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Ineke van Hamersveld

Strips als literair genre

ange tijd is gedacht dat strips zich op het
grensvlak van beeldende kunst bewegen,
maar sinds een jaar of vijftien wordt een klein
deel ook tot de literatuur gerekend: de stripromans of graphic novels, bestemd voor een
nichepubliek. Deze nieuwe vorm van literatuur
bedient zich van narratieve technieken, en grijpt
vaak terug op bestaande literatuur of kunst.
In Nederland is de weg daartoe geëffend door
Marten Toonder en later Dick Matena, een oude
rot die zijn carrière in de jaren zestig begon bij
de Toonder Studio’s. Eind jaren tachtig begon
hij met het verstrippen van bekende jeugdboeken als Kruimeltje, Dik Trom en Pietje Bell.
Na 2000 richtte hij zich vooral op Nederlandstalige literaire werken. En zo verschenen
De Avonden, Kaas, Dwaallicht, Kort Amerikaans,
Kees de Jongen en Turks Fruit, in delen, door
opname van de integrale tekst, en elk met
een andere visuele ervaring.
Tijdens de Stripdagen Haarlem, in juni van
dit jaar, constateerde artistiek directeur Tonio
van Vugt dat er in Nederland momenteel pareltjes worden gemaakt, waaronder de schilderbiografieën van Vincent van Gogh (Barbara Stok),
Rembrandt (Typex) en Jeroen Bosch (Marcel
Ruijters). Desondanks heerst er een weinig
stimulerend stripklimaat. Zo heeft het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie,
dat als enige fonds aanvragen van stripauteurs
behandelt, in de afgelopen vijf jaar niet meer dan
drie stipendia toegekend. De stripboeken komen
er evengoed, maar met eigen middelen en met
een lange adem. Het Nederlands Letterenfonds
zorgt sinds 2013 voor een grotere zichtbaarheid
in het buitenland – Joost Swarte, Hanco Kolk,
Milan Hulsing, Erik Kriek, Barbara Stok en
anderen – maar dan zijn ze al gepubliceerd.

L

BOEKMAN 108
Ingebakken in het DNA
Bij het Vlaams Fonds voor de Letteren is er al
vanaf de oprichting in 1999 voor gekozen strips
als zelfstandig genre te omarmen. ‘De makers
zijn weliswaar beeldend kunstenaars, maar ze
maken literaire boeken met niet zelden ingewikkelde verhaallijnen’, stelt Els Aerts van het fonds.
‘Dat betekent dat stripauteurs bij ons een werkbeurs kunnen aanvragen. Wij steunen tussen
twintig en dertig stripauteurs per jaar. Wij ondersteunen ook stripuitgevers, -tijdschriften en
-manifestaties, en promoten het genre in het
buitenland. Wij behandelen het genre niet anders
dan wij kinderboeken of proza behandelen.’
Dat Vlaanderen zo’n ander beleid voert dan
Nederland heeft veel te maken met traditie,
denkt Aerts. Strips zitten ingebakken in het DNA
van de Vlaamse cultuur. Aerts: ‘We zijn allemaal
opgegroeid met krantenstrips en Suske en Wiske.
Wij hebben stripopleidingen aan de hogescholen
en aan onze universiteiten studeren doctoraatsstudenten af met strips als onderwerp.’ In dat
klimaat gedijen getalenteerde en gelauwerde
makers die internationaal zijn doorgebroken,
zoals Judith Vanistendael, Brecht Evens, Olivier
Schrauwen, Simon Spruyt en Ben Gijsemans.

Literaire strips
Een paar jaar geleden begonnen algemene
uitgeverijen literaire strips in hun fonds op te
nemen, vertelt Aerts, in de hoop daarmee een
groot en nieuw lezerspubliek aan te boren.
‘Inmiddels constateren zij dat dit niet is gelukt.
Er is nochtans veel aandacht voor nieuwe uitgaven en makers in de kwaliteitspers, zowel
in Vlaanderen als in Nederland. Een verschil met
de algemene boekenmarkt is dat voor de uitgave
van literaire strips door Vlaamse makers het
zwaartepunt in Vlaanderen ligt, terwijl veel meer
Vlaamse schrijvers van andere literaire genres
hun werk in Nederland uitgeven. Enkele kleine
stripuitgevers zetten de toon: Oogachtend
en Bries. Daarnaast geeft uitgeverij Vrijdag af en
toe een strip uit, en is er Ballon Media, een grote
uitgever van kinderboeken en strips. Ballon
Media heeft een imprint Blloan met graphic
novels, zoals Junker van de veelbejubelde jonge
maker Simon Spruyt, een van de beste verhalenvertellers in Vlaanderen op dit moment. Judith
Vanistendael zit wel bij een Nederlandse
uitgeverij, Oog & Blik, vroeger een zelfstandige
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uitgeverij, nu een stripimprint van De Bezige Bij.
Om het hele plaatje te schetsen: in 2014 werd in
Nederland uitgeverij Scratch opgericht, van de
oprichters van Oog & Blik. Zij geven werk uit van
zowel internationale als Nederlandse stripmakers,
en geven aan in de toekomst ook Vlaamse strips
te willen uitgeven.’
Het werk van deze uitgeverijen en imprints
staat in groot contrast met de grotere uitgevers
die verantwoordelijk zijn voor de uitgave van
strips voor kinderen en jongeren die steevast
terugkeren in de toptien van de boekenverkoop
in Vlaanderen, zoals De Kiekeboes (Robert
Merhott, Standaard), Jommeke (oorspronkelijk
Jef Nys, Ballon Media) en Suske en Wiske of
Amoras (oorspronkelijk Willy Vandersteen,
Standaard). Hierbij gaat het om langlopende
reeksen, terwijl de makers van literaire en
artistieke strips als romanciers een zelfstandig
verhaal, meestal voor (jong)volwassenen, vertellen waar maar zelden een vervolg op wordt
gebreid. Hun uitgevers zijn voor hun voortbestaan
vooral afhankelijk van de verkoop (vertaling) in
het buitenland.
Alleen in een gezond stripklimaat kunnen
getalenteerde stripauteurs werk maken en
nationaal en internationaal doorbreken. Matena:
‘Over Kees deed ik zo’n dikke drie jaar.’ Strips
maken is arbeidsintensief (het vergt jaren), hard
werken en ook moeilijk als je niet in maniertjes
wilt vervallen, zegt hij, maar ‘gelukkig zijn er
instanties (…) die mijn werk belangrijk genoeg
vinden om het te subsidiëren. Daarvoor ben ik ze
zeer dankbaar, want zonder die steun zou ik niet
ver komen’ (Heuff 2012, 35). •
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