijk (Agent
327), Willy Lohmann (Kraaienhove), Dick Matena (Grote Pyr), The TjongKhing (Arman en Ilva), Fred Julsing (Wellington Wish), Daan Jippes (Twee voor
thee), Johnn Bakker (Blook), Peter de Smet (De Generaal), Gideon Brugman
(Professor Ambrosius) en Jan Kruis (Gregor en Sjors Sjimmie). Deze
tekenaars behoren inmiddels tot het pantheon van de Nederlandse strip.
Zo stimuleerden de Nederlandse tijdschriften elkaar in een gezonde
concurrentie. Toch werd halvenvege de jaren zeventig besloten dat het beter zou
zijn om een groot Nederlands stripblad te hebben. Pep en Sjors fuseerden en
werden in 1975 Eppo. Dat blad had door die fusie ongeveer 300.000 abonnees.
Dat aantal kalfde flink of in de loop van de jaren tachtig en uiteindelijk ging het
blad in 1999 ten onder. Begin 2009 heeft uitgever Rob van Bavel het aangedurfd
om het blad nieuw leven in te blazen. De oplage ligt nu zo rond de 6.000
exemplaren.
Tot nu toe kwamen hier vooral strips aan bod die door jongens gelezen werden.
Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nagenoeg alleen maar strips voor 'de
jeugd', strips die door jongens en meisjes gelezen werden. Na de oorlog begon
zich de typische jongensstrip te ontwikkelen (bijvoorbeeld Dick Bos). De
emancipatie van de vrouw in de jaren zestig thong echter ook door op
stripgebied. Vanaf halverwege dat decennium kregen de meisjes een eigen
stripblad: Tina. Op de website van Lambiek lezen we:
'Het eerste nummer van Tina, stripweekblad voor meisjes, verscheen op 10
juni 1967. Aanvankelijk publiceerde Tina voornamelijk werk afkomstig uit
de Britse meidenbladen, zoals 'Barbie, het modelmeisje', 'Jane Bond,
geheimagente' en 'De Trollen', maar al vrij gauw vonden ook Nederlandse
strips hun weg naar het blad. Tina heeft sindsdien altijd een flinke
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Nederlandse stripproductie gehad. Omdat de doelgroep (meisjes van 10-15)
liever geen karikaturale strips zien in 'hun' blad, vinden voornamelijk
naturalistische tekenaars er werk.
De laatste tien jaar is daar wel verandering in gekomen en staan er ook vat meer
karikaturale strips in het blad. Hoewel er altijd een beetje neerbuigend wordt
gedaan over `meidenstrips', hebben bijna alle grote striptekenaars wel eens in
Tina gepubliceerd of doen dat nog. Namen als Bert Bus, Gideon Brugman, Lo
Hartog van Banda, Dick Vlottes, Piet Wijn, The Tjong-Khing, Andries Brandt,
Dino Attanasio, Gerard Leever en Andrea Kruis zorgden voor een voortdurende
populariteit van het blad. De langstlopende strip uit het blad is overigens Noortje
van Jan Steeman en Patty Klein, die inmiddels meer dan dertig jaar
onafgebroken in het blad wordt gepubliceerd.
De jaren zestig en zeventig waren door al die striptijdschriften voor de
Nederlandse ballonstrip dus heel belangrijke jaren. Tegelijkertijd gingen de
tekststrips — op de avonturen van Tom Poes na — nagenoeg allemaal teloor. De
ballonstrip leek het definitief gewonnen te hebben van de tekststrip.
Onder de 'main stream-strips' waar dit verhaal tot nu toe vooral over
ging, gaat vaak een onderstroom schuil. Dat was ook zo in de Nederlandse
stripwereld. Tenvijl Pep en Sjors avonturenstrips voor vooral jongens brachten
en Tina de Nederlandse meisjes bediende met typische meidenstrips (met veel
paarden en ontluikende liefdes) ontstond er een stripsoort dat zich meer richtte
op volwassenen en dienovereenkomstig zich met heel andere zaken ging
bezighouden. De jaren zestig waren de jaren van de emancipatie van de
jongeren, zowel op maatschappelijk, politiek als op seksueel gebied. Er
ontstonden strips die maatschappijkritisch waren, men bedreef satire en er werd
een vrije seksuele moraal gepredikt, juist ook in de strip. Weldra dook ook de
pornografie op in het beeldverhaal om er vervolgens niet meer uit te verdwijnen.
Uiteraard liep men in Amerika voor op deze ontwikkelingen in Europa.
De eerste kennismaking met typische Amerikaanse undergroundstrips
was dan ook de kennismaking met tekenaars als Robert Crumb, Wallace Wood
en Will Eisner. De uitgeverij Real Free Press van Olaf Stoop gaf werk van deze
Amerikanen in Nederland uit, maar introduceerde ook tekenaars als Joost
Swarte, nu een van bekendste Nederlandse striptekenaars ter wereld. In 1972
gingen twee kleine Nederlandse underground-stripbladen samen: Joost Swartes
Modern Papier wordt opgenomen in het vat grotere blad Tante Leny. Zelden is
er in de Nederlandse stripgeschiedenis een blad verschenen met zoveel
getalenteerde tekenaars van eigen bodem: Evert Geradts, Armand Stijnen, Harry
Buckinx, Willem Egbert Bodewes (Bill), Aart Clerkx, Peter Pontiac, Joost
Swarte en Marc Smeets. Ook de fameuze Belg Ever Meulen en zelfs de
Spanjaard Mariscal stonden regelmatig in het blad.
Het relatieve succes van deze undergroundbladen maakten indruk op de
tekenaars die inmiddels 'main stream' geworden waren en in de Sjors, Pep,
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Kuifie of Robbedoes publiceerden. Sommige van deze tekenaars en

scenarioschrijvers kregen al snel het gevoel dat ze zich `vat at te veel aan
moesten passen aan de algemeen geldende fatsoensnormen, of ook aan het feit
dat strips steeds meer in de hoek van kinderlectuur werden geduwd.
Wanneer je thuis achter je tekentafel of schrijfmachine zit, ben je
behoorlijk vrij. Maar wanneer je met je produkt onder je arm bij de
uitgever binnenwandelt, dan stap je door de hellepoort van de
COMMERCIE. Je strip moet daarom afgestemd zijn op 'n zo groot
mogelijk publiek. Dus niet te lollig, niet te lullig. Niet te slim, niet te
sloom.
Reden genoeg voor een aantal inmiddels geslaagde stripmakers om een eigen
blad op te richten waarin ze zich naar hartenlust konden uitleven. In 1975,
hetzelfde jaar als waarin Eppo werd geboren, werd De Vrije Balloen opgericht,
refererend aan de tekstballon waarin de stripmakers zich wat vrijer wilden
kunnen uiten dan bij commerciele uitgevers mogelijk was. Jan van Haasteren,
Robert van der Kroft, Jan Steeman en The Tjong-Khing, maar ook de schrijvers
Lo Hartog van Banda, Andries Brandt en Patty Klein behoorden tot de eerste
generatie Vrije Balloen-medewerkers. Later kwamen daar Willy Lohmann,
Harry Balm en diverse jonge tekenaars van de Rietveld Academie zoals Gerrit
de Jager, Wim Stevenhagen (samen het tekenaarscollectief Prutswerk vormend),
Eric Schreurs, Paul Schindeler en Paul Bodoni bij. De Vrije Balloen zou negen
jaargangen beleven. Het blad gaf de makers de vrije ruimte om te
experimenteren en andere paden in te slaan dan die waarin ze elders al succesvol
waren. Tegelijkertijd kon een aantal jonge tekenaars het vak leren.
Ook maatschappelijk gezien kon de strip op steeds meer erkenning
rekenen, zelfs van officiele zijde. In 1962 werd er in het Stedelijk Museum een
tentoonstelling georganiseerd over de strip. Niemand minder dan Marten
Toonder had kort daarvoor in een publicatie betoogd dat het beeld (en hiermee
het stripverhaal) in een opzicht superieur is aan het geschreven woord — daar
waar het woord nog wel eens aan eenduidigheid te wensen over laat, vooral
`sinds politici, reclamedeskundigen en radiosprekers er in het openbaar gebruik
van maken', biedt het plaatje een objectief beeld van een situatie. 'De mens is
vermoeid geraakt door de gigantische letterbrij die hem in kranten en romans nu
al een eeuw lang worden voorgeschoteld en hij neemt zijn toevlucht tot de meest
primitieve vorm van plaatjeslectuur,' aldus Toonder - waarbij hij opmerkt dat
`primitief niet gelijk staat aan inferieur, en dat er grote kwalitatieve verschillen
zijn in strips onderling.
Langzaamaan komt er dan een kentering in de tot dusver vrij negatieve
waardering van het beeldverhaal. De pop-art, een nieuwe richting in de
beeldende kunst, van oorsprong afkomstig uit Amerika, vestigt de aandacht op
de grafische mogelijkheden van het uit het stripverhaal gelichte beeld. Het werk
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van Roy Lichtenstein en Rauschenberg, hier te lande geexposeerd, maakt dat
men onvermoede kwaliteiten ontdekt in het zo verguisde beeldverhaal. Men
neemt door deze gigantische vergrotingen van losse afbeeldingen nu ook de
moeite het Nederlandse beeldverhaal eens vat nauwkeuriger te bezien. De
reclamewereld zal op deze trend inspringen door het veelvuldig gebruik van
uitvergrotingen, grove kon el en balloon.
Op 1 november 1965 wordt in Amsterdam de Stichting Jeugdsentiment 'De
Jaren Vijftig' opgericht. In de eerste tentoonstelling van de stichting wordt veel
aandacht geschonken aan stripverhalen uit de jaren vijftig van de twintigste
eeuw. Velen uit de generaties van vlak voor en uit de oorlog gaan naar huis,
`verzonken in herinneringen, om vervolgens de Erics, Robs en Tom Poezen van
zolder te halen. Veel blijkt weggegooid, nog steeds uitgeleend, in ieder geval
voorgoed verloren'. De strip wordt verzamelobject.
Deze serieuze maatschappelijke belangstelling voor de strip leidde tot de
oprichting van Het Stripschap, Nederlands centrum voor belangstellenden in
strips, dat werd opgericht op 11 oktober 1967 te Amsterdam. Nog in hetzelfde
jaar verscheen het tijdschrift van de kersverse vereniging, Stripschrift genaamd.
Aanvankelijk besloeg het blad slechts enkele gestencilde velletjes, maar
gaandeweg zou het uitgroeien tot een waar vakblad. Een jaar later, op 8
november 1968, opende op Kerkstraat 104 te Amsterdam het Eerste
Nederlandse Stripantiquariaat `Lambiek' zijn deuren, zodat het vorig jaar met
gepaste trots zijn veertigjarig bestaan kon vieren. De trotse oprichter en eigenaar
was Kees Kousemaker.
Al deze zaken dragen ertoe bij dat het beeldverhaal in de belangstelling van
een groter publiek komt te staan. Radio en televisie besteden aandacht aan het
herontdekte medium. De kranten, ook de `degelijke', wijden er artikelen aan.
Uitgevers haken in op de hernieuwde belangstelling en brengen herdrukken uit
van Torn Poes (De Bezige Bij), Kapitein Rob (Luitingh) en Eric de Noorman
(Wolters/Noordhoff). Later zal ook het Algemeen Handelsblad volgen met een
nieuwe uitgave van Bruintje Beer. Ook de gevestigde boekhandel maakt nu
plaats vrij voor een uitgebreide stripcollectie. Strips raken 'in'.
Het gevolg daarvan was dat de wetenschap zich eveneens voor de strip
ging interesseren. Het Stripschap raakte erover in gesprek met de
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en men besloot gezamenlijk het SDCN
(Stripocumentatiecentrum Nederland) op te richten. In dit stripcentrum worden
tot op de dag van vandaag alle Nederlandse strips verzameld, zowel boeken als
tijdschriften, literatuur over strips en in een aantal gevallen ook originele
tekeningen. Ik noemde al de verzameling tekeningen van Dick Bos, maar ook
van de strip Wipperoen uit de jaren zestig zijn daar nagenoeg alle originele
tekeningen, we hebben er het archief van tekenaar Dick Briel met vele originele
tekeningen en we bezitten een flink aantal losse verhalen, pagina's en
tekeningen.
-
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Wipperoen was een succesvolle strip in de jaren zestig.

(Jan van Reek en Raymond Bar van Hemmersweil)

Hoe gaat het met de strip nu, anno 2009? Hoewel de neiging bestaat te klagen
over slechte verkoopcijfers en het gebrek aan belangstelling van de jeugd voor
strips, zijn er ook positieve ontwikkelingen waar te nemen. De zogenaamde
graphic novel is de laatste jaren sterk in opkomst. Dit ook alweer uit Amerika
overgewaaide genre strips kenmerkt zich door het sterk literaire karakter en
heeft na vele jaren van succes eindelijk ook vaste voet aan de grond gekregen in
Europa. Overal op het continent, ook in Nederland, zie je de graphic novel
zowel kwantitatief als kwalitatief groeien. Vanwege het zogenaamde literaire
karakter gaan ook steeds meer literaire uitgevers strips uitgeven. Uitgeverij
Atlas doet dat at enige jaren, verder uitgeverij De Harmonie en natuurlijk De
Bezige Bij, die al tientallen jaren de strips van Marten Toonder uitgeeft.
De Bezige Bij is nu een samenwerking aangegaan met een `echte'
stripuitgeverij, Oog & Blik, om het stripfonds op een hoger plan te brengen. In
de afgelopen maanden zijn er drie nieuwe striptijdschriften verschenen: Eisner,
speciaal gericht op `beeldromans' of literaire strips, Pulpman, dat teruggrijpt op
strips die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zeer populair waren
en meestal oorlog, cowboys, detectives en seks als onderwerp hadden. En Eppo
het jongensstripblad dat herboren is. Sinds kort heeft ook de overheid serieuze
plannen met de strip. Nadat striptekenaars Hanco Kolk en Jean-Marc van Tol
een gesprek hebben gehad met de minister van cultuur, Ronald Plasterk
(afgetreden in februari 2010), is er ruim een half miljoen euro op jaarbasis
beschikbaar voor de Nederlandse strip. Met dat geld zullen projecten
gesubsidieerd worden en wordt in Zwolle een opleiding voor striptekenaars
opgezet. Tevens is er een zogenaamde intendant aangesteld die ervoor moet
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gaan zorgen dat de strip zowel in economisch als in kunstzinnig opzicht en
zowel nationaal als internationaal meer in de belangstelling komt.
In de stripwereld is daardoor een soort controverse ontstaan, want de
belangstelling voor de strip in de media helt nu onevenredig zwaar door naar de
graphic novel, tem/0 de 'main stream' -strip ook aanspraak meent te kunnen
maken op overheidsondersteuning. Een overheid heeft echter doorgaans sterker
de neiging nieuwe ontwikkelingen te stimuleren dan bestaande situaties te
consolideren. Het valt dus nog te bezien welke kant de intendant uit zal gaan
met zijn activiteiten en adviezen. Naar mijn smaak moet hij zijn belangstelling
evenredig verdelen en niet gokken op een modeverschijnsel. De graphic novel
zal uiteindelijk niet meer blijken te zijn dan een van de vele genres die de strip
kent. Want hoe hoog sommige stripmakers, stripliefhebbers en media opgeven
van het literaire gehalte van de graphic novel, vanuit de literaire wereld klinken
tot nu toe alleen nog maar afwijzende geluiden. Zo schreef de
schrijver/journalist Robert Anker al een paar artikelen in NRC Handelsblad
waarin hij vernietigend uithaalde naar de literaire pretenties van stripmakers en
stripenthousiasten. En hoewel ik zijn definities van kunst, literatuur en strips niet
kan omarmen, voel ik wel voor zijn argument dat de strip een kunstvorm op zich
is en niet in sommige gevallen een variant op literatuur. In elk geval wekt deze
discussie wel hernieuwde belangstelling voor de strip en dat is op zich een
positieve ontwikkeling.
Sinds ik conservator ben van het SDCN te Amsterdam) — en dat ben ik
sinds het jaar 2001 — ben ik betrokken geraakt bij de betrekkelijk kleine
stripwereld die Nederland is. De laatste jaren ben ik zelfs secretaris van Het
Stripschap en probeer ik me ook via die vereniging sterk te maken voor de
Nederlandse strip. Het probleem is echter, zoals veel andere problemen in
Nederland, dat de stripwereld te versnipperd is. Uitgevers, stripmakers, de
mensen die over strips schrijven of lid zijn van een vereniging, iedereen vindt
dat de ander naar hem moet luisteren, c.q. dat je niet naar anderen moet
luisteren. Er bestaat een grote neiging alles zelf te willen doen en te negeren dat
andere partijen zich met hetzelfde probleem bezighouden. Dat veroorzaakt een
grote verdeeldheid die we eigenlijk niet kunnen hebben, want daarvoor
ontbreekt het maatschappelijk draagvlak. Ik zie het dan ook als een van mijn
belangrijkste taken partijen bij elkaar te brengen om samen op te trekken en
problemen aan te pakken. Een van mijn persoonlijke initiatieven was de
oprichting van het Landelijk Overleg Striperfgoed. Een aantal personen,
instellingen en organisaties dat zich met strips bezighoudt, is in dat kader een
paar keer bijeengekomen. Maar ook als secretaris van Het Stripschap probeer ik
door middel van een column en mijn vele contacten mensen bijeen te brengen en
van elkaars kennis en kunde te laten profiteren. Het is moeilijk Nederlanders op
een lijn te krijgen, zelfs al gaat het om een `klare lijn'.
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Vlaamse klassieke strips in hun editoriale context
Over krantenstrips en striptijdschriften
in Vlaanderen en Franstalig Belgie
Tine Anthoni
Belgisch Stripcentrum, Brussel
Samenvatting
De klassieke Vlaamse kinder- en jeugdstrips van voor 1960 zien er bijna
alle gelijksoortig uit. Het zijn humoristische familiestrips met een volkse
moraal en een drukke en chaotische verhaalopbouw. Een groot deel van
deze inhoudelijke en structurele kenmerken is terug te voeren op de
publicatievorm van deze stripverhalen: ze verschenen eerst in afleveringen
in de krant om later pas gebundeld in albumvorm te verschijnen. In de
periode 1945-1960 vestigde de krantenstrip zich als gelieflcoosde
publicatievorm, terwijl Vlaamse striptijdschriften geen voet aan de grond
kregen. Tekenaars die op een duurzame manier buiten de beperkingen van
de krantenstrip wilder werken, kregen die kans enkel bij de Franstalige
striptijdschriften. Aan de hand van twee voorbeelden, Willy Vandersteen
(Suske en Wiske) en Morris (Lucky Luke), wordt de invloed van de editoriale
context op de Belgische stripproductie verduidelijkt.
Klasicke vlamske komiksy pro deli a mladei jsou si do roku 1960 al na
vijimkv velmi podobne. Jsou to humoristicke rodinne pilbehy lidoveho
charakteru, s divokou a chaotickou déjovou linii. Velka east techto
obsahovjch a formalnich rysii se del phpsat zpiisobri publikace téchto
nejdfive vychcizely na pokraeovcini v novinach a teprve pak byly
vydcivciny v koniiksoch albech. Noviny byly v letech 19-15 al 1960 pro
komiks nejoblibenjA platformou, vlamske komiksove easopisy se
nedokazaly prosadit. Kreslifi ktefi chteli trvaleji pracovat mimo oniezujici
prostfedi novinoveho komiksu, dostali k tome pfilelitost pouze ve
francouzsky psanfth k omiksovf/ch easopisech. Na dvou pilkladech (Willy
Vandersteen Suske en Wiske a Morris Lucky Luke) objasnime vliv
editorialniho prostfedi na belgickou produkci komiksti.
.

,

-

Toen ik uitgenodigd werd als spreker voor de zesde editie van Praagse
Perispectieven binnen het kader van een colloquium over Strips in de
Nederlandse taal, is mij ongevraagd een deel van de stripgeschiedenis te beurt
gevallen dat mij na aan het hart ligt: de klassieke Vlaamse strip. In het Belgisch
Stripcentrum, waar ik insta voor de promotie van de stripkunst, nemen deze
klassiekers omwille van hun nationale bekendheid als vanzelf een prominente
plaats in de museumcollectie in. Daarom schets ik met plezier een beeld van
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deze stripverhalen die stevig in het geheugen van een hele generatie Vlamingen
verankerd zitten.

1. `Klassieke' strips?
De stripkunst in Vlaanderen is nog steeds geen honderd jaar oud, maar toch
wordt binnen de stripwereld nu al met duidelijk onderscheid gesproken over
enerzijds klassieke, anderzijds hedendaagse strip. Dit onderscheid lijkt me deels
gebaseerd op een tijdscriterium en deels op een aantal genrekenmerken. Met
klassieke strips worden meestal de strips bedoeld die voor 1959 gelanceerd
werden en die zich voornamelijk op kinderen richten. Deze strips zijn alle
gemakkelijk leesbaar, het hoofddoel is amusement en de moraal strookt met de
heersende opvattingen van het moment. Niets mag echt choqueren. Maar de
term wordt bij uitbreiding ook gebruikt voor kinderstrips die na 1959
verschenen en die qua stijl aansluiten bij de vroegere strips. Het gebruik van de
term `klassiek' is trouwens frappant: het impliceert bijna dat het statuut van deze
jonge pioniersstrips onbetwist is, misschien dankzij de grote populariteit die ze
tot op heden genieten.
Binnen het bestek van deze bijdrage concentreer ik me op de periode van
de jaren '20 tot 1959. Gedurende deze periode wordt het leeuwendeel van de
strips eerst in afleveringen gepubliceerd in kranten en tijdschriften om later als
album te verschijnen. De keuze voor de einddatum valt op 1959, omdat in dat
jaar in Frankrijk het tijdschrift Pilote wordt opgericht. Pilote richt zich voor het
eerst op iets oudere lezers en luidt het begin in van de Europese stripproductie
voor volwassenen, die zowel thematisch als grafisch zal uitwaaieren in alle
mogelijke richtingen, op zoek naar nieuwe narratieve mogelijkheden.
De klassieke strips waar ik het hier over evil hebben, zijn alle meer dan
vijftig jaar oud. Toch bekoren ze nog steeds jonge lezers in Belgie, Nederland en
Frankrijk, en zelfs ver buiten de Europese grenzen, al hebben de auteurs het
tijdelijke inmiddels voor het eeuwige ingeruild. De populariteit van de strips
heeft te maken met de bijzondere kwaliteit, maar ook omdat een krachtige
uitgever blijft investeren in promotie voor deze reeksen. De vergelijking met het
heden en een blik op de toekomst van de Vlaamse uitgevers leveren bovendien
een interessant inzicht in onze stripproductie op.
Een tweede reden om de editoriale context te belichten, is dat deze context
onmiskenbaar de vorm van onze klassieke stripreeksen beinvloed heeft. Meer
zelfs, veranderingen in deze context zorgen ervoor dat het klassieke striptijdperk
stilaan zijn einddatum nadert.
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2. Editoriaal landschap 1910-1940
Hoewel we vandaag de dag bij stripverhalen in de eerste plaats denken aan de
stripalbums die in de boekhandel te koop zijn, werden bijna alle kinderstrips
voor 1959 eerst gepubliceerd in een krant of tijdschrift. Deze voorpublicaties
boden de uitgever de mogelijkheid te peilen hoe de interesse van het publiek zou
zijn, alvorens te investeren in een albumuitgave, en andersom wisten de lezers
bij de aankoop van een album al vrij precies wat voor waar ze voor hun geld
zouden krijgen. Zelfs van de beroemdste tekenaars zijn strips te vinden die
wegens de negatieve of lauwe respons van het publiek niet in albumvorm
werden uitgegeven.
Het waren hoogtijdagen voor de geschreven pers aan het begin van de
twintigste eeuw. De alfabetiseringsgraad steeg gevoelig door de leerplicht die in
1914 werd ingevoerd en die bepaalde dat kinderen tot 12, later tot 13 en
tenslotte tot 14 jaar onderwijs moesten volgen. Steeds grotere groepen van de
bevolking kregen toegang tot de geschreven pers. In Amerika vochten
persconcerns een bikkelharde strijd uit om de greep op de massa's. In Europa
probeerden vele kranten ook de jongste lezers te bereiken met bijzondere
bijdragen voor de jeugd. Daarnaast kwamen persmagnaten met weekbladen voor
het hele gezin, voor de man, voor de vrouw en voor de jeugd.
Persagentschappen verkochten (vertalingen van) inhoudelijke artikels en vaak
ook illustraties en beeldverhalen aan de hoogste bieder en namen zo een
belangrijke plaats in. Te midden van dit commercieel gewoel trachtte de
katholieke clerus de spirituele vorming van de jeugd te verzekeren met
verantwoorde eigen uitgaven.
Strips duiken in Belgie voor het eerst op in de zogenaamde
`Mannekensbladen', bladen voor de jeugd, vanaf 1911. Deze bladen worden
grotendeels gevuld met buitenlandse gags en vertaalde strips, maar ook een
Antwerpse tekenaar genaamd W. Seghers levert enkele gags en tekststrips aan
Mannekensblad (De Weyer 2005: 13). Het bestaan van dit blad is echter van
korte duur. In een poging om meer vat te krijgen op de geestelijke vorming van
de scholieren, geeft de uitgeverij van de Abdij van Averbode vanaf 1920
jeugdbladen uit met tekenverhalen in de stijl van Epinal — een reeks prentjes met
moraliserende onderschriften — en of en toe korte vertaalde strips. In Nederland
is er al vanaf 1922 een echt stripblad. In Belgie is het wachten totdat Herge na
vele illustraties en een tekststrip zijn eerste echte strip uitwerkt. En in 1929 met
de voorpublicatie in Le Petit Vingtieme, het supplement voor de jeugd bij de
conservatieve Franstalige krant Le Vingtieme Stecle, meteen een storm van
succes oogst. De oplage van de krant lag tot vier keer hoger op de dag dat Le
Petit Vinglieme met avonturen van Kuifje verscheen. Het eerste onathankelijke
tijdschrift dat enkel strips later.
Dat strips zo algemeen de kop opsteken, tot zelfs bij de paters van
Averbode, bewijst dat het communicatief vermogen en de evidente
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aantrekkingskracht op jongeren duidelijk het wantrouwen tegenover dit uit
Amerika ingevoerde medium deed wegebben. Ook het succes van Kuifje, die
tussen zijn avonturen door keurig en conservatief wereldonderricht gaf, deed
hier veel goed aan.
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Herge, Kiiifie in het land van de Sovjets

In de meeste bestaande beschrijvingen van het vooroorlogse striplandschap
wordt geen melding gemaakt van Belgische krantenstrips. Niemand was nog op
het idee gekomen om een tekenaar aan te spreken om dagelijkse afleveringen
van een vervolgverhaal te produceren, net zoals dat in Amerika gebeurde.
Enerzijds leek het werkritme misschien niet haalbaar, anderzijds hadden de
kranten tijdens de crisis van de jaren '30 onvoldoende budgettaire ruimte om een
tekenaar in vaste dienst aan te nemen. Om dezelfde reden nemen maar weinig
kranten voor de oorlog de succesformule van de jeugdbijlage met een eigen
tekenaar over, en dit ondanks het succes van Kuifje.
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3. De eerste krantenstrips 1940-1945
Wanneer duikt dan voor het eerst de krantenstrip op, de publicatievorm die zo
bepalend was voor de Vlaamse stripgeschiedenis? Het eerste voorbeeld vinden
we opnieuw in Franstalig Belgie bij Herge. Bij het uitbreken van de oorlog
kreeg Le Vingtie,me Siecle, de krant waaraan hij verbonden was, een
publicatieverbod van de bezetter. Herge stapte over naar Le Soir. Door de
papierschaarste tijdens de oorlog werd in 1941 beslist om niet langer de
gebruikelijke twee pagina's per week te publiceren in een supplement voor de
jeugd, maar een minuscuul verkleind strookje per dag. Een deel van De Krab

met de Gulden Scharen, De Geheimzinnige Ster, Het Geheim van de Eenhoorn
en De Schat van Scharlaken Rackham en een deel van Zeven Kristallen Bollen
werd op deze manier voorgepubliceerd. In deze avonturen ontwikkelt Herge een
stijl die meer aanleunt bij de krantenstrip: iets minder gedetailleerde maar
duidelijk leesbare tekeningen, en spanningsopbouw en verhaalontwikkeling per
strookje.
In Vlaanderen heet de eerste tekenaar die carriêre maakt via dagstrips
Willy Vandersteen. De jonge Vandersteen zette zijn eerste stappen als
striptekenaar tijdens de oorlogsjaren in een jeugdsupplement bij een krant.
Volgens de biografie van Van Hooydonck (Van Hooydonck 1994: 41) haalt
Vandersteen in 1945 zelfs de hoofdredacteur van De Nieuwe Standaard over om
zijn strips dagelijks in de krant te plaatsen a rato van hvee strookjes per dag.
Vandersteen droomt ervan lezers dag na dag te boeien met amusante avonturen
die telkens weer op een spannend moment eindigen. Die fascinatie voor het
dagelijkse vertellen zou hij volgens Van Hooydonck al aan het eind van de jaren
'30 hebben opgepikt in een artikel over de Amerikaanse krantencomics (Van
Hooydonck 1994: 20).
Terwijl Herge zich na de oorlog haast om het tijdschrift Kuifie op te
richten waar hij meer artistieke vrijheid geniet dan in de krant, schrikken het
hoge werkritme en de beperkingen van het genre Vandersteen allerminst af. De
motivatie en houding van deze auteurs, die een voorbeeld en inspiratiebron
waren voor een generatie striptekenaars, beinvloedt tot vandaag de houding van
lezers, auteurs en critici tegenover de krantenstrip aan beide kanten van de
taalgrens. Herge staat voor het met zorg geconstrueerde eindproduct,
Vandersteen voor het volkse lees- en vertelplezier.

4. Krantenstrips in Vlaanderen
Elk publicatiekanaal zal echter voor de striptekenaar bepaalde beperkingen met
zich meebrengen. Die beperkingen kunnen van materiele aard zijn, zoals de
lengte van de publicaties of het publicatieritme, maar ze kunnen ook de inhoud,
strekking of vorm van de strip tot voorwerp hebben.
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Het eerste en belangrijkste kenmerk van de krantenstrip is het publicatieritme.
Elk van de grote Vlaamse kranten had in de tweede helft van de twintigste eeuw
zijn eigen dagstrip. Van deze strips verscheen 5, 6 of 7 maal per week een
aflevering van 2 strookjes, afhankelijk van het al dan niet verschijnen van de
krant op zaterdag en zondag. Als een tekenaar het jaar rond krantenstrips
tekende, konden jaarlijks drie a vier nieuwe albums van ongeveer 56 pagina's op
de markt gebracht worden. Ter vergelijking: van de commerciele bestsellerreeks
Largo Winch van de Franstalige auteurs Jean Van Hamme en Philippe Francq
verscheen tussen 1989 en 2009 in het beste geval 1 album per jaar. Maar het
hoge publicatieritme impliceert voor de tekenaar van een krantenstrip niet alleen
een hoge werkdruk. De lezers van de krant moesten dag na dag meegesleept
worden door de strip. Een echte krantenstrip eindigt dan ook vaak met een
cliffhanger, een hachelijke, mysterieuze of gevaarlijke situatie die lezers
reikhalzend doet uitkijken naar de volgende krant.
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Cliffhanger Stake en Wiske, De Stierentemmer, p. 17, strookjes III-IV

Tussen de cliffhangers door moest het verhaal natuurlijk ook de krantenlezers
amuseren, en bij voorkeur doen lachen. In de Vlaamse krantenstrip gebeurt dat
vaak met verbale of situationele humor. De naamgeving heeft vaak een dubbele
bodem, stereotypen worden bespot en de ongewone personages kruiden het
geheel met hun excentrieke of exuberante reacties. Door de veelvuldige
aanwezigheid van uitvindingen en magische elementen is bovendien niets echt
onmogelijk in de Vlaamse krantenstrip. Zo kan een stripauteur de meest
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uitzichtloze situaties creeren en zijn personages met een druk op de knop op
miraculeuze wijze weer veilig stellen. Deze specifieke mix van ongewone
humoristische en magische elementen Levert een in Vlaanderen pittig
amusementsrecept op.
Een derde kenmerk is dat de Vlaamse krantenstrip bijna altijd een
familiestrip is. Door de publicatie in de krant was de strip voorhanden voor al
wie lezen kon: volwassenen, jongens en meisjes. De strips waren in
tegenstelling tot die van de Franstaligen dan ook vaak opgebouwd rond een
groep personages, zodat alle lezers zich wel in een of ander personage konden
herkennen. In de Vlaamse strips speelden meisjes en vrouwen als
vanzelfsprekend een rol, en dit in jaren voor de feministische golf in de
Franstalige strip.

Voorbeeld van een familiestrip: Familie Nero

Krantenstrips verwijzen in bepaalde gevallen ook naar de actualiteit, zoals ze
beschreven staat in de rest van de krant. Soms waren de strips van de hand van
tekenaars die ook illustraties verzorgden bij de actualiteit. Een tekenaar als Marc
Sleen die politieke cartoons tekende, deinsde er niet voor terug om de door hem
gekarikaturiseerde politici opnieuw op te voeren in zijn dagstrips, of zelfs het
scenario van zijn dagstrip aan te passen aan de actualiteit. Soms richtten
tekenaars zich bewust tot de volwassenen die ook de rest van de krant lezen in
een zijdelings commentaar of een humoristische passage met dubbele bodem.
Deze subtiele venvijzingen naar de actualiteit of naar de tijdsgeest maken deze
krantenstrips voor de aandachtige lezer tot boeiende tijdsdocumenten waarin
ernstige thema's met humor venveven worden in eenvoudig leesbare avonturen.
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5. Kanttekeningen bij de krantenstrip: een typisch Vlaams fenomeen?

Hoewel de krantenstrip zeker een herwaardering tegenover de Franstalige strip
verdient op basis van de hierboven geschetste kenmerken, had de editoriale
context ook zo zijn nadelen. Ten eerste was het aantal tekenaars dat bij de
kranten aan de slag kon, net als het aantal kranten, beperkt. Wanneer een krant
een succesreeks in handen had, wilde ze die bovendien zo lang het succes
duurde, behouden. Voor vernieuwing en jong talent was geen ruimte. Ten
tweede werd het verwachtingspatroon van vele Vlamingen over strips
geconditioneerd door de alomtegenwoordigheid en het succes van krantenstrips.
De Franstalige strips werden nogal gemakkelijk als moeilijk, saai en ernstig van
de hand gewezen, waardoor de deur naar een verruiming van de stripcultuur
gesloten werd. De Franstalige lezers van hun kant zagen de volkse capriolen van
de Vlaamse tekenaars met evenzeer gefronste wenkbrauwen aan. En zo dreven
twee stripculturen in een klein landje stilaan uit elkaar.
Het succes van de krantenstrip in Vlaanderen — oplages van 400.000
albums vormden in de hoogtijdagen van Suske en Wiske geen uitzondering —
staat in schril contrast met de moeilijkheden om deze strips naar buitenlandse
markten to exporteren. Zelfs in Nederland kregen de meeste strips geen voet aan
grond. De vraag die zich opdringt, is dan ook of deze strips in die mate typisch
Vlaams zijn dat ze voor niet-Vlamingen ontoegankelijk worden. De humor en de
vaak geimproviseerde scenario's sloegen in Vlaanderen aan, maar werden in het
buitenland vaak als weinig samenhangend gezien in vergelijking met bestaande
striptradities. In sommige gevallen blijkt bovendien dat een krantenstrip die
perfect aansluit bij wat leeft in Vlaamse huishoudens, in Nederland of Frankrijk
als exotisch wordt ervaren — denken we maar aan Merho's succesreeks over de
familie Kiekeboe. Maar de enige echt goede reden voor het mislukken van de
buitenlandse uitgaven is mijns inziens het feit dat de export vooral gericht was
op de albummarkt, tenvijl de voorpublicaties in de krant als een bijproduct
werden gezien en niet als een essentieel deel van de leescultuur en het
commerciele succes.

6. Striptijdschriften in Franstalig Belgie

Aan de andere kant van de taalgrens verschijnen strips tijdens en na de oorlog
intussen voornamelijk in een ander publicatietype: het gespecialiseerde
striptijdschrift. In 1938 zag Spirou (Nederlandstalige editie Robbedoes) het
levenslicht, dat eerst nog gevuld werd met Amerikaanse importstrips, maar dat
onder druk van de oorlogscensuur at gauzy overschakelde naar inheemse
bijdragen. In 1946 richtte Herge, Belgies meest succesvolle tekenaar tot dan toe,
Tintin (Nederlandstalige editie Kuifje) op. In tegenstelling tot de Vlaamse
striptijdschriften konden deze onafhankelijke weekbladen zich wel gedurende
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langere tijd handhaven. Spirou verschijnt nog steeds en is daarmee het
langstlopende striptijdschrift in Europa (de Nederlandstalige editie werd in 2005
stopgezet), Tintin werd in 1989 na 43 jaar definitief opgedoekt (de
Nederlandstalige editie in 1992).
Het werkritme op de tijdschriftenredactie liet aanzienlijk meer ruimte voor
reflectie tijdens het creatief proces. De meeste tekenaars leverden wekelijks
twee tot vier pagina's, en kregen tussen twee avonturen zelfs even ademruimte
om de grote lijnen van een nieuw verhaal uit te tekenen. Soms kon een tekenaar
aan het begin van een nieuwe vervolgstrip een paar afgewerkte bijdragen
voorleggen, waardoor hijzelf verder aan de verhaalopbouw van de volgende
afleveringen kon sleutelen. Daarnaast werd op de tijdschriftenredacties vaak in
tandem gewerkt met een scenarist en kregen auteurs van succesvolle reeksen
soms assistenten toebedeeld voor de inkleuring of de decors. De Franstalige
tijdschriftenuitgevers hadden voldoende middelen om deze loonkosten te dragen
met een lezersmarkt die een veelvoud was van de Vlaamse en een
gediversifieerde uitgeversportefeuille van allerlei periodieken.
Een tweede belangrijk verschil is dat de Franstalige tijdschriftenstrips
vaak opgebouwd waren rond een centrale held. Het stripblad richtte zich tot
jongens van ca. 8-15 jaar en werd speciaal door of voor deze groep aangekocht.
Hoewel de ouders vaak over de schouder meelezen, gaat het hier niet langer om
een strip die door het hele gezin geapprecieerd hoeft te worden. Vrouwelijke
personages verschijnen enkel nog in de gekende stereotiepe bijrollen van vamp,
heks, kreng, huisvrouw of eventueel manwijf. De meeste strips worden
opgebouwd rond een jonge avonturier die tot de verbeelding van de lezers
spreekt, al dan niet bijgestaan door een stel vaste kompanen.
In tegenstelling tot de krantenstrip die zijn publiek dag na dag moest
bekoren met zowel humor als spanning, hoefde de tijdschriftenstrip geen
totaalstrip te zijn. Verschillende genres konden zich naast elkaar ontwikkelen,
zolang het tijdschrift maar voor elk vat evils bevatte. Humoristische 1 paginagags, avonturen, detectives, avonturen op zee, historische strips, westerns en
komische westerns vormden samen een gevarieerd weekmenu voor de jeugd,
vol spanning en humor.
Niet alleen binnen de magazines trad er diversificatie op. De twee
belangrijkste tijdschriften, Kuifje en Robbedoes gingen zich tegenover elkaar
profileren. Kuifje specialiseerde zich in de ernstige, goed geconstrueerde en
gedocumenteerde avonturenstrip, tenvijl Robbedoes lichter van toon en Tosser
van tekenstijl was.
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7. Kanttekeningen bij de striptijdschriften: enkel mogelijk op de
Franstalige markt?
Het succes van de Franstalige striptijdschriften en in mindere mate dat van de
Nederlandstalige edities van die Franstalige tijdschriften, inspireerde natuurlijk
ook de Vlaamse uitgevers. Na de oorlog neemt Karel Van Millegem,
hoofdredacteur van de Nederlandstalige Kuifje, het initiatief om een nieuw
Vlaams jeugdblad op te richten. Terwijl andere bestaande bladen al gauw tot
krantensupplementen gereduceerd worden, verschijnt Van Millegems Ons
Volkske van 1949 tot 1992 op eigen kracht. Jammer genoeg werd dit blad
grotendeels gevuld met vertalingen uit Kuifje, die weken of maanden na de
eerste publicatie werden herhaald, en was er in 1955 slechts een Vlaamse
tekenaar in loondienst. Waar ging het dan mis met de Vlaamse striptijdschriften?
Eigenlijk was het klimaat voor nieuwe striptijdschriften in de periode
1945-1960 over heel de lijn ongunstig. Uitgevers bereikten met de krantenstrips
de verkoopsquota en hielden het liefst vast aan dit succesconcept. De
persgroepen hadden met de kleine oplages voor de Vlaamse markt ook zeker
geen grote overschotten op het budget. Slechts weinigen konden de grote
investering die een modern stripblad vereiste dus opvangen. De ondernemende
uitgevers die het toch probeerden, zoals Karel Van Millegem, werden bovendien
geconfronteerd met een tekort aan tekenaars. Door de dominantie van de
krantenstrips, waren er in Vlaanderen nauwelijks meer tekenaars dan
krantengroepen. De tijdschriftencultuur had zich in Wallonie door flinke
investeringen in prestigieuze magazines weten te vestigen en had zijn voordeel
gedaan met het tijdens de oorlogsjaren opgebouwde lezerspubliek. In
Vlaanderen was er sowieso minder vraag naar tijdschriftenstrips doordat lezers
geconditioneerd waren door een ander type strip en de beperkte vraag van de
toplaag werd opgevangen door de Nederlandstalige edities van Kuifje en

Robbedoes.
Kortom, voor uitgevers was een striptijdschrift een gewaagde investering,
auteurs gokten liever op een prototypische carriêre via de krant naar het
voorbeeld van Vandersteen en lezers waren geen vragende partij om een nieuw
type strip aan een hogere prijs te ontdekken.

8. Willy Vandersteen: de stamvader van de krantenstrip tekent voor
weekblad Kuilje
In het hier geschetste editoriale landschap mag dan wel een taalgrens lopen, er is
vrij verkeer van mensen en goederen en de meeste Vlaamse auteurs hebben in
deze periode nog netjes Frans geleerd op school. De deur naar de rijke en
ontwikkelde Franstalige markt stond voor de succesvolle en ambitieuze tekenaar
dus altijd open. Twee van Vlaanderens meest bekende klassieke tekenaars zijn
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door deze deur gegaan. Op zoek naar meer geluk en glorie, en met boeiende
resultaten.
Wanneer Herge de Nederlandstalige editie van Tintin lanceert en de
commerciele cijfers vat tegenvallen, gaat hij algauw op zoek naar een
Nederlandstalige succesreeks die de oplages omhoog moet krikken. Willy
Vandersteen, de auteur van Suske en Wiske, gaat gretig op zijn vraag in. Hij is
zelfs bereid om zich aan de editoriale richtlijnen van Herge te onderwerpen en
zijn krantenstrip om te vormen volgens de lijn van het magazine, in ruil voor een
gelijktijdige publicatie in het Franstalige magazine (en dus een toegang tot de
Franstalige markt). Inhoudelijk verdwijnen de personages Jerom, de man van
staal, en Tante Sidonia, die Herge geen interessant karakter vond. Suske en
Wiske worden groter en Blanker, en Wiske krijgt een net burgerkapsel en fijne
manieren. Lambik verandert van een vat lompe onnozelaar in een relatief
serieuze gentleman, die mee op avontuur trekt. De scenario's zijn een stuk
rechtlijniger en de historische decors zijn schitterend gedocumenteerd. Grafisch
zijn de tekeningen verfijnder, de decors meer gedetailleerd en de paginaindeling harnionieuzer. Vandersteen tekent tijdens de periode 1952-1959 zeven
volledige albums voor het weekblad Kuifje, die later worden uitgegeven in de
zogenaamde blauwe reeks.

Suske en Wiske, De Schat van Beersel, p. 21, strookjes

Maar Vandersteen zou Vandersteen niet zijn, als hij ondertussen niet gewoon
verder werkte aan zijn krantenstrips. Hij blijft dit doen met dezelfde vlotheid en
soepelheid als voorheen, maar besteedt duidelijk meer aandacht aan de
vormgeving onder invloed van zijn tijdschriftenwerk. De personages ondergaan
ook blijvend de invloed van Vandersteens werk voor Herge: Suske en Wiske
behouden hun opgeschoten uiterlijk, Tante Sidonia verliest een stukje van haar
hysterische karakter en neemt actiever deel aan de verhalen.
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9. Morris: een Amerikaanse Be1g
Het verhaal van Maurice De Bevere, alias Morris, volgt een heel andere lijn. Als
bij toeval — om de mobilisering te ontlopen — bevindt de tweetalige Kortrijkzaan
zich tijdens de oorlogsjaren in Brussel, waar hij rechten studeert en bijklust met
tekenwerk in een animatiestudio, waar hij Franquin, Will, Peyo en Jije leert
kennen. Die laatste wordt later een van de sleutelfiguren van het weekblad
Spirou. Zijn parcours zal parallel lopen met dat van deze vriendengroep, die via
Spirou uitgroeien tot internationaal bekende auteurs. In 1946 geeft de eerste
verschijning van Lucky Luke het startschot voor zijn carriére.
Morris liet zich in de eerste plaats inspireren door de Amerikaanse cultuur
en tekenfilms. Hij verbleef van 1948 tot 1954 in de Verenigde Staten, waar hij
zich documenteerde en de technieken van de Amerikaanse tekenaars
bestudeerde. Hij publiceerde er cartoons in de lokale pers, en bleef intussen
afleveringen van Lucky Luke naar Belgie sturen. Zijn werk is in alle opzichten
modern en inventief: hij maakte als eerste stripauteur een parodie van de
western, zijn penvoering is bewust nonchalant, hij is overwegend visueel
ingesteld en brengt vele (teken)filminvloeden de strip binnen. Zijn vrije artistiek
parcours inspireerde later Vlaamse tekenaars als Griffo, Bosschaert of Ferry om
zich in eerste instantie op de Franse markt te richten en hun werk in het Frans
aan te bieden aan een uitgever
Hoewel Morris nooit krantenstrips tekende,
IR WAS 0014 PLOTSELING
was
hij wel een begenadigd karikaturist. Hij
EENST
ICUE VC2AAG NAAR VUURVW
PENS! Of WAPONSANIO ZIT PR i<
illustreerde onder andere enkele malen de
11004 ZONPEO ,
Ronde van Frankrijk voor de krant Het Laatste
teeKLAbliv
Nieuws en publiceerde cartoons in Amerika.
9‘)tlim
Ook in zijn strips maakten de karikaturen van
a
vele beroemdheden, zoals van Hitchcock, een
optreden in een bijrol. Maar verder was Morris
zo ver van de Vlaamse krantenstrips verwijderd
dat velen hem niet langer als een Vlaamse
auteur beschouwen.

is

Alfred Hitchcock in Lucky Luke,
De Postkoels, p. 31, strookje

10. Slotopmerkingen
Intussen is de het laatste striptijdschrift voor de jeugd in Vlaanderen, de
Nederlandstalige editie van Robbedoes, in 2005 opgedoekt. Zelfs wanneer een
striptijdschrift voor 90% gevuld wordt met vertalingen van Franstalige strips, is
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het in Vlaanderen gedoemd om jaar na jaar verliesgevend te blijven.
Belangrijker is echter dat ook de ruimte voor krantenstrips in de krant
vermindert. Wanneer langlopende krantenstrips ophouden te bestaan, wordt niet
langer een opvolger gezocht. Er wordt geen krant meer of minder verkocht of
gelezen als een strip verdwijnt, en kranten verliezen aan strips belangrijke
advertentieruimte. Hoewel er momenteel nog enkele krantenstrips verschijnen in
Vlaanderen, lijkt het stilaan een uitstervende soort.
Hoe kan een commerciele albumuitgever er dan nog voor zorgen dat een
strip voldoende gekend is bij het publiek om het vereiste verkoopspercentage te
halen? Vandaag de dag gebeurt dat vooral door strips te maken over Bekende
Vlamingen (BV's). De tennissters Kim Clijsters en Justine Henin hebben hun
eigen strip, net als de meidengroep K3 en de televisiereeksen EC De
Kampioenen en W817.
Of dit nu de toekomst is van de Vlaamse (kinder-)strip, weet ik niet: het is
in ieder geval niet de enige mogelijke toekomst. Nieuwe partners van uitgevers
zijn intussen op het toneel verschenen, en geven hoop voor de toekomst van de
Vlaamse strip. Het Vlaams Fonds voor de Letteren subsidieert de twee
belangrijkste uitgevers van volwassenenstrips, en ook ontvangen een twintigtal
auteurs werksubsidies. Het aantal professionele auteurs in Vlaanderen is door
deze maatregelen nog nooit zo groot geweest. In Frankrijk zijn veel
volwassenenauteurs op een bepaald moment weer kinderstrips gaan maken, met
enthousiaste reacties van uitgevers en lezers tot gevolg. Waarom zou de
Vlaamse avant-garde, als ze eenmaal de erkenning krijgt die ze verdient, deze
trend niet volgen?
De marktondersteunende werking van het Vlaams Fonds voor de Letteren
staat niet alleen. In een markt waarin voorpublicaties niet meer altijd als
uithangbord kunnen dienen, moeten auteurs zich op andere manieren laten
opvallen. Evenementen als de Boekenbeurs, stripfestivals en -tentoonstellingen
spelen daarbij nu al een belangrijke rol, maar ook het ondenvijs en de
bibliotheken kunnen op stripvlak nog een bijdrage leveren. Want een
stripcultuur zonder lezers, dat is een half succes.
Er is dus gelukkig nog werk genoeg aan de winkel!
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De internationalisering van de Vlaamse strip
Gert Meesters
Universite de Liege
Samenvatting
De traditionele Vlaamse strip is ongewoon populair in de eigen regio, maar
heeft — op Suske en Wiske en enkele andere uitzonderingen na — in het
buitenland nooit een grote bekendheid verkregen. Sinds enkele jaren is het
Vlaamse striplandschap echter grondig aan het veranderen. Jonge auteurs
zetten een heel ander soort strips op de kaart en krijgen daarvoor zowel in
eigen regio als ver daarbuiten erkenning. In deze lezing zal ik die nieuwe
beweging in zijn context plaatsen en enkele boeken gedetailleerder
bespreken, zoals De maagd en de neger van Judith Vanistendael en Over
naar jou van Philip Paquet en Adriaan van Aken.
Tradieni vlamsky komiks je ye vlastni zemi neobyeejne popularni, ale krome Suske en Wiske a nekolika jinych vyjimek - zustal v zahraniei zcela
nepov:simnut/neznamY. V poslednich nekolika letech se ale vlamskY
komiksovy svet od zakladu meni. Mladi autai pfichdzeji se zcela nom
druhem komiks,, a sklizeji s nimi doma i v zahraniei uznani. Ve svem
pfispevku se pokouSim zafadit toto nave hnuti do doboveho kontextu a
popisuji podrobneji nekolik komiksovych knih, jako napf. De maagd en de
Neger (Parma a cernoch) Judithy Vanistendaelove a Over naar jou
(Pfepinam) Philipa Paqueta en Adriaana Van Akena.

Inleiding
Dat de zesde editie van Praagse Perspectieven ruimte maakt voor strips in
Nederland en Vlaanderen doet mij als stripwetenschapper uiteraard plezier. Het
gebeurt niet vaak dat een colloquium over neerlandistiek een belangrijk deel van
het programma uittrekt voor lezingen over stripverhalen. Toch zou ik deze
uiteenzetting over de internationalisering van de Vlaamse strip in het laatste
decennium willen beginnen door de aandacht te vestigen op de problematische
relatie tussen strip en literatuur (cf. Meesters 2008).
Strips lijken de laatste jaren steeds meer opgenomen te worden in een
mime opvatting van literatuur. Literaire tijdschriften als Bzzletin en Dietsche
Warande & Belfort wijdden in 1996 al themanummers aan strips, literaire
uitgevers geven strips uit. Lezingen of internationale colloquia over strips
worden wel eens georganiseerd door literatuurwetenschappers. Er zijn enkele
opvallende gelijkenissen tussen strip en literatuur die de annexatie lijken te
rechtvaardigen. Zowel strips als literatuur worden vaak op papier gedrukt, zijn
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veelal narratief en bevatten tekst. Toch is er een essentieel verschil, dat
gemakshalve terzijde wordt gelaten: strips zijn bij uitstek een visueel medium.
Een strip wordt verteld door de opeenvolging van beelden, waarbij de tekst
doorgaans helemaal geen essentiele rol speelt (cf. Groensteen 1999: 10-12).
In die zin kan het verrassend lijken dat stripauteurs en stripliefhebbers
zich de aandacht vanuit het literaire veld laten welgevallen. Meer zelfs, er is
sprake van een wederzijdse besnuffeling, want de laatste jaren is er een
gevoelige stijging te merken van het aantal verstrippingen van literair werk, van
romans van Gerard Reve of Willem Elsschot tot gedichten van Slauerhoff (cf.
Meesters 2003). De evil van een deel van de stripwereld om bij de literaire
wereld aan te sluiten, culmineert in de sinds enige tijd populaire naam graphic
novel of striproman.
Een sluitende definitie voor graphic novel is een onbegonnen zaak, net
zoals een definitie van een strip (Meesters 1997, Dierick & Lefevre 1998) maar
meestal bedoelt men ermee dat er ook strips worden gemaakt met de
complexiteit van een goede roman. Materieel gezien lijkt graphic novel ook te
slaan op het formaat van de bedoelde strip: een strip op romanformaat, dus
kleiner dan de gemiddelde strip, met een groter aantal pagina's. Een graphic
novel wordt gedistribueerd in de reguliere boekhandel, naast het traditionele
gespecialiseerde kanaal van de stripspeciaalzaak.
Het label graphic novel komt uit de Verenigde Staten. Het werd bekend
door stripauteur Will Eisner, die het gebruikte om zijn eigen strip A Contract
with God (1978) te benoemen. Eisner bedoelde met de term een bepaald soort
strip, namelijk een tekstrijke, roman-achtige strip. Ook voor de strip als medium
in het algemeen bedacht hij een nieuwe naam: sequential art. In Amerika, waar
het woord comics niet verlost raakt van zijn komische bijbetekenis en waar de
mainstream-strip de bijwijlen erg puberale superheldenstrip is, valt Eisners
bezorgdheid om een geschikt etiket voor zijn medium of een genre ervan
misschien te begrijpen. De benaming 'graphic novel' moest als label vooral
statusverhogend werken door de associatie met het prestige van literatuur. In het
Nederlands is strip of beeldverhaal echter een neutrale term zonder uitgesproken
negatieve connotatie. De nood aan een andere naam laat zich bij ons dus niet zo
gevoelen.
Bovendien heeft zo'n apart etiket voor een bepaald soort strip ook
negatieve consequenties. Zo lijkt de term 'graphic novel' naast de term 'strip'
heel vat vooroordelen ten opzichte van de klassieke strip te bevestigen: in
tegenstelling tot de graphic novel zou die laatste geen serieuze thema's kunnen
bevatten en altijd eenvoudig zijn. Het grootste bezwaar tegen de impliciete
vooronderstellingen die huizen in de term 'graphic novel', is de suggestie van
vernieuwing. De term is dertig jaar oud, maar slechts een tiental jaar ruim
doorgedrongen in ons taalgebied. De strip voor volwassenen is echter al zo oud
als de strip zelf. En strips van boekdikte en romancomplexiteit bestaan al zeker
sinds de jaren zestig van de vorige eeuw in mime aantallen. Al klopt de
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vaststelling dat het aantal strips in dit genre vooral de laatste jaren gestaag
toeneemt.
De discussie over zin of onzin van de benaming 'graphic novel' is slechts
een terminologische kwestie, waaraan op zichzelf niet te veel belang gehecht
moet worden. Ik ben er hier alleen even op ingegaan omdat het gebruik van de
term exemplarisch is voor de toenadering tussen strip en literatuur, die
grotendeels op misverstanden en valse venvachtingen is gebaseerd.
Het zij ondertussen duidelijk dat ik strips en literatuur als fundamenteel
verschillende communicatiewijzen bekijk. Dat betekent niet dat ik aandacht voor
strips in het letterkundige programma van een neerlandistiekbijeenkomst
ongepast vind. Tot op zekere hoogte blijven strips en literatuur immers toch
vergelijkbaar. In een ruimere aanpak van literatuur, bijvoorbeeld geinspireerd
door de culturele studies, past uiteraard ook aandacht voor culturele uitingen
zoals het stripverhaal, zolang er maar oog is voor de specifieke eigenschappen
van het medium.
In dit artikel zal ik enkele recente internationaal gerichte Vlaamse strips
gebruiken om te laten zien hoe een analyse van een strip kan verschillen van de
analyse van een prozatekst of een gedicht. Eerst documenteer ik de
ontstaansgeschiedenis van de recente internationale Vlaamse golf, onder andere
door ze tegenover de klassieke Vlaamse strip te plaatsen.

1. Een zichzelf overlevend succes
Voordat ik de klassieke Vlaamse strip en de nieuwe lichting tegenover elkaar
kan zetten, zal ik eerst duidelijk proberen te maken vat ik precies bedoel met de
Vlaamse strip. Net zoals in de literatuur bestaat een groot deel van de
gepubliceerde stripverhalen in Vlaanderen uit vertalingen (zie ook De Vries in
deze bundel), veelal uit het Franse taalgebied. De eigen productie in Vlaanderen
kan wat het aantal nieuwe titels betreft al sinds de jaren zestig van de vorige
eeuw niet meer wedijveren met de import. Voorts bestaat er ook net zoals in de
literatuur een wig tussen Vlaamse en Nederlandse strips. De strips uit
Vlaanderen die in Nederland succes hebben bij een groot publiek, zijn
uitzonderingen. Vice versa eveneens.
De Vlaamse strip, dus de lokale productie in Vlaanderen, kon Lang als vrij
homogeen worden beschreven (zie Meesters 2007a). Die homogeniteit was
vooral het gevolg van het enorme succes van Willy Vandersteen. Zoals in
Nederland Marten Toonder en in Franstalig Belgie Herge, bepaalde Vandersteen
door zijn succes welk genre strips als het prototype of het na te volgen voorbeeld
werd gezien. Vandersteen begon in 1945 met de dagelijkse publicatie van twee
stroken Suske en Wiske (aanvankelijk Rikki en Wiske) in de krant. Die dagelijkse
publicatie was bepalend voor het vertelritme, de tekenstijl en de inhoud van de
Vlaamse strip. Door het hoge publicatieritme van een halve strippagina per dag
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doen de verhalen vaak spontaan aan. Ze zijn minder geconstrueerd dan strips uit
bijvoorbeeld Franstalig Belgie en de verhaalkwaliteit is sterk wisselend (zie
Anthoni in deze bundel).
Door het succes van Suske en Wiske wilde elke krant in die naoorlogse
periode zijn eigen dagelijkse strip. Niet alleen in de studio die Vandersteen al
snel oprichtte, maar ook daarbuiten gingen stripauteurs krantenstrips produceren
die op het model van Vandersteen waren geent. De overgrote meerderheid van
de Vlaamse strips kenmerkte zich tot voor kort door krantenpublicatie,
mengeling van humor en avontuur en een gemengd publiek van kinderen en
volwassenen (zie ook Anthoni in deze bundel). Vooral de specifieke gerichtheid
op kinderen in de basisschool was typisch voor de Vlaamse krantenstrip. In het
buitenland kwam dit soort strips nooit echt van de grond. Suske en Wiske brak
wel door in Nederland en Wallonie en Vandersteen boekte in Duitsland succes
met de western Bessy en de superheldenstrip Jerom, maar daar bleef het bij.
Door het voorbeeld van Vandersteen was een erg nationaal gerichte productie
ontstaan.
Ook nu nog zijn de klassieke Vlaamse strips populair. Oplagecijfers
worden vaak niet vrijgegeven, maar van Suske en Wiske werden in de topperiode
meer dan anderhalf miljoen nieuwe albums verkocht per jaar, zonder de
herdrukken mee te tellen. De gecombineerde oplage van een nieuw album voor
Nederland en Belgie zou op dit moment meer dan 200.000 exemplaren
bedragen. In Vlaanderen zelf zouden Jommeke van Jef Nys en Kiekeboe van
Merho nog meer verkocht worden dan Suske en Wiske, met een verkoop van
bijna 100.000 exemplaren per nieuw album. Het succes is ook of te meten aan de
audiovisuele adaptaties (musicals, films, tekenfilms) en de plaats die de
klassieke Vlaamse striphelden zoals Suske en Wiske, Nero of Jommeke innemen
in het collectieve geheugen van Nederlandstalige Belgen.
Het genre vernieuwt zichzelf de laatste decennia door in te spelen op de
populariteit van tv-figuren. Sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige
eeuw zijn er nog nieuwe succesvolle strips ontstaan op basis van het klassieke
recept, maar deze zijn allemaal geinspireerd door tv-series en bekende
Vlamingen, waardoor deze nieuwe strips over een marketingvoordeel kunnen
beschikken ten opzichte van andere nieuwe strips. De internationalisering
waarover dit artikel handelt, gaat dus niet ten koste van de klassieke Vlaamse
strip, maar kan worden gezien als een nieuwe onderstroom, een ander
stripparadigma dat een toenemend belang krijgt in de totale productie.
Naast de klassieke Vlaamse strip zijn er ook altijd strips gemaakt in
Vlaanderen die niet passen in het zonet geschetste profiel. Meestal ging het dan
om auteurs die direct voor een Franstalige uitgeverij gingen werken. Het
bekendste voorbeeld is zeker Morris met zijn Lucky Luke, maar ook Marvano,
Griffo, Ferry of Steven Dupre gingen werken voor Franstalige uitgeverijen en
maakten strips die beter in de Franse stripcultuur passen dan in de Vlaamse:
verhalen die voor adolescenten en volwassenen bedoeld zijn en die soms in

116

tijdschriften werden voorgepubliceerd, maar niet in kranten. Sommige auteurs,
zoals Bob de Moor en Steven Dupre, deden beide: werken in de Vlaamse
krantentraditie en in de Franse stripcultuur. De auteurs die voor buitenlandse
uitgeverijen werkten, bleven echter uitzonderingen. Hun werk en hun leeftijd
zijn zo divers dat ze moeilijk als een samenhangende groep te bekijken zijn. Net
zoals de klassieke Vlaamse strip nog overleeft, bestaat er op dit moment ook nog
altijd Vlaamse productie die in eerste instantie voor de Franse markt bedoeld is.
Ondanks de nog steeds erg grote populariteit van de klassieke Vlaamse
strip staat de periode van 1983 tot 1998 en dan vooral het begin van de jaren
negentig aangeschreven als een tijd van crisis. Die was niet direct te merken aan
de omzet die strips voor hun uitgevers genereerden. Auteurs konden toen echter
heel moeilijk debuteren, want uitgevers waren niet geneigd in nieuw talent te
investeren. De meest reele carrieremogelijkheid voor een beginnend stripauteur
bestond erin binnen te raken in een studio waar klassieke dagbladstrips werden
gemaakt. Tenvijl in Nederland in de vroege jaren negentig wel af en toe een
artistiek debuut gepubliceerd raakte, waren er in Vlaanderen geen gevestigde
uitgevers die minder klassiek werk wilden publiceren. De Vlaamse strip leek
meer dan ooit op zichzelf teruggeworpen.

2. Het decennium van de internationalisering
2.1 Een betere omkadering
Vanaf het einde van de jaren negentig deed zich een sainenloop van
omstandigheden voor die ervoor gezorgd heeft dat de Vlaamse strip zich stilaan
ontpopt heeft tot een bron van vernieuwing die internationaal erkend wordt (cf.
Meesters 2007b, 2007c). Een eerste stap bestond uit het uitbouwen van een
afzonderlijke opleiding voor stripauteurs binnen een opleiding grafische
vormgeving aan Hogeschool Sint-Lukas in Brussel in 1998. Het was de eerste
opleiding in Vlaanderen die expliciet als een opleiding voor stripauteurs werd
gepromoot. Voordien bestonden al opleidingen waarin aankomende stripauteurs
begeleiding konden krijgen, maar zij moesten dan profiteren van de toevallige
aanwezigheid van praktijkdocenten die strips maakten of voeling hadden met
strips, zoals Ever Meulen en Ferry in Gent. Vanaf 1998 werd de opleiding in
Sint-Lukas Brussel systematischer met theoretische vakken door Pascal Lefevre
en stripateliers onder leiding van Nix en Johan De Moor (beiden van 1998 tot
2008, sindsdien is Ilah er praktijkdocent). Zeker de eerste jaren studeerde er
telkens een handvol studenten af, van vie een belangrijk aantal nu nog steeds
strips maakt: Conz, Simon Spruyt, Olivier Schrauwen, Judith Vanistendael of
Kristof Spaey bijvoorbeeld. Het meest glorieuze moment van de opleiding was
wellicht de spraakmakende thematentoonstelling op het belangrijke festival van
Angouleme in 2004. Andere opleidingen gingen zich in deze periode ook
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explicieter richten op aankomend striptalent, zoals Sint-Lukas Gent of de Karel
de Grote-Hogeschool in Antwerpen.
Geinspireerd door de kwaliteit van jonge lokale auteurs begonnen ook
nieuwe artistiek gerichte uitgevers. Bries (1999-) en Oogachtend (2000-) zijn
beide feitelijk eenmansuitgeverijen die gecrederd werden door gemotiveerde
liefhebbers die vooral de artistiekere Vlaamse strip uitgeven. Johan Stuyck, de
uitgever van Oogachtend, is tegelijk ook docent op Sint-Lukas en gaf dus veel
studenten en pas afgestudeerden van de stripafdeling in Brussel een kans in een
professionele publicatie. Dat werd voor de meesten het tijdschrift Ink., waarvan
Oogachtend tussen 2000 en 2004 zestien nummers publiceerde.
Net zoals in de literatuur verliep de vernieuwing in de Vlaamse strip ook
voor een belangrijk deel via kortverhalen in tijdschriften. Behalve Ink. waren er
bijvoorbeeld ook Demo (alleen voor studenten Sint-Lukas Brussel, 2000-2007),
Parcifal (2005-2006) en Plots (oorspronkelijk Het Salon, 2007-). De
koffietafelbloemlezing Hic Sunt Leones (twee delen) gaf wellicht het sterkste
signaal dat de stripvernieuwers in Vlaanderen de artistieke kant opgingen.
Na de uitbouw van stripopleidingen en het ontstaan van geschikte
uitgeverijen kwamen er ook van de Vlaamse overheid initiatieven. Tot 2001 was
de strip altijd bekeken als een medium dat het zonder subsidie kon stellen. Het
medium -werd kortom geidentificeerd met zijn meest commerciele
vertegenwoordigers. Vanaf 2001 kreeg het Vlaams Fonds voor de Letteren
(VFL) de opdracht om ook een klein deel van zijn budget aan strips to
spenderen. Na een proefperiode werd gewerkt met een budget van 100.000
euro's, dat voornamelijk diende voor productiesubsidies. Tegelijk werd een
bestaande stripprijs, de tsveejaarlijkse Bronzen Adhemar, genoemd naar een
geniale kind-professor in Nero van Marc Sleen, verheven tot de Vlaamse
Cultuurprijs voor Strips en werd er een geldbedrag aan gekoppeld van 12.500
euro. Sinds de officialisering in 2003 werd hij achtereenvolgens uitgereikt aan
de Nederlander Dick Matena en de Vlamingen William Vance, Kim en Willy
Linthout. Het VFL trekt een steeds groter bedrag uit voor strips. In 2006 was het
budget al opgelopen tot 137.000 euro en werden behalve productiebeurzen
vooral veel werkbeurzen uitgereikt.
Vanaf het begin was ook de buitenlandse promotie een onderdeel van het
takenpakket van het VFL. In 2003 en 2004 reisde een tentoonstelling rond
waarin een selectie van Vlaamse auteurs aan buitenlandse uitgevers en
belangstellenden werd voorgesteld. In januari 2009 waren de Vlaamse auteurs
onder impuls van het VFL een soort gastland op het festival van Angouleme,
met een grote tentoonstelling en een uitgebreide vertegenwoordiging van
auteurs.
Ook een Vlaams stripfestival professionaliseerde. Strip Turnhout, het
oudste festival in Vlaanderen, klein begonnen in 1979, verkreeg niet alleen de
eer dat de Vlaamse Cultuurprijs voor Strips werd verbonden aan de al bestaande
festivalprijs Bronzen Adhemar. Sinds 2006 krijgt het onder andere een jaarlijkse
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subsidie van de provincie Antwerpen ten bedrage van 200.000 euro om een
gratis informatief striptijdschrift uit te brengen. Dat werd Stripgid•, waarvan in
november 2009 het zeventiende nummer verscheen.
Kortom, in een decennium werd heel de infrastructuur ten dienste van
stripauteurs gevoelig verbeterd: opleidsingen, subsidies, uitgevers, buitenlandse
promotie, festivals. De resultaten van een betere omkadering zijn
ontegensprekelijk duidelijk in de productie en de receptie. Het aantal debuten is
in het afgelopen decennium gevoelig gestegen. Meer en meer Vlaamse strips
zijn vertaald. Vaak naar voor de hand liggende talen als het Frans of het Engels,
maar ook naar talen als het Hongaars, Spaans of Italiaans. Vernieuwende
Vlaamse strips werden ook genomineerd voor buitenlandse prijzen. Op het
festival van Angouleme haalden Vlamingen in 2006 (Nix), 2007 (Nix en Olivier
Schrauwen), 2009 (Judith Vanistendael) en 2010 (Nix en Judith Vanistendael)
de nominatielijst. Voor de Nederlandse Stripschapspenning in 2006 waren alle
nominaties in de categorie jeugd Vlaams en de jury voegde eraan toe dat
Vlaanderen op dat moment op het gebied van de jeugdstrip nu eenmaal beter
werk afleverde. Gerolf Van de Perre (2004) en Randall.0 (2008) kaapten de
VPRO Debuutprijs weg op het artistiek gerichte stripfestival van Haarlem. Marc
Legendre, een ervaren auteur van vie het werk een radicale intellectuele
herorientering onderging, werd als eerste stripauteur genomineerd voor de Libris
Literatuurprijs in 2008.
Vergeleken met de Verenigde Staten, waar elk jaar wel weer artikelen in
de algemene pers verschijnen met de quasi-nieuwe vaststelling 'Boom! Tchac!
Zowie! Comics Aren't for Kids Anymore', heeft de Vlaamse geschreven pers de
vernieuwing relatief snel opgepikt en geassimileerd. Interviews met auteurs die
passen in de nieuwe, internationaal gerichte strip, verschijnen misschien zelfs
vaker dan teksten over de klassieke Vlaamse strip. Onder andere door de crisis
in de geschreven pers, waar steeds minder geld voorhanden is, zijn er daar
relatief gezien wel steeds minder publicatiemogelijkheden voor de nieuwe
lichting auteurs. Vroeger publiceerde een krant jarenlang dezelfde strip. Suske
en Wiske staat bijvoorbeeld al sinds 1945 in de krant. Nieuw talent moet het
stellen met mogelijkheden op korte termijn, zoals de Focus Knack Stripstrijd
(vanaf 2007) waarbij een jaar betaalde publicatie wordt geschonken aan de
winnaar van een wedstrijd tussen een tiental kandidaten die elk vier weken lang
een bladzijde hebben gevuld met hun strips.
2.2 Internationalisering: inhoud, stij1 en taal?
Inhoudelijk is bij een eerste blik al duidelijk dat de vertegenwoordigers van de
vernieuwing zich niet spiegelen aan de klassieke Vlaamse strip (Meesters 2009).
Ze hebben de invloed daarvan wel ondergaan, maar spiegelen zich evenzeer aan
buitenlandse voorbeelden. Ze zijn er zich ook van bewust dat het Nederlandse
taalgebied niet voldoende groot is om een bevredigende lezersbasis op te
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bouwen voor hun werk. Dat is onder andere te zien aan de ontwijkingsstrategie
die een aantal auteurs en een uitgever hebben ontwikkeld tegenover de
taalbarriêre. Uitgeverij Bries bracht haar eerste publicatie, de bloemlezing Wind,
uit in het Engels, maar niet in het Nederlands. Ook later bracht de uitgeverij nog
boeken in het Engels uit, maar hun aantal neemt af. Bovendien staat de Engelse
publicatie dan soms naast de Nederlandse. Philip Paquet gebruikte Engelse tekst
in zijn eerste boeken Louis Armstrong en Snapshots, Serge Baeken debuteerde
met het Engelstalige The No Stories en Olivier Schrauwen met My Boy. Deze
uitgever en auteurs hoopten door het gebruik van een lingua franca
gemakkelijker te kunnen doordringen tot buitenlandse stripmarkten, maar in de
praktijk is het nodig een buitenlandse uitgever met zijn eigen distributienetwerk
te kunnen overtuigen. Een aantal auteurs zoals Baeken of Paquet is dus
ondertussen overgeschakeld op Nederlandstalige boeken.
Het Engels is niet de enige ontwijkingsstrategie die Vlaamse auteurs die
een internationaal publiek willen aanspreken, gebruiken. Sommigen beseffen
ook goed dat een strip niet altijd tekst nodig heeft en hopen met woordeloze
strips een internationaal publiek te kunnen aanspreken. De woordeloze strips in
een ronde minimalistische stijl van Pieter De Poortere, Boerke en Joe De
Eskimo, bevatten alleen vat paratekst (tekst in het decor), maar geen dialogen of
tekstblokken. Andere woordeloze strips van de laatste jaren zijn bijvoorbeeld
Boodschap uit de ruimte, Pinokkio en Nachtdieren van Brecht Evens en Antisol
van Kim. Niet toevallig zijn Pinokkio en Antisol gemaakt naar aanleiding van
een buitenlands festival. Buiten dat circuit is het immers zelfs met een
woordeloos boek van een Vlaamse uitgever moeilijk om een respectabel aantal
boeken in het buitenland te verkopen. Een lokale uitgever blijkt dan nog steeds
het beste kanaal. Zo kunnen de Franse uitgaven van Boerke als Dickie bij lokale
uitgeverijen als Les requins marteaux of Glenat worden verklaard.
Deze ontwijkingsstrategieen getuigen niet alleen van de blik naar het
buitenland die uit veel recente Vlaamse strips blijkt. Er verschuilt zich ook een
taalprobleem achter. Desgevraagd geven sommige auteurs aan dat ze zich
gemakkelijker kunnen uitdrukken in een beperkt internationaal Engels dan in
geschreven Nederlands. Zij ervaren de Nederlandse standaardtaal als een
artificieel keurslijf als het gaat om dialogen. Voor informele gesproken taal
wordt in Vlaanderen immers veelal een tussentaal gebruikt, een variant van het
Nederlands tussen dialect en standaardtaal. Ondanks het realisme dat auteurs
zouden kunnen bereiken door tussentaal te gebruiken voor stripdialogen,
schrikken ze er vaak voor terug. Geschreven verliest de tussentaal immers haar
natuurlijkheid. Tussentaal spreken is in Vlaanderen in de meeste situaties de
meest ongemarkeerde optie. Tussentaal schrijven is ongewoon, valt op en wordt
daardoor een taalpolitieke handeling die de aandacht afleidt van de inhoud van
de tekst.
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Vernieuwende thema's en stijlen in .Slaapkoppen, Randall.0 (Oogachtend)

Overigens gebruikt de vernieuwende lichting in het algemeen toch vooral het
Nederlands. Woordeloze en Engelstalige boeken blijven een minder belangrijk
deel van de stripproductie. Randall.0 is met Slaapkoppen in verband met
realisme en tussentaal een interessant voorbeeld, want hij last zijn personages
drie persoonlijke voornaamwoorden voor de tweede persoon enkelvoud
gebruiken: jij, u en gij. Daarmee gebruikt hij sociolinguistische mogelijkheden
die Vlaamse sprekers wel, maar Nederlandse sprekers niet hebben. Slaapkoppen
is een dromerige reis, waarin de decors van plaatje tot plaatje radicaal en
volstrekt irrealistisch kunnen wijzigen. Stilistisch valt de inkleuring op. Elk
hoofdstuk krijgt enkele overheersende, sfeervolle kleuren mee. Het kleurgebruik
heeft daardoor meer te maken met sfeerschepping dan met het nabootsen van de
werkelijkheid. Het boek oogstte twee debuutprijzen (op de festivals van
Turnhout en Haarlem) en verschillende vertalingen.
Deze korte beschrijving van Slaapkoppen geeft al een idee van de radicale
vernieuwing die te vinden is in de thematiek en de stijlen van de Vlaamse strip.
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Andere vertelling en still in Ergens waar je niet wilt zijn, Brecht Evens (Oogachtend)

Om maar enkele andere voorbeelden to noemen: auteurs als Brecht Evens (in
Vincent en Ergens waar je niet wil zijn), Reinhart (Hunker Bunker) exploreren
het avontuur en de humor van het dagelijks leven van volwassenen; Gerolf van
de Perre maakt geschilderde verhalen over het hedendaagse China; Conz
experimenteerde met autobiografie (Toen ik nog Naas van de wereld was);
Maarten Vande Wiele maakt dan weer pulpverhalen die ironisch venvijzen naar
mode-illustratie en tv-soaps; Kristof Spaey baseert zich voor zijn stadsverhalen
stilistisch op Amerikaanse comics. Kortom, de nieuwe lichting heeft voor een
grote variatie in stij len en ondenverpen gezorgd. (cf. Meesters 2009)

2.3 Niet noodzakelijk een leeftijdskwestie
Het succes van de ondersteunende maatregelen van de laatste tien jaar betekent
niet dat de nieuwe lichting geen voorgangers of lokale voorbeelden heeft. Sinds
Morris en later auteurs als William Vance konden Vlaamse auteurs al heel
verschillende verhalen maken in heel verschillende stijlen, vooral voor de
Franstalige markt. Maar de echte wegbereiders voor de nieuwe lichting auteurs
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waren in de helft van de jaren negentig in de geschreven pers te vinden. Kim,
Ilah en Nix maakten toen voornamelijk cartoons en grappige strips voor kranten
en weekbladen. Voor het vroege werk van Kim en Nix kon Kamagurka nog als
overheersende invloed gelden, maar later creeerden ze strips met een eigen
logica, respectievelijk onder andere Esther Verkest en Kinky & Cosy. Ilah eiste
met Cordelia voor het eerst een plaats op voor een strip door en over een jonge
vrouw. Zij behandelt voornamelijk de dagelijkse misverstanden en
humoristische kortsluitingen tussen mannen en vrouwen. Hoewel deze auteurs
gewend zijn en blijven om zonder overheidssteun te functioneren, nemen ze als
vanzelf een centrale plaats in tussen de auteurs van de nieuwe lichting die wel
gebruik maken van het subsidiesysteem.
Het ontstaan van meer diversiteit in de Vlaamse strip werkte ook
inspirerend voor auteurs die al jarenlang strips maakten. Marc Legendre, die in
de jaren tachtig en negentig de chaos tot persoonlijke humor verhief in Biebel,
een strip voor vele leeftijden, stapte in het subsidiesysteem om intellectuele
strips voor volwassenen te gaan maken. Verder, zijn tweede strip in dat genre
werd, zoals gezegd, zelfs genomineerd voor de Libris literatuurprijs. Willy
Linthout is de tekenaar van de populaire Urbanus-strip, waarvoor de komiek
Urbanus zelf meeschrijft aan de scenario's. Naar aanleiding van de zelfdoding
van zijn zoon maakte hij de thematisch zwaardere strip Jaren van de olifant, die
hem de Vlaamse Cultuurprijs 2009 opleverde.
Kortom, de doorbraak van een nieuwe lichting auteurs en de creatie van
gedurfder werk door nieuwe en oudere auteurs is het laatste decennium
aanzienlijk gemakkelijker gemaakt door een betere omkadering. De
tentoonstelling op het festival van Angouléme in 2009 was in vele opzichten een
voorlopige bekroning van een tienjarig beleid, dat soms meer op een samenloop
van omstandigheden leek dan een gecoärdineerde manoeuvre. De meest
opvallende resultaten zijn het toegenomen aantal debuten en een stijging en een
goede receptie van vertalingen naar andere talen. Dat laatste is niet
verwonderlijk, aangezien de auteurs zelf hun inspiratiebronnen vaak buiten het
taalgebied zoeken. Het succes is wel relatief. Weinig vernieuwende boeken
halen een hoge oplage. Veelal worden ze gedrukt op 1000 of 1500 exemplaren
in het Nederlands, vat maar een fractie is van de populairste strips in
Vlaanderen, zoals Kiekeboe van Merho en Jommeke van Jef Nys, waarvoor nog
steeds oplagecijfers van ongeveer 100.000 worden genoemd.

3. Vernieuwde Vlaamse strips in het literatuuronderwijs
De verhoogde diversiteit in het Vlaamse striplandschap komt niet alleen de
levendigheid van het medium ten goede, maar heeft ook directe voordelen voor
het literatuurondenvijs. Sinds enkele jaren mag ik enkele college-uren aan strips
wijden in een vak waarin studenten vertrouwd worden gemaakt met de analyse
van literaire teksten 1 Voor moedertaalsprekers van een andere taal dan het
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Nederlands biedt een strip sowieso enkele didactische voordelen: het aandeel
van de taal in de vertelling blijft beperkt, omdat een strip voornamelijk visueel
werkt. Zij die het Nederlands als vreemde taal leren, reageren over het algemeen
heel positief op de verlaging van hun frustratiegraad die met het gebruik van een
strip gepaard gaat. Close reading toegepast op een strip is bovendien
comfortabeler omdat het gemakkelijker is om passages in het verhaal op te
zoeken. Daarnaast kunnen een groot aantal analysetechnieken en literaire
begrippen toch aan de hand van een strip worden uitgelegd. Samen met Wanne
van Hemelrijck heb ik overigens op basis van mijn college-ervaring
lessenreeksen voor het voortgezet ondenvijs ter beschikking gesteld, die met de
nodige aanpassingen ook in een universitair curriculum gebruikt kunnen worden
(Meesters & Van Hemelrijck 2009a).
Strips kunnen dus prima gebruikt worden in literatuuronderwijs, maar dan
moet rekening worden gehouden met de specificiteit van het medium: vooral het
visuele aspect, de interactie tussen tekst en beeld en eventueel de bijzondere
eigenschappen van de tekst in een strip. Over de uitdrukkingsvormen van het
beeldverhaal zijn al uitstekende boeken geschreven, onder andere door Lefevre
en Baetens (1993), Groensteen (1999; 2007) en de erg toegankelijke McCloud
(1993).
Aan de hand van twee strips van de nieuwe Vlaamse lichting - Over naar
jou van Philip Paquet en Adriaan van Aken en De maagd en de neger (twee
delen) van Judith Vanistendael — evil ik hier enkele sprekende voorbeelden
presenteren van de extra analysemogelijkheden die een strip biedt. Deze nieuwe
Vlaamse strips zijn beter geschikt dan de klassieke Vlaamse strip om in
literatuurcolleges te gebruiken, omdat de auteurs van Slake en Wiske of
Jommeke minder creatief omgaan met de expressieve mogelijkheden van het
medium. Bovendien zijn deze nieuwe Vlaamse strips meestal gericht op
volwassenen, vat een hogere complexiteit meebrengt. Daardoor wordt een
analyse dan weer meer de moeite waard, omdat studenten of lezers in het
algemeen de meerwaarde van een systematische analyse bij zulke strips beter

inzien.
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Kleurgebruik in Over naar jou, Paquet & Adriaan van Aken (Bries)
.

Over naar jou is een verstripping is van een theatermonoloog van Adriaan van
Aken, die hij zelf opvoerde in 2002. Hij vormde de tekst om tot strip met de
medewerking van stripauteur Philip Paquet. De strip gaat vergezeld van een
soundtrack die door Youri Van Uffelen, Ephraim Cielen, Rudy Trouve, Tim
Liebaert en David van der Weken speciaal gecomponeerd werd om de
leeservaring te versterken. In Over naar jou volgt Van Aken de gedachtewereld
van een jongeman die pas afgestudeerd is en stilletjes zijn leven op orde brengt.
Hij is door de overvloed aan informatie en nieuws afgestompt geraakt, maar
wordt uiteindelijk wakker geschud door rellen tussen Joden en Arabieren in zijn
eigen stad, een verwijzing naar de toestand in Antwerpen na de racistische
moord op Mohammed Achrak in 2002. Voor meer informatie over de strip
verwijs ik naar Meesters & Van Hemelrijck (2009b).
De tekst van de theatermonoloog is integraal in de strip terechtgekomen
en blijft ook de enige tekst, op enkele minder belangrijke toegevoegde
tekstballonnen na. De auteurs hebben op basis van die tekst inventieve keuzes
gemaakt in de bijpassende beelden, daarin aangemoedigd door het weinig
narratieve karakter van de monoloogtekst. Deze strip nodigt dus uit om de
relatie tussen tekst en beeld te onderzoeken.
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Na een proloog opent de strip met een uitzoomeffect, waarbij de denkbeeldige
camera eerst scenes buiten en daarna scenes binnen in een kamer weergeeft —
het beeld komt via een balkondeur naar binnen, terwijl de gezichtshoek dezelfde
blijft (Paquet & Van Aken 2006: 5) 2 . Ondertussen wordt in de tekst een to dolijstje opgesomd van dingen die het mannelijke hoofdpersonage wil gaan doen.
Bij de tekst Ten job zoeken' staat een plaatje waarin de reling van een balkon,
het achterliggende decor en de achterkant van een naar buiten kijkende kat te
zien zijn. Bij `verhuizen' zijn de kat en de reling nog steeds zichtbaar, maar nu
van binnen in een kamer, waar ook de balkondeur en een computerscherm
zichtbaar zijn. Op het laatste plaatje van die pagina zien we onder de tekst 'de
administratie in orde brengen' nog lets meer van de kamer, met voor het eerst
het hoofdpersonage, vanop de rug gezien, die aan de computer zit met naast hem
een stapel papieren. Kortom, in drie prentjes gaat het van onafhankelijke tekst en
tekening, over een voorzichtig verband (verhuizen — binnengaan in een huis),
naar een parallel, licht pleonastisch verband (administratie in orde brengen —
persoon die precies daarmee bezig lijkt).
Een ander sprekende pagina is pagina 36, waarop een hele reeks typische
onderwerpen uit het nieuws parallel worden geillustreerd met een wandeling
door Antwerpen. Bij `ontwikkelingszaken' toont Paquet een sjofele man die in
vuilniszakken grabbelt; bij `vermiste en vermoorde kinderen' staat een
jongeman met een doodshoofd op zijn T-shirt een geweer te kopen, een
verwijzing naar de straatmoorden door de achttienjarige Hans van Themsche in
2006. Ook de rest van de pagina toont Antwerpse versies van wereldproblemen:
migratie en de conflicten tussen Joden en Palestijnen in Israel.
Over naar jou is een strip in zwart-wit, zoals veel artistieke strips. Vanaf
pagina 56 echter duikt een dominante rode steunkleur op. Het verschijnen van
die steunkleur gebeurt samen met het losbarsten van rellen in de stad. Het
verband tussen de kleur en de rellen is niet moeilijk te maken: rood wordt
dikwijls gelieerd met bloed, geweld en intense emoties. Paquet en Van Aken
gebruiken de kleur hier dus symbolisch, vat in een klassieke Vlaamse strip
meestal niet verwacht kan worden.
Ook het tweeluik De maagd en de neger van Judith Vanistendael kan
lezers of studenten veel vertellen over de relatie tussen tekst en beeld of over de
verschillen tussen vertellen in beelden en vertellen met tekst. De maagd en de
neger is het deels autobiografische relaas van de relatie tussen een jong Belgisch
meisje met een asielzoeker uit Togo. Het eerste deel, 'Papa en Sofie' (2007), is
gebaseerd op het korte verhaal Bericht nit de burcht van schrijver Geert van
Istendael, de vader van Judith. Dit deel vertelt de gebeurtenissen vanuit het
standpunt van de vader van Sofie. In het tweede deel, `Leentje en Sofie' (2009),
krijgen we de versie van dezelfde gebeurtenissen volgens Sofie te lezen. Voor
meer informatie over de strip verwijs ik naar Meesters & Van Hemelrijck
(2009c).
.
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Narratief beeld in De maagd en de neger, deel 1: Leentje en Sofie,
Judith van Istendaels (Oog&Blik/De Bezige Bij)

Papa en Sofie biedt al een waaier van mogelijkheden om tekst en beeld te laten
interageren. In de eerste twee stroken van pagina 12 valt bijvoorbeeld het decor
weg op een cruciaal moment in het verhaal: de eerste, toevallige ontmoeting
tussen Abou, de vriend van Sofie, en haar ouders. Pas wanneer de schok wegebt,
komt het decor terug. Pagina 17 staat de vader letterlijk in zijn hemd, wanneer
hij schoorvoetend, van achter de waslijn met zijn ondernemende vrouw probeert
te praten. Op pagina 8 worden de machtsverhoudingen weergegeven door
middel van het vogelperspectief en kikkerperspectief. Op pagina 51 verandert
een formalistische ambtenaar langzaam in een hyena, als uiting van het dalende
respect dat de vertelinstantie voor hem kan opbrengen.
Interessanter nog dan de individuele expressiemogelijkheden van het
beeld of de relatie tussen tekst en beeld in Papa en Sofie is een algemene
vergelijking tussen Papa en Sofie en Leentje en Sofie. De laatste is gemaakt
zonder een voorafgaand kort verhaal als tekstuele basis. Papa en Sofie bevatte
hier en daar wel eens een tekstloze pagina, maar steunde toch sterk op dialogen
en tekstblokken. Leentje en Sofie wordt vooral visueel verteld. Dat resulteert in
een scala van tekstloze pagina's die elk op een andere manier een deel van het
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verhaal vertellen. De toenadering tussen Sofie en Abou wordt bijvoorbeeld
verteld op pagina 17 door ze een zittend dansje to laten uitvoeren op een bank in
een park. Op het eerste plaatje zitten ze nog zedig naast elkaar; op het laatste
plaatje liggen ze op elkaar op de bank. De elf plaatjes tussenin geven de
gevarieerde choreografie weer die tussenin ligt. Pagina 18 tot 21 tonen een
woordeloze vrijscêne, waarbij de plaatjeskaders wegvallen en de personages
kriskras over de pagina kunnen bewegen. Op pagina 47 en 48 vervagen dan
weer de grenzen tussen realiteit en herinnering in enkele woordeloze pagina's
waarin de gewelddadige herinneringen van Abou uit Togo eerst vorm krijgen in
de rook van een sigaret en daarna in de diepte van het zeewater.
Conclusie
De opname van het beeldverhaal in een uiterst ruime opvatting van literatuur
kan voor beide media een verrijking inhouden, maar bij studie of beoordeling
mag niet alleen uitgegaan worden van de overeenkomsten. Daar zou de strip
altijd nadelig uitkomen. In deze bijdrage heb ik getoond hoe strips van de
nieuwe Vlaamse lichting creatief gebruik maken van de (visuele) mogelijkheden
die hun expressievorm hen biedt.
Deze visuele verteltechnieken worden over het algemeen meer en diverser
gebruikt door de nieuwe Vlaamse lichting dan door de klassieke Vlaamse
auteurs. In deze bijdrage heb ik uitgebreid toegelicht hoe het laatste decennium
die internationaal gerichte Vlaamse strip ontstaan is en hoe ze ondersteund
wordt. De Vlaamse strip heeft het laatste decennium aan complexiteit, diversiteit
en maturiteit gewonnen, maar de vemieuwing speelt zich of op een kleine
schaal, waardoor veel beginnende auteurs bewust verhalen maken voor een
internationaal publiek.
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Noten
I Textes litteraires neerlandais I eerste bachelor Langues et litteratures modernes, docent K.
Steyaert.
2 In het boek zijn de pagina's niet genummerd. Ik begin to tellen vanaf de eerste pagina van het
verhaal.
,
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Vernieuwing in de Nederlandse strip: stigma's en etiketten
Rudi de Vries
Rijksuniversiteit Groningen
Samenvatting
De gespecialiseerde Nederlandse stripwereld, die pas in de jaren zeventig
van de vorige eeuw ontstond, had weinig banden met de
geinstitutionaliseerde boeken- en cultuurwereld, waardoor de strip in een
isolement terecht kwam. Het hybride karakter van strips, waarin beeldende
en narratieve elementen beide belangrijk zijn, was daar mede debet aan.
Sinds de jaren negentig is een geleidelijke kentering zichtbaar, die
samenhangt met een grotere ontvankelijkheid voor populaire cultuur in het
algemeen. Ook literaire uitgevers worden actief op stripgebied. Het hybride
karakter van de strip staat echter nog steeds een definitieve canonisering in
de weg.
Uzce specializovany svét komikszi, kterj; se vytvofil v sedmdesatf,ch letech
minuleho stoleti, met nedostatek kontaktu s institualizovanym kndnim a
kulturnim prostledim, eind se komiks dostal do izolace. Oasteené na tom
nest vino hybridni charakter komiksu ye kter*h je dtilezita jak narativni a
tak obrazna slozka. Od devadescitj;ch let se cld pozorovat postupncr zména,
ktera .s•ouvi.vi s nistem akceptace populcirni kultury. Vyclavanim komiksii se
zaanaji zabfrat take litercirni nakladatelstvi. Ov:s'em hybridni charakter
komiksu stale jegté stoji v cest feho definitivni kanonizaci.
,

Inleiding
Het feit dat op een academisch colloquium zoals Praagse Perspectieven strips
centraal staan, zegt iets over de huidige mate van legitimiteit van de strip als
medium of als worm van literatuur. Dat heeft alles te maken met
maatschappelijke processen, en de weerslag daarvan op het literaire en het
academische circuit.
Literaire uitgeverijen bepalen in eerste instantie zelf of ze een boek als
literatuur op de markt willen brengen. Een stripuitgave bij zo'n uitgever kan als
een statement worden beschouwd, waaraan zowel marketingoverwegingen als
aannames omtrent de conventies en de machtsverhoudingen in het literaire veld'
ten grondslag liggen. Het is na publicatie enerzijds aan de markt, inclusief
boekhandels, anderzijds aan de critici in algemene en vakspecifieke media, aan
beleidsmakers en aan de theoretici aan universiteiten, om te bepalen of ze aan dit
spel meedoen. Er zijn de laatste jaren relatief veel strips door literaire uitgevers
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gepubliceerd (Boerstra 2003, Baetens 2004), maar hoe zijn ze daar
terechtgekomen? Daarvoor is een lange weg vol obstakels afgelegd.

1. Strips als zelfstandig medium: stigmatisering
Strips zijn in Nederland tot na de Tweede Wereldoorlog buiten vrijwel alle
maatschappelijke discussies gebleven. Ze werden gezien als onbeduidend
vermaak (De Waal 2008: 123). Striptijdschriften waren vooral op de jeugd
gericht, en ovenvegend met tekststrips gevuld. Strips met tekeningen waarin
tekst was geintegreerd, zoals bij de van oorsprong Amerikaanse balloon-strips
het geval is, waren in de minderheid. Het was blijkbaar niet de moeite waard er
veel aandacht aan te besteden, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
Hollywoodfilms, die sterk werden bekritiseerd vanuit intellectuele hoek. 2
Pas vanaf eind jaren veertig komt er een golf van kritiek op de
beeldromans, zoals de boekjes waarin complete stripverhalen worden verteld,
dan worden aangeduid. Deze strips hebben niet meer een uitsluitend op jonge
kinderen gerichte inhoud, de balloons ofivel tekstballonnen vervangen de tekst
onder de afbeeldingen, en de inhoud kan gewelddadig of sensationeel zijn. De
beruchte brief uit 1948 van het Ministerie van Ondenvijs aan alle scholen,
waarin strips zo ongeveer in de ban worden gedaan, en memo's van bibliotheken
spreken boekdelen en dragen aanzienlijk bij aan een zeer negatief imago van
stripboeken als zelfstandig medium (Kousemaker & Kousemaker 1979, Sanders
1990, Thomassen 2000). 3
Hierin staat Nederland in die tijd zeker niet alleen: in bijna alle westerse
landen zijn dergelijke tendensen waarneembaar. Frankrijk stelt een wet in om
jeugdliteratuur te censureren (Crepin & Groensteen 1999), in Amerika worden
tijdens door de overheid georganiseerde hoorzittingen stripuitgevers en
tekenaars tot de orde geroepen (Lopes 2009). Er vinden daar zelfs
georganiseerde verbrandingen van stripboeken plaats (Lopes 2006). De
achterliggende oorzaak van deze aanval op strips is de angst van de overheid en
andere instituties voor een ontsporende jeugd, in een tijd van wederopbouw.
Deze acties hebben zoveel impact dat de markt voor strips inzakt, en dat
uitgevers helemaal ophouden met het publiceren van stripboeken of aan
zelfcensuur gaan doen (Lopes 2009, Nyberg 1998). Strips krijgen hierdoor lange
tijd niet de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen tot een medium dat
aantrekkelijk kan zijn voor een vat ouder publiek. In Nederland betekent dit dat
uitgeverijen die strips aan de man brengen steeds moeten aantonen dat de
stripuitgaven onschuldig zijn en liefst wel een zeker educatief gehalte hebben.
In zekere zin raken strips door de gebeurtenissen in de jaren veertig en
vijftig gestigmatiseerd (Lopes 2006). Niet alleen hebben ze een lage status in
vergelijking met andere media en cultuuruitingen, ze zijn ook schadelijk en
alleen in het gunstigste geval onschuldig vermaak voor kinderen. Het gaat bij
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deze stigmatisering met name om ballonstrips zoals gepubliceerd in
beeldromans of in striptijdschriften. Krantenstrips werden ontzien: strips zijn
daar geen zelfstandig medium, maar slechts een marginaal onderdeel van een
ander medium. In Nederland hadden de krantenstrips uit die tijd bovendien nog
het voordeel dat ze vooral bestonden uit tekststrips. Dit verklaart waarom het
werk van Marten Toonder en de medewerkers van zijn Toonderstudio's
positiever werd beoordeeld dan andere stripverhalen: het ging hier immers voor
een groot deel om tekststrips in kranten.

2. De uitzondering op de regel: Marten Toonder en De Bezige Bij
De bekendste strip van Marten Toonder is die rond 011ie B. Bommel en Tom
Poes. De verhalen rond de beer en de poes verschenen voor het eerst in 1941, en
wel in De Telegraaf; toen nog alleen met Tom Poes in de hoofdrol (Dijkstra
2003: 12; Haal Bommel in httis! 2001). 4 De vorm van deze bekendste strip van
Marten Toonder was niet bepaald vernieuwend: plaatjes en tekst waren
gescheiden, en van ballonnen maakte Toonder geen gebruik. Niet omdat hij hier
zelf bezwaren tegen had, maar omdat de redacteur van de Telegraaf het niet
Wilde: Wolkjes met teksten kunnen we niet gebruiken. Die bevorderen de
leesluiheid.' (Toonder 1998: 372). Door de scheiding tussen woord en beeld in
krantenstrips bleef de suggestie overeind dat het om een geillustreerd
kinderverhaal ging en niet om een beeldverhaal. In het geval van Tom Poes is
het puur door de interventie van een Telegraaf-redacteur dat de 'Tom Poes'strips de vorm kregen die ook werd aangehouden toen de meerderheid van de
strips in westerse landen, en ook in Nederland, wel al van ballonnen was
voorzien.
Hoewel de vorm dus conventioneel was, maakte deze strip een evolutie
door waardoor de strip als geheel wel degelijk vernieuwend genoemd kan
worden. Waren de verhalen in de jaren veertig nog vooral op jeugdigen gericht,
vanaf de jaren vijftig, toen 011ie B. Bommel de hoofdrol al was gaan spelen,
richtten de verhalen zich op een volwassener publiek. Toonder's universum vol
typische karakters raakte steeds verder ontwikkeld, zijn taalgebruik werd steeds
markanter, en de thema's werden serieuzer en maatschappijkritischer (Dijkstra
2003: 24). Bekrompenheid, bureaucratie en angst voor het nieuwe en ongewone
behoren tot die thema's, maar ook onderwerpen als kuddegeest, kapitalisme,
ontsporing van de wetenschap en milieuvervuiling ging Toonder niet uit de weg.
In de jaren zestig k'vam deze evolutie van de thematiek al tot een zeker eindpunt
(Dijkstra 2003: 24). Eerder al, in 1954 werd Marten Toonder gekozen tot lid van
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en kreeg hij op die manier
erkenning voor het tekstuele deel van zijn strips (Dijkstra 2003: 13). Met 011ie
B. Bommel en Tom Poes doet de strip dan haar entree in de Nederlandse
literaire wereld.
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Al eind jaren veertig verschenen er ook bundelingen met 'Tom Poes'-verhalen
bij De Bezige Bij (Roegholt 1972: 248-250). Geert Lubberhuizen, de oprichter
en lange tijd de stuwende kracht van deze uitgeverij, kende Toonder uit de
verzetsbeweging in de oorlogsjaren. Lubberhuizen geloofde er heilig in dat hij
met het binnenhalen van Toonder een gouden greep had gedaan. Tom Poes en
011ie B. Bommel waren als krantenstrip immers zeer populair. De Bezige Bijuitgaven van Tom Poes uit de jaren veertig en vijftig kenden uiteenlopende
fin-mats, maar verkochten niet goed. De Bezige Bij zocht nog steeds naar een
goede formule voor het uitgeven van de verhalen. In 1967 kwam Jo van
Campen, een van de verkopers van De Bezige Bij, in samenspraak met
boekhandels op het idee om de plaatjes boven de Bommelverhalen uit de
oorspronkelijke krantenstrips zo to verkleinen dat ze op een bladzijde van een
paperback pasten (Roegholt 1972: 248-250, Toonder 2001: 87). Dit had
enerzijds tot gevolg dat de afbeeldingen minimale proporties kregen, en
anderzijds dat de tekst er onder veel meer plaats in beslag nam (zie afb. 1).

[Mb 11 Beeld-/tekstverhouding van de originele Tom Poes- en 011ie B. Bommelkrantenstrips
(rechts) en van de Bezige Bij-paperbacks (links).
Toelichting: in beide formaten staan de afbeeldingen boven (licht grijs) en de tekst onder
(donker grijs). In de krantenstrip staat de tekst in twee kolommen, in de paperback in een
kolom.

In 1967 verscheen zo de eerste Bommelpaperback, waarin drie verhalen waren
gebundeld, als 250 e titel in de reeks Literaire Reuzenpocket van De Bezige Bij
(Renders, 2004: 138), later omgedoopt tot BB Literair. Door de eerdere
erkenning in 1954 van Toonder door de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde en de aanhang die hij had onder schrijvers en intellectuelen, 5 wist
De Bezige Bij dat men zich geen buil kon vallen aan de opname van Marten
Toonder in de literaire reeks.
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De timing was ook verder perfect: in de loop van de jaren zestig was de
jeugdbeweging in Nederland, net als elders, steeds belangrijker geworden.
Gevestigde waarden begonnen te kantelen, de drang naar democratisering werd
groter. Provo werd actief, en tijdschriften als Hitweek waren populair. Een en
ander had positieve gevolgen voor de aandacht voor strips in Nederland. Zowel
bij de Provobeweging als onder Hitweek-medewerkers was er voor het eerst
sprake van positieve aandacht voor strips in het algemeen, als onderdeel van de
jongerencultuur (Kousemaker en Kousemaker 1979: 98-99).
In de jaren vanaf 1967 verschenen de Bommelverhalen die Toonder zelf
goed genoeg vond in een reeks van in totaal 48 paperbacks. Dit betrof de
verhalen die hij vanaf begin jaren vijftig had geschreven (Matla 1998: 88-91) 6 ,
d.w.z. vlak voordat hij officieel erkenning verkreeg als letterkundige. Vanaf de
eerste paperback sloegen deze bundelingen enorm aan en dat is sindsdien
eigenlijk niet meer gestopt. Al decennia lang vormen de Bommelboeken nu een
van de kurken waar De Bezige Bij op drijft. Om het minder respectvol uit te
drukken: een nooit uitgemolken rakende cash cow.'
Het is kenmerkend voor de positie van de strips in Nederland dat bij de
populairste Nederlandse stripuitgave die bij een literaire uitgever is verschenen,
de afbeeldingen zoveel mogelijk werden weggemoffeld, alsof ze van
ondergeschikt belang zijn voor het verhaal. Dat sluit aan op de conventies van
de laat twintigse eeuwse literaire cultuur, die geen romans met illustraties
tolereert (De Bodt 2009: 10): literatuur moet tot haar essentie worden
teruggebracht, en dat is tekst.
Maar de in de paperbacks gehanteerde formule wijkt sterk of van de
heersende opvattingen van stripdeskundigen over vat nu een strip tot een strip
maakt. Volgens striptheoreticus Thierry Groensteen gaat het bij strips in eerste
instantie om een sequentie van beelden (minstens twee dus), waarin iets
narratiefs plaatsvindt. Woorden zijn niet eens een noodzakelijke voorwaarde:
met afbeeldingen alleen kan ook iets worden verteld (Groensteen 2007: 12-20).
Doordat in de Bommelpaperbacks de afbeeldingen tot een minimaal formaat zijn
gereduceerd, komt de nadruk sterk op de tekst te liggen. De kracht van de
verhalen zit hem echter juist in de wisselwerking tussen het visuele en het
vertellende (Dijkstra 2003). Hoewel veel van Toonders uitdrukkingen
bekendheid genieten, verliezen ze hun kracht als ze niet kunnen worden
gekoppeld aan de personages uit de verhalen, en dan dus vooral aan de
afbeeldingen van die personages.
De Bezige Bij had echter goed begrepen hoe de boekenwereld werkte: de
boekhandels konden de Bommelpaperbacks gewoon tussen de romans plaatsen.
Oblong formaat boeken en boeken met het traditionele, grote stripalbumformaat
hadden daar nooit goed tussen gepast. Door het format van de paperback werd
het bovendien legitiem voor een volwassene om een stripboek te kopen: immers,
de plaatjes waren niet essentieel, dus je kon als geinteresseerde lezer van
literatuur niet van kinderachtigheid worden beschuldigd. Het boek zag er net zo
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uit als andere literaire boeken en het werd ook nog eens door een
gerenommeerde uitgever op de markt gebracht, in een reeks waarin veel
bekende schrijvers verschenen. 8
Voor de volledigheid moet worden vermeld dat De Bezige Bij destijds
nog een beperkt aantal andere strips voor een volwassen publiek uitbracht 9 en in
de jaren zeventig naast de paperbacks ook vroege (`oer'-)Tom Poes-verhalen in
het oorspronkelijke oblong formaat op de markt bracht, met evenveel ruimte
voor afbeeldingen en tekst. Het is veelzeggend dat dit juist de vroege, op de
jeugd gerichte verhalen van Toonder waren. Een aantal van deze verhalen werd
uitgegeven samen met Het Stripschap, de Nederlandse vereniging van
stripliefhebbers. Men richtte zich hierbij specifiek op de groep nostalgisch
ingestelde stripfans en die groep was groot genoeg. In 2008 kregen de
liefhebbers van het tekenwerk van Toonder complete genoegdoening: De Bezige
Bij nam toen samen met NRC Handelsblad het voortouw om alle
Bommelverhalen weer in de oorspronkelijke tekst/beeldverhoudingen op de
markt to brengen. to
Resumerend: de plaats van het beeldverhaal in de Nederlandse literatuur,
dat evil zeggen de boeken die door literaire uitgevers bij publicatie van het etiket
literaie werden voorzien, beperkte zich tot begin jaren zeventig hoofdzakelijk
tot de Bommelpaperbacks in het fonds van De Bezige Bij. Toonder was de
Nederlandse uitzondering op de regel dat strips geen literatuur of kunst konden
zun.

3. Vernieuwingen van het stripalbum: auteursalbums
Marten Toonder en zijn medewerkers van de Toonder studio's zijn van groot
belang geweest voor de Nederlandse strips, maar de tekststrips die ze
produceerden behoorden tot een uitstervend genre. Overal werden ze vervangen
door ballonstrips en Nederland liep vat dat betreft achter. In Europa was Belgie
lange tijd het centrum van de (ballon)strip. Met name de formule van
voorpublicatie van stripverhalen in striptijdschriften en vervolgens publicatie in
stripalbums, die in Frankrijk, Belgie en Nederland werden afgezet, zorgde voor
bloei van gespecialiseerde uitgeverijen als Dupuis, Lombard en Casterman.
Vanaf de jaren zestig werd geleidelijk aan ook de rol van Frankrijk belangrijk,
vooral door het blad Pilote, het eerste Europese striptijdschrift voor de vat
oudere jeugd, van uitgeverij Dargaud, met als bekendste strip Asterix.
In Nederland werd de succesvolle formule van de Belgische en Franse
uitgevers overgenomen door de VNU uitgeverijen De Geillustreerde Pers,
Spaarnestad en Oberon, via de tijdschriften Pep en Sjors, en later Eppo
(Kousemaker & Kousemaker 1979). De bij VNU aangesloten uitgevers
overheersten lange tijd de Nederlandse populaire stripmarkt. In de jaren zeventig
nam het van het striptijdschrift afgeleide stripalbum in Belgie en Frankrijk een
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steeds grotere vlucht: het aantal series en titels nam toe, de verkoop van de
albums liep goed. In Nederland bleef de VNU-leiding echter lange tijd
argwanend tegenover het fenomeen stripalbum. Dit had alles te maken met de
herkomst van de VNU-groep uit de tijdschriftenbranche: de albums hadden
immers meer weg van een boek dan van een tijdschrift. De stripalbums bleven
hierdoor een frerndkeirper (Johannes & Cohen de Lara 2005). Pogingen van
redacteuren om hun bazen ertoe te bewegen het stripalbum als nieuwe uiting van
de strip serieuzer te nemen en te zorgen voor een goede promotie en distributie,
hadden maar weinig succes (Harren 2009, Van der Heide 2009, Middeldorp
2009, Welleman 2009). Pas in de tweede helft van de jaren zeventig veranderde
dit: het aanbod van stripalbums van concurrenten werd zo groot dat ook VNU
niet kon achterblijven, en via de uitgeverijen Oberon en Big Balloon werden
talloze stripalbums, zowel in vertaling als oorspronkelijk Nederlands, op de
markt gebracht. Dit waren aanvankelijk overwegend op jongeren gerichte
verhalen in uiteenlopende genres.
Inhoudelijke vernieuwingen kwamen in de jaren zeventig uit Frankrijk,
mede als gevolg van de woelige gebeurtenissen in mei 1968, en als reactie op de
Amerikaanse undergroundstrip (Kousemaker & Kousemaker 1979, Miller
2007). Striptekenaars eisten meer creatieve vrijheid en begonnen eigen
tijdschriften en uitgeverijen. Het werk van tekenaars als Moebius was duidelijk
voor een (nog) ouder publiek bedoeld dan de doelgroep van Pilote. Midden
jaren zeventig was Futuropolis een van de eerste Franse gespecialiseerde
stripuitgeverijen die luxueuze stripalbums uitbracht, waarmee recht werd gedaan
aan de artistieke ambities van jonge tekenaars als Tardi en Bilal (Miller 2007).
Deze vernieuwingen werden later ook opgepikt door de traditionele,
commerciele jeugdstripuitgeverijen, waaronder Casterman en Dupuis. Naast de
jeugdstrip brachten de uitgeverijen nu ook langere, ambitieuze beeldverhalen op
de markt voor een ouder publiek, waarin de tekenaar vrij spel kreeg, niet meer
gehinderd door (zelf)censuur. Qua uitstraling zijn deze als auteursalbums
aangeduide stripboeken, waarvan een groot aantal ook in het Nederlands werd
vertaald, vergelijkbaar met romans en arthouse films.
.

4. Bruggenbouwers: Joost Swarte en De Harmonie

In Nederland bleven deze ontwikkelingen niet geheel onopgemerkt. De
veelzijdige en ondernemende tekenaar en vormgever Joost Swarte had in dat
opzicht een sleutelpositie. Hij had begin jaren zeventig strips gepubliceerd in het
Nederlandse undergroundcircuit, en was daar een leidende figuur geworden
(Kousemaker & Kousemaker 1979, Rosenkranz z.j.). Via Willem, de naar
Frankrijk uitgeweken, voormalige Provotekenaar, kreeg hij de kans in Frankrijk
te publiceren bij vernieuwende uitgeverijen en tijdschriften en lcwam hij al vrij
snel terecht bij Futuropolis, de meest prestigieuze stripuitgever van die tijd
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(Swarte 2006, Miller 2007). Met name door zijn ironische, postmoderne gebruik
van de tekenstijl van Kuifje-schepper Herge, de zogenaamde `klare lijn' of ligne
claire (een term die Swarte zelf heeft geintroduceerd), verkreeg Swarte veel
navolging en grote bekendheid in Frankrijk.
Geinspireerd door de ambities van Etienne Robial, de oprichter van
Futuropolis, besloot Swarte later in Nederland samen met Hansje Joustra een
eigen uitgeverij op te richten, Oog & Blik. Deze kan worden beschouwd als een
van de meest innovatieve, gespecialiseerde uitgeverijen van strips in Nederland.
In Frankrijk had samenwerking tussen Futuropolis en Gallimard voor bredere
bekendheid van de Futuropolis-strips gezorgd. Swarte ging in Nederland een
vergelijkbare coalitie aan met uitgeverij De Harmonie. Hij had daar al boeken
met strips en illustraties uitgebracht die aandacht hadden gekregen van
essayisten als Rudy Kousbroek (Kousbroek 1984), en hij zorgde ervoor dat Oog
& Blik en De Harmonie nauw zouden blijven samenwerken (Dohmen 1998,
Joustra 2006, Swarte 2006). Dit zorgde ervoor dat de strips die beide
uitgeverijen uitbrachten zowel in de boekhandel als in de stripspeciaalzaken
verkrijgbaar waren. 1 '
De Harmonie is dus na De Bezige Bij de tweede literaire uitgeverij die
veel strips heeft uitgegeven. Jaco Groot, de oprichter van De Harmonie, was
altijd al een stripliefhebber. Hij schreef in de jaren zestig over strips in Hitweek
(Fortuin 2003), behoorde tot de groep mensen die zich in 1967 verenigden in
Het Stripschap en heeft tijdens de oprichtingsvergadering de naam voor Het
Stripschap bedacht (Dekker 1988: 34). Groot werkte eind jaren zestig voor
uitgeverij Thomas Rap en verliet Rap om in 1972 een eigen uitgeverij te
beginnen: De Harmonie (Wennekes 1994: 237). Vanaf het begin of aan waren
strips en cartoons een geintegreerd onderdeel van zijn fonds en niet een geval
apart, zoals de boeken van Toonder bij De Bezige Bij. De Harmonie
specialiseerde zich in bundelingen van bekende cartoons zoals van Opland,
Peter van Straaten en Kamagurka 12 , en van populaire krantenstrips zoals
Sigmund en Fokke en Sukke (De Harmonie 2009). Een boek moet zeker met
naam genoemd worden: Oog & Blik en De Harmonie publiceerden samen de
Nederlandse uitgave van Maus, het tweeluik van de Amerikaan Art Spiegelman,
die daarmee in 1992 als eerste striptekenaar een Pulitzer prijs won (Sabin 1996:
188). Joost Swarte kent Spiegelman goed en werkte ook mee aan diens
baanbrekende high brow striptijdschrift Raw, waarin 'Maus' werd
voorgepubliceerd en waar verder werk verscheen van de meest vernieuwende
tekenaars uit de hele westerse wereld (Peniston 2006, Swarte 2006).
Andere gespecialiseerde stripuitgeverijen hadden geen connecties met het
literaire circuit. Hun albums waren eerst nog vrij breed verkrijgbaar, maar eind
twintigste eeuw werd het merendeel van hun uitgaven bijna uitsluitend nog
gedistribueerd via stripspeciaalzaken. Deze winkels hadden in de loop van de
jaren zeventig en tachtig een eigen netwerk gevormd van distributiepunten voor
stripalbums (Langendonk 1984, Van der Bij 1996). Bijna elke Nederlandse stad
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kreeg wel een stripspeciaalzaak en in grote steden vestigden zich vaak diverse.
In deze tijd bloeide de markt voor het stripalbum: het aanbod nam per jaar sterk
toe, evenals het aantal gespecialiseerde stripalbumuitgevers (zie grafieken 1 en
2
).
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Grafiek I. Aanbod van stripalbums in Nederland, 1945-1995.
(Bronnen: Franken 2001, SDCN 2005.)
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Grafiek 2. Aantallen stripuitgevers in Nederland, 1945-1995. (Bronnen: Franken 2001, SDCN
2005)
Toelichting: in de grafiek wordt een onderscheid gemaakt tussen uitgevers die alleen albums
uitgeven, die alleen tijdschriften (ts) uitgeven, en die zowel albums als tijdschriften uitgeven.
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Na een inzinking van de markt begin jaren tachtig (Brunsmann 1998) durfden
boekhandels en ook kiosken zich steeds minder aan nieuwe reeksen te wagen en
namen hoogstens nog de gegarandeerde bestsellers in huis, zoals een nieuwe
Asterix en Lucky Luke. Maar die bestsellers werden steeds schaarser. De meer
vernieuwende albums waren juist alleen in de stripspeciaalzaken verkrijgbaar.
Allerlei acties van distributeurs richting boekhandel om te stimuleren dat ze
meer strips in hun assortiment op zouden nemen, leidden tot niets (Harren 2009,
Van Fulpen 2009, Welleman 2009). De nieuwe, kleinschalig opgezette
stripuitgevers en de speciaalzaken werden veelal geleid door stripliefhebbers,
die lak hadden aan instituties en samenwerking. Slechts een minderheid sloot
zich bij de overkoepelende boekenorganisaties aan. Hierdoor vormde de
stripwereld steeds meer een eigen wereldje, met eigen conventies, waar
informaliteit belangrijk was (Brunsmann 1998). Een en ander leidde echter tot
een steeds groter wordend isolement ten opzichte van de rest van de
boekenwereld. Alleen uitgeverijen als Oog & Blik en De Harmonie overbrugden
beide werelden.

5. De graphic novel: een etiket dat legitimeert

Pas sinds het begin van de eenentwintigste eeuw, dus nog geen tien jaren
geleden, worden vernieuwende stripalbums ook opgemerkt door andere literaire
uitgevers en indirect daardoor ook door de boekhandel. De zogeheten graphic
novels hebben daaraan in belangrijke mate bijgedragen. Dit concept is uit de
Verenigde Staten over komen waaien. Letterlijk vertaald betekent graphic novel
niet veel meer dan de aloude term beeldroman, maar het heeft een lading
gekregen die in de buurt komt van die van een literaire roman, zij het dan een
met tekeningen. 13 Zeker sinds het verschijnen van Maus in de jaren negentig
bleek dat dergelijke innovatieve strips ook geschikt zouden kunnen zijn voor een
breder publiek dan dat van de stripliefhebber en dus ook aantrekkelijker zouden
zijn voor algemene uitgevers van fictie, alsmede voor de boekhandel.
In Nederland hadden De Harmonie en Oog & Blik al een voorsprong op
het terrein van de graphic novel, maar andere uitgeverijen stortten zich hier nu
ook op, waaronder Atlas, Nijgh & Van Ditmar, De Bezige Bij, Uitgeverij L en
Podium, en incidenteel ook Contact, Van Oorschot en Querido (Boerstra 2003,
Sanders 2002). Het formaat van de graphic novels wordt, net als bij de
Bommelpaperbacks, veelal aangepast aan dat van andere boeken in de
boekhandel en de prijzen zijn veel hoger dan die van de traditionele stripalbums
voor een jonger publiek. Ook de gespecialiseerde stripuitgevers proberen via
graphic novel-achtige strips de boekhandel binnen te komen. Serieuze kranten
en opiniebladen als NRC Handehblad, de Volkskrant en Vrif Nederland
besteden aandacht aan de nieuwe stripboeken. 'Graphic novel' blijkt een
effectief etiket om publiek, boekhandels en media ervan te overtuigen dat het
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om serieus te nemen stripboeken gaat. Opmerkelijk is dat de al vanaf de jaren
zeventig verschijnende zogenaamde auteursalbums qua ambities en kwaliteit
niet veel van de hedendaagse graphic novels verschillen, maar buiten de
stripwereld bijna niet werden opgepikt (Baetens 2004). Dat deze boeken vooral
door gespecialiseerde Europese stripuitgevers werden uitgebracht, is daar
waarschijnlijk vooral debet aan.
Uit de beschrijving hierboven van de introductie van de
Bommelpaperbacks in een literaire serie door De Bezige Bij komt naar voren dat
de uitgeverij behoedzaam opereerde. Het is voor de continuiteit van een literaire
uitgeverij immers van belang het zorgvuldig opgebouwde imago te bewaken.
Dit verklaart ook waarom literaire uitgevers die graphic novels uitbrengen,
willen laten zien dat er een verband bestaat tussen literatuur en strips (Baetens
2004). Een regelmatig gehanteerde tactiek is het laten verstrippen van romans 14
en podzie. 15 De risico's zijn voor de uitgevers verder niet al te groot: de
democratisering die in de jaren zestig is begonnen heeft inmiddels geleid tot een
grotere ontvankelijkheid voor uiteenlopende vormen van populaire cultuur
(Brems, 2006: 640), ook onder de culturele elite, en daarvan zijn de uitgevers
zich bewust. Niet alleen lijken de grenzen tussen high art en low culture op zich
te zijn vervaagd, zoals al vaak is gesteld, maar low culture lijkt zich ook te
kunnen ontwikkelen tot high art. De acceptatie hiervan is echter afhankelijk van
instituties, in dit geval het type uitgever dat de nieuwe vormen van strips op de
markt brengt.
Deels begeven de literaire uitgevers zich op deze markt, omdat ze op die
manier een voorsprong op anderen hopen te krijgen of te houden, ondanks het
feit dat lang niet alle titels ook goed verkopen. Deels doen ze het om risico's te
spreiden (Baetens 2004: 112). Het moet nog blijken of de belangstelling voor
deze vorm van strips vanuit de literaire wereld meer is dan een tijdelijke gril. De
zeggingskracht van de afzonderlijke tekeningen, de compositie van pagina's met
afbeeldingen, de wisselwerking tussen het beeldende en het narratieve — dat alles
is bij graphic novels van even groot, zo niet nog groter belang dan bij populaire
genrestrips. Dit vereist van redacteuren een totaal andere expertise dan nodig is
voor het redigeren van een roman of dichtbundel. Daarnaast is voor continuiteit
in de uitgaven een netwerk nodig van personen en instanties dat in nauw overleg
met de uitgever selecties maakt uit het Nederlandse en internationale aanbod van
strips, net zoals dat bij andere vormen van fictie en non-fictie onontbeerlijk is
(Van Voorst 1997: 221). Bij uitgeverijen als Oog & Blik en De Harmonie is die
expertise aanwezig en zijn die netwerken opgebouwd, vat daar voort komt uit
vooral een substantiele en niet zozeer instrumentele belangstelling voor het
medium. Of de nieuwkomers hierin echter ook veel tijd en menskracht willen
investeren is nog de vraag.
Het belangrijkste pluspunt bij deze recente ontwikkeling is dat
Nederlandse, ambitieuze tekenaars meer kans krijgen om hun werk te publiceren
en onder de aandacht te brengen van een breder publiek— namelijk dat van lezers
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die nooit in stripwinkels komen, maar wel in boekhandels. Op dit moment zijn
er onder jongere tekenaars slechts weinigen die zich aangesproken voelen om
strips to maken. De kans is immers klein dat je er in Nederland je brood mee
kunt verdienen. Striptekenaars die door hun graphic novels binnen de
stripwereld al erkenning genieten, maar daarbuiten veelal onbekend zijn, zoals
Guido van Driel, Peter van Dongen, Barbara Stok, Gerrie Hondius, Mark
Hendriks, Hanco Kolk, Tobias Schalken en Stefan van Dinther, zouden ook bij
andere boekliefhebbers kunnen aanslaan en zelfs in het buitenland kunnen
doorbreken.
6. Erkenning door de overheid

Het aandeel van oorspronkelijk Nederlandse strips op het totale aanbod van
stripalbums is nu zeer bescheiden: nog geen 15% (zie Grafiek 3).

1 0 Ovsrige albums a Albums v Nod tskonaar on/of scsnarist

Grafiek 3. Aandeel van oorspronkelijk Nederlandse albums op het totale aanbod van
stripalbums in de periode 1998-2008.
(Bronnen: Officieuze Strippagina 2009 (1998-2004), De Stripspeciaal-Zaak 2009 (20052008).
Toelichting: Strips van Nederlandse tekenaars en/of scenaristen zijn grijs weergegeven.

Het overweldigende aanbod van vertaalde strips uit het buitenland (vooral
Frankrijk en Belgie) kan er zelfs toe leiden dat de oorspronkelijk Nederlandse
strip uitsterft. Joost Swarte zag in de jaren negentig in dat gezien het kleine
afzetgebied de meeste Nederlandse striptekenaars het zeer moeilijk hadden en
extra ondersteuning van de overheid verdienden, net zo goed als Nederlandse
schrijvers, filmmakers en beeldende kunstenaars. Op Swarte's initiatief konden
striptekenaars vanaf 1998 via het Fonds voor de Beeldende Kunst, Vormgeving
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en Bouwkunst (BKVB) beurzen krijgen (Brunsmann 1998, Swarte 1998 en
2006). Van die mogelijkheid werd in de loop van de jaren, mede wegens gebrek
aan bekendheid van de regeling, echter steeds minder gebruik gemaakt (Venema
2005, Van Oudheusden 2009). In 2008 zwengelden de stripmakers Jean-Marc
van Tol en Hanco Kolk dit stripbeleid weer aan (Van Tol & Kolk 2008) en
troffen een bere i dwil 1 i ge cultuurminister. Uiteenlopen de stimuleringsmaatregelen zijn inmiddels in het leven geroepen, waaronder een forse
16
staatsprijs die de naam van Marten Toonder draagt.
Deze vorm van overheidserkenning is een belangrijke stap verder voor
acceptatie van de strip als een potentieel literair of kunstzinnig medium. In
Nederland bestaat kunst bij de gratie van aandacht door de overheid. Dit gaat zo
ver dat cultuuruitingen die geen subsidie krijgen, ook niet als kunst worden
geaccepteerd (Abbing 1989: 41). Voor strips was dit lange tijd het geval, en daar
komt dus verandering in. In landen als Frankrijk, Belgie en Finland is al
gebleken dat overheidserkenning van de strip een symbolische betekenis heeft
met een grotere uitstraling op de stripsector dan alleen de bedragen die via
subsidies worden verstrekt (Frankrijk: Miller 2007, Rommens 2000; Belgie: Van
Oudheusden 2009, Stuijck 2009; Finland: Heikkinen 2008).

7. De symbolische productie van strips
Voor literaire werken geldt dat naast aandacht van de overheid — door middel
van subsidies en prijzen — en van de uitgeverijen zelf, met name zowel
literatuurondenvijs als literatuurkritiek hun bijdrage leveren tot vat de
symbolische productie van literatuur wordt genoemd (Van Rees en Dorleijn
1994). 17 In hoeverre is hiervan nu ook sprake bij strips?
De aandacht die tot dusverre in het ondenvijs wordt besteed aan strips is
te verwaarlozen. Strips worden vooral als instrument ingezet, bijvoorbeeld in het
basis- en voortgezet onderwijs, om meer inzicht te bieden in
(cultuur)geschiedenis. Aandacht voor de geschiedenis en betekenis van strips
zelf, en voor hun makers, ontbreekt. Het is tekenend dat ook in recente, breed
opgezette geschiedenissen van de Nederlandse literatuur, zoals SchenkeveldVan der Dussen (1993) en Brems (2006), geen enkele strip en geen enkele
tekenaar wordt genoemd, zelfs niet de literaire Marten Toonder.
Bij literatuurkritiek onderscheiden Van Rees en Dorleijn (1994) drie
elkaar aanvullende lagen: de journalistieke, de essayistische en de academische
kritiek. Journalistieke recensies van strips zijn er zowel in de
stripinformatiebladen (in Nederland Stripschrift, Zozolala en Stripnieuws) en —
belangrijker voor de acceptatie van de strip buiten het selecte stripcircuit — in
dagbladen en tijdschriften. Kranten als de Volkskrant en NRC Handelsblad
hebben de laatste jaren vaste striprecensenten, die regelmatig nieuwe graphic
novels bespreken. In Vlaanderen krijgen de striperitici via de media meer
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ruimte, maar er is wel een belangrijke overeenkomst met de situatie in
Nederland: in het algemeen gaat het om positieve besprekingen (Kempeneers en
Meesters 2002: 9). Daarin wijken striprecensies sterk of van literaire recensies
en wekken ze de schijn nog steeds to zijn verankerd in een fancultuur.
Essayistische kritiek met betrekking tot strips ontbreekt in Nederland
vrijwel geheel. Zeer incidenteel is er een essayist die zich ook eens over strips of
cartoons buigt, zoals het al genoemde voorbeeld van Rudy Kousbroek met zijn
essay naar aanleiding van een tekening van Joost Swarte (Kousbroek 1984) of
een literair tijdschrift dat een themanummer aan strips wijdt (zoals Bzzlletin; zie
Schouten 1996). De enige Nederlandse auteur die regelmatig essays over strips
schrijft is Vo/kskrant-striperiticus Joost Pollmann (Pollmann 2005, 2008, 2009).
Ook in Vlaanderen gaat het om enkelingen, waarvan de meest publicerende
auteur Jan Baetens is (zie onder meer Baetens 2004). Deze is verbonden aan de
KU Leuven en behoort zodoende tevens tot het academische segment.
In Nederland moet de studie naar strips vanuit universiteiten nog helemaal
van de grond komen. Afgezien van scripties, enkele studies naar het werk van
Toonder en een schaars artikel is er niets. Internationaal gezien neemt sinds eind
jaren negentig van de twintigste eeuw per jaar het aantal serieuze studies (in
boek- en proefschriftvorm) toe naar uiteenlopende aspecten van strips en graphic
novels. 18 Er zijn momenteel twee Engelstalige, intemationale journals waarin op
academisch niveau over strips wordt geschreven. Duidelijk is dat dit er meer
zullen worden. 19
In andere landen werden vanuit universiteiten al veel conferenties aan
strips gewijd, waaronder een aantal dat jaarlijks of tweejaarlijks terugkeert. 2°
Het feit dat strips een thema vormen binnen Praagse Perspectieven laat zien dat
ook vanuit neerlandistiek serieuze aandacht voor strips mogelijk is. Toch blijft
de invalshoek van literatuur enigszins geforceerd als het gaat om strips. Strips
kunnen wel worden gepubliceerd door literaire uitgeverijen en er zijn natuurlijk
raakvlakken met romans, maar er zijn net zoveel overeenkomsten met andere
media zoals (animatie)film en beeldende kunst. Strips zijn door de combinatie
beeldend-narratief een hybride cultuuruiting, met alle nadelen van dien
(Groensteen 2000) met betrekking tot inbedding in een bepaalde discipline.
Zoals er vanuit de literatuur weerstand bestaat tegen teksten die met
afbeeldingen zijn geintegreerd (De Bodt 2009), zo is er vanuit de beeldende
kunst lange tijd afkeer geweest tegen beelden waarin narratieve elementen
essentieel zijn (Groensteen 2000: 38) of waarin figuratieve elementen centraal
staan (Varnedoe & Gopnik 1990: 183), en tegen kunst die commercieel
georienteerd is en langs industriele weg wordt verveelvoudigd (Sabin 1996: 8).
Strips vormen een medium met eigen kenmerken. Eigenlijk had dit colloquium
georganiseerd moeten zijn door de vakg,roep Stripstudies van de
Karelsuniversiteit. Maar die is er nog niet, en dat zal ook nog wel even duren.
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Conclusie
Uit de hierboven beschreven ontwikkelingen mag blijken dat strips weliswaar
sneer legitimiteit genieten dan vroeger, maar dat in Nederland met name
erkenning vanuit ondenvijs en academische studies nog aan het beginpunt staat.
Boeken voor het onderwijs waarin strips substantiele aandacht krijgen, zijn
hiervoor nodig, evenals ruimte in het onderwijsprogramma. Academische studie
naar strips kan hiervoor de grondstof vormen. Zo lang dat ontbreekt, kan nog
niet worden gesproken van een vorm van canonisering van strips. Het feit dat
het nog niet zo ver is, hangt nauw samen met het relatief korte bestaan van de
strip als zelfstandig medium en met het hybride karakter ervan. Ook het
`besmette' verleden heeft lang doorgewerkt. De noemer graphic novel werpt zijn
vruchten al of in de boekhandel en de media, maar het zal mede van de kwaliteit
van het aanbod afhangen, en dus ook van het beleid van de uitgevers of dit etiket
het eerder opgedane stigma helemaal kan afplakken.
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Noten
I Het concept 'het literaire veld' is ontleend aan Pierre Bourdieu's veldtheorie (Bourdieu 1996)
en tot een Nederlands onderzoeksprogramma uitgewerkt door Van Rees en Dorleijn (1994). Het
onderhavige artikel volgt de institutionele benadering van deze auteurs.
2 In West-Europa in het algemeen door de invloedrijke vertegenwoordigers van de Frankfurter
Schule, met name Adorno en Horkheimer (Ter Bogt, 1996: 65). In Nederland in het bijzonder
door de Nederlandsche Filmliga rond Menno ter Braak, Joris Ivens e.a. (Linssen, 1999).
3 Zie ook het artikel van Jos van Waterschoot in deze bundel.
4 Zie ook artikel van Mercks in dit nummer.
5 Gerard Reve was al vroeg een liefhebber van Toonder, zoals blijkt uit een citaat uit een brief
aan Josine M. uit 1963: 'Tom Poes is zeer grote literatuur, al beseffen slechts weinigen het.'
(Schouten 1996: 16), evenals onder meer Jan Wolkers, Godfried Bomans en Jan-Hein Donner.
Donner schreef de uitleiding voor de eerste paperback Als je begrijpt wat ik bedoel (Roegholt
1972: 249).
6 Het vroegste verhaal dat in de Bommelpaperbacks is opgenomen, is 'De Wenswerkster' uit de
46e paperback Heer Bommel komt op (1990), dat eerder apart in boekvorm werd gepubliceerd
in 1953, door zowel De Muinck en de Volkskrant (Matla 1998: 88-91).
7 Marten Toonder zelf schatte begin jaren negentig van de vorige eeuw dat de verkoop van de
paperbacks toen al tegen de twee miljoen liep (Wennekes 1994: 170-171). In de brochure Haal
Bommel in huffs! (2001) meldt De Bezige Bij dat men alle 48 paperbacks continu leverbaar wil
houden (2001: 4), iets wat maar bij weinig andere auteursoeuvres gebeurt.
8 Onder meer werk van Hermans, Vestdijk, Mulisch, Campert en Claus, en vertalingen van
auteurs als Camus, Sartre, Borges en Tolstoj (bron: lijst op de laatste pagina van de boeken uit
de BB Literair-reeks).
9 In 1968 Pravda van de Belg Guy Peellaert en Iris van de in de Toonder Studio's opgeleide
Nederlander The Tjong Khing, en in 1972 en 1973 een drietal boeken van de Nederlandse
tekenaar Theo van den Boogaard (Matla 1998).
to Het voorwerk hiervoor was echter at verricht door uitgeverij Panda, die in de jaren negentig
een luxe reeks met alle 177 Bommelverhalen uitgaf, in overleg met Marten Toonder, met veel
aandacht voor een goede reproductie van de tekeningen en de tekst, volgens de oorspronkelijke
beeld-tekstverhoudingen.
Sinds 2009 heeft Oog & Blik een nieuwe partner: De Bezige Bij. De samenwerking tussen
Oog & Blik en De Bezige Bij gaat verder dan die met De Harmonie (Sanders 2009: 4), maar
heeft op het moment dat onderhavig artikel ter perse gaat nog het karakter van een, joint venture.
12 Het werk van Peter van Straaten en de Nederlandse editie van titels van de Vlaming
Kamagurka werd eerder door uitgeverij Van Gennep uitgegeven. De Harmonie nam beide
tekenaars over.
13 Baetens (2004: 105-106) geeft de volgende omschrijving van de graphic novel: `(1) het is
een vorm van stripverhaal [...]; (2) het behandelde thema is bedoeld voor volwassenen [...]; (3)
het werk is gemaakt door een auteur, en niet door een anonieme groep die binnen een
traditioneel studiosysteem werkzaam is; (4) een graphic novel onderscheidt zich ook materieel,
dat wil zeggen wat betreft formaat en papierkeuze, van de mainstream stripverhalen [...]; (5) het
boek wordt zelden gepubliceerd door uitgeverijen die gespecialiseerd zijn in commercieel werk
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[...]; (6) het gaat om werken met een sterk narratieve inslag, die zich spiegelen aan het rolmodel
van de literatuur'.
14 Zoals Gerard Reve's De Avonden, integraal verstript als De avonden. Een beeldverhaal door
Dick Matena in vier delen, verschenen in 2003 en 2004 bij De Bezige Bij, Amsterdam.
15 Zoals de poezie van Slauerhoff, verstript door Nederlandse en Vlaamse tekenaars in J.J.
Slauerhoff: Verbeelde gedichten, verschenen in 2009 bij Atlas, Amsterdam.
16 De eerste winnaar (in 2009) van deze oeuvreprijs is Jan Kruis, schepper van de populaire
familiestrip Jans, Jans en de kinderen.
17 Het begrip symbolische productie' in de context van kunst en literatuur is ontleend aan
Bourdieu (zie onder meer Bourdieu 1996). Van Rees en Dorleijn (1994: 94-95) onderscheiden
in het literaire veld instellingen die de materiele productie en verspreiding van literatuur
verzorgen, en 'de instellingen die zich belasten met de symbolische productie, dat wil zeggen
het specificeren en uitdragen van bepaalde opvattingen over literatuur (literatuurkritiek) en voor
dit oogmerk specifieke kanalen aanwenden (literatuuronderwijs aan volwassenen en jeugdigen,
wetenschappelijke en literaire tijdschriften, pers en media)'.
18 Zie voor een overzicht Kannenberg (2009).
19 De twee reeds bestaande academische journals in drukvorm zijn International Journal of
Comic Art (sinds 1999) en European Comic Art (sinds 2008), beide peer-reviewed. Vanaf 2010
verschijnt Studies in Comics. Daarnaast zijn er verscheidene uitsluitend op internet
gepubliceerde, (groten)deels aan strips gewijde academische journals, waaronder Image [&/
Narrative (http://www.imageandnarrative.be/) en Image Text
(http : //www. english.ufl. edu/imagetext/).
20 Zie noot 16.
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Een beknopte geschiedenis van het Tsjechische stripverhaal
Lucie SedlkkovA
Karelsuniversiteit Praag
Samenvatting
Dit artikel over de geschiedenis van het Tsjechische stripverhaal gaat ervan
uit dat dit genre als kunstvorm in Tsjechie altijd aanzienlijk genegeerd werd,
maar dat er toch door de decennia heen waardevolle werken zijn ontstaan
die de tand des tijds hebben doorstaan en de lezer nog steeds aanspreken.
Dit artikel maakt een poging de belangrijkste Tsjechische stripverhalen, boeken, -albums, -tijdschriften en -auteurs in kaart te brengen, en deze ook
in hun historische, culturele en maatschappelijke context te plaatsen.
Temo elanek, vénovany historii eeskeho komiksu, vychazi z pPedpokladu, ±e
lento ±anr v Oesku v±dy patfil k znaewe" opomijenYm drulnim uméni, ale
pPesto zde v prnbehu desetileti vznikla dila, ktera odolala zubu case a maji
etencifi stale co Pict. Snahon tohoto elanku je podat struefny pfehled
nejvyznamners'ich eeskych komikszi, komiksol)>ch easopisa, magazimi, knih a
jejich autorn a misfit je do historickeho, kulturniho a spoleeCnskeho
kontextu.

Tijdens het colloquium Praagse Perspectieven 6 werd verschillende malen
gevraagd naar de situatie van stripverhalen in Tsjechie. Het bleek echter al gauw
dat deze kunstvorm in Tsjechie nooit zoveel aandacht heeft genoten als in Belgie
of Nederland en dat ook de algemene kennis van de Tsjechische lezer over dit
genre gering is. Niet dat wij in Tsjechie geen strips lezen of hebben gelezen. Er
is waarschijnlijk geen Tsjechisch kind, tenminste niet uit mijn eigen generatie,
dat de verhalen van Rychle (De snelle pijlen) of Clytlistek (Klavertjevier)
niet kent. Maar voor Tsjechie als voormalig communistisch land geldt veel meer
dan voor de Westerse landen dat het stripverhaal hier decennia lang een
genegeerde of zelfs ongewenste kunstvorm was.

1. Voor de Tweede Wereldoorlog l
Het begin van de Tsjechische strip is nauw verbonden met het verschijnen van
verschillende satirische tijdschriften. De eerste satirische periodiek Brejle (De
bril) verscheen in 1849; negen jaar later zag Humoristicke listy (Humoristische
bladen) het licht, de belangrijkste en vitaalste periodiek van dit type, waar men
tamelijk vroeg tekeningen in de richting van strips aantrof. In 1882 ontstond het
kindertijdschrift Maly &end, (De kleine lezer), dat in 1887 het eerste naamloze
-
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beeldverhaal van Karel Ladislav Thuma (1853-1915) publiceerde; en vanaf de
jaren negentig van de negentiende eeuw werden beeldverhalen een min of meer
stabiel onderdeel van dit blad dat elke twee weken to koop was.
Een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Tsjechische beeldverhaal
heeft Josef Lada (1887-1957) gespeeld: schilder, tekenaar en kinderboekenschrijver, met zijn herkenbare handschrift, poetica en motieven die veelal aan
het plattelandsleven ontleend waren. Lada experimenteerde al in de tweede helft
van de jaren twintig met het gebruik van tekstballonnen. In 1923 had hij een
boek beeldverhalen uitgegeven onder de titel SprPnovne kozisky Frantika
Vovsika a kozla Bob6'e (De lollige streken van Fransje Havertje en Bobbie de
bok), waar hij of en toe gebruikmaakte van ballonnen. De jaren twintig waren
trouwens rijk aan dit soort boeken: de binnenlandse productie werd verder
vertegenwoordigd door bijvoorbeeld Artu§ Scheiner (1863-1938) en zijn serie
over het piepkleine jongetje Kulihrgek (Dopenvtje), uitgegeven vanaf 1926;
buitenlandse werken waren vertegenwoordigd door bijvoorbeeld boekenseries
over de avonturen van Felix de Kat van Pat Sullivan of Bonzo de Hond van G.E.
Studdy. Maar Josef Lada richtte zich ook op het volwassen publiek: in de jaren
1923-1925 verstripte hij Jaroslav Hageks beroemde roman De lotgevallen van de
brave soldaat Svejk voor de zondagbijlage van de krant Ceske slovo (Het
Tsjechische Woord). Sommige tekeningen werden daarna gebruikt als
illustraties voor de nieuwe uitgave van de roman.
Onder de dagbladen heeft echter Lidove noviny (Volkskrant) de
belangrijkste rol gespeeld. Al in 1920 verscheen er een serie van humoristische
tekeningen van Stanislav Lolek (1873-1936), Piihody laky Bystrotthkv (Het
sluwe vosje) met begeleidende teksten van Rudolf Tesnohlidek (1882-1928).
Interessant is dat die vossenverhalen de wereldberoemde componist Leos
Jankek zozeer aanspraken dat hij op deze motieven een gelijknamige opera
heeft gecomponeerd.
In 1923 verscheen in de rubriek het `Kinderhoekje van de Volkskrant'
(DaskSTkoutek Lidovfich novin) het hondenstripverhaal Voii:skova dobrodrzistvi
(De avonturen van Fikkie) van de tot op heden populaire schrijver, tekenaar en
journalist Ondfej Sekora (1899-1967). In de volgende jaren voorzag hij als
tekenaar en scenarioschrijver dit dagblad van steeds nieuwe verhalen met
diverse dieren en kinderen als protagonisten tot hij in 1933 zijn lifibéhy Ferdy
Mravence (De verhalen van Ferda de Mier) uit de insectenwereld uitbracht. De
held uit deze serie kwam weer terug in nieuwe beeldverhalen en een aantal
prozaboeken. Aan Sekora's beeldverhalen kwam echter (voorlopig) een einde
door een publicatieverbod in 1941. 2 Vanaf 1937 werden er in de Lidove noviny
tevens stripverhalen van Walt Disney gepubliceerd. Paradoxaal hieraan is dat de
redactie aanvankelijk de oorspronkelijke tekstballonnen leeg liet en de
begeleidende gerijmde commentaren onder de tekeningen plaatste.
Beeldverhalen vonden echter hun weg ook in geillustreerde tijdschriften.
In het humoristische blad Dobrj> den (Goedendag) verschenen al vanaf 1927
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beeldstrips voorzien van korte teksten. In het weekblad Pestrf) °Wen (De
kleurrijke week) vond men in de jaren dertig de rubriek 'Humorem svela'
(Humor uit de wereld), waarin vaak strips uit buitenlandse periodieken werden
gepubliceerd. In hetzelfde blad begon ook Sekora een strip zonder woorden te
publiceren onder de titel Kapitan Animiik lovi v Africe (Kapitein de Zwijger op
jacht in Afrika) en een jaar later volgde zijn sportstrip Hej a Rup (Hup en Komop).
List pani a divek (Het blad voor dames en meisjes) begon gelijktijdig de
serie `Punfa' te publiceren — de scenario's werden verzorgd door een heel team
van auteurs, de tekeningen werden verzorgd door Rene Klapae" (1905-??), later
ook door de zeer gewaardeerde kinderfilmregisseuse en -animatrice Hermina
TTrlova (1900-1993 ).
Punta je zastdncern.prdva, tol se naverbovat

devd.

Punta verscheen in de jaren dertig

Het schattige hondje dat hierin de held was, werd heel warm ontvangen en dus
verschenen er nog in datzelfde jaar een aantal magazines die Punt'a's oudere
verhalen bevatten. Kort daarna (in 1935) veranderde de strip in een regulier
tijdschrift van die naain, waar de kleine lezers niet alleen over de avonturen van
dit centrale personage konden lezen, maar ook een ander stripverhaal van
rifrlova: Ruda a Slavinka (Rudi en Silvia'tje). Verder verschenen hierin
Sneeiiwwitje en de zeven dwergen van Walt Disney, de escapades van Laurel en
Hardy en zelfs in de eerste oorlogsjaren een vertaling van Marten Toonders Tom
Poes, onder de titel Mackikova dobrodru±"stvi (De avonturen van Maci6ek; zie
ook artikel van Mercks in deze bundel).
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De jaren dertig waren ook gunstig voor de strip in kindertijdschriften. In de
bovengenoemde Maly &en& (De kleine lezer) verscheen bijvoorbeeld
Thundelgek' (Teddy) die een interessante overgangsvorm vertoonde: de beren
daarin spraken al met behulp van tekstballonnen, maar nog steeds in versvorm.
Van eminent belang voor de Tsjechische stripproductie was het oprichten van
het progressieve jeugdtijdschrift Mlad,1> hlasatel (De jonge boodschapper) in
1935. Het bracht meteen kwalitatief goede stripverhalen van Josef Lada,
Franti§ek Bidlo (1895-1945) of de beroemde animator MI Trnka (1912-1969).
Op 17 november 1938 bracht het de eerste aflevering van de serie Rychle ,".1"py
(De snelle pijlen),
.

Een van de allereerste afleveringen van de legendarischel?yehle slpy (De snelle pijlen)
uit 1938

geschreven door Jaroslav Foglar (1907-1999) en getekend door Jan Fischer
(1907-1960).
Foglar geldt tot op heden als de goeroe van de Tsjechische scouts en een
van de populairste jeugdschrijvers — zijn talrijke boeken gaan vooral over de
avonturen die gewone jongens (meestal geen meisjes!) in de stad of in de natuur
kunnen beleven. Grote nadruk wordt gelegd op de goede eigenschappen, juist
gedrag en vriendschap. 'De snelle pijlen' is de naam van een fictieve club van
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vijf jongens: hun avonturen zijn in Tsjechie gemeengoed geworden dankzij
talrijke strips, prozaboeken (trilogie over de zgn. Schaduwenwijk) en twee
verfilmingen (een legendarische negendelige tv-serie uit 1969 en een wat minder
geslaagde film uit 1993). De naam van de leider van deze jongensclub, Mirek
Dusgin, is intussen in de volksmond verworden tot synoniem van een (te) eerlijke
jongen/jongeman 3 .
Na het verschijnen van 'De snelle pijlen' in Mladj> hlasatel werd de serie
al gauw heruitgegeven in een apart album. In die tijd was Tsjechie echter al door
de Duitsers bezet en werd in 1941 de publicatie van Mladi) hlasatel gestopt in
het kader van een systematische liquidatie van de Tsjechische cultuur. Hetzelfde
lot trof een jaar later ook het jeugdblad Punta en de ontwikkeling van het
beeldverhaal kwam in de loop van de oorlog praktisch stil te liggen.

2. De periode 1945-1989 4

Na een korte periode van relatieve vrijheid in de jaren 1945-1948 geraakte het
stripverhaal in ongenade. Nadat een communistisch regime in 1948 de macht
had overgenomen, was alle Westerse kunst uit den boze en kon eigenlijk alleen
Ondfej Sekora verder publiceren. Zijn Ferda de Mier moest dan wel aan
vijfjarenplannen meewerken en de strijd aanbinden tegen de (Amerikaanse)
Coloradokever (de massale opkomst van de kever was realiteit en werd door de
communistische propaganda tot een Westerse imperialistische aanslag
verklaard). Jiri Trnka en Hermina TOova hebben zich aan animatiefilms
gewijd; De snelle pijlen kwam alleen kort (maar hevig) terug aan het eind van de
jaren zestig. Na de oorlog kende de strip De snelle pijlen alleen enkele korte
perioden waarin deze weer mocht verschijnen, namelijk tussen de jaren 19461948 in het tijdschrift VpPed (Voorwaarts) en later nog in 1967-1971 in een
apart stripalbum. Na het overlijden van de tekenaar Jan Fischer heeft
voornamelijk Marko Cermak (1940) zijn rol overgenomen.
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Lluba affidavit
Jaroslav NOnteitak
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dTYALISTEK

Titelpagina van OtyPlistek (Klavertjevier) uit 1978

Een nieuw tijdperk van de Tsjechische strip brak aan in de relatief liberale jaren
zestig. In 1969 ontstond het legendarische tijdschrift Ctyflistek (Klavertjevier),
dat zonder pauze tot op heden verschijnt en nog steeds onder de kinderen
bijzonder populair is. Het oorspronkelijke stripverhaal `Klavertjevier', dat
aanvankelijk als een zelfstandig album verscheen, was creatie van de
tekenaar Jaroslav Nèmedek (1944) en de schrijfster Ljuba StiplovA (1930-2009);
later verschenen er naast `Klavertjevier' nog andere, vaak ook zeer populaire
beeldverhalen in het gelijknamige tijdschrift. Het gangbare Tsjechische woord
voor stripverhaal (komiks) mocht echter niet gebruikt worden, zodat er als
ondertitel iets stond als `grappige beeldverhalen' (veseM obrazkove eteni,
letterlijk: vrolijke lectuur met plaatjes). Klavertjevier was eigenlijk het enige
stripmagazine dat in de jaren zeventig en tachtig mocht verschijnen.
`Klavertjevier' is de benaming voor een viertal onafscheidelijke vrienden:
de kater My§pulin, het teefje Fifinka, het varkentje Bobik en de haas Pind'a, die
gezamenlijk in een huis in het fictieve dorp Tieskoprsky Nvonen. Elk van de vier
stelt een bepaald mensentype voor en vervult eigenlijk ook een bepaalde
familierol (ook at zijn ze verder aseksueel en kennen geen familierelaties): zo is
My§pulin een optimistische uitvinder en een vaderfiguur, terwijl de soms heel
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aardige, soms vat hysterische Fifinka als een typische huishoudster voor het
huis, de keuken en ook voor de modeaanwinsten zorgt. De cholerische en
gulzige, maar ook sterke Bobik en de vat ascetische, bangelijke Pind'a, die een
echte angsthaas is, maken net als twee kinderen onderling vaak ruzie. De
afzonderlijke avonturen van het viertal worden vaak door alweer een
splinternieuwe uitvinding uit My§pulins laboratorium in beweging gezet. In de
loop der jaren is deze strip een legende geworden en de oudste, zeldzame,
nummers van het tijdschrift worden tegenwoordig op internetveilingen tegen
ongekend hoge prijzen aangeboden. In de jaren zeventig en tachtig verscheen
het acht of negen keer per jaar en aan het eind van de jaren tachtig steeg de
oplage tot 220.000 exemplaren — dat nam niet weg dat de vraag groter was en
het tijdschrift in de krantenkiosken vaak `onder de toonbank' alleen voor
vrienden en kennissen werd gereserveerd.
Zoals gezegd, bood en biedt het tijdschrift Klavertjevier ook ruimte voor
andere stripseries; laat ik er tenminste een paar noemen want sommige zijn
dankzij het grote lezerspubliek ook algemeen bekend geworden: bijvoorbeeld
`Polda a °Ida' (Poldi en Oldi) van Jaroslav Malaic, over een doodgewone jongen
uit een flatje en een kaboutertje met bovennatuurlijke krachten die ze echter
altijd geheimhouden, de detectiveverhalen van Sherlock Holmes door Rudolf
Cechura (1931) en Marcel Stecker (1924) of later de verhalen van Ana a Pepik
(Anneke en Joop) van Lucie LomovA (1964) over twee muizen die als twee
kinderen de vreemdste avonturen beleven.
Naast Klavertjevier is er echter in de jaren zestig nog werk van een andere
onafhankelijke tekenaar verschenen: KAja Saudek (geb. 1935, vanaf 2006 in
coma, tweelingbroer van de fotograaf Jan Saudek). Die is niet alleen de
productiefste auteur van strips in de geschiedenis, maar lange jaren was hij ook
de enige tekenaar die strips voor volwassenen maakte. Zijn inspiratie lag vooral
in de Verenigde Staten, wat ertoe leidde dat zijn werk voor het grootste deel
verboden werd.
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Poster van de film Kdo chce zabit Jessii? (Wie wil Jessie doden?, 1966)

In 1966 gebruikte de scenarioschrijver Milos Macourek (1926-2002) Saudeks
tekeningen in de film Kdo chce zabit Jessii? (Wie wil Jessie doden?). Interessant
is dat de stripfiguren in de film ook met behulp van tekstballonnen
communiceren. De film, met science-fictionelementen, vertelt over een ouder
wordend echtpaar: Jindfich werkt in een elektronicabedrijf, zijn vrouw
doet onderzoek naar dromen. Met een preparaat lukt het haar ongewenste
elementen uit andermans dromen te verwijderen. Dit past zij ook op haar man
toe als hij over stripfiguren droomt waarover hij de vorige dag in een stripalbum
heeft gelezen. De verwijdering heeft echter tot gevolg dat de drie stripfiguren als
levende wezens in de flat van het echtpaar verschijnen. Dat zijn de
aantrekkelijke jonge vrouw Jessie die Jindfich helpt antigravitatiehandschoenen
te ontwerpen, en twee kwade mannen die Jessie achtervolgen: een superman en
een gangster. Omdat ze veel schade aanrichten, komen ze voor de rechtbank
terecht, waar Jindfich wordt gedwongen een einde te maken aan zijn
droomvoorstellingen. Als dit onmogelijk blijkt, worden er (vergeefse) pogingen
gedaan de drie stripfiguren te `doden'. Interessant is niet alleen dat de
stripfiguren in de film met behulp van tekstballonnen communiceren en dat het
stripverhaal zelf hier een belangrijk motief is, maar dat ook de relatie tussen
verbeelding en realiteit of tussen droom en realiteit ter sprake worden gesteld.
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Met deze film heeft Saudek enige bekendheid verkregen en zijn tekeningen
werden daarna vaker gepubliceerd. Waarschijnlijk het grootste project zou het
stripverhaal Muriel a andéle (Muriel en de engelen) zijn, volgens het scenario
van Milos Macourek. In 1969 verscheen een fragment (enkele bladzijden) in de
pers, maar het boek zelf mocht niet meer uitgegeven worden (het is wet later —
in 1991 — verschenen). Interessant is dat Saudek de centrale figuren naar reele
personen modelleerde: generaal Xeron (het centrale negatieve personage) naar
zijn broer Jan (met vie hij toen ruzie had), Muriel naar de actrice (en zijn
verloofde) Olga Schoberovd, het eigentijdse sexsymbool en tevens de actrice die
in Wie wil Jessie doden? de mooie Jessie had gespeeld. Dit stripverhaal kende
nog een vervolg, Muriel a oranfova smrt (Muriel en de oranje dood), dat echter
niet uitkwam, onder andere door overeenkomsten met de sovjetinvasie in 1968.'
Begin jaren zeventig werkte Saudek nog voor een andere film met een
stripverhaalmotief, CtyPi vraidy staci drahozdku (Vier moorden zijn genoeg,
lieverd), een parodie op gangsterfilms. Verder leefde hij van tekeningen voor het
weekblad Mladf) svet (De jonge wereld). Twee jaar lang verscheen daarin de
serie Lips Tinian naar negentiende-eeuwse avonturenromans (werd gestopt door
de censuur). Een andere serie die er twee jaar lang in verscheen, was er een die
gebaseerd was op operalibretto's: er werden karikaturen gebruikt van eigentijdse
popzangers; sommigen, in het bijzonder Karel Gott, de populairste
Tsjechoslowaakse zanger alter tijden, protesteerden hiertegen. Daarna werden de
strips in Mladj) svét gestopt. In de jaren 1976-1978 werkte Saudek nog voor het
pionierenblad Stezka (Het pad) aan een stripverhaal gebaseerd op de
socialistische detective tv-serie Thicet pPipadic majora Zemana (De dertig zaken
van majoor Zeman 6 ). Later werd Saudek gedwongen vooral `onopvallend' zijn
werk uit te geven. Hieruit ontstond zijn samenwerking met een Tsjechische
speleologische maatschappij, die het hem mogelijk maakte strips in oplagen van
enkele duizenden exemplaren uit te geven `voor intern gebruik'. In de jaren
tachtig zijn op deze manier stripverhalen verschenen, naar scenario's van
bekende schrijvers.
Klavertjevier was in de communistische periode het enige tijdschrift dat
zich uitsluitend op stripverhalen richtte. Hiernaast bestonden echter tal van
kinder- of jeugdbladen (opgericht vanaf de tweede helft van de jaren vijftig) die
— tenminste in theorie — ruiinte konden bieden voor de publicatie van
beeldverhalen. Aanvankelijk verscheen het beeldverhaal echter alleen of en toe
in het maandblad Pionfr (De pionier): bijvoorbeeld het aantrekkelijke
`Tajemstvi pfistavu' (Het geheim van de haven), getekend door de bekende
kinderboekenillustrator Karel Franta (1928). Het beeldverhaal werd al in 1957
geadopteerd door het toen jongste tijdschrift ABC mladj/ch technikii a
piVrodovédcfi (Het ABC van jonge technici en natuurwetenschappers). Reeds de
eerste jaargang begon met de introductie van de fantastische serie TrAzdniny v
podzemi' (Een ondergrondse vakantie) door Miroslav Lid'dk (1934-1983). Die
werd opgevolgd door het Foglar-achtige verhaal `Sestka z Hradebni' (Het Zestal
,

,
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uit de Hradebni-straat) van SlAva Jilek (1928-2004) en Jindlich Kovatik (1928).
Maar kort daarna begon ook in Het ABC een periode van enkele jaren van vooral
zoeken naar de geschikte vorm en thema's. Die situatie keerde helaas terug in de
starre jaren zeventig toen dezelfde discussie opnieuw begon.
In de jaren zestig en later zijn er nieuwe kinder- en jeugdtijdschriften
bijgekomen en hebben ook nieuwe beeldverhalen het licht gezien; ze werden
ook in dagbladen gepubliceerd. De jeugdscene werd in Het ABC gedomineerd
door `Kuli§Aci' (Slimmeriken) van Jaroslav Foglar (zijn grootste stripverhaal op
`De snelle pijlen' na), maar ook `Stra2ci' (De bewakers) van Vlastislav Toman
(1929), ook met een jongensclub als centraal thema, nam een vooraanstaande
plaats in. Voor kleinere kinderen waren beeldverhalen in tijdschriften zoals
`Slunieko' (Het zonnetje) of `Ohnieek' (Het vuurtje) bestemd: de beste
voorbeelden waren de series 'Cour a Courek' (Kater en Katertje, door Svatopluk
Hrnalf en Adolf Born) en `Barbanek' (door Jifi Havel en Vera Fa'to* over een
klein geel hondje.
De voornaamste positie in de stripproductie nam dus Net ABC in:
gewoonlijk publiceerde het twee stripverhalen van een hele pagina en een van
kleiner formaat, humoristisch, overgenomen uit het Franse tijdschrift Pif; in de
bijlagen werden dan bij gelegenheid andere buitenlandse of Tsjechische
verhalen uitgegeven. Een belangrijke activiteit voor de Tsjechische strip was de
publicatie van een ABC special van bijna honderd bladzijden, hetgeen tussen
1985 en 1990 een of twee keer per jaar gebeurde.
Zoals op alle terreinen in de kunst beyond Tsjechoslowakije zich in de
periode 1948-1989 in een onmiskenbare culturele isolatie. Dit gold des to meer
voor het stripverhaal, omdat dat een Amerikaanse kunstvorm bij uitstek was.
Buitenlandse strips vonden hun weg alleen moeizaam en sporadisch naar
Tsjechoslowakije. Bij hoge uitzondering werden er Westerse stripverhalen
uitgegeven: zo publiceerde het jeugdtijdschrift Sedmieka pionfrii (De Zeven van
de Pioniers) een Asterix-serie. Het tijdschrift Pif mocht wel verschijnen omdat
het bij een Franse communistische uitgeverij behoorde. Er werden natuurlijk wel
strips uit het Oostblok gepubliceerd, zoals de Poolse, ideologisch gekleurde
`Kapitan Kloss', bekend ook uit een tv-serie, die als voorbeeld heeft gediend
voor de Tsjechische serie Majoor Zeman (Uhl 2009).

3. Na de Revolutie 7

De vrijheid van na de Fluwelen Revolutie in november 1989 heeft een boom aan
stripmagazins opgestart. De meeste was echter geen Lang leven beschoren.
Klavertjevier leeft voort, maar in de jaren negentig zijn veel zeer gewaardeerde
kindertijdschriften uit de markt verdwenen als gevolg van de massale
concurrentie van vertaalde buitenlandse periodieken (Donald Duck en
dergelijke), waarvan de kwaliteit vaak heel laag was. Hiermee was er ook
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minder ruimte voor oorspronkelijk Tsjechische verhalen, auteurs en tekenaars.
Paradoxaal betekende de nieuw venvorven vrijheid als gevolg van de honger
naar Westerse cultuur een crisisperiode voor de eigen stripproductie.
Het enige Tsjechische stripmagazin dat meer dan tien nummers kende (36
om precies te zijn) was in deze periode Kometa (De komeet), die tussen 1989 en
1992 verscheen en het werk van veel kwalitatief goede auteurs publiceerde. Het
tijdschrift gaf klassieke strips van onder anderen Kaja Saudek uit, maar er was
ook ruimte voor nieuwe namen. De bekendste verhalen waren Walka s mloky'
(Oorlog met de salamanders, een verstripping van Karel Capeks beroemde
antiutopische roman) door Jan Stepanek, 'Mr. Sweet' (over cases van een
detective uit Manhattan) door Bohumil Fencl, en andere. In Kometa bleek ook
dat veel van deze auteurs, zoals Miroslav Schônberg, Stepan Mares, Erve, sterk
beinvloed werden door het werk van Kaja Saudek. De auteurs uit deze periode
worden over het algemeen de `Generatie 89' genoemd. Na de ondergang van
Kometa viel de Tsjechische stripproductie voor jaren in slaap.
De nieuw verworven vrijheid van meningsuiting was wel gunstig voor
politieke satire, die in de stripscene duidelijk wordt vertegenwoordigd door
`ZelenST Raoul' (De Groene Raoul), een eindeloze serie waar de gebeurtenissen
uit het politieke en maatschappelijke leven in Tsjechie door een marsmannetje
worden geobserveerd. Deze scherpe satire verschijnt sinds 1 januari 1995 in het
weekblad Reflex en wordt getekend door de eerder genoemde Stepan Mares
(1972), de scenario's worden geschreven door HRUTEBA, een acroniem van de
namen van drie journalisten en redacteurs van Reflex: Dan HrubST, Milan Tesaf
en Tomd§ Baldynsky. De `Groene Raoul' verschijnt tot op heden elke week en
het aantal afleveringen zit nu al dik boven de zevenhonderd. Bij het lezen is
kennis van de Tsjechische actualiteit en van publiekelijk bekende Tsjechen wel
noodzakelijk. Gezien soms echt sappige details is het uitsluitend voor een
volwassen publiek bestemd. Door dit soort pikante details (seksuele scenes met
naakte politici en zo) heeft de redactie met enkele aanklachten te maken gehad.
Wat de stripproductie buiten dag- en weekbladen betreft, heeft de
oprichting van het stripmagazine CREW in 1997 een nieuw tijdperk opgestart.
Dit blad houdt zich weliswaar van oorsprong nauwelijks met Tsjechische strips
bezig, maar heeft na enkele jaren toch de interesse voor stripverhalen in Tsjechie
opgefrist en tot het uitgeven van oorspronkelijk werk aangespoord. In dit opzicht
was het jaar 2000 belangrijk omdat toen de uitgeverij Mot is opgericht, die
Tsjechische en Franse stripverhalen laat verschijnen, en ook enkele
stripmagazines, waarvan Aargh! het belangrijkst is. Dat werd opgevolgd door
nieuwe periodieken met nieuwe auteurs, zoals Zkrat (Kortsluiting, met
buitenlandse en Tsjechische auteurs), Sorrel (met uitsluitend Tsjechische
auteurs) en Pot (Zweet). De auteurs uit deze periode hebben er geen behoefte
meer aan om bij het werk van IC* Saudek aan te sluiten, ze zijn hun eigen weg
ingeslagen. Ze worden de `Generatie Nul' genoemd, naar het jaar 2000, niet
alleen omdat ze ruwweg toen begonnen met publiceren, maar ook omdat ze met
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know-how opnieuw `vanaf nul' moesten beginnen. Deze generatie neemt het
stripverhaal op een andere manier waar dan hun ouders opgegroeid met De
snelle pijlen. Ze vormen een onderdeel van een cultuur waar het stripverhaal zijn
plaats onder de andere media en kunstvormen heeft venvorven, waar het niet
alleen tot vermaak dient, maar ook tot een maatschappelijke en individuele
reflectie. `Generatie Nul' is een bonte verzameling van ex-graffiti writers,
freelance beeldend kuntenaars, grafici, leraren tekenen, scenografen en
animators. Hun technieken reiken van het minimalisme, via de pentekening tot
de aquarel en het schilderen, maar ook tot computertechnieken, collage en
montage.
Op de markt zijn eindelijk aparte stripalbums of stripverhalen in
boekvorm gekomen. Het duo Stepan Kopfiva/Jiii Grus komt met het bloederige
sf-verhaal Nitro takne glycerinem (Het binnenste verzwaard met glycerine, 8
2006) dat ook in andere landen, inclusief de V.S. is verschenen en in Tsjechie
als het eerste stripalbum in full color na 2000 is uitgegeven. Zowel dit verhaal,
als een andere serie van MI Grus, Voleman (over een eigentijdse fantastische
held uit de Praagse wijk Holegovice) kwamem op de TOP 10 van Tsjechische
stripverhalen aller tijden 9 te staan (de eerste posities werden natuurlijk
ingenomen door de werken van Kdja Saudek en Jaroslav Foglar).
De auteurs van deze tijd halen hun inspiratie uit de meest uiteenlopende
gebieden: een voortreffelijk voorbeeld hiervan is Oidiptis Rex (2007) van Karel
Jerie, waar Sofokles' tragedie wordt geconfronteerd met de post-milleniumdepressie, het verleden met de toekomst en drama met strip. Uit de geschiedenis
van de negentiende-eeuwse Tsjechische Nationale Wedergeboorte (een
cultureel-politieke patriottische beweging) haalden Karel Jerie en Tomas Hibi
Matéji6ek stof voor hun Sifra Mistra Hanky (De Meester Hanka-Code, 2007),
waarin een eigentijdse held naar de negentiende eeuw terugkeert om de
historische waarheid van twee vervalste manuscripten (Ms. van Dvilr Kralove en
Ms. van Zelend Hora) 1° te achterhalen. Een ander stripverhaal, Nazdar, Narodni
divadlo! (Dag, Nationaal Theater!, 2008) van Dana Flidrova en Jifi Votruba
venverkt op een geestige manier de geschiedenis van de totstandkoming van het
Praagse Nationaal Theater (1881).
Ook klassieke Tsjechische literaire werken bieden stof voor
verstrippingen, naast Capeks bovengenoemde Oorlog met de salamanders is ook
Kytice (Het boeket, 1853, verstripte versie 2006) van de romantischfolkloristische schrijver K.J. Erben verstript. Naast de oorspronkelijke versies
van dertien romantische balladen, meestal op volksmotieven gebaseerd, die tot
nu toe tot de verplichte leeslijst van elke middelbare scholier behoren, staan de
strips van elf jonge tekenaars waar veelal ook de verzen, tenminste gedeeltelijk,
in venverkt zijn.
De laatste jaren verschijnen stripverhalen niet alleen in boekvorm of
aparte stripalbums, maar is er ook in de pers meer plaats voor. Een belangrijke
rol speelt hierbij het eerder vermelde weekblad Reflex, waar naast de politiek-
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satirische `Groene Raoul' ook een populaire strip over twee puberale meisjes,
Hana en Hana, van Milos Ga§parec (1972) en Milos Cermak (1968) is
verschenen. 11 Deze strip van klein formaat (meestal vier plaatjes, waarin naast
de twee protagonisten alleen een klein aantal vaste figuren verschijnt)
weerspiegelt op een ironische en absurde manier het leven van de hedendaagse
jeugd met hun verveling, uitgaansleven, onderlinge relaties, kijk op de actualiteit
en specifiek taalgebruik.

Aflevering van 'Alois Nebel' uit 2007 in weekblad Reflex met een ironische verwijzing naar
de `Div61 valka' (de meidenoorlog, uit de Tsjechische volksmythologie).

Van 2005 tot 2007 verscheen ook 'Alois Nebel' in Reflex (later in een ander
weekblad, Re.spekt). De sobere, zwart-witte 'Alois Nebel', ook wel
`spoorwegblues' genoemd, van de tekenaar en zanger Jaromir Svejdik (1963) en
schrijver Jaroslav Rudi§ (1972) geeft een soms grappig, soms vat melancholiek
beeld van het Tsjechisch-Poolse grensgebied, met een vaste kring figuren, zoals
de spoorwegbeambte Alois Nebel, zijn zorgzame vrouw, de plaatselijke priester,
de plaatselijke smokkelaar van Poolse porno en anderen. Naast korte strips in
weekbladen was er een trilogie rond het personage van Alois Nebel in boekvorm
verschenen tussen 2003 en 2005: Bil) Potok (Witte Stroom, plaatsnaam), Hlavni
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nadra±1 (Centraal Station) en Zlate hory (Gouden bergen). De trilogie kent nog
vervolg in de vorm van korte strips die gezamenlijk in een stripboek zijn
uitgegeven onder de titel Na trati (Op de spoorweg, 2008). De trilogie zelf
wordt op dit moment ook verfilmd.
Dat het stripverhaal een ruimere maatschappelijke functie krijgt, blijkt uit
het feit dat het ook of en toe voor voorlichtingsactiviteiten wordt gebruikt. In
februari 2009 was er op het Praagse Namésti Republiky (Plein van de
Republiek) een opmerkelijke openluchttentoonstelling over de zware arbeid van
immigranten en buitenlanders in Tsjechie. De concrete, levensechte verhalen
hadden de vorm van stripverhalen en zijn nadien ook als catalogus in boekvorm
verschenen, met de titel Czech Made? Vfistava komiksii o prcici cizincii (Czech
Made? Een tentoonstelling van stripverhalen over het werk van vreemdelingen,
2009)
Over het algemeen lijkt het erop dat er na 2000 veel meer interesse voor
het Tsjechische stripverhaal is gekomen. Naast de bovenpenoemde gedrukte
magazins bestaan er enkele kwalitatief vrij goede websites' over de actualiteit,
maar ook met wat meer diepgaande artikelen over de geschiedenis of profielen
van auteurs en ook recensies van de verschenen stripalbums. Er vinden festivals
plaats waarvan het jaarlijkse KomiksFEST! waarschijnlijk het belangrijst is, met
tentoonstellingen, discussies, projecties en het uitreiken van een stripprijs' 3 .
In het jaar 2006 heeft een groep stripexperts de vereniging SEQENCE
opgericht met als Joel het bevorderen van strips als een modern en nietstereotypisch medium. In het dagelijks leven zie je dat de grotere boekhandels
een aparte stripafdeling (tenminste een paar boekenplanken) hebben ingericht,
naast het assortiment boeken voor volwassenen, niet voor kinderen(!): daar tref
je nu vaak heruitgaven aan van oudere, verzamelde stripverhalen die vroeger
nooit als een apart boek of stripalbum zijn verschenen. Stripverhalen worden
stof voor film (`Alois Nebel') of toneel (` Arida a Pepik'; 'liana a Hana'). Ook
op scholen en universiteiten (kunstacademies, maar ook bij sociale en
geesteswetenschappen) komen colleges tot stand gewijd aan strips en er worden
afstudeerscripties geschreven, veelal over de internationale stripscene, of over
het vertalen van strips of het gebruik van strips in vreemdetaalvenverving.
Helaas ontbreekt er een afgeronde geschiedenis van het Tsjechische
stripverhaal; er verscheen voorlopig alleen Comics: Struene déjiny (Stripverhaal:
een beknopte geschiedenis, 2007, 320 pp.), geschreven door Milan Kruml, over
de geschiedenis van de internationale strip, met veel aandacht voor de V.S.
Een van de meest paradoxale feiten, die ook Uhl (2009) aanstipt, is dat de
relatief lage verkoopcijfers van het Tsjechische stripverhaal van nu daaraan to
wijten zijn dat de meeste actuele stripwerken door hun complexiteit en
onderwerpen voor een volwassen publiek bestemd zijn. Terwijl stripverhalen
zich tijdens de zogenaamd donkere periode van het communisme bijna
uitsluitend op kinderen en jongeren richtten, is er nu van strips een vermaak
geworden voor een intellectueel publiek. Het lijkt erop dat men vergeten is dat
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Tsjechie een rijke traditie van oorspronkelijke kinder- en jeugdstripverhalen
kent, en helaas is Klavertjevier nog steeds (na veertig jaar!) het enige
belangrijke puur op Tsjechische strips gerichte periodiek voor kinderen, naast al
die stripalbums van Spiderman, Asterix of Garfield die in grote oplagen
verschijnen.
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Dit hoofdstukje is vooral gebaseerd op Prokiipek (2006).
Zijn vrouw was van joodse afkomst. Zelf werd hij van 1944-1945 geinterneerd in de
werkkampen Kleinstein en Osterode.
3 Vooral na de Revolutie van 1989 zijn De snelle Mien vaak geparodieerd.
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Dit hoofdstukje is voornamelijk gebaseerd op relevante artikelen op Wikipedia en bij Toman
(2004).
5 Het verschijnt voor het eerst ten tijde van het schrijven van dit artikel, begin december 2009,
bij Albatros Media. Enkele bladzijden zijn echter nooit teruggevonden en ontbreken.
6 In 1999 in boekvorm verschenen.
7 Dit hoofdstukje is voornamelijk gebaseerd op relevante artikelen op Wikipedia, Matejiaek
(2008) en mijn eigen leeservaring.
8 De titel is eigenlijk een woordspelletje want 'nitro' betekent zowel `binnenste' als `nitro-' in
`nitroglycerine'.
9 Volgens www.komiksarium.cz . Zie Rychetsky (2009).
to Vâclav Hanka (1791-1861) is de veronderstelde auteur/vervalser van de manuscripten.
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Oude Tsjechische Tom Poes alias Macielek ontdekt
Kees Mercks
Universileit van Amsterdam
Samenvatting
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Marten Toonders 'Tom Poes' ook in
een Tsjechisch jeugdblad gestaan, zij het slechts tot halverwege 1942, toen
de nazi-censuur het jeugdblad verbood. Het waren strips die eerder in De
TelegraafiNreinvs van de dag hadden gestaan, terwijl de reeks daar tot diep
in 1944 zou worden voortgezet. De Tsjechische 'Tom Poes' was geen
vertaling, maar een bewerking in versvorm, kennelijk bedoeld voor kleine
kinderen. Het is de eerste ingekleurde 'Tom Poes'. In twee van de
stripverhalen is er sprake van het thema laarzenreuzen', waarin wel een
(zwakke) verwijzing naar de Duitse laarzen wordt gezien. In 1948 wordt dit
thema nog eens aangesneden in Tom Poes en de Laarzenreuzen, waarin de
verwijzingen naar het Derde Rijk en Nederland evidenter zijn. De vraag is
waarom Toonder dit thema na de oorlog nogmaals oppakte.
Behem druhe svétove valley vychazely pfibehy Martena Toondera 'Torn
Foes' pod nazvem Maciakova dobrodru2stvi v jednom c'eskeni easopise pro
i kdy± pouze do poloviny roku 1942, kdy byl easopis nacistickou
cenzurou zakazcin. Byly to epizody, ktere pied tim !if vysly v deniku De
TelegraafiNiemvs van de dag. Tarn mohly vychazet af do sklonkli roku 1944.
Ve dvou pfibezich se objevuje terra "obrii v holinkach", co± ma byt podle
nekterych (vagni) odkaz na holinky nemeckYch vojakir. V rote 1948
se Coto tema znovu objevuje v pfibehu Toni Poes a obli v holinkach, ye
kterem je odkaz na Tfeti fai a Nizozemsko dakko znatelnejii Otazkou je,
pro& se Toonder k tomato tematu znovu po valce vratil.

De Bommelkatalogus vermeldt dat Marten Toonders stripverhaal 'Tom Poes'
zijn aanvang vond op 16-3-1941 in De Telegraaf. De rol van dit dagblad tij dens
de oorlog is genoegzaam bekend: misschien viel een en ander in de beginjaren
nog mee, maar in het laatste jaar werd de krant regelrecht spreekbuis van de
bezetter en de NSB. 1 Uiteindelijk werden de strips pas afgebroken op 20
november 1944 in verband met `manisch depressiviteit' van de maker. Een
bevriende arts had voor hem die diagnose in een doktersattest ter hand gesteld,
waardoor Toonder zonder kleerscheuren De Telegraaf kon verlaten (Toonder
1993: 450). Toonder heeft over zijn bijdrage aan deze krant tijdens de
bezettingsjaren na de oorlog rekenschap af moeten leggen voor de Commissie
Donkersloot. Waarschijnlijk heeft hij daarbij gewezen op zijn illegale
activiteiten voor het illegale satirische blad Metro en de eveneens illegale
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drukkerij D.A.V.I.D. (De Algemene Vrije Drukkerij), waar Metro werd
gemaakt. 2 Een feit is dat die illegale activiteiten pas begonnen toen de contacten
met De Telegraafwerden verbroken (november 1944).
De Bommelverzamelaar Theo Koppelaar wist van zijn Tsjechische
collega Jirka Sykora dat deze bij zijn grootouders een stripverhaal met Tom
Poes had gezien in het jeugdblad Punt'a. Bert Marcus, Bommelliefhebber en
redacteur van het maandblad Ahoj, bezocht sinds 1981 Praagse bibliotheken om
vooroorlogse jaargangen van Punt'a te pakken te krijgen. Die van 1935-1938
kreeg hij ter inzage, maar daarin waren geen 'Tom Poezen' te vinden. De
jaargangen uit de oorlogsperiode bleken aanvankelijk zoek. Ook Theo
Koppelaar spande zich hiervoor in door in 1982 de bibliotheken in Praag aan te
schrijven. Hij kreeg pas in 1987 (!) te horen dat van Punt'a in het Staatsarchief
de jaargangen 1941-1942 gevonden waren.
Met die wetenschap toog Bert Marcus in september van dat jaar opnieuw
naar Praag om ter plekke poolshoogte te nemen. Hij kreeg de desbetreffende
jaargangen inderdaad ter inzage en mocht ze fotograferen. In het nummer van 412-1941, met op het voorblad een Tsjechische Sinterklaas (afb. 2), naar
Tsjechisch gebruik vergezeld van engel en duivel, stond inderdaad een
vooraankondiging (1 plaatje) van de Tom Poes-strip: `Macieek se pfedstavuje !'
(afb. 3 -Tom Poes stelt zich voor!). Op grond van dit `zich voorstellen' is het
aannemelijk dat het ook echt de eerste keer was dat Tom Poes in het blad
verscheen. In de Bommelliteratuur wordt namelijk soms ook gesuggereerd dat er
mogelijk zelfs voor de oorlog een Tsjechische versie van Tom Poes zou zijn
geweest. 3 Het verhaal over zo'n eerdere Tsjechische versie blijkt dus niet te
kloppen, althans voor vat betreft het blad Punt'a. De eerste echte strips van de
Tsjechische Tom Poes volgden veertien dagen later. De Tsjechische versie
verscheen dus een driekwart jaar na de Nederlandse uitgave. Wel is de
Tsjechische bewerking verrassend vroeg en de eerste die in kleur was
uitgevoerd.
In dat nummer van Punt'a (18-12) droeg het eerste Tsjechische Tom
Poes-verhaal de naam `Maci &ova dobrodruistvi' (Avonturen van Tom Poes).
Tom Poes kreeg de benaming Macik of verkleind Maci6ek als algemeen
bekende troetelnaam voor een poes. De thematische ondertitel: 'Het geheim der
blauwe aarde' ontbrak in de Tsjechische uitgave. Op de tekeningen staat de
naam van Marten Toonder vermeld en de tekst, vierregelige rijmpjes, was eerst
van de hand van Blanka Sva6inovA, daarna van ene 'Eva'. Ook staat er het logo
op van Diana Edition (afb.1), zoals ook vermeld op de Nederlandstalige strip.
Dit is de naam van een persbureau 4 , dat voor de oorlog in Nederland was
opgericht door de Oostenrijkse jood Fritz Gottesmann, die het nationaalsocialisme in eigen land was ontvlucht en in Nederland in contact was gekomen
met Marten Toonder.
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Hij had ook vele contacten in Midden-Europa en waarschijnlijk was hij degene
die de strip aan het begin van de oorlog naar Praag in het
`Protektorat &Amen und Mâhren' heeft geexporteerd.
Het laatste nummer van Punt 'a, nog steeds met
afleveringen van Tom Poes (na de `Blauwe aarde'
volgden de `Toovertuin' en de Tooverpijp'), verscheen
op 13-8-1942, toen de uitgave van het blad werd
stopgezet in verband met de verscherpte censuur na de
geslaagde aanslag op waarnemend Reichsprotektor
Reinhard Heydrich (4-6-1942). Daarmee kwam ook
halverwege het derde Tom Poes-verhaal een abrupt
einde aan de Tsjechische versie van 'Tom Poes'.
Wel zou Toonder in juni 1943 het Protektorat nog met een bezoek
vereren. Hij was in Praag (op zoek naar de Golem van Meyrink: 'mar die buurt
heb ik niet kunnen vinden') en in het Bat'astadje Zlin, waar een Tsjechische
filmstudio was, helaas voor hem met weinig aandacht voor de tekenfilm, waar
hij zelf in die tijd mee wilde experimenteren 5 . In zijn latere autobiografische
proza Het geluid van bloemen (1993) schrijft hij hierover en maakt en passant
een paar flinke uitglijders: hij noemt het door de Duitsers bezette land al
`ovenvegend communistisch' en een Balkanland. Op zijn treinreis door
Duitsland viel hem op dat er onder de Duitsers ook minder 'vette en arrogante'
mensen waren, zelfs `arme drommels', en hij compenseert die meelevende
passage door te vertellen dat hij er ook een jodentransport zag langsrijden,
waarbij een menselijke hand door een gat in de houten wand van een wagon stak
(p. 314 e.v.). Deze vat politiek naieve houding is tekenend voor Toonder tijdens
de oorlog. Het moet immers geen sinecure zijn geweest om in 1943 dwars door
nazi-Duitsland naar het bezette Protektorat BOhmen und Mahren te reizen, waar
de vervolging van joden en communisten in volle gang was. Ook het advies om
zo snel mogelijk De Telegraaf te verlaten, dat hij kreeg van zijn enige contact
daar, vervulde hem met grote verwondering. Hij kreeg toch alleen maar aardige
brieven? (Toonder 1993: 448) Dit lijken me niet onbelangrijke gegevens voor
een oordeel over Toonder en de verschijning van Tom Poes tijdens de oorlog in
De Telegraaf, resp. het Tsjechische jeugdblad Punt'a. Ook het tegenargument
`dat men zo genoten had' van de strip, die omringd was met propaganda en
oorlogsgeweld, snijdt weinig hout.
Bert Marcus liet met toestemming van Marten Toonder in 1987 van het
door hem in Praag gefotografeerde materiaal een boekje maken in een
minioplage van tien stuks, waarvan o.m. een exemplaar te vinden is in de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Na de Fluwelen Revolutie in november
1989 heeft hij nog een bezoek gebracht aan de toenmalige tekstschrijfster,
Blanka (inmiddels) SajfertovA-Sva6inovA 6 , die heel blij was met de
herontdekking van de Tsjechische Torn Poes. Ze verklaarde dat zij de rijmpjes
had gemaakt op basis van een Engelse samenvatting van de striptekst. De
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herkomst van 'Eva' is niet achterhaald (zie ondertekening op afb. 5). Mogelijk is
het een schuilnaam geweest van deze Blanka, maar eveneens is voorstelbaar dat
deze Blanka als hoofdredactrice van het blad die tank aan een andere
medewerkster heeft gegund. De Tsjechische tekst onder de eerste drie plaatjes
(zie afb. 4) luidt:
Maciàek 2i1 v lese pustem,
nikdy velka nouze neni.
ponurem a tuze hustem,
kde o rfizna pfekvapeni

Jednoho dne, zrana ê'asné,
kdy2 se pravé vyspal krisnè,
zaslechl, jak n'ekdo vzdycha
v krovi. Nahledl tam zticha.

Zri maleho trpaslika —
namaha se a nafika,
je nucen jiti pégky
a ma naiad tolik taky.

De letterlijke vertaling hiervan luidt: 1. Tom Poes woonde in een ruig
bos,/somber en heel dichtbegroeid,/ waar nooit grote nood was/ aan allerlei
verrassingen. 2. Op een dag, 's morgens vroeg,/ toen hij juist lekker had
geslapen,/ hoorde hij opeens iemand hijgen/ in het struikgewas. Hij keek er
stilletjes naar. 3. Daar ziet hij een kleine kabouter:/ Die spant zich in en kreunt,/
dat hij to voet moet gaan/ en zo'n zware vracht heeft. De parallelle, originele
Nederlandse prozatekst van de albumuitgave uit 1941, nog geschreven door
Toonders echtgenote Phiny Dick is voorzien van de bekende tekststrook en
luidt:
Tom Poes woonde dicht bij een groot
woud. Daar wandelde hij graag in, want je
kunt van alles beleven [in zoo'n bosch.
Dat komt van al die boomen, denk ik]; bij
den eenen boom weet je niet wat je bij den
volgenden zult zien. Op een dag was hij
vroeg op stap gegaan, de zon scheen
stralend en de vogels zongen.
"Echt een dag voor avonturen," dacht Tom
Poes.
Hij had [zoo] misschien een half uurtje
geloopen, toen hij een laid gehijg hoorde.

"Dat is vreemd [Dat betekent iets]," dacht
hij. "Wanneer je in een bos gezucht hoort en
je doet het niet zelf, dan moet er iemand
anders zijn." Hij keek eens om zich heen en
toen zag hij een eindje beneden zich een
dwerg, die [hijgend en] steunend een
grooten zak over het boschpad trok.
"Tjonge,' dacht Tom Poes. Dat is een zwaar
vrachtje voor zoo'n klein mannetje! Wat
zou hij daarmee willen? Wat zou er in dien
zak zitten? Daar moet ik het mijne van
hebben!" 8

Natuurlijk is er inhoudelijk een en ander weggevallen in de verdichting, maar de
verdichting zit poeticaal heel goed in elkaar. Er is sprake van een metrum
(trochee) dat vrij losjes wordt toegepast, zodat het niet tot een monotoon ritme
als van `Jantje zag eens pruimen hangen' vervalt. Ook het rijm is goed verzorgd
(meestal voile rijmen in een simpel as bb-schema) en zelfs is er herhaaldelijk
sprake van binnenrijm: in het eerste versje het spel met de 'u' (de oe-klank in:
pustem, ponuten, tuze, hustem), in het tweede met de a-klank: zrdna 6asne,
prAve, krdsné met doorwerking in de volgende regels) en in het derde weer met
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de a-klank: namand, nafika (in een regel nota bene en met het grappig herhaalde
prefix na-) en vervolgens 'ma nAklad'. En zelfs een geraffineerd enjambementje,
waardoor `v ki-ovi' (in het struikgewas) pas na een korte spanningspauze wordt
gelezen...
Het verdichten op zich kan weer gezien worden als een aanpassing aan de
Tsjechische standaard, waar kinderen veel meer gewend zijn aan het lezen van
rijmpjes met name kleine kinderen, dan in Nederland het geval is. (Zie ook
artikel SedlgkovA.) Verschillende grote Tsjechische dichters schreven van dit
soort rijmpjes voor hen. Ook deed dat bijvoorbeeld de illustrator Josef Lada, die
vooral beroemd werd door zijn karikaturale weergave van de soldaat Svejk ten
tijde van de Eerste Wereldoorlog, maar die ook tal van leporello's voor kleine
lezertjes heeft gemaakt, die tot op de dag van vandaag worden gedrukt. Tom
Poes werd in die jaren kennelijk en niet geheel ten onrechte gezien als
kinderliteratuur, en wel voor de kleintjes, die geen boodschap aan de oorlog
hadden. Pas wanneer Toonder zelf nadrukkelijker als schrijver-verteller optreedt
en heer (011ie B.) Bommel 9 de hoofdfiguur wordt, d.i. vanaf eind jaren veertig,
richt de strip zich met politieke toespelingen tot een vat ouder publiek.
Het thema van de `Blauwe Aarde' (de goede en slechte reuzen) is na de
oorlog onder de naam Avonturen van de laarzenreuzen l° opnieuw uitgebracht.
De uitwerking van het thema is nu echter agressiever. Hoewel gelaarsde reuzen
die stelen, zoals in de `Blauwe Aarde' zonder meer reeds een verwijzing is naar
de Duitsers, zijn de slechte reuzen in de `Laarzenreuzen' veel imposanter en zijn
hun laarzen voorzien van `ijzer-beslag' en dreigen de arme Tom Poes te
vermorzelen. Inmiddels is ook Heer Bommel op het toneel verschenen. Deze
vreemdeling met zijn geruite jas verschijnt pas in de `Toovertuin'. Hij zal hier
Tom Poes meehelpen om van de laarzenreuzen te worden bevrijd. In dit opzicht
is de `Tooverpijp' een vervolg op de `Blauwe aarde'. De in het eerste deeltje
nog naamloze boze kabouter heeft nu een veelbetekenende naam: Pikkin, zoals
hij in het derde deeltje 'De Toverpijp' voor het eerst wordt genoemd. Interessant
in dit verband is het feit dat in de Tsjechische vertaling geen poging is gedaan de
betekenistoespeling van `Pikkin' weer te geven. Terugvertaald is de
oorspronkelijke (boze) kabouter (`trpaslik') een (`booze') dwerg (`skfitek')
geworden.
Later herinnert Toonder zich dat hij de dwerg voor een tekenfilm over dit
thema ook kreupel Wilde laten lopen om hem een eigenschap van Goebbels en
`Seys' (Seyss-Inquart) mee te geven (Toonder 1993: 246 e.v.). Het idee voor een
avondvullende tekenfilm (tachtig minuten) was afkomstig van de toen al
bekende tekenaar Henk Kabos, die at enige ervaring had met het medium
tekenfilm. Om dit idee te realiseren werden voorschotten gevraagd van het ooit
beroemde Duitse filmproductiebedrijf UFA, waarvoor Toonder diverse malen
naar Berlijn afreisde. De UFA was toen echter al geheel in handen van de nazi's
(Goebbels) en vervaardigde tijdens de oorlog tal van Duitse propagandafilms.
Die film is echter nooit voltooid. Wel zijn er filmfragmenten van de `Blauwe
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Aarde' 11 , eveneens tijdens de oorlog gemaakt, in opdracht van het Duitse
filmbedrijf Degeto (Frankfurt am Main), waar Toonder lange tijd mee
samenwerkte. De dwerg toont hierin echter geen tekenen van een
handicap. Toonder zal in de UFA en Degeto `slechts' een geldschieter hebben
gezien, maar toch. De Amerikaanse Disney-studio's waren al helemaal
onmogelijk sinds de deelname van de V.S. aan de Tweede Wereldoorlog, en het
lijkt of Toonder geprobeerd heeft handig gebruik te maken van het verbod in
bezet Europa op dit typisch Amerikaanse product. 'Tom Poes' volgde in De
Telegraaf 'Micky Mouse' op en ook de Tsjechische 'Tom Poes' in het blad
Punt 'a volgde direct na de getekende versie van 'Cinderella'.
In de naoorlogse uitgave Tom Poes en de laarzenreuzen, uitgegeven bij
De Muinck, zijn de verwijzingen naar Nederland tijdens de oorlog des te
duidelijker. In het oorspronkelijke verhaal over de blauwe aarde zien we
berglandschap en wordt het land niet nader benoemd. In de `Laarzenreuzen' is
het landschap nog steeds sprookjesachtig on-Nederlands met spelonken, maar
dit door de met name genoemde Pikkin te veroveren land heet nu wel het
laagland Groen-Knollenland', met aan het hoofd een gevluchte koning! De
vijandige laarzenreuzen uit 1948 lopen militair 'in het gelid', dragen `eendere
pakken' en worden door de kleine, strompelende (nu wel!), kromme dwerg met
hese stem met ingerukt mars' heengezonden. Daarentegen hebben de
klompenreuzen, door Heer 011ie vervaardigd door klompen niet in blauwe aarde,
maar in `tovermodder' te planten, een nogal Hollands uiterlijk: geel met zwarte
knoopjes erop geschilderd en een rode bies langszij.
Het lijkt me zonneklaar — ondanks het ook nu verder nogal naieve
verhaaltje — dat Toonder na de oorlog hiermee een poging deed het
oorspronkelijk bijna geheel onschuldige verhaaltje, dat tijdens de oorlog in De
Telegraaf was verschenen, iets meer in de politiek correcte hoek heeft willen
plaatsen. Daarmee heeft hij mogelijk zijn straatje trachten schoon te vegen, dat
onder andere door de publicatie in De Telegraaf enigszins bezoedeld was. 12
Een soort politiek excuus ex post derhalve. `Bedenk een list, Tom Poes!'
moet hij hebben gedacht.
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Marcus), 's-Gravenhage 1988
Toonder 1993 — Marten oonder: Het geluid van bloenien. Autobiografie 1939-1945, deel 2,
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Toonder 1996 — Marten Toonder; Onder het kollende meer Doo, deel 3, Amsterdam, 1996
Venema 1990 — Adriaan Venema: Schrijvers, iiitgevers en hun collaboratie, dl. 3A,
Amsterdam, 1990
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Noten
Zie R. Vos, Niet voor publicatie, de legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting, 1988.
Zie hiervoor Toonders eigen (summiere) verhaal over het gesprek met Donkersloot in verband
met de `Zuivering' vlak na de oorlog in deel 3 van zijn autobiografie, alsmede Venema's
beschouwing hierover in Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie, dl. 3A: De kleine
collaboratie, ook to vinden op dbnl.org .
3 Zie o.a. Hans Matla, Bommelkatalogus 1989 (1988), de Toonder-bibliografie en natuurlijk
Toonders autobiografische proza in vier delen (1992-1998).
4 Diana Edition. International Press Service, gevestigd aan de Herengracht 355.
5 In 1942 had hij op het thema van de eerste strip een tekenfilm gemaakt: Net Geheim vban de
Grot, die echter niet werd uitgebracht, zo meldt de 1948- uitgave Thin Poes en de
Laarzenreuzen. Zie ook noot 11.
6 Door bemiddeling van Olga Krijtovd, destijds hoofd van neerlandistiek aan de
Karelsuniversiteit.
Zij was ook schrijfster en tekenares van het kinderstripverhaal 011e Kapoen (19-15-1954).
8 Naar de albumuitgave uit 1941 (Toni Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde), die in de
Bezige Bij-uitgave van 1970 (Het geheim der blauwe aarde) enkele minieme wijzigingen kent,
hier aangegeven met dubbele haken. De wijzigingen zijn meestal in het voordeel van het
verhaal, met name daar waar herhalingen worden vermeden. Een keer is er misschien sprake
van ideologische bijkleuring, namelijk wanneer de 1941-uitgave het over de boze dwerg heeft
die de `rijkste man' (p. 37) wordt, terwijl de 1970-uitgave het meer in overeenstemming met de
1948-uitgave het heeft over de machtigste man' (p. 18). De naam Pikkin voor de dwerg
verschijnt in Tom Poes en de Tooverpijp (onder afb. 5 daarin: Ik heet Pikkin, bromde de
dwerg'). Overigens verschilt de dagbladpublicatie ook enigszins van de albumuitgave uit 1941
door een andere indeling (drie tegenover twee plaatjes per pagina, met overeenkomstige
tekstkolommen).
9 011ie B. Bommel verschijnt in het tweede deeltje (Toni Poes in den Toovertuin, p. 4) en heet in
het Tsjechisch simpelweg Bob.
10 In 1948 bij De Muinck & Co uitgegeven onder de titel Toni Poes en de Laarzenreuzen (in
A4-formaat met harde kart en verspreid ingekleurde illustraties; het betreft hier dus Been
beeldverhaal, maar een geillustreerd verhaal).
I I Tom Puss and das Geheim der Grotte, zie fragmenten op striptenaar.web-log.n1 en YouTube.
I

2
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12 Ik ben het in principe wel eens met Venema: 'Marten Toonder heeft er alles aan gedaan om
van zijn stripheld Tom Poes met terugwerkende kracht een illegale werker to maken' (p. 228),
al dikt Venema het wel wat sarcastisch aan met zijn karakterisering `illegale werker'. Zijn
datering van 1946 voor Tom Foes en de Laarzenreuzen (De Muinck) is onjuist (zie noot 10).
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Bijlage:

(Afb. 2) Voorblad van Punta (4-12-1941
het nummer met de vooraankondiging
van 'Tom Poes'.

/HOC i t

e I:

.".. t •••••
.....
:"...:74+
I.

S t . PiedSlailltiet

),

p4.•

7.
."::
.
iso Yr. ft... 04, 1 n Py17;

..1.1

',ado.* illtz::: : .1.4/17.1 . ..astA6444 mew

IWO

. . ...A .40.4111 • ...C.... 0 OM.. .....
4. • n..... , y era.. p.m arli,.. el..
wool. • 4. wo Wm O. lowie h. .0 ow. .4* .
t mpt M.... p • odall.............
ft.*, orllemr ..40.1 in sr., Wm swipedi NM v..,
i as. . 01=
.
.
4161174. .

:v

107 :

r z.

..... a ..—.

7

:urt............
.... ..,

re.::
. iltSres:=Arelter
'".‘

4

owtstaw • NO.

V.

Zi
llema W
4410.61140 moll
Are • Awl7
1,
1" 1
ft...

. so

M.

tibiae
-

, tn..

44.

1...

.4• . ►0***•*.e * S.W.

P1=1

(Afb. 3) De vooraankondiging: 'Tom Poes
stelt zich voor!

Vertaling: Tom Poes stelt zich voor!
Sta me toe dat ik mezelf aan jullie voorstel. Ik
ben Macieek, een kater, die al veel diverse
streken is doorgegaan, veel gezien en
gehoord heeft en menig avontuur heeft
beleefd. Maar verder ben ik een heel gewone
kat. Meneer de Markies van Muizenburcht (=
Muizenis) zegt weliswaar over mij dat ik
buitengewoon slim en dapper ben en de
kleine Alenka (= Liezelotje uit het erop
volgende verhaal over de toverpijp) vindt mij
een wonder onder de katten, maar ik stel me
er al mee tevreden wanneer jullie me
Macieek noemen en vreugde en plezier aan
mijn verhaal zullen beleven. Kennen jullie de
Markies van Muizenburcht niet? Maar
natuurlijk, hoe zouden jullie die wel moeten
kennen. De Muizenburcht is immers in
sprookjesland, achter vele bergen en rivieren,
heuvels en zeeen, waar geen trein heen rijdt
en geen auto, zelfs geen vliegtuig kan daar
komen. Ik heb dat sprookjesland bezocht en
heb me er gevestigd in een ruig donker woud.
Maar dat alles zal ik jullie pas de volgende
keer vertellen in mijn beeldverhaal. Graag
zouden jullie nog willen weten wie die kleine
Alenka is. Zij is een zeer braaf meisje, het
dochtertje van de Markies van Muizenburcht,
dat op een keer door een boosaardige dwerg
wordt ontvoerd en gevangen gezet. Over hem
zal ik de volgende keer ook meer vertellen.
Hij is helemaal niet zo aardig als de dwergen
van Sneeuwwitje en hij heeft niks aardigs. Hij
kent allerlei tovertrucs, waarvan hij zich
bedient voor zijn lelijke daden.Stel je voor
dat hij uit het niets angstaanjagende reuzen te
voorschijn kan toveren! En wat die reuzen
uitvoeren? Absoluut niks goeds. Die zijn
even slecht als hun meester, die ze te
voorschijn heeft getoverd. Maar dat zal ik
jullie de volgende keer vertellen, alles netjes
op rij. Ik verheug me er nu al op dat we goede
vriendjes zullen worden.
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Mb. 4) Het begin van de (ingekleurde) Tsjechische versie van 'De avonturen van Tom Poes'
(18-12-1941), naar de Nederlandse dagstripuitgave 'Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe
aarde' in De Telegraaf.
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De dagstripuitgave in De Telegraqf (16-3-1941, zwart-wit, driekoloms, dit in tegenstelling tot
de albumuitgave, die tweekoloms was).
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Afb. 5) De tweede aflevering ( Toni Foes in den Toovertuin), ondertekend met 'Eva'

AVO TUQE11 VAN

`Blauwe aarde' — albumuitgave 1941

Laarzenreuzen, 1941

Uitgave De Muinck 1948

laarzen met ijzer-beslag' (1948)

(Met dank aan Bert Marcus voor de informatie en het ter beschikking stellen van divers
materiaal.)
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Praagse hoogtepunten
Albert Gielen
Samenvatting
De omslag van Praagse perspectieven 6 is eenmalig aan het thema van het
colloquium van 2009 aangepast door de gebruikelijke foto te vervangen
voor een tekening uit het spannende stripverhaal De Praagse nacht. (Borile
1992: 3) Daarop is een deel van de Oude Stad en de Praagse Burcht te zien.
Het auteurstrio laat speurder Victor Sackville naar Praag gaan waar hij het
verzet van de Tsjechische nationalisten tegen de Oostenrijkers zal
ondersteunen en waarbij Praag de ideale stad blijkt om een achtervolging te
ensceneren. Tijdens de wederwaardigheden verschijnen tal van gebouwen.
Hieronder volgt een poging de getekende gebouwen te identificeren en die
van de voorplaat nader te bekijken, tevens wordt geprobeerd de afbeelding
in kunsthistorische context te beschouwen. De in de tekst tussen haakjes
geplaatste nummers corresponderen met de nummers op de bijgevoegde
plattegrond.
Obalka svazku Praiske perspektivy 6 je 1.?jimeene phzpiisobena tematu
letogniho kolokvia: misto tradieni fotografie je na ni obrazek z napinaveho
komiksu Praiska floc (Borile 1992:3). Na nem je yid& eastt Stareho Mesta a
east Pra±skeho hradn. Trojice autoni posila Spiona Victora Sackvilla do
Prahv, aby tam podpohl odboj eeskych vlastencti proti rakouskj)m
Nemaim, pri eemf jim Praha posloufi jako ideedni pozadi pro
proneisledovaci scenu. V epizodach se objevuje velky poeet budov, ktere se v
elanku pokoufime idenlifikovat. Detailneji se venujeme budovam
iyobrazenym na ()bake, ph eend se je snailme analyzovat v
kunsthistorickem kontextu. (Isla v zeivorkach za nazvy budov koresponduji s
e isly na phlo±enem plant, mesta.

1. Spion
Victor Sackville is spion van de Engelse koning George V en behalve
hoofdpersoon ook de naamgever aan de serie waarvan deel zeven en acht
handelen over de Tsjechoslowaakse nationalist Pavel Strana. Deel zeven speelt
in Praag en wel in het Praag van 1917, het j aar waarin de Eerste Wereldoorlog
nog volop woedt. Daarmee valt het verhaal in dezelfde periode als dat van De
lotgevallen van de brave soldaat Svejk (1921-1923) van Jaroslav Ha§ek, maar
hoe anders gedraagt zich de hoofdpersoon. Weet Svejk zich met grappen en
grollen en door net te doen alsof hij van niets weet zich aan de schermutselingen
te onttrekken, Pavel Strana is de dappere nationalist die met zelfopoffering zijn
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doel aan het thuisfront nastreeft: verzet tegen de Oostenrijkse overheersing en
het voorbereiden van de zelfstandige staat Tsjechoslowakije, `vat in 1918 ook
lukt. Voor Tsjechoslowakije was dit een elementaire periode en nadien in
positieve zin alleen vergelijkbaar met de ontwikkelingen in het najaar van 1989.
Daar dringt zich dan meteen de volgende overeenkomst op. Pavel Strana is
filosoof, professor, acteur en een briljant schrijver van onder andere het boek
Faust of Mephisto? Bovendien is hij niet het land ontvlucht zoals zoveel
Tsjechen dat gedaan hebben, maar zit hij zijn gevangenisstraf in Praag uit. Dit
alles doet denken aan VAclav Havel die zichzelf weliswaar geen filosoof noemt,
maar uitermate geinteresseerd is in filosofie, ook (toneel)schrijver' is en
jarenlang aan het toneel gewerkt heeft en net als Strana niet het land ontvlucht is
maar voor de gevangenschap gekozen heeft en eveneens het
zelfbeschikkingsrecht van zijn land nastreefde, zoals Eda KriseovA dat in haar
biografie over Havel (1992) uitvoerig beschreven heeft. In dit opzicht is het van
belang te weten dat De Praagse nacht in 1992 is uitgebracht en de
gebeurtenissen van de Fluwelen Revolutie toen nog vers in het geheugen lagen
en dat de wereld in de ban van het presidentschap van Havel was.
Dit alles vindt plaats in Praag, de trots van de natie. Het was voor de
makers van het boek, de auteurs Gabrielle Borile en Francois Riviêre en medeauteur en tekenaar Francis Carin onmogelijk de hele stad in het verhaal te
betrekken; ze hebben dan ook een keuze moeten maken. Het is interessant te
zien welke gebouwen zij als decor voor hun verhaal uitverkoren hebben. In
volgorde van opkomst — om maar eens een theaterterm te gebruiken — worden de
volgende gebouwen en straten prominent in beeld gebracht: het panorama van
de Oude Stad (Stare Mêsto) gezien vanaf de Karelsbrug (Karliiv most), zicht op
de Praagse Burcht vanaf de Oude Stad, de Nerud(ov)a-straat, Hotel Paiii
(Parijs), de Karelsbrug en de oever van de Oude Stad, de tuin van het
Wallensteinpaleis, het Obecni dum (Representatiehuis), de Oude Joodse
Begraafplaats, het Oudestadsplein, de Oudnieuw-synagoge (Staronova s.), de
bibliotheek van het Strahovklooster, het Hanaysky-paviljoen en het Frans-Josef
I-station (tot 1919, thans gewoon Hlavni nAdraii/Centraal Station), vanwaar
spion Victor Sackville de trein naar Ziirich neemt. Daar wordt in het tweede deel
met de titel Het verdrag van Luzern (1993) het verhaal voortgezet.
In het gehele stripverhaal De Praagse nacht is het Strahovklooster het
meest westelijke en het Centraal Station het meest oostelijke punt van vat we
van Praag te zien krijgen en dat bekend staat als het historische centrum. Hoewel
dit een klein gedeelte van de gehele toenmalige stad betreft, is er toch een keuze
gemaakt tussen het k'vantitatief en kwalitatief grote aanbod aan monumenten,
maar nog altijd te veel om in dit korte bestek te beschrijven; ik wil me dan ook
beperken tot de voorplaat van deze aflevering van Praagse perspectieven.

182

<

Cf)

;le

-..,

..n

1,1 -ig:

.**,,,,

•

LI_

f--

(-) ...
CU
'4

,

\

.„,.,L,,s, ya..,ova

Ni...,l
\ NN

'

_ : ,,.sg , 4, ,

•

6

„Try,,,,,,,,

,r

1—

?,4,.,i • :

' ' .. ‘4 :

jit
r

:

li
t_.

.I'vei,
11...,...,.

.,.

1 ,,lei

11,,

--,z, ,,„

41

'

Pe

E.-,

0.-•
-

,,,,...44

- i ' '''''

4 ' ' '
jf4,44,3,1,-;7; L I I 1 I .:

.-;
rii
11, 'F'vri;; - - .
11,

4?-„,--4-76 Kltuov
. ..... 1,- - . • • - M (:-.7-,:y• •

. . __-,.-: (.-_.-.„_,
2►

•f

3 t

',..

1%. op

, < , ,, ,,,, , , , , _
4.4.i.."."1:
, ik. ,,,,,i„,.; - --7
,- . ----;
7 ' - — - • .. 4L-SIZ
la,
t ,-,F.9,4 • P ' ,.1A
1: k,,, -/"' .."—
.-..„,,,,,,, ir..
' : -4* 457,s
' ..,
Ica
*.I'r 11" 7
''''''''
ne
.: liCska
r-s '
,01--.
.
- '71 L.- .. M 1 1

no

.4

2,
i

.... -

1

:..A.

3..i ii •

1
./. .1-‘-,,
46 <st ,

>C3
C)
<

cc

VE -1g
, , tr.;

-

k

,

_.,,,,,;;,;,,,,.,,

, - ...

****.

r'"

..

._8-*
.. t- e... 4

'Z'

-

.•

-

.

4
* 0..,'
. ,,,,.

,

.4** ,,,, •
.0.".4.

iv I +.r1

-.: .1.-&11111 -4 f

1 ,.._

, ......,-----6- sk

tecnI‘V---0-- 7-

..-

t ,.:'
0 Av.6‘.
-,, '

- ,,,,I.

'44*
(1.
— t ,,,„c „cr

.C:r

C_) 1 1 ..".""I1M

I ' M U)

;,.= li,....

§

76
... 4.4*

,

183

2. Identificatie

De Praagse nacht,

Borile

Op die voorplaat (zie ook hierboven) prijkt de paginagrote afbeelding zoals die
in het boek De Praagse nacht op bladzijde 3 staat afgedrukt en de eerste
tekening van het stripverhaal vormt. Het betreft het panorama vanaf de Oude
Stad op de zuidzijde van de Praagse Burcht en daarbij wordt tevens een deel van
de Oude Stad getoond. Vanaf welke plek precies we dit te zien krijgen is
nauwkeurig vast te stellen: vanuit de zuidoosthoek van de Oude stad, op de hoek
van de straat Perlova en Uhelny trh (Kolenmarkt) waar het viersterrenhotel
Perla (1) staat, en wel vanuit een zolderraam of dakterras. De auteurs en de
tekenaar hebben ervoor gekozen geen brede, maar een smalle en hoge
afbeelding te maken. Toch valt er veel te zien, om te beginnen is tegenover het
hotel waar de tekenaar over de stad kijkt, een school (2). Rechts van de school is
op de plaat de toren van de sv. Jilji kerk (Sint-Aegidiuskerk, 3) te zien. In het
midden zijn de twee torens en de koepel van de Sint-Salvatorkerk (4) die op de
hoek staat van de Karlova-straat en het Kfiiovnicke namésti (Kruisherenplein).
Daarachter is de duidelijk herkenbare koepel van de Kostel sv. Frantigka
Serafinskeho (de kerk van Sint Franciscus Seraficus, ook genaamd de kerk van
Sint Fransiscus van Assisi, 5) die aan de noordzijde van de rechteroever van de
Vltava (Moldau) staat, ofivel schuin tegenover de Sint-Salvatorkerk. Naast de
kerk staat de bruggentoren van de Karelsbrug en omdat de Karelsbrug aan beide
zijden van de oevers een bruggentoren heeft, wordt die op de rechteroever de
Bruggentoren-Oude stad (6) genoemd. Helemaal links is nog net de torenspits
van de Kostel sv. TomAge (Sint-Thomaskerk, 7) te zien. Daarboven strekt zich
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als een kroon op dit alles het complex uit dat Hradeany (Praagse Burcht; 8)
genoemd wordt.

3. Afzonderlijke gebouwen

De lijnen die in de tekening van gebouw naar gebouw lopen, hebben de vorm
van een spiegelbeeldige Z. De tekenaar leidt onze blik van linksonder via het
dak naar rechts. Daar begint de diagonale lijn met de kerk. Schuin omhoog gaat
het dan naar de twee torens, een kleine en een grote koepel en de bruggentoren.
Via de torenspits van de Sint-Thomas gaat het oog naar boven naar de Praagse
Burcht die zich van links naar rechts over de hele breedte van de tekening
uitstrekt. In de volgorde van deze spiegelbeeldige Z evil ik de gebouwen nader
beschouwen.
Op de voorgrond, ofwel onderaan de tekening, zien we de voorzijde van
het dak van het pand dat schuin tegenover het hotel staat van waaruit de tekenaar
over de stad kijkt. Het dak behoort toe aan de Zikladni kola (Basisschool, 2)
die aan de Uhelny trh op huisnummer 4 staat. Aan de neobarokke gevel hangen
reliefs die vier Tsjechische geleerden voorstellen, waaronder de pedagoog
Comenius. Het leistenen zadeldak met de dakkapellen leidt het oog naar rechts
waar de blik blijft hangen bij de gotische Sint-Aegidiuskerk (3) in de Hus(ova)straat, waarvan de ranke spits op de voorplaat in de roze hemel priemt. Deze
kerk verrees (1339-1371) op de restanten van een romaanse kerk en maakte deel
uit van het Dominicanenklooster. In 1420 kwam dat in handen van de hussieten.
Pas in 1620 kregen de dominicanen hun kerk en klooster weer terug, waarna een
verbouwing in barokstijl volgde. Vooral het interieur werd grondig onder
handen genomen; de toren met de knik in het dak bleef dan ook gotisch. (Burian
1992: 68-69) Ook de zuidgevel heeft nog gotische spitsbogen. Vanaf de Husova
is to zien dat deze kerk eigenlijk twee torens had, maar een is door brand of
oorlogshandelingen aan de bovenzijde zwaar beschadigd geraakt en nooit meer
helemaal hersteld. Overigens bevindt zich in de Husova ook het bekende
stamcafe van de schrijver Bohumil Hrabal: De gouden tijger.
Van de Sint-Aegidiuskerk gaat de blik schuin omhoog naar de kerk met
twee torens en een meerhoekige koepel. Dit is de Sint-Salvatorkerk (4), het
eerste gebouw van vat het kloostercomplex Klementinum ging worden. De
bouwperiode strekte zich uit van 1578 tot 1729, waardoor twee architecten
elkaar moesten aflossen. Dat betrof F. Caratti en F.M. Karika. In de periode
1655-1660 werkte architect Carlo Lurago met meester-stucadoor Giovanni
Bartolommeo Cometta en beeldhouwer Jib Bendl aan de straatgevel van de
kerk, waarvan de voor de kerk geplaatste arcade in de vorm van een triomfboog
een opvallend element is. De meerhoekige koepel is de eerste barokke koepel
(1638) van Praag. Deze kerk behoort dan ook tot de vroege barok. (Kotalik
2001: 64-65) In tegenstelling tot veel kerken bevinden de torens zich niet aan de
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straatzijde maar aan de oostzijde, waar ze nagenoeg aan het oog onttrokken
worden door de Sint-Clementinuskerk en de Vla§s16-kapel. Dit is juist zo
opmerkelijk omdat de Sint-Clementinus een al bestaand deel van het
Dominicanenklooster was en in 1711-1713 verbouwd werd. De koepel van de
Sint-Salvatorkerk overlapt op de tekening deels de monumentale koepel van de
kerk van Sint Franciscus Seraficus.
Van de Sint-Franciscus Seraficus (5) is op de tekening alleen de koepel
te zien, dat is begrijpelijk, maar jammer omdat dit het eerste volledige barokke
gebouw van Praag is. De kerk staat op de hoek bij de Karelsbrug op de plaats
waar voor 1252 een soort ziekenhuis moet hebben gestaan; in 1252 werd met de
verbouwing daarvan tot een gotische kerk begonnen. De kerk was aan het begin
van de zeventiende eeuw zodanig vervallen dat het wederom een verbouwing
moest ondergaan, nu door Giovanni Domenico Orsi. Na zijn overlijden gaf
aartsbisschop Johann Friedrich von Waldstein zijn Franse privearchitect JeanBaptiste Mathey opdracht de verbouwing voort te zetten. Ook die wist het niet
tot voltooiing te brengen, zodat Domenico Canevale vervolgens de opdracht
kreeg. In 1685 was de kerk klaar, vat niet verhinderde dat er nog tot 1724 aan
de decoratie van de binnen- en de buitenzijde gewerkt werd. (Kotalik 2001: 7071)
De kerk heeft de plattegrond van een Grieks kruis vat een compacte vorm
tot gevolg heeft. Dit staat bekend als centraalbouw en is evenals een ovale
koepel kenmerkend voor de barok. De ovale koepel van de kerk van Sint
Franciscus Seraficus is beeldbepalend in het Praagse panorama en de eerste
koepel in Praag van een dergelijke monumentaliteit. Een ander opvallend
kenmerk is het vooruitgeschoven middendeel van de voorgevel aan het
Kfiovnicke namesti (Kruisherenplein) en de holle hoeken. Deze lopen over de
gehele hoogte van de gevel door en met deze plasticiteit wordt mede het
pittoreske karakter van het plein bepaald, waarvan ook de bruggentoren-Oude
Stad deel uitmaakt.
Een stukje verder naar links staat de bruggentoren-Oude Stad (6) die te
herkennen is aan het wigvormige dak en de vier hoektorentjes. Hij dateert uit het
einde van de veertiende eeuw en is van Peter Puler; waarschijnlijk is ook de
decoratie aan de toren van hem. Rond 1370 was de begane grond af en was men
begonnen met de eerste verdieping. Zo'n tien jaar later waren deze verdiepingen
af en werd aan de decoratie begonnen. Uiteindelijk was de gotische toren rond
1520 voltooid en kon het als verdedigingsbouwwerk dienen, maar uiteindelijk
kreeg het vooral een ceremoniele taak te vervullen, omdat het een tussenhalte
vormde voor de kroningsoptochten naar de Sint-Vituskathedraal op het areaal
van de Praagse Burcht. (Bene§ovslth 2001 A: 80-81) De decoratie op de toren
heeft alles met deze rituelen te maken. Zo staan er in de nissen beelden van
keizer Karel IV (opdrachtgever tot de bouw van de Karelsbrug) en zijn opvolger
koning VAclav IV. De brug brengt ons naar de linkeroever van de Moldau
(Vltava).
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Aan de overzijde van de rivier, hier op de tekening links van de bruggentorenOude Stad weergegeven, zien we de torenspits van de Sint-Thomaskerk
(Kostel sv. Tomage, 7). Deze kerk werd in 1379 in gotische stijl gebouwd, maar
werd tijdens de hussitische opstand (plm. 1420) door brand zwaar beschadigd.
Keizer Rudolf II (plm. eind zestiende eeuw) liet de kerk herstellen en er meteen
een grafkerk voor vooraanstaande leden van het hof van maken, zoals voor de
Nederlandse hofbeeldhouwer Adriaen de Vries. De Vries heeft alle beelden
gemaakt die in de tuin van het Wallensteinpaleis staan, maar waar nu alleen de
kopieen te zien zijn omdat de originelen na de plundering van Praag (1648) in
Zweden terecht zijn gekomen. In 1723 werd de kerk door de bliksem getroffen
en door niemand minder dan Kilian Ignaz Dientzenhofer in barokstijl herbouwd.
(Kotalik 2001: 94) De toren met de knik in het dak is het enige oorspronkelijke
gotische restant van de kerk. Als de blik aan de linkerzijde van de tekening
beland is, wordt die onweerstaanbaar naar boven getrokken, naar de Praagse
burcht.

4. De Praagse Burcht (HradCany)
Het Praagse burchtcomplex (8) ligt in het noordwesten van het historische
centrum en bevat behalve een kathedraal ook kerken, kloosters, paleizen,
verdedigingswerken en al vat het leven aan het hof aangenaam maakt, zoals
tuinen en wijngaarden. Na 1918 werden aan de westzijde de presidentiele
verblijven ingericht. Op de voorplaat van Praagse perspectieven begint de
Praagse Burcht met het silhouet van de Sint-Vituskathedraal. In werkelijkheid
zijn we dan al op het derde burchtplein, maar dat de kathedraal hier aan de
linkerrand opdoemt is begrijpelijk omdat het een accent vormt in deze ruimte; de
toren priemt dan ook boven de horizon uit, die zich ongeveer op de helft van de
tekening bevindt. De Sint-Vitus was een van de vele opdrachten van koning
Karel, de latere keizer Karel IV. Door zijn opvoeding aan het Franse hof was hij
vertrouwd met en onder de indruk geraakt van de gotische bouwkunst en voerde
deze stijl dan ook in Praag in door de Fransman Matthias d' Arras opdracht tot de
bouw van de kathedraal te geven. Op 21 november 1344 legde koning Karel de
eerste steen. Als we beseffen dat op deze plaats al in 925 met de bouw van een
Sint-Vitusrotonde begonnen was en dat pas op 28 september 1929 de bouw van
de kathedraal als voltooid beschouwd werd en ingewijd kon worden, kunnen we
spreken van een bouwgeschiedenis van wel 1000 jaar.
Al in een vroeg stadium haperde de bouw. Slechts acht kapellen en de
aansluitende kooromgang wist Matthias te voltooien. Na zijn dood kreeg Peter
Parler opdracht het werk voort te zetten, maar ook hij overleed en wist slechts
het hoogkoor, de Wenceslauskapel (VAclayska kaple) en het zuidportaal of te
krijgen. Zijn zoons namen de opdracht over, totdat de hussietenoorlogen (1420)
uitbraken en de bouw stagneerde. Nadien werd herhaaldelijk het werk ter hand
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genomen; door oorlogen en geldgebrek konden alleen fracties venvezenlijkt
worden. In 1770 sloeg de bliksem in de hoofdtoren in, die in renaissancestijl was
ontworpen; herbouw vond plaats in barokstijl. J. Mocker en J. Kranner kregen in
1861 opdracht om de kathedraal nu eindelijk definitief te voltooien, vat leidde
tot de neogotische torens aan de westzijde met een voorgevel waarin drie
ingangsportalen zijn aangebracht en een kolossaal rozet. De bouwtijd van 1000
jaar, waardoor van verschillende bouwstijlen gebruik gemaakt werd, verstoort
de harmonie van het geheel echter niet. (BenegovskA 2001 A: 58-60) Wat wel
opmerkelijk is dat de tekenaar van De Praagse nacht de kathedraal presenteert
zoals die nu te bewonderen is, tenvijl die in 1917 nog niet voltooid was.
In 1917 had men nog twaalf bouwjaren te gaan, waarin natuurlijk veel
gedaan kon worden, maar wellicht toch niet zoveel waardoor de kathedraal in
1917 vast nog heel andere contouren gehad moet hebben. De torens zullen er in
hun hoofdvorm al wel ongeveer geweest zijn, maar het feit dat de kathedraal als
silhouet afgebeeld is, heeft mogelijk te maken met andere bouwdetails die op
deze wijze weggemoffeld konden worden. Daarnaast is er is sprake van een
ander aspect dat in elk geval wel geheel in overeenstemming is met de
werkelijkheid van 1917. Tegen de gekleurde hemel steekt de kathedraal donker
af; dit effect was mogelijk omdat er toen nog geen schijnwerpers op de gevels
gericht stonden.
Op de voorgrond van de kathedraal is nog een stukje van de stadsvleugel
te zien, zo genoemd omdat het vensterfront naar de stad gekeerd is. Het client nu
als archiefruimte. Rechts daarvan ligt het Oude Koninklijke Paleis met de
karakteristieke dwarsgeplaatste Ludwigsvleugel met de Stadhouderszaal,
gebouwd door Benedikt Ried in 1502-1509. Hoewel hij de interieurs van
gotische gewelven voorzag, was hij de eerste die in Praag een gevel
renaissancistisch uitvoerde door pilasters en halfzuilen in zijn ontwerp te
gebruiken. (Bene§ovskA 2001 A: 62) Het Oude Koninklijke Paleis was het
resultaat van een ingrijpende renovatie en uitbreiding van het vervallen paleis
van koning Pfemysl Otakar II (gest. 1278). Toen de aanstaande keizer Karel IV
in 1333 in Praag aankwam, werd meteen met de werkzaamheden begonnen.
Peter Parler voltooide later grote delen van het paleis. Het paleis wordt rechts
afgesloten met de Allerheiligenkapel. In 1185 stond hier al een vorstenkapel,
maar Peter Parler verbouwde het ingrijpend en de laatste ingreep volgde in de
periode 1753-1755 in barokstijl. (Benegovska 2001 A: 56-57)
Rechts van het Oude Koninklijke Paleis, op de tekening in het midden,
bevindt zich de Theresiaanse vleugel. De vleugel is genoemd naar keizerin
Maria Theresia die delen van de in verval geraakte Praagse Burcht liet
restaureren (1753-1775). In haar opdracht werd onder andere aan de westzijde
van het complex een nieuwe ingang gemaakt. Op de voorplaat is van al haar
initiatieven die lange Theresiaanse vleugel te zien, waarin drie binnenhoven zijn.
Hierin was het Stift voor adellijke dames gevestigd dat eveneens ontstond tussen
1753 en 1755 door de verbouwing en uitbreiding van het Ro2mberskST-paleis.
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Zoals de naam al zegt diende het als tehuis voor adellijke dames, verarmde
adellijke dames wel te verstaan. (Bene§ovska 2001: 55) Daar moeten er veel van
zijn geweest, tenzij ze ruim behuisd waren, omdat deze vleugel het grootse deel
van de zuidwand beslaat. De abdis was altijd een dame van het Habsburgse
keizerlijke geslacht, die vanaf 1782 uitgerust werd met het recht Boheemse
koningen te kronen. De zuidelijke vleugel vindt zijn einde in het Lobkowitzpaleis. Voordat ik verder ga met het Lobkowitz-paleis eerst iets over de SintJorisbasiliek (Bazilika sv. Jifiho).
Vanachter de Theresiaanse vleugel verrijzen de donkere silhouetten van
de twee torens van de Sint-Jorisbasiliek waarvan nog steeds gedeeltes te vinden
zijn uit het jaar 920. In werkelijkheid hebben de torens een lichte kleur, maar
hier geldt, net als voor de Sint-Vitus, dat er in 1917 nog geen schijnwerpers op
de kerk gericht stonden.
Na een brand in 1142 werden door ene Verner grootscheepse
veranderingen aangebracht die nog altijd de huidige vorm bepalen. Zo werden er
twee zijbeuken en twee torens aan de oostzijde toegevoegd. In latere eeuwen
werd er nog een en ander veranderd, onder meer door reeds genoemde Peter
Parler. Rond 1670 kreeg het zelfs een barokke voorgevel, waarschijnlijk
ontworpen door Francesco Caratti; in de jaren 1959-1962 werden de torens naar
hun oorspronkelijke romaanse vormen teruggebracht. Ondanks al deze ingrepen
bleef het karakter van het gebouw behouden en is het een van de waardevolste
oorspronkelijk romaanse gebouwen van Praag. De kerk was tevens in gebruik
als grafkerk voor het oude Tsjechische vorstelijke geslacht van de Pfemysliden.
(Bene§ovskd 2001 B: 56)
Terug naar het Lobkowitz-paleis dat de afsluiting in het oosten van de
Praagse burcht vormt. Op de tekening gaat het paleis grotendeels schuil achter
de toren van de Sint-Aegidiuskerk. Het was echter niet de familie Lobkowitz die
opdracht gaf tot de bouw van dit paleis, maar de adellijke familie Pern§tejn. Zij
wensten een paleis in Italiaanse renaissancestijl, waaraan in 1570 met de bouw
begonnen werd. De familie Lobkowitz liet het in de jaren 1651-1668 door Carlo
Lurago in barokstijl verbouwen. In 1791 kreeg de gevel, zoals die op de
voorplaat getoond wordt, zijn huidige aanzien. Tegenwoordig doet het dienst als
tentoonstellingsruimte. (Kotalik 2001: 48) Degenen die wellicht de mooiste
eetzaal van Praag willen bezoeken, kunnen dat doen door een concert in dit
paleis bij te wonen.
Nog net zichtbaar op de voorplaat is de zogenaamde Zwarte Toren, die
aan de rechterzijde van de plaat het einde van de horizon vormt, maar die in
werkelijkheid lets noordelijker gelegen is. De Zwarte Toren heeft een lichte
kleur en behoort tot de twaalfde-eeuwse vestingwerken. (Kotzan 1991: 105)
Berucht werd de vierkante toren vooral als gevangenis voor schuldenaars. Zij
die zonder schulden zijn, kunnen via een trapje op een terras komen waar
vandaan men een prachtig uitzicht over de stad heeft. Vanaf de toren kan via de
Oude Slottrappen (Stare zdmecke schody) naar de stad afgedaald worden.
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Op de voorplaat hangt boven de Zwarte Toren een tekstballon, waaruit blijkt dat
daar ergens vrijheidsstrijder Pavel Strana gevangen zit. Maar mogelijk komt de
tekstballon uit de vlakbij gelegen Dalibortoren (Daliborka), vat meer tot de
verbeelding zou spreken omdat daar ooit ridder Dalibor z Kozojed gevangen
gehouden werd omdat hij een opstandige lijfeigene van zijn buurman in
bescherming had genomen. (Kotzan 1991: 106) Om zijn verdriet en
eenzaamheid te verzachten vroeg hij zijn bewaker hem een viool te bezorgen.
Aangezien hij niets anders te doen had, leerde hij zichzelf weergaloos
vioolspelen, `vat de mensen tot in de verre omtrek van de ronde toren in
vervoering bracht. Ze bezorgden hem eten en drinken. De rechters beluisterden
in zijn vioolspel de roep om gerechtigheid, vrijheid en waarheid en wilden de
viool doen verstommen. Ze besloten hem toen maar ter dood te veroordelen.
(Peti§ka 1995: 94-96)
Niet zichtbaar op de tekening, maar in werkelijkheid aan de westzijde van
de Daliborka ligt het Gouden Straatje (Alchimistengasse), om velerlei redenen
beroemd, maar vooral van belang omdat hier ooit de Nobelprijswinnaar voor
literatuur Jaroslav Seifert en Ottla Kafka, de zus van Franz Kafka, gewoond
hebben. Seiferts huisje, vlak tegen de Dalibortoren aangeleund, bestaat niet
meer. Maar dat van Ottla, waar Kafka mocht logeren, bevindt zich op
huisnummer 22. Kafka werkte er dagelijks tot diep in de nacht aan verhalen
waarvan de meesten in Ein Landarzt terecht gekomen zijn. Behalve de locatie is
in dit verband ook de periode van belang: Kafka verbleef er van december 1916
tot en met april 1917, deels dus in de periode waarin De Praagse nacht speelt.
Hij ontvluchtte zijn ouderlijk huis omdat voor de oorlogshandelingen op de
vlucht geslagen familieleden bij zijn ouders onderdak vonden en hij daar niet
meer in alle rust kon werken. (Pavel 1986: 394)

5. Tekening
Na de identificatie van de gebouwen volgt nu een poging tot het vaststellen hoe
dit panorama gemaakt is. Zoals gezegd gaat het om een staande afbeelding,
terwijl panorama's doorgaans liggend worden afgebeeld. Het boek heeft een A4formaat zodat de tekening gevat is in achtereenvolgens een witte rand en een
zwart kader en een witte rand. De plaat is ingekleurd door Luce Leclercq. Door
voor een staande afbeelding te kiezen was het mogelijk het beeld voor iets
minder dan de helft met lucht en wolken te vullen. De rest bleef voor het
stadsbeeld gereserveerd. In het bovenste gedeelte van de tekening is de lucht
linksonder donker en — verdunnend naar rechtsboven — lichtroze weergegeven.
De zwarte wolken zijn aan de linkerkant groter dan aan de rechterkant.
Rechtsboven bevindt zich een tekstballon in de vorm van de karakteristieke
Praagse straatnaambordjes met de afgeplatte hoeken. Van de onderste helft van
de tekening is linksboven de kathedraal zwart weergegeven, de horizon gaat
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rechts naar beneden en heeft een laatste accent met de Zwarte Toren, hoewel de
torenspits dit doorbreekt, en waar ter hoogte van de klok door de spits van de
Sint-Aegidius heen nog de lucht te zien is.
Praag is overeenkomstig de werkelijkheid getekend, zoals uit het
bovenstaande blijkt. Het zijn slechts kleine verschillen met de werkelijkheid, zo
is de toren van de Sint- Aegidiuskerk in het echt slanker dan op de tekening en
zou de koepel van de kerk van de Sint Franciscus Seraficus dichter bij de
Bruggentoren-Oude Stad moeten staan. Wat niet viel te traceren is het fronton
met het ronde oplichtende venster rechtsonder aan de tekening. De tekenaar
heeft dit waarschijnlijk zelf bedacht om hier de compositie van de tekening te
begrenzen.
De gebouwen zijn niet tot in detail getekend, maar nog altijd is goed te
zien of een dak bestaat uit dakpannen of uit zinken platen, of een gebouw
opgetrokken is uit baksteen of uit natuurstenen blokken, of dat het gestuct is.
Ook kroon- en waterlijsten zijn waarneembaar. De bomen van de Kleine Zijde
(Mala Strana), aan de voet van de Praagse Burcht, staan vol in blad, zodat we
weten dat het verhaal zich in de vroege zomer moet afspelen.
Niet alleen is het seizoen vast te stellen, ook het moment. Aangezien de
tekening Praag laat zien tijdens de schemering, ofivel op het moment dat door de
invallende duisternis de kleuren vervagen en de interieurs verlicht worden. Als
gevolg van die invallende duisternis wordt de stad in schakeringen van een kleur
uitgebeeld. In vele varianten van blauw-paars zijn de gebouwen ingekleurd. Dit
donkere gedeelte krijgt accenten en diepte door de oplichtende en contrasterende
geelkleurige vensters. Dat de tekenaar voor dit moment van de dag gekozen
heeft, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Praag op dat moment het
meest fotogeniek en het meest magisch-mysterieus is. Maar ook gaat er een
dreiging uit van de donkere stad, de donkere kathedraal en de gloeiende hemel
met de donkere wolken. Het enige teken van menselijk leven komt ook nog eens
uit de gevangenis.

Slo t
Zonder iets van de ontknoping te willen verraden blijkt de held van het verhaal,
Pavel Strana, zich in verschillende gedaantes te kunnen openbaren. De naam
Franz Kafka wordt door een van de personages genoemd, terecht, omdat ook
Kafka deze periode bewust heeft meegemaakt en het decor waarin De Praagse
nacht afspeelt, zijn biotoop vormde. Bovendien was Kafka vooral na de
Fluwelen Revolutie een van de grootste toeristische trekpleisters van Praag.
Waar anders op de wereld worden T-shirts met de beeltenis van een schrijver
verkocht? Hiermee wordt de lezer iets duidelijk over het jaar 1917 maar ook
over de eerste jaren na de Fluwelen Revolutie (1989).
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Havel schreef ook een faustiaans toneelstuk: Pokougeni (1984; De verzoeking, 1992).
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Over de auteurs
Johannes (Joop) van der Horst (1949) is hoogleraar in het vakgebied
taalkunde aan de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij
studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden, werkte
als ambtenaar bij het toenmalige ministerie van Ondenvijs en Wetenschappen in
Den Haag, en als docent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was ook
verbonden aan de M.0.-opleiding van de Vrije Leergangen, later Hogeschool
Holland geheten, evenals aan de Rijksarchiefschool in Den Haag. Sedert 1995 is
hij verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vele jaren schreef hij een
wekelijkse column over taal voor het Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad en
De Standaard en werkte hij mee aan een NOS-radioprogramma over taal. Van
der Horst zit in het bestuur van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie.
In 2004 maakte hij deel uit van de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren,
die dat jaar naar Hella Haasse ging. Van der Horst won in 2006 de LOTpopulariseringsprijs voor hvee representatieve artikelen in Onze Taal. Volgens
de jury weet hij 'op een heel eigen en leesbare toon syntactische ondenverpen
niet alleen toegankelijk te maken, maar de lezer er zelfs in mee te slepen'. Zijn
Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis uit 2008 biedt een diachroon
overzicht van het vroegste Nederlands tot heden.
Cor van Bree (1932) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit Leiden. Aan deze universiteit was hij ook verbonden, eerst als
assistent en medewerker, later als hoogleraar historische taalkunde en
taalvariatie. Een aantal jaren combineerde hij het universitaire werk met een
docentschap aan middelbare scholen. Vooral sinds zijn emeritaat treedt hij
regelmatig op als gastdocent aan (vooral) Midden-Europese universiteiten. Zijn
onderzoek ligt vooral op het terrein van de dialectsyntaxis en de wederzijdse
verhouding en beinvloeding van dialect en standaardtaal. Daarnaast staan
verschillende handboeken voor de historische taalkunde op zijn naam.
Iva Rezkovi (1981) studeerde in de periode september 2001 — september 2007
Nederlandse en Engelse filologie aan de Karelsuniversiteit in Praag. In 2007 is
ze aan de Karelsuniversiteit afgestudeerd, op Engelse scriptie Shakespeare
Revisited Rewritings of Shakespeare in Modern British Drama. Ze is
verbonden aan de afdeling neerlandistiek van de Karelsuniversiteit in Praag en
werkt al twee jaar aan een proefschrift over het taalcontact - de invloeden van
het Engels op het Nederlands. Zij presenteerde het onderzoeksplan en de eerste
resultaten van haar onderzoek in april 2008 op een MA- en PhD-colloquium in
Wroclaw (Trefpunt Wroclaw). Haar bijdrage voor het colloquium gaat ook ter
perse.
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Hugo Brandt Corstius (1935) studeerde wiskunde, promoveerde op
Computational Linguistics, doceerde Nederlands en Algemene Taalwetenschap
in Amsterdam, Berkeley, Rotterdam, Minneapolis, Leiden en Parijs. Als
schrijver ontving hij vele Nederlandse literatuurprijzen. Nu evil hij van
Nederlands Jaderlands maken.
Jan Cumps (1940) studeerde Germaanse Taal- en Letterkunde aan de K.U.
Leuven. Hij was er tot 2005 als taaldocent verbonden aan het Interfacultair
Instituut voor Levende Talen. Hij is co-auteur van het boek Laat ze strips lezen!
Informatie en suggesties voor school, thuis en bibliotheek (Acco,
Leuven/Voorburg). Hij schrijft over strips, taal en cultuur, onder meer in het
tijdschrift Impuls voor onderwijsbegeleiding (waarvan hij redactiesecretaris is),
in Stripe'magazine en op de site van Stichting Beeldverhaal Nederland.
Jos van Waterschoot (1965) studeerde Nederlands aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam. In 1988 ging hij werken bij de Universiteitsbibliotheek van de
Universiteit van Amsterdam, waar hij thans beheerder is van de Stripcollectie en
als adjunct-conservator bij de Bijzondere Collecties zich onder meer bezighoudt
met de boekhistorische en de literaire collecties. Hij was tot 1-1-2010
conservator van het Multatuli Museum te Amsterdam. Die functie oefent hij
sedert 1989 uit. Hij is redacteur van het stripinformatietijdschrift StripNieuws en
secretaris van Het Stripschap. Tevens is hij redacteur van het tijdschrift Over
Multatuli.
Tine Anthoni (1982) studeerde in 2004 of aan de Katholieke Universiteit
Leuven in de Taal- en Letterkunde, Germaanse Talen, Nederlands. Ze
specialiseerde zich in het daaropvolgende academische jaar verder in de
Cultuunvetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel, waar zij in haar
eindverhandeling de verstripping van literaire werken behandelde. Sinds 2005
werkt zij voor het Belgisch Stripcentrum, waar ze verantwoordelijk is voor het
publieksonthaal en de animaties en als lid van de uitvoerende raad mee beslist
over de koers van dit museum over en centrum van de Belgische stripkunst.
Gert Meesters (1972) behaalde een doctoraat Germaanse Taal- en Letterkunde
aan de K.U.Leuven met een proefschrift over Nederlandse woordvorming. Sinds
2002 werkt hij als lector Nederlands aan de Universite de Liege, waar hij
Nederlandse taalkunde en Nederlandse cultuurkunde doceert. Zijn
wetenschappelijk werk handelt over taalkunde (vooral marginale morfologie),
stripverhalen of de combinatie van beide. In 2008 was hij aan de Universite de
Liege medeoprichter van de interdisciplinaire striponderzoeksgroep Acme.
Parallel met zijn academische carriêre heeft hij ook altijd over stripverhalen
geschreven als journalist. Sinds 2001 heeft hij een wekelijkse
striprecensierubriek in het Vlaamse nieuwsmagazine Knack.
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Rudi de Vries (1961) is in 1988 afgestudeerd aan de Letterenfaculteit van de
RUG, studierichting Kunst en Kunstbeleid, doctoraalscriptie over
leesbevordering en marketing. Daarna was hij (contract-)onderzoeker bij
Letterenfaculteit en Faculteit Bedrijfskunde van de RUG. Hij deed onderzoek in
opdracht van literaire instellingen en overheden, overwegend publieksonderzoek
en beleidsevaluaties op het gebied van leesbevordering, en kunst en cultuur.
Vanaf 1997 is hij docent bij Letterenfaculteit (opleiding Kunsten, Cultuur en
Media) en Faculteit Economie en Bedrijfskunde (opleiding International
Business & Management) van de RUG. Tevens doet hij promotie-onderzoek
vanuit de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG naar de effecten
van vernieuwingen van de strip voor uitgeverijen van strips in Nederland en
Belgie (planning: in 2011 promoveren). Vanaf 2002 is hij bestuurslid van het
Nederlands Stripmuseum in Groningen.
Lucie Sedlielkovi (1980) heeft neerlandistiek en anglistiek gestudeerd aan de
Karelsuniversiteit in Praag, waar ze eerst als aio werkzaam was bij de vakgroep
neerlandistiek. Inmiddels is ze er medewerker. Ze werkt aan Naar proefschrift
over `Globalisering in het hedendaags Nederlands proza'. Daarnaast geeft ze
ook college Nederlandse letterkunde.
Albert Gielen (1957) studeerde Nederlands aan de lerarenopleiding in Tilburg
en kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie
bouwkunst, in het bijzonder die van de twintigste eeuw.
In verschillende werkverbanden was hij vijf jaar actief voor BONAS/NAi. Als
webredacteur en onderzoeker was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van
www.bonas.nl . Daarnaast verzorgde hij enkele monografieen, zoals over A. van
der Steur en A.C. Nicolai, maar ook een cultuurhistorische documentatie van De
Goede Herder Kerk in Leeuwarden. In 2006 volgde zijn besluit om zich
definitief in Praag to vestigen. Daar voltooide hij als zelfstandig publicist zijn
aandeel aan Maarssen: geschiedenis en architectuur (2007). In 2009 publiceerde
hij Het reele paradijs. Socialisiische archiiecitiur en siedenhouw in Praag 19481989.
Kees Mercks (1944) was wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van
Amsterdam alwaar hij tot 2009 Tsjechische en Slavische letterkunde doceerde.
Hij maakte veel indruk met zijn vertalingen van onder meer Ludvik Vaculik,
Josef Skvorecky, Ivan Klima, Vaclav Havel en Bohumil Hrabal. Kees Mercks is
onderscheiden met de Aleida Schot Prijs en de Martinus Nijhoff-prijs.
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Jos van Waterschoot

Joop van der Horst, Rudi de Vries, Jana RakgydniovA
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Gert Meesters

Jana Rakgydniovd, studente, Jan Pekelder, Hugo Brandt Corstius
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f3r

Tine Anthoni

Ellen Krol, Cor van Bree en twee studenten
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Kees Mercks, Andre Hebbelinck, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering

Milan Tvrdik, Zdenka Hrneli ovâ
-

Alle foto' s: Jesse Ultzen
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Uitverkocht: bundel Praagse Perspectieven 1
Praagse Perspectieven 1, Handelingen van het colloquium van de sectie
Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 21 en 22 oktober 2002.
Onder redactie van Ellen Krol en Nienke van de Waal. Praag:
Universitaire pers 2003. Universitas Carolina Pragensis Facultas
Philosophica. 88b1z. ISBN 80-7308-046-X

In augustus 2003 is verschenen de bundel van Praagse Perspectieven 1, met
lezingen van dr. P.J. Verkruijsse, dr. B.P.M. Dongelmans en dr. E.J. Krol over
het thema 'Reisteksten als onderzoeksobject'. Piet Verkruijsse confronteert de
lezer met tivee verschillende reisteksten uit het midden van de 17 e eeuw,
namelijk het scheepsjournaal van Bontekoe en het reisdagboek van Arnout
Hooft. Ellen Krol demonstreert aan de hand van twaalf reisverhalen van de
onbekende 19 e- eeuwse dominee-extra-muros, Hebelius Potter, negen
invalshoeken voor cultuurhistorisch onderzoek. En vat de 20 e eeuw betreft
bespreekt Berry Dongelmans de opkomst van het genre van de taalgidsjes voor
reizigers: wanneer ontdekte de Nederlander Europa, en meer specifiek, wanneer
ontdekte de Nederlander Tsjechie of Praag?
Het tweede deel van de bundel wordt besteed aan een cursus debatteren,
m.m.v. drs. N. van de Waal en medewerkers van de Erasmus Debating Society
(Erasmus Universiteit Rotterdam).
Nog enkele exemplaren verkrijgbaar: bundel Praagse Perspectieven 2
Praagse Perspectieven 2, Handelingen van het colloquium van de sectie
Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 13 en 14 november 2003.
Onder redactie van Zdenka Hrdeifova, Ellen Krol en Nienke van de
Waal. Praag: Universitaire pers 2004. Universitas Carolina Pragensis
Facultas Philosophica. 161 blz. ISBN 80-7308-073-7.

In november 2004 is verschenen de bundel van Praagse Perspectieven 2, met
negen lezingen over het thema 'Het zelfbeeld in de Nederlandse letterkunde' en
vijf lezingen over schriftelijke bedrijfscommunicatie. Van zes letterkundige
werken werd onderzocht in hoeverre het eigene en het vreemde een rol speelt in
de thematiek. Jan Oosterholt laat zien dat Couperus in zijn roman Eline Vere in
feite een terugkeer bepleit naar de Nederlandse wortels, naar het `eigene', die hij
als een probaat middel tegen decadentie presenteert. Nop Maas bespreekt de
vraag in hoeverre De Avonden van Reve ooit typisch Nederlands is genoemd en
inventariseert wat Reve zelf ooit over het fenomeen Nederlands volkskarakter
heeft gezegd. Jelice Novakovia laat aan de hand van een dagje naar het strand
het verschil zien tussen de calvinistische wereld van Jan Wolkers en de Vlaamse
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van Eric de Kuyper. In Potgieters nationale allegoric blijkt Jan Salie louter
voorzien van attributen uit het binnenhuis of het domein van de vrouw, vat alles
te maken heeft met het door sentimentalisme en huiselijkheidsideologie
veranderde manbeeld van zijn tijd, aldus Ellen Krol. Lianne Barnard laat zien
hoe de Zuid-Afrikaanse auteur Karel Schoeman in Die laaste Afrikaanse bock
worstelt met zijn Nederlandse en Zuid-Afrikaanse identiteit, vat hem met name
in gewetensnood brengt bij morele keuzes in de kwestie rond de Apartheid.
Veronika Havlikova toont hoe Jan Cremer zichzelf in zijn `onverbiddelijke
bestseller' positioneert als Wereldburger tegenover een groep beperkte,
kleingeestige en jaloerse Nederlanders.
In de algemeen imagologische bijdragen demonstreert Willem van den
Berg hoe met name de negentiende eeuw leverancier geweest is van clichés rond
de Noord-Nederlandse identiteit. Marcel Janssens maakt een tour d'horizon
langs de essentialistische clichés die het beeld van de Vlamingen in vreemde
ogen aankleven. Olga Krijtova wijst aan de hand van Tsjechische vertalingen
van Nederlandstalige letterkunde van 1880 tot 1989 op venvantschap tussen de
Vlaamse en Tsjechische letterkundige interesses, die niet los staan van de
Vlaamse beweging en de vrijheidswensen van het Tsjechische yolk. Verder
demonstreert zij hoe door de alles bepalende invloed van de subsidiepolitiek van
het Productiefonds het na de Fluwelen Revolutie in feite de Nederlandse canon
is die bepaalt vat de Tsjechische ogen te lezen krijgen.
De taalkundige beschouwingen zijn gewijd aan het onderdeel schriftelijke
bedrijfscommunicatie. Joep Jaspers bespreekt de schriftelijke
bedrijfscommunicatie in Nederland. Aukje Spoelstra laat zien, dat niet alleen
talige, maar ook culturele factoren een belangrijke rol bij de communicatie
spelen. Zdenka Hrnelfova demonstreert hoe modaliteit een rol speelt in zakelijke
communicatie, Guy Janssens bespreekt een tweetal problemen rond de
vaktaalcommunicatie, tenvijl Hanny Vermaas verslag doet van haar onderzoek
naar veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen.
Prijs 10 euro te bestellen via ellen.krol@planet.nl

Nog enkele exemplaren verkrijgbaar: bundel Praagse Perspectieven 3
Praagse Perspectieven 3, Handelingen van het colloquium van de sectie
Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, 17 en 18 maart 2005.
Onder redactie van Zdenka Hrneifovi, Ellen Krol, Nienke van de WaalKrupa en Heleen Dongelmans-Mac Lean. Praag: Universitaire pers
2005. 171 blz.
In december 2005 is verschenen de bundel van Praagse Perspectieven 3, met in
totaal 11 lezingen over Nederlandse taal- en letterkunde. Zes lezingen op het
gebied van de letterkunde behandelen het ondenverp `nationale stereotypen in
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de Nederlandstalige literatuur' en vijf taalkundige lezingen bespreken aspecten
van `complexiteit en contrastiviteit'.
De zes letterkundige lezingen stellen ieder een ander nationaal stereotype
centraal: Dorothee Sturkenboom behandelt aan de hand van het vroegmoderne
Nederlandse toneel 'de koopman', tenvijl Judit Gera het ontstaan en de
veranderende inhoud van het begrip `kruidenier' in de context van de
Nederlandse cultuur onder de loep neemt. Eep Francken confronteert de lezer
met de vraag of de Nederlandse `dominee' zoals te venvachten in de loop van de
twintigste eeuw een meelijwekkende figuur is geworden. De NederlandsIndische betrekkingen komen aan de orde in de bijdrage van Kris Steyaert. Hij
vergelijkt de poetische beschrijvingen van de inlander uit de zeventiendeeeuwse letterkunde met het beeld van de inlander in het begin van de twintigsteeeuwse Nederlandse poezie. Lut Missinne behandelt aan de hand van de
beeldvorming van de Belgische kust het fenomeen Belgitude, het discours over
de Belgische identiteit. Als een contrapunt bevat deze bundel tenslotte ook een
bijdrage van Kees Mercks, die Tsjechische stereotypen behandelt in een bijdrage
over Bohumil Hrabal.
In de eerste taalkundige bijdrage van deze bundel gaat Wouter Kusters
uitgebreid in op de problematiek van de complexiteit: is het Nederlands
misschien echt minder complex dan het Tsjechisch? En zo ja, hoe kun je dat
onderzoeken? Waardoor wordt eigenlijk bepaald of een taal moeilijk of
makkelijk is? Hij vraagt zich daarbij ook of of talen in de loop van de tijd
minder complex kunnen worden, en of bijvoorbeeld het Nederlands een kans
maakt eenvoudiger te worden in de toekomst.
De andere bijdragen gaan gedeeltelijk over contrastiviteit, een onderwerp
dat veel raakvlakken heeft met complexiteit. Jan Pekelder betoogt in de tweede
bijdrage dat het feit dat talen verschillen in bijvoorbeeld het aantal benamingen
voor (schijnbaar) hetzelfde begip, het gevolg is van verlies dat optreedt binnen
het proces van conceptualisatie en grammaticalisatie. Guy Janssens bespreekt de
periode in Belgie waarin Willem I tracht het Nederlands tot enige officiele
landstaal te maken, ten koste van het Frans en Duits. De laatste twee bijdragen
van Eva Bayerovd en Marketa Skrlantova bespreken verschillende aspecten van
vertaalproblematiek: respectievelijk juridische terminologie in de Nederlandse
en Tsjechische rechtspraak, en terminologievorming in het kader van nationale
en internationale rechtssystemen met alle vertaalproblemen van dien.
Prijs 10 euro te bestellen via ellen.krol@planet.nl
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Nog enkele exemplaren verkrijgbaar: bundel Praagse Perspectieven 4
Praagse Perspectieven 4, Handelingen van het colloquium van de sectie
Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag, op 24 en 25 maart 2006.
Onder redactie van Zdenka Hrneliovfi, Ellen Krol en Wiert de Vries.
Praag: Universitaire pers 2006. 150 blz. ISBN 80-7308-146-6.
Begin 2007 is verschenen de bundel van Praagse Perspectieven -I, met elf
lezingen over Nederlandse taal- en letterkunde. Zes taalkundige lezingen
bespreken `Grammatica in het Onderwijs' en vijf lezingen op het gebied van de
letterkunde behandelen het ondenverp `Literaire roem?'.
In het taalkundige deel zijn studies te vinden van Alexandra AndreasovA
(Masaryk universiteit Brno) over grammatica en schrijfvaardigheid; van Ted
Sanders (Universiteit Utrecht) over grammatica en tekststructuur. Saskia
Daalder (Vrije Universiteit Amsterdam) sprak over: `Tenzij en mits: lastig in het
ondenvijs, maar daar niet alleen', en Alice van Kalsbeek (Universiteit van
Amsterdam) over de plaats van grammatica in functioneel taalondenvijs;
Martine Verjans (Universiteit van Hasselt) lanceerde een vernieuwende methode
voor vreemde-talen onderwijs, en Roland Nagy (Universiteit Budapest) sprak
over `Fonetica en fonologie in het taalondenvijs'.
Bij de letterkunde stond het thema `Literaire roem?' centraal, waarin een
vijftal meer of minder dramatische gevallen van literaire roem belicht werd. Aan
de orde kwam de soms hachelijk gecanoniseerde status van Focquenbroch,
Tollens, Richard Minne, Szekely-Lulofs en van de Vijftigers.
Rene van Stipriaan (DBNL) laat zien hoe de erotische en komische
Focquenbroch ten onder ging in een smaakverandering die al aan het einde van
de zeventiende eeuw was begonnen. In de tweede helft van de twintigste eeuw
ontstond een grootscheepse herwaardering van Focquenbroch, die echter niet
resulteerde in wetenschappelijke edities van zijn werk. Verheerlijkt door
tijdgenoten, en verguisd bijna onmiddellijk na zijn dood, is Tollens'
geschiedenis het prototype van vergankelijke roem. Zonder de politieke beleving
van diens positie te kennen is zijn roem niet te begrijpen, aldus Ellen Krol
(Karelsuniversiteit Praag). Yves T'Sjoen (Universiteit Gent) weegt de
wisselende opvatting over de samenstelling (en de wenselijkheid) van het
verschijnsel van de literaire canon. Hij laat zien, dat de podzie van de Vlaamse
schrijver Richard Minne in de loop van voorbije eeuw zeer wisselend is
onthaald. Olf Praamstra (Universiteit Leiden) laat aan de bijzondere curve van
de roem van Madelon Szekely Lulofs zien hoe zeer ook `orkestratie in het spel
kan zijn bij de beoordeling door critici. Ingehaald als een nieuwe Multatuli in
het begin van de jaren dertig, werd die kwalificatie voor haar het begin van het
einde. In 1983 beleeft haar werk een revival die tot heden voortduurt. Emese
Szabo (Universiteit Debrecen) tenslotte bespreekt de vraag in hoeverre Gerrit
Komrij heeft getracht de literaire roem van de Vijftigers onder tafel te werken in
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zijn de bloemlezing Dichters van de 19 de en 20sle eeuw in 1000 en enige
gedichten.
Prijs 10 euro te bestellen via ellen.krol@planet.nl

Pas verschenen: Praagse Perspectieven 5

Praagse Perspectieven 5, Handelingen van het Regionaal colloquium
Neerlandicum van Midden Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag,
op 20, 21 en 22 september 2007 . Onder redactie van Zdenka
Hrnelfovi, Ellen Krol, Kees Mercks, Jan Pekelder & Jesse Ultzen.
Speciaal nummer. Praag: Universitaire pers 2008. 485 blz. ISBN 97880-7308-252-9
Als speciaal nummer in de reeks Praagse Perspectieven verscheen rond de
jaanvisseling de lezingenbundel van het Regionaal colloquium Neerlandicum
van midden Europa aan de Karelsuniversiteit te Praag. Ter gelegenheid van het
jubileum van de sectie Nederlands in Praag werd in september 2007 dit
Regionaal colloquium aan de Karelsuniversiteit gehouden. Als een van de
oudste afdelingen Nederlands extra muros vierde de sectie Neerlandistiek van
het Instituut van Germaanse Studies aan de Filosofische Faculteit van de
Karelsuniversiteit in Praag het vijfentachtigjarige bestaan van het vak.
-

Aan het driedaagse colloquium werd door meer dan 80 collega's deelgenomen
van secties Nederlands uit de regio Midden Europa, uit Nederland en Belgie.
Het brede ondenverp Taallandschap' inspireerde de deelnemers tot lezingen
waarin de plaatsgebonden component een belangrijke rol speelt. Taalkundigen
leverden bijdragen over enerzijds verschillende taalvarieteiten, groepstalen,
sociolecten en regionale dialecten, alsook vergelijkende studies en studies over
vertaalwetenschap. In de bundel zijn negentien taalkundige lezingen
gepubliceerd.
Op het gebied van `Taallandschap' in de literatuur zijn zeventien bijdragen
gepubliceerd. Globaal genomen zijn drie invalshoeken te onderscheiden, te
weten een keuze voor de representatie van het landschap als uiting van een
bepaalde mentaliteit, een keuze voor literair-interpretatieve analyse van een
topografische tekst (of groep teksten), of voor een beschouwing van de meer
mimetische weergave van het `reele' landschap in reisverhalen of
egodocumenten.
Prijs: 10 euro te bestellen bij:
J. Ultzen (jesse.ultzen@gmail.com ).
Karelsuniversiteit Praag
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ISBN 978-80-7308-306-9

