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 Strip en grafiSche roman

 

inleiding

 
De strip heeft sinds het tapijt van Bayeux een lange weg afgelegd. Toch worden stripverhalen nog vaak meewarig 
bekeken als inferieure lectuur. Maar wie bereid is verder te kijken dan de rekken van de lokale supermarkt, zal moeten 
toegeven dat met de komst van de grafische roman de stripwereld de kinderschoenen ontgroeid is en een volwassen 
kunstvorm geworden is. In Frankrijk staan ze op dat gebied al een stuk verder, daar geldt de strip zondermeer als de 
negende kunst, en in de Verenigde Staten won de grafische roman ‘Maus’ zelfs de Pulitzerprijs.

Gelukkig zijn er ook bij ons tekenen van beterschap, en de kleinschalige strip bloeit zelfs als nooit tevoren. Dat is in een 
klein taalgebied als het onze voor een deel te danken aan steun van de overheid. De strip wordt immers, aldus Gert 
Meesters, “meer en meer een medium dat zoals theater, literatuur of  opera op overheidssteun moet vertrouwen om 
een minimale diversiteit te bewaren.” 

 

gra ische roman

Hoewel iedereen het erover eens is dat de grafische roman ervoor zorgde dat het beeldverhaal eindelijk aanvaard 
werd als volwassen kunstvorm, bestaat er eigenlijk geen sluitende definitie van het fenomeen. We weten wel wat het 
niet is: een grafische roman is persoonlijker en diepgravender dan het zogenaamde “traditionele stripverhaal”, en ook 
meer dan een stripversie van een bestaande roman, zoals Dick Matena’s ‘De Avonden’. De grafische roman bevindt 
zich ergens tussen die twee polen. Louis van Dievel geeft volgende 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. Iets dat meer is dan de som van de delen”. Hij geeft ook een paar herkenningstips 
voor de grafische roman: het zijn vaak historische verhalen die taboedoorbrekend of  controversieel zijn, en die ook 
op grafisch gebied uitdagen. Maar bovenal zijn het persoonlijke belevingen. Joost Pollmann heeft het in dat verband 
over een verschuiving van epiek naar lyriek, van de tweedimensionale belevenissen van een super- of  antiheld, naar de 
driedimensionale gevoelswereld van de auteur.

In 1978 verscheen in de Verenigde Staten ‘Een contract met God - 4 verhalen uit de Bronx’ van Will Eisner, het boek 
dat de geschiedenis ingaat als de eerste grafische roman. Eisner verbeeldde in dat boek zijn jeugd in de Bronx, een heel 
persoonlijk verhaal dus, en gebruikte daarvoor een vorm die danig afweek van de conventionele strip: de grootte van 
de tekeningen en van de tekst variëren, soms krijg je heel veel tekst, soms overheerst het grafische aspect, en alles werd 
bovendien in een ongebruikelijke roestkleur afgedrukt. Vandaag misschien niet zo bijzonder, maar in 1978 nog wel. 
Eisner wist dat hij met zijn boek een ander publiek moest bereiken dan het doorsnee strippubliek, maar hij wist ook 
dat de grote traditionele uitgeverijen hun neus ophaalden voor strips. Om zijn boek een serieuzere uitstraling te geven, 
verzon hij daarom de term ‘Graphic Novel’ (grafische roman). Een nieuw genre was geboren.

Behalve Will Eisner speelde ook zijn landgenoot Art Spiegelman een belangrijke rol in de ontwikkeling van die grafische 
roman. ‘Maus’, zijn beeldverhaal over de Duitse concentratiekampen, won in 1992 zelfs de Pulitzerprijs, wat het aanzien 
van de grafische roman natuurlijk een enorme boost gaf. Intussen waren in Frankrijk in het zog van het baanbrekende 
stripmagazine ‘A Suivre’ een aantal nieuwe stripauteurs opgestaan die los van Eisner en Spiegelman de mogelijkheden 
van de grafische roman definieerden. Het bekendste werk in dit verband is waarschijnlijk de ‘Loopgravenoorlog’ van 
Tardi, maar ook auteurs als Hugo Pratt, Bilal, Boucq en Sokal maakten vroege klassiekers in het jonge genre.

Vandaag is de grafische roman uitgegroeid tot een volwaardig genre. Boeken als ‘Een deken van sneeuw’ van Craig 
Thompson en ‘Jimmy Corrigan, the smartest kid on earth’ van Chris Ware zijn instant klassiekers, en in Vlaanderen 
en Nederland gooien auteurs als Guido van Driel, Judith Vanistendael en Conz hoge ogen.
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de gra ische roman: tien meesterwerken

een contract met god. 4 verhalen uit de Bronx - Will eisner 
Vier weemoedige verhalen over de strijd van (veelal Joodse) immigranten uit de New Yorkse huurkazernewijk 
The Bronx om een menswaardig bestaan, die door Eisner met veel vaart en gevoel voor melodrama in beeld zijn 
gebracht.
maus - art Spiegelman 
Maus is een grafische roman over de strijd van Spiegelmans vader om als Poolse Jood de Holocaust te overleven. 
De Joden worden erin voorgesteld als muizen, de Duitsers als katten, de Amerikanen als honden en de Polen als 
varkens. In 1992 won ‘Maus’ de Pulitzer Prize 
loopgravenoorlog - jacques tardi 
Indringende verhalenbundel over de strijd in de loopgraven ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. 
een Deken van Sneeuw - craig thompson 
In een harmonieus samengaan van tekst en beeld ontworstelt de timide Craig zich aan de beknellende omhelzing 
van zijn streng gelovige ouders door zich te storten in een prille kalverliefde. 
onder palestijnen - joe Sacco 
Journalistieke reportage over het verblijf  van Sacco in de bezette gebieden tussen de Palestijnen.

from hell - alan moore/eddie campbell 
Grafische roman geïnspireerd door de figuur en de motieven van Jack the Ripper. 

ghost World - Daniel clowes 
Twee pubermeisjes op weg naar volwassenheid in woord en beeld. 

Zwart gat - charles Burns 
Een seksueel overdraagbare ziekte, die zich in lichamelijke misvormingen manifesteert, breekt uit onder 
tieners. Een gruwelijke moordenaar brengt de sociaal geïsoleerde jongeren nog meer in moeilijkheden. 

Maatschappijkritiek verpakt als perfectionistisch getekende horror. 
persepolis - marjane Satrapi 

Een autobiografische strip over Iran in de jaren tachtig. 
jimmy corrigan, the smartest kid on earth - chris Ware 

Jimmy Corrigan is een eenzaam en plezierloos mannetje, midden dertig, met een bemoeizieke moeder en een 
heel beperkt sociaal leven. Hij tracht zijn ongeluk te ontvluchten via zijn fantasierijke verbeelding die hem af  en 

toe in zware problemen brengt.

! ! ! !
!

!
! !
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Vijf tipS uit De lage lanDen:

 
om mekaar in Dokkum - guido Van Driel 
Een aantal personages beleven elk hun eigen verhaal en komen daarin elkaar tegen: een tot inkeer gekomen 
crimineel, zijn depressieve lijfwacht, en een Angolese asielzoeker. In Dokkum verstrengelen hun verhalen zich tot 
een mooie mozaïek. 
Verder - marc legendre 
Een baanbrekende beeldroman over twee (ex-?) geliefden op een afgelegen eiland die van elkaar kwetsen een 
naargeestig spel maken. Genomineerd voor de Libris Literatuurlijst. 
De maagd en de neger - judithVanistendael 
Studente Sofie leert Abou kennen, een asielzoeker uit Togo. Haar ouders zijn niet enthousiast, zeker niet als Sofie 
Abou mee naar huis neemt. 
my Boy - olivier Schrauwen 
Olivier Schrauwen tovert met zwier 5 kortverhalen over een vader en zijn zoontje uit zijn hoed 
Slaapkoppen - randall c 
Randall toont zich een kunstenaar in woord én beeld in deze dromerige en poëtische bespiegelingen die net niet 
onverwacht in elkaar weven tot een consistent verhaal. Winnaar van de debuutprijs van de Stad Turnhout en de 
VPRO debuutprijs.

 

De gra ische roman in het onderwijs

 
Is de grafisch roman geschikt lesmateriaal? Amerikaanse onderzoekers hebben vastgesteld dat de grafische roman 
erg populair is bij jongeren die je traditioneel moeilijk aan het lezen krijgt, en alleen al om die reden kunnen we het 
succes van de grafische roman alleen maar toejuichen. Door hun complexe narratieve structuur zijn ze overigens 
even geliefd bij meer veeleisende lezers.

Tegelijk is de grafische roman ook geschikt als instrument voor taalontwikkeling, aangezien de grafische elementen 
de lezer houvast geven bij het verwerken van de tekst.

De betere grafische roman hoeft niet onder te doen voor de traditionele roman, en vraagt van de lezer dezelfde 
vaardigheden om literaire elementen als narratieve structuur, metafoor en vertelstandpunt te decoderen en 
begrijpen. De grafische roman kan studenten dus helpen die vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om literaire 
klassiekers te kunnen lezen. Bovendien is het ook interessant als vergelijkingsmateriaal met andere verhaalvormen. 
Grafische romans combineren de narratieve verhaallijn van de roman immers met de bewegende beelden en 
dialogen van films en de onvatbare diepgang van poëzie.
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Stijloefeningen

Matt Madden

 
De New Yorkse striptekenaar Matt Madden (°1968) publiceert zijn strips en striprecensies sinds de jaren negentig in 
allerlei stripmagazines. Voor ‘Stijloefeningen’ publiceerde hij twee grafische romans, ‘Black Candy’ in 1998 en ‘Odds 
Off ’ in 2000. ‘99 ways to tell a story. Exercises in Style’, zijn stripadaptatie van Raymond Queneaus ‘Exercices de 
Style’ uit 1947, verscheen in 2005 in de Verenigde Staten, en later in Engeland, Frankrijk, Japan, Italië, Spanje en nu 
ook in het Nederlands.

Raymond Queneau

 
Raymond Queneau (1903-1976) studeerde filosofie in Le Havre, en in Parijs aan de Sorbonne. Hij werd lid van een 
groep surrealisten in 1924, maar brak in 1929 met deze beweging. Rudy Kousbroek noemt hem “de incarnatie van de 
Ideale Schrijver, degene die ‘alles heeft’, die alle gewenste eigenschappen in zich verenigt”. In de eerste plaats omdat 
hij verschillende kwaliteiten in zich verenigde; hij had een uitzonderlijk gevoel voor humor, zoals uit al zijn publicaties 
blijkt; hij was dichter, essayist en romanschrijver, schreef  teksten voor muzikale komedies en de dialogen van diverse 
films en blonk bovendien in al die disciplines uit; en hij was belangrijk voor de Franse literatuur, in die mate zelfs dat 
hij samen met Céline de Franse taal nieuw leven inblies. Tijdens een reis naar Griekenland in 1932 zette hij zich aan 
het denken over de verschillen tussen gesproken en geschreven taal, heel groot in het Nieuwgrieks, maar ook niet 
onaanzienlijk in het Frans. Hij schreef  zijn gedachten neer in artikelen over het “Nieuwfrans”, en paste ze vervolgens 
toe in zijn romans. 

Queneau kun je ook een Ideale Schrijver noemen omwille van zijn eruditie. Hij was filosoof  van opleiding, maar 
had daarnaast ook bijzondere belangstelling voor wiskunde en universele kennis. Hij wierp zich op de studie van 
“literaire dwaasheden”, en werkte aan een ‘Encyclopedie van inexacte wetenschappen’ die door de uitgevers weliswaar 
geweigerd werd, maar waarvan hij delen zou gebruiken in zijn romans. Het was niet de enige keer dat hij zijn kennis 
van verschillende disciplines zou laten samenvloeien. Zo ‘vertaalde’ hij werk van de Griekse filosoof  Parmenides in 
de dagelijkse omgangstaal, en gebruikte die vertaling vervolgens in zijn roman ‘les chiendent’. Zijn romans schreef  hij 
overigens volgens een strikt mathematisch model, op zich is dat misschien niet zo bijzonder, maar het knappe is dat dat 
niemand was opgevallen voor hij het zelf  onthulde.

In 1947 publiceerde hij zijn beroemde ‘Exercices de Style’ (Stijloefeningen). Dat was geen traditionele roman maar een 
verzameling variaties op een thema. Queneau vertelt daarin hetzelfde verhaal op 99 verschillende manieren: 
Een verteller zit op een drukke autobus en ziet hoe een dandyachtige figuur zich opwindt omdat er iemand tegen hem 
opbotst. Later op de dag komt de verteller de dandy tegen op straat terwijl die met een leeftijdsgenoot over zijn kleding 
discussieert. 

Dat gegeven vertelt Queneau op 99 verschillende manieren. Soms zijn de variaties louter vormelijk (het verhaal in 
sonnetvorm, of  in alexandrijnen), soms spelen ze met het vertelstandpunt (‘Subjectief ’, ‘Niet op de hoogte’) of  de tijd 
(‘Prognose’, ‘Achterstevoren’), en soms zijn ze ook gewoon spielerei (‘Dus’, ‘Kelere’). In zijn interessant voorwoord van 
de Nederlandse vertaling uit 1978 wijst Rudy Kousbroek erop dat er geen twee variaties hetzelfde zijn, in elk verhaal 
wijzigt Queneau wel een of  ander detail, zodat je niet kunt uitmaken wat nu eigenlijk de oerversie (of  de juiste, de 
meest objectieve) van het verhaal is. Hoe meer je leest, hoe meer je begint te twijfelen. Kousbroek vergelijkt het met 
het beeld van de oerhond: we kunnen ons allemaal iets voorstellen bij een hond, en naarmate we meer verschillende 
rassen zien, kunnen we ook beter een hond herkennen, maar tegelijk wordt het beeld dat we hebben van de oerhond 
steeds vager.
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OuLiPo & OuBaPo

Queneau richtte in 1960 samen met François Le Lionnais een literaire en wetenschappelijke onderzoeksgroep op die 
het OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle - Werkplaats voor potentiële literatuur) zou worden. Andere bekende 
OuLiPo-leden waren de schrijvers Georges Perec en Italo Calvino. Een los verband van Franstalige schrijvers en 
wiskundigen die literaire werken wilden maken die aan welbepaalde voorwaarden of  beperkingen onderhevig zijn 
(“littérature sous contraintes”). De OuLiPo-schrijvers legden zichzelf  allerlei speelse vormexperimenten op omdat zij 
vonden dat de traditionele roman te zeer alle willekeurige richtingen kan opgaan. Liever legden zij zichzelf  beperkingen 
op waaraan hun romans moesten voldoen (vermaard is bijvoorbeeld George Perecs roman ‘La disparition’, waarin 
geen enkele ‘e’ voorkomt). Dat lijkt op het eerste gezicht misschien louter spielerei, maar als je het vergelijkt met vaste 
rijmschema’s in de poëzie of  maatsoorten in de muziek, is het zo gek nog niet. 

Een paar voorbeelden:
“monovocalisme”: een tekst waarin slechts één klinker is toegelaten.
“littérature définitionnelle” (in 1966 door Raymond Queneau, Marcel Bénabou en Georges Perec ontworpen): 
in een zin wordt elk betekeniswoord (substantief, adjectief, werkwoord, bijwoord) door één van zijn definities uit een 
bepaald woordenboek vervangen. Het procédé wordt vervolgens opnieuw toegepast op de aldus bekomen zin. 
“homosyntaxisme”: een tekst met precies dezelfde syntaxis als een bestaande tekst, maar waarin de woorden 
naar eigen keuze door andere woorden zijn vervangen.
“sneeuwbal”: een tekst waarin elk woord één letter langer is dan het vorige 

Bekende OuLiPo-literatuur:
‘la Disparition’ van Georges Perec, een complete roman waarin de letter e ontbreekt en van dezelfde schrijver 
Les Revenentes waarin slechts één klinker voorkomt, de e.
‘cent mille milliards de poèmes’ van Queneau (‘Honderdduizend miljard gedichten’), een boekje met tien 
sonnetten, elk op een apart blad. Elk blad is horizontaal in veertien reepjes versneden, met telkens één sonnetregel. 
Zo kan de lezer alle regels naar eigen goeddunken combineren tot steeds andere sonnetten. De schrijver schatte 
dat het ongeveer 200 miljoen jaar zou duren om alle (1014 = honderdduizend miljard) mogelijke combinaties van 
deze “potentiële literatuur” te lezen.
Het Nederlandse equivalent van OuLiPo-literatuur werd door ‘Battus’ (Hugo Brandt Corstius - net als Queneau 
een wiskundige) “opperlan(d)se letterkunde” gedoopt. Hij schreef  er drie boeken over: “Opperlandse taal- & 
letterkunde” (1981), “Opperlans” (2000) en “Opperlans woordenboek” (2007).

Queneau wou dat er in navolging van OuLiPo ook werkplaatsen zouden komen voor andere kunstvormen, telkens met 
hun eigen specifieke “contraintes”. En zo geschiedde ook: 13 jaar na OuLiPo werd OuLiPoPo (Littérature Policière - 
politieromans) opgericht, en later volgden nog werkplaatsen voor schilders en voor tragikomedies. In 1992, ten slotte, 
volgde de oprichting van de Ouvroir de Bande-dessinée Potentielle (OuBaPo), de werkplaats voor potentiële strips. 
Spil van OuBaPo is de befaamde uitgeverij l’Association, met stripauteurs als Lewis Trondheim. Ze gebruiken, zoals 
het hoort, “contraintes” die eigen zijn aan hun genre, en onderscheiden twee verschillende soorten beperkingen, 
“genererende” en “transformerende”. Twee voorbeelden van beperkingen zijn strips die van voor naar achter en van 
achter naar voor gelezen kunnen worden, of  strips die ook ondersteboven een verhaal vertellen. 
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99 ways tot tell a story:  

overzicht van bouwstenen en categorieën  

van variaties van de gra ische roman

In navolging van Raymond Queneau maakte Matt Madden een stripversie van ‘Stijloefeningen’. Hij geeft 99 varianten 
van hetzelfde verhaaltje; daar zitten net als bij Queneau narratieve variaties tussen, grafische variaties natuurlijk, 
toepassingen van OuBaPo, maar ook een aantal genrevariaties en een reeks hommages (vaak met een knipoog) aan 
mijlpalen uit de geschiedenis van het beeldverhaal. Daardoor is dit boek niet alleen een boeiende grafische roman 
geworden, maar ook een soort staalkaart van wat je met grafiek kan bereiken, en een handboek over de geschiedenis 
van het beeldverhaal.

Madden begint zijn ‘Stijloefeningen’ met een ‘Sjabloon’ en geeft daar vervolgens 98 variaties op. Op die manier wijkt 
hij enigszins af  van Queneaus werkwijze, die geen expliciete basisversie gebruikte. Dat is natuurlijk niet het enige 
verschil tussen beide ‘Stijloefeningen’, want terwijl Queneau de narratieve mogelijkheden van de taal onderzocht, gaat 
Madden in de eerste plaats na welke grafische mogelijkheden een korte tekst biedt, en hoe een verschillende grafische 
invulling een tekst een heel ander betekenis kan geven. 

Het verhaal dat Madden 99 keer vertelt, gaat ongeveer als volgt:
Een man zit aan zijn bureau achter zijn laptop. Hij staat op, vouwt zijn laptop dicht, loopt de kamer uit. “Hoe laat is 
het”, vraagt zijn vriendin. “1.15 uur “ zegt hij. “Dank je”, zegt zij. De man loopt naar de koelkast, opent die en vraagt 
zichzelf  af: ‘Wat kwam ik hier in godsnaam ook weer zoeken?’
Het meest interessante aspect in dat verhaal is het zinnetje ‘Wat kwam ik hier in godsnaam ook weer zoeken?’ dat 
afhankelijk van de wisselende context een totaal andere betekenis krijgt: Matt die zich afvraagt wat hij ook weer nodig 
had in de koelkast, de rusteloze ziel die doelloos rondzwerft, de oude man op zijn sterfbed die zijn leven overdenkt, 
God die zich afvraagt wat hij van plan was met zijn schepping, de zoekende acteur die Matt speelt, de voyeur vanuit 
zijn donker kamertje aan de overkant van de straat, ...

Hoewel Matt Maden niet echt systematisch te werk gaat bij zijn variaties, kunnen we, zoals gezegd, toch grofweg vijf  
groepen variaties onderscheiden. In wat volgt bekijken we deze vijf  categorieën van variaties en sommen we telkens 
enkele ‘bouwstenen’ op die daartoe behoren.
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variatieS op verhaalaSpecten

Om tot een verhaal te komen, heb je altijd vijf  elementen nodig: de zogenoemde 5 W’s:

1. Wie? Welke personages komen voor in het verhaal?  
Dat kunnen mensen, dieren, maar evengoed ook voorwerpen zijn.
2. Wat? Waarover gaat het verhaal nu precies? Wat wordt er in feite verteld?
3. Waar? Waar speelt het verhaal zich af ?
4. Wanneer? Wanneer speelt het verhaal zich af ?  
Op welke tijdstip en in welke tijdsperiode uit de geschiedenis? In het verleden, het heden of  de toekomst?
5. Waarom? Waarom speelt het verhaal zich af ? Welke motieven hebben de personages? Wat drijft hen?  
Waarom doen ze wat ze doen? Vanuit welke intenties en/of  emoties?

Met deze vijf  bouwstenen kan je uiteraard oneindig spelen. 
Elke nieuwe invulling van één of  meerdere van deze vijf  vragen, levert je een nieuw verhaal op. 

We zoomen nog even in op drie specifieke vertelaspecten.  
De vragen WIE – WAT - WAAROM hangen erg samen met het vertelstandpunt, de vragen WANNEER en WAAR 
uiteraard respectievelijk met tijd en ruimte.

 
 
 
Vertelstandpunt

 
De vraag ‘Wie vertelt het verhaal?’ is niet altijd hetzelfde als de vraag ‘Wie zijn de personages in het verhaal?’.  
Meestal vertellen je personages wel het verhaal, maar soms wordt er gekozen voor een verteller.

Een verhaal kan objectief, maar ook subjectief  verteld worden.  
Afhankelijk van de verteller krijg je soms een andere versie van een verhaal.

Een verhaal kan tot in detail, maar ook in grote lijnen verteld worden.

Je kan een verhaal vertellen vanuit diverse emoties en/of  motieven.  
Een roddeltante heeft nu net een iets andere intentie wanneer ze iets vertelt dan een nieuwslezer.

Er is sprake van verschillende vertelperspectieven. We benoemen er enkele:

auctorieel vertelperspectief: de verteller is alwetend, maar speelt zelf  niet mee als personage, waardoor 
hij ‘boven’ het verhaal staat.
ik-perspectief: de verteller vertelt in eigen naam en speelt dus zelf  ook mee in het verhaal. Vaak is de 
verteller dan het hoofdpersonage en is het verhaal autobiografisch.
personeel vertelperspectief: de verteller vertelt in de hij-vorm.
jij-perspectief: de verteller vertelt in de jij-vorm.
Wij-perspectief: je raadt het al. De verteller vertelt in de wij-vorm.
Wisselend vertelperspectief: je springt over van het ene vertelperspectief  naar het andere.
Vertelperspectief  vanuit voorwerpen: je vertelt je verhaal niet vanuit een persoon in het verhaal, maar 
vanuit een voorwerp.

Wijze van communicatie: je kan een verhaal verbaal (met geschreven tekst), maar ook non-verbaal (zonder 
woorden) vertellen. Bovendien kan je bij een verbale vertelling ook nog kiezen tussen het gebruik van  monoloog 
en/of  dialoog: slechts één persoon is voortdurend aan het woord of  er vindt een gesprek plaats tussen twee of  
meerdere personen.
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tijd 

Binnen het aspect tijd in een verhaal kunnen we spreken van:

Story: hoe het verhaal zich chronologisch afspeelt
plot: variaties op of  ingrepen in de chronologische opbouw. Bij elk verhaal zijn er meerdere plots mogelijk.

let op!
Het woord plot ken je wellicht veel beter in zijn andere betekenis: de pointe of  clou van een verhaal.  
Hier gebruiken we het dus duidelijk in een andere betekenis!

In een verhaal kan je spelen met de tijd van de vertelling. Een verhaal kan verwijzen naar het verleden 
(flashback/retrospectief  verhaal), het heden (simultane vertelling) of  de toekomst (prospectief  verhaal ).

Je kan spelen met de verhouding tussen:

Verteltijd: de ‘tijd’ die je gebruikt om iets te vertellen (bijv. 10 seconden of  iets vertellen in 10 stripkaders, in 
één woord of  twintig pagina’s, enz. …).
Vertelde tijd: de werkelijke tijd van de activiteit die je weergeeft (bijv. je verhaal beslaat een gebeurtenis die 
in het écht verloopt over 20 jaar of  je vertelt een situatie die in werkelijkheid 5 minuten duurde).
Je kan de verteltijd groter maken dan de vertelde tijd: iemand die zijn veters knoopt in 10 seconden weergeven 
over 50 pagina’s (een korte actie ‘uittrekken’). Of  je kan de verteltijd kleiner maken dan de vertelde tijd: de 
menselijke evolutie weergeven in twee tekeningen (een lange actie ‘inkorten’).

ruimte

In een verhaal kan je spelen met de omgeving, ruimte of  locatie waarin/waarop het verhaal zich afspeelt. Die 
plaatsaanduidingen kunnen hetzelfde blijven of  wisselen doorheen het verhaal.
 
Je kan een verhaal ook weergeven vanuit een bepaald punt in de ruimte van waaruit het verhaal verteld wordt. 
Dat kan een vast punt zijn, maar kan ook wisselen doorheen het verloop. Dit hangt vaak samen met het 
vertelperspectief.
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grafiSche variatieS

Kader

Kadrering: wat laat je in elk stripkader zien en wat niet? Hoe speel je met close-ups (inzoomen) en longshots 
(uitzoomen)?

Hoe groot is het totale ‘kader’: m.a.w. hoe groot is de pagina waarop je je stripkaders zal aanbrengen?

Voor welke bladvulling kies je?

Welke stripkaders wil je gebruiken? Denk daarbij ondermeer aan volgende aspecten:
Richting van de kaders: horizontale versus verticale kaders.
Aantal kaders.
Vorm van de kaders: rechthoek, cirkel, driehoek, enz. ….
Grootte van de kaders: van paginagroot tot heel klein.

 
Compositie van de stripkaders: hoe schik je de kaders op de pagina?

(A)symmetrische compositie
Centrale compositie : alle kaders gecentraliseerd op de pagina.
Diagonale compositie
Piramidale compositie
Geometrische compositie: de kaders geschikt in een geometrische vorm.
Over-all compositie: de kaders zijn willekeurig verspreid over de ganse pagina.

 

lijn

Je kan ervoor kiezen om wel of  niet met omlijning te werken. Als je niet kiest voor het werken met lijnen, kan je 
figuren weergeven door bijvoorbeeld te werken met silhouetten.  

Bepaal de dikte van je lijnen. Dat hangt natuurlijk samen met het materiaal waarvoor je kiest om deze lijnen te 
tekenen.

Kies je voor strakke of  golvende lijnen?

Doorlopend of  onderbroken omlijning?

Duidelijke of  eerder diffuse lijnen? 

Vorm 

Gebruik je eerder figuratieve of  abstracte vormen?

figuratief: de vormen zijn herkenbaar en verwijzen naar zaken die je kan duiden in de realiteit.
abstract: de vormen zijn niet meteen herkenbaar en te linken aan elementen uit de werkelijkheid.

Je kan gebruik maken van realistische vormen (werkelijkheidsgetrouwe vormen), gedeformeerde vormen (werken 
met vervormingen), gestileerde vormen (vereenvoudigde vormen), enz. …

Vormen kunnen hoekig zijn, rond, geometrisch, organisch, (as)symmetrisch, plat, ruimtelijk, grillig, strak, enz. …
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perspectief

Vanuit welk oogpunt je iets in beeld brengt, noemen we het perspectief  dat je gebruikt. Er zijn drie 
mogelijkheden. Je kan gebruik maken van:

 
normale ooghoogte: alles wat hoger is dan het standpunt van de tekenaar of  fotograaf  steekt boven de 
horizon uit. Alles wat lager of  kleiner is, blijft onder de horizon ( = in het perspectief  de lijn op ooghoogte).
Vogelperspectief: in het vogelperspectief  bevindt het standpunt zich heel hoog. De horizon bevindt zich 
dan hoog in de afbeelding. Vrijwel alles blijft onder de horizon.
Kikkerperspectief: in het kikkerperspectief  bevindt het standpunt zich heel laag. De horizon bevindt zich 
dan ook laag in de afbeelding. Vrijwel alles steekt boven de horizon uit.

compositie

Compositie verwijst naar het ordenen van beeldelementen volgens een vooraf  bepaalde strategie. Het is een 
poging tot creëren van orde in de chaos.

Voor elk stripkader kan je nadenken over hoe je de elementen erin gaat schikken. We verwijzen je hier graag naar 
de voorbeelden van mogelijke composities die werden gegeven bij de bouwsteen ‘kader’.

Kleur

Je kan ervoor kiezen om enkel te werken in zwart/wit of  in kleur.

Soms werkt men vanuit symbolische en/of  psychologische betekenissen van kleur. Rood staat bijvoorbeeld voor 
gevaar, maar ook voor liefde. Voor een overzicht: surf  naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleur of  google maar 
eens op de zoekterm ‘kleur en betekenis’.

Je kan in kleur vaak werken vanuit contrasten:
 
Contrasterende kleuren: kleuren die in de kleurencirkel van Itten tegenover elkaar staan (google naar 
afbeeldingen van de cirkel van Itten).
Koude versus warme kleuren: koude kleuren verwijzen naar tinten gebaseerd op blauw, blauw-groen en 
paars, warme kleuren naar rode, bruine, gele en oranje tinten.
Kleurvlakken versus kleuraccenten: je kan ganse vlakken met een kleur opvullen of  slechts hier en daar een 
klein detail inkleuren, waardoor er eerder een accent ontstaat.
Licht versus donker
Monochroom versus polychroom kleurgebruik: bij monochroom gebruik werk je slechts met 1 kleur (of  met 
wisselende tinten van die kleur). Polychroom gebruik verwijst naar het werken met veel verschillende kleuren.
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materiaal en techniek

Je kan heel uiteenlopende materialen en technieken gebruiken waarmee je jouw verhaal beeldend kan 
uitdrukken: met verf, inkt, klei, steentjes, textiel, vetkrijt, bister, enz. …

Denk niet alleen aan het materiaal dat je nodig hebt om je ‘tekeningen’ te maken, maar ook aan de materialen en 
technieken die je nodig hebt voor andere beeldende elementen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘ondergrond’ waarop 
je je verhaal zal afbeelden, het materiaal waarmee je je kaders zal tekenen, enz. … 

Je kan kiezen voor één bepaald materiaal/techniek of  voor een combinatie van diverse materialen en technieken.

tekst

Heel veel van deze beeldende bouwstenen vind je ook terug in de teksten en de tekstballonnen die je zal 
gebruiken. Er zijn immers ook heel veel verschillende manieren waarop je je tekst beeldend kan weergeven.

Welke vorm geef  je aan je tekstballonnen?
Welke compositie gebruik je voor je tekst en –ballonnen?
Welke kleur krijgen je letters?
Welke dikte geef  je aan de tekst?
Enz. …

Door te kiezen met welke verhaal- en beeldaspecten je wil werken, hoe je ze invult en onderling 
combineert, bekom je telkens nieuwe variaties van je basisconcept. De mogelijke variaties zijn 
oneindig…

in wat volgt, halen we nog twee andere categorieën aan van variaties die vooral ontstaan 
door welbepaalde combinaties van specifieke invullingen van verschillende verhaal- en/of  
beeldaspecten.



Stijloefeningen: 99 manieren om een verhaal te vertellen, Matt Madden                   Achtergrondinformatie, Kunst in Zicht i.s.m. Strip Turnhout vzw.

 
14

genrevariatieS

je kan je verhaal vertellen en beeldend weergeven volgens een bepaald bestaand strip- of  
fictiegenre. Dat betekent dat je specifieke invullingen van bepaalde verhaal- en/of  beeldaspecten 
gaat overnemen die kenmerkend zijn voor dat bepaalde genre.

 
enkele voorbeelden:

Krantenstrip: een strip, bestaande uit een paar panelen, die dagelijks in de krant staat. Een krantenstrip 
kan bestaan uit een losse gag, zoals in ‘Life with Biggsie’ en ‘Poopsy the Cat’, ofwel uit een vervolgverhaal, 
zoals in ‘MacHinery P.I.’ 

This is the first comic strip of  Garfield, created by Jim Davis and dated 19 June 1978. Fair use rationale: No free use image available; image 
to be used for educational purposes only; image of  reduced resolution/quality. Een voorbeeld van een bekende daily

politieke cartoon: vind je terug op de opiniepagina van de Amerikaanse kranten. Een politieke cartoon 
gebruikt visuele metaforen (zoals hier de ‘sociale ladder’) om sociale of  politieke wantoestanden aan te klagen.

fotostrip: fotostrips, fotoromans of  ‘fumetti’ zijn erg populair in Spanje en Zuid-Amerika, maar daarbuiten 
zijn ze nooit echt doorgebroken. Eigenlijk is een fotoroman opgebouwd volgens hetzelfde principe als een 
stripverhaal, met dit verschil dat het verhaal met foto’s in plaats van met tekeningen verteld wordt. Dankzij 
internet kent de fotostrip tegenwoordig wel een heropleving.

         een voorbeeld van een wekelijkse fotostrip op internet (www.asofterworld.com)

undergroundstrip: Begin jaren zeventig verschenen in Amerika zogenaamde undergroundstrips. Ze 
waren een uiting van het gedachtegoed van de hippiecultuur: ze doorbraken taboes en stonden bol van de 
scènes over vrije seks en drugsgebruik. De tekenstijl was vaak ook psychedelisch van aard. De bekendste 
tekenaar van deze stroming is Robert Crumb; van zijn stripheld ‘Fritz the Cat’ zijn ook twee tekenfilms 
verschenen. Een andere bekende creatie van Crumb is ‘Mr. Natural’.

!

!
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                        Undergroundstrip: Robert Crumb - Mr Natural

manga: Manga is het Japanse woord voor strip(s). Toch kan je de Japanse strips niet zomaar vergelijken met 
de Westerse, want ze bezetten een veel belangrijkere plaats in in hun cultuur dan bij ons. De meeste manga’s 
verschijnen in anthologieën die het formaat hebben van een telefoonboek, en bestemd zijn voor een bepaalde 
doelgroep. Meestal zijn ze in het zwart-wit gedrukt op krantenpapier.
Zoals het in Japan de gewoonte is, lees je ook een manga van rechts naar links en is de pagina rijkelijk 
voorzien van fonetische karakters die je op deze manier moet lezen: panel 1 Kacha Kacha, panel 2 Patan, 
panel 3 Zap, panel 6 Kata, panel 8 Boooon.

fantasy: Fantasy is, net als sciencefiction en horror, een genre van fictieve verhalen, verzonnen wezens en 
imaginaire werelden, waarin magie en andere bovennatuurlijke elementen een belangrijke rol spelen. Toch 
onderscheidt fantasy zich duidelijk van die aanverwante genres door de eigen toon, stijl en manier waarop 
diverse thema’s behandeld worden.

                   Fantasy: vergelijk met De Rode Ridder 
                   (www.roderidder.be)

Manga: een voorbeeld uit the Marmalade Boy manga, volume 1 (Japanse versie)

!

!

!
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plan 99 from outer space: ‘Plan 9 from outer space’ is een legendarische sciencefictionfilm van Ed Wood, 
die omwille van het ongeloofwaardige verhaal en de slechte special effects een cultstatus verwierf  als een van 
de slechtste films aller tijden.

high noon: High Noon is een archetypische westernfilm uit 1952 over een plichtsbewuste sheriff  (Gary 
Cooper) die door zijn dorpsgenoten in de steek wordt gelaten en in zijn eentje de confrontatie aangaat met 
een roversbende.

Bont (furry): De Engelse term ‘furry’ verwijst naar twee verschillende elementen die Madden hier 
vermengt in deze variatie. Het verwijst in de eerste plaats naar dieren met menselijke eigenschappen 
(antropomorfisme) zoals die voorkomen in strips, tekenfilms, ... En daarnaast ook naar fans van kunstwerken 
waarin dergelijke antropomorfe figuren voorkomen. Die fans vermommen zich op hun beurt in een pluchen 
dier.

          twee furries met ballonnen

!

!

!
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hoMMagevariatieS

 
je kan een verhaal ook vertellen en beeldend tot uitdrukking brengen in de vorm van een 
hommage. Dat betekent dat je kenmerkende verhaal- en/of  grafische aspecten overneemt van een 
bepaalde striptekenaar of  andere (beeldende) kunstenaar.

 
 
Twee voorbeelden:
Je brengt een hommage aan Hergé, de tekenaar van Kuifje. Kenmerkend voor hem is zijn tekenstijl: de ‘klare lijn’. Het is een stijl waarbij 
er gewerkt wordt met duidelijke lijnen, die overal dezelfde dikte hebben en met sterke kleuren, zodat cartoonachtige figuren ontstaan tegen 
realistische achtergronden. Arceringen worden zelden gebruikt.
 
Je brengt een hommage aan Picasso, beeldend kunstenaar. Je gebruikt dan vooral kubistische, geometrische vormen, strakke lijnen en koude 
kleuren (als je bijvoorbeeld wil verwijzen naar zijn ‘blauwe’ periode).

Ook Madden maakt gebruik van hommages, vooral door in de huid te kruipen van een aantal stripmakers die hun 
stempel gedrukt hebben op de ontwikkeling van het beeldverhaal. Dankzij zijn vakmanschap en zijn gevoel voor 
humor, worden deze variaties door de critici als de meest geslaagde geprezen.

rodolphe töppfer: Töppfer (1799-1846) was een Zwitserse auteur en illustrator die dankzij een reeks 
satirische pamfletten geldt als een van de grondleggers van de moderne strip. Zijn boeken werden vaak 
zonder zijn toestemming in het Engels uitgegeven, vandaar de piraatversie.

tapijt van Bayeux: Het Tapijt van Bayeux is een 70 meter lang borduurwerk dat de slag van Hastings 
(1066) uitbeeldt. Het werd vermoedelijk kort na de veldslag gemaakt en laat zich lezen als een stripverhaal: 
in een groot aantal scènes worden de voorgeschiedenis, inscheping, landing, en de slag zelf  weergegeven, 
vergezeld van beknopte uitleg in het Latijn. Men neemt aan dat er aan het einde nog een aantal scènes 
ontbreken. Door zijn lineaire narratieve structuur en de combinatie van tekst en beeld kun je het zien als een 
voorloper van het stripverhaal.

the Yellow Kid: Richard F. Outcault (1863-1928) maakte de krantencartoon Hogan’s Alley in volle 
concurrentiestrijd tussen krantenmagnaten William Randolph Hearst en Joseph Pulitzer. In de strip, die 
allerlei kwajongensstreken uitbeeldde, kwam regelmatig een kaal boefje in een geel nachthemd voor. ‘The 
yellow kid’ werd erg populair en groeide uit tot een icoon van de Amerikaanse strip.

gruweloefening: Deze variatie is een eerbetoon aan ‘Tales from the Crypt’, een Amerikaanse stripserie 
die tweemaandelijks verscheen in het begin van de jaren vijftig. Het werd uitgegeven door EC comics, dat in 
verschillende genres strips uitbracht in die periode. Later kwam er ook een film en een tv-serie gebaseerd op 
de verhalen uit ‘Tales from the Crypt’.

Dynamische beperking: Charles Atlas (1892-1972) ontwikkelde zichzelf  van zwakke nietsnut tot de meest 
populaire spierbundel van zijn tijd. Zijn trainingsmethode bracht hij aan de man als ‘dynamic tension’, en 
voor zijn opvallende reclamecampagnes gebruikte hij stripverhalen.

oefeningen met een nachtelijk hapje: Winsor McCay (1869-1934) begon in 1904 met de krantenstrip 
‘Dreams of  a Rarebit Fiend’ over telkens andere protagonisten die een nachtmerrie beleven omdat ze te veel 
‘rarebit’ (een soort croque-monsieur) gegeten hebben. McCay publiceerde al onder zijn eigen naam in een 
concurrerende krant, daarom signeerde hij deze strip met het pseudoniem ‘Silas’.
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Stijl? oef ! en hing ‘m?: George Herriman (1880-1944) was de schepper van ‘Krazy Kat’, een kat met 
een poëtisch karakter, die verliefd is op ‘Ignatz Mouse’. Ignatz is daar evenwel allesbehalve blij mee en uit 
zijn afkeer door bakstenen naar het hoofd van Krazy Kat te gooien. Die beschouwt dat echter als een teken 
van affectie. De hond, ‘Offissa Bull Pup’, is een toegewijde wetsdienaar die Krazy tegen Ignatz probeert te 
beschermen door die steeds weer in de gevangenis op te sluiten. De achtergrond van de strip doet denken 
aan de woestijnlandschappen van Arizona. De strip wordt vandaag nog altijd beschouwd als een van de 
hoogtepunten uit de stripgeschiedenis, al was ze niet erg populair toen ze verscheen.

jack Kirby: Jack ‘King’ Kirby (1917-1994) is een van de meest invloedrijke stripauteurs in de Verenigde 
Staten. Hij stond mee aan de wieg van superhelden als de ‘Fantastic Four’ en ‘Captain America’.

oefening in closure: Deze variatie heeft Madden gemaakt als een eerbetoon aan de Amerikaanse 
stripauteur en theoreticus Scott McCloud. Die maakte in 1993 met ‘Understanding Comics’ het theoretische 
standaardwerk over het stripmedium, in stripvorm natuurlijk. Centraal concept in zijn theorie is het begrip 
‘closure’, de menselijke capaciteit om aan de hand van de delen het geheel te zien, en om onbewust gaten in 
patronen of  sequenties op te vullen. Als we een tekening zien waarop Matt aan zijn bureau zit, en daarnaast 
een tekening waarop Matt recht staat, dan maakt Matt in onze gedachten een beweging.

cento: een ‘cento’ is een gedicht dat volledig bestaat uit citaten van andere dichters. Madden ‘citeert’ hier 
zes striptekenaars:

- David Mazzucchelli: Amerikaanse striptekenaar, illustrator en docent.
- Ben Katchor: Amerikaanse striptekenaar. Auteur van ‘The Jew of  New York’.
- Chester Brown: Canadese cartoonist, bekend van ‘Yummie Fur’
- Marc-Antoine Mathieu: Franse tekenaar wiens personages in Escher-achtige steden   
 vervreemdende zaken meemaken
- Daniel Clowes: Amerikaanse auteur en cartoonist, maker van de bekende grafische roman ‘Ghost  
 World’.
- Art Spiegelman: Amerikaanse tekenaar die de Pulitzerprijs won voor ‘Maus’.
- Julie Doucet: Canadese underground cartoonist.
- Gary Panter: Amerikaanse kunstenaar met een ‘punkerige’, expressionistische stijl

things are Queer: Duane Michals (°1932) is een Amerikaanse fotograaf  die in zijn werk vaak gebruik 
maakt van opeenvolgende beelden en tekst, zodat zijn werk dicht aanleunt bij de stripkunst. Deze variatie 
baseerde Madden op een gelijknamig werk van Michals, waarin hij voortdurend met de verhoudingen speelt.

no pictures: voor deze variatie vond Madden inspiratie in het werk van de Kenneth Koch (1925-2002), die 
de taal van de poëzie op een unieke wijze vermengde met die van de strip.
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ouBapo varietieS

 
De laatste categorie van variaties zijn de ouBapo variaties.  Deze ontstaan door jezelf  bepaalde 
‘beperkingen/voorwaarden’ op te leggen en verwijzen naar het stripatelier ‘ouvroir de Bande-
dessinée potentielle’. De striptekenaars verbonden aan dit atelier bedachten ook allerlei gekke 
‘opdrachten’ die ze zichzelf  oplegden bij het uitwerken van hun strips.

Enkele voorbeelden:
 
Per nieuw stripkader 1 personage toevoegen.
Een strip maken die van achter naar voor én van voor naar achter kan gelezen worden.
Bij elk nieuw stripkader één element weglaten.
Teksten bedenken die enkel bestaan uit woorden met één lettergreep.
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colofon

Dit educatieve pakket kwam tot stand door samenwerking tussen Kunst in Zicht en Strip Turnhout vzw.
Voor meer informatie, vragen of  feedback omtrent het educatieve pakket kan u contact opnemen met Strip 
Turnhout vzw en/of  Kunst in Zicht

Kunst in Zicht     Strip Turnhout vzw
Warandestraat 42     Warandestraat 42
2300 Turnhout     2300 Turnhout
(t) 014/472335     (t) 014/472343
(f) 014/420821     (f) 014/420821
kiz@warande.be     stripturnhout@warande.be
www.kunstinzicht.be    www.stripturnhout.be

Strip turnhout vzw is organisator van het tweejaarlijkse, gelijknamige festival, het oudste en grootste stripfestival 
in Vlaanderen en maakt in opdracht van het Antwerpse provinciebestuur ook het tweemaandelijks stripmagazine 
‘Stripgids’, dat gratis beschikbaar is voor de bezoekers van de openbare bibliotheken van de provincie Antwerpen.

Kunst in Zicht is, als bemiddelaar van kunst via kunsteducatieve projecten, een structureel samenwerkingsverband 
tussen de Warande en het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. De projecten van Kunst in Zicht willen kinderen, 
jongeren en hun begeleiders dichter in contact brengen met kunst en kunstenaars.

Concept en uitwerking van het educatieve pakket: Femke Bauwens, Jelle De Grauwe, Joke Klaassen en Hans Van 
Regenmortel. 

Eindredactie: Jelle De Grauwe

Vormgeving: Joke Klaassen

Met dank aan: Bart Gaublomme, Sandra Lenaerts, Toon Horsten, Eva Steel, Leen Thielemans, Koen Van Rompaey 
en Linne Vermeiren.

Afbeeldingen  Matt Madden


