
N et als in de omringende landen 
deden de eerste beeldverhalen 
in de tweede helft van de 19de 

eeuw hun intrede op Tsjechisch grond-
gebied – destijds deel van Oostenrijk-
Hongarije. Door verbeterde druktech-
nieken nam het aantal afbeeldingen in 
tijdschriften toe. De honger naar beelden 
zorgde bij diezelfde tijdschriften voor de 
eerste protostrips: voornamelijk cartoon-
achtige, meestal uit slechts enkele kaders 
of scènes bestaande beeldtableaus. Werk 
dat een (regelmatig) vervolg kreeg, was 
zeldzaam. Er bestond toen wel al een 
vruchtbare uitwisseling van werk, ideeën 
en ervaring tussen tijdschriften en auteurs 
uit buurlanden, in het bijzonder Duitsland. 
Zo kwamen ook de overgenomen of 
geparafraseerde reeksen van de Fliegende 
Blätter uit München terecht in Tsjechische 
tijdschriften. Denk aan tekenaars als 
Wilhelm Busch en Rudolph Töpffer. 
Daarnaast waren er Tsjechische makers 
met een Europese carrière. De humoris-
tische tekeningen van karikatuurtekenaar 
Karel Vacláv Klíc, tevens uitvinder van 
de heliogravure en bouwer van de eerste 

diepdrukrotatiepers, verschenen ook in 
Boedapest, Wenen en Londen.

Bijna nergens ter wereld kan men met 
zekerheid het precieze moment van de 
start van ‘de strip’ vastleggen. Meestal gaat 
het om een geleidelijk en dus geenszins 
revolutionair proces, waarbij kunstenaars 
parallel of volledig los van elkaar kiezen 
voor de strip als uitdrukkingsvorm. In de 
VS bijvoorbeeld wordt ‘The Yellow Kid’ 
van Richard Felton Outcault gezien als 
startpunt, terwijl dat gewoon een van de 
hoogtepunten was in de dynamiek die op 
dat moment al tientallen jaren aan de gang 
was in de Amerikaanse pers. 

Ongeveer net zo ontstond de Tsjechische 
strip. De onafhankelijkheid van Tsjecho-
Slowakije in 1918 was het begin van de 
opgang van een nationale cultuur, aange-
dreven door een bloeiende pers. Honderden 
nieuwe tijdschriften en kranten schoten als 
paddenstoelen uit de grond. De meeste was 
geen lang leven beschoren, maar het aantal 
publicatieplatformen breidde snel uit. 

De reeks ‘Šprýmovné kousky Frantíka 
Vovíska a kozla Bobeše’ (‘De malle toeren 
van Frantík Vovísek en Bobeš de geit’) 

P
A

V
E

L
 K

O
Ř

ÍN
E

K 
V

E
R

T
A

L
IN

G
: D

ID
I V

A
N

 IN
G

E
N

DE UPS EN
DOWNS VAN 

DE TSJECHISCHE STRIP

De geschiedenis van de Tsjechische strip is niet los te 
koppelen met die van het land zelf. Op een periode van bloei 
volgde haast altijd een periode waarin strips weer onderdrukt 
werden. Onze gids doorheen het verleden is Tsjechisch 
literatuurwetenschapper Pavel Kořínek, die een naslagwerk 
schreef over de Tsjechische strip in de twintigste eeuw.
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die Josef Lada in 1922 voor een Praags 
dagblad maakte, wordt gezien als de eerste 
moderne stripserie. Deze schilder, teke-
naar en karikaturist werd bekend met zijn 
illustraties voor de roman ‘De lotgevallen 
van de brave soldaat Švejk’ van Jaroslav 
Hašek uit 1923. In de reeks rond Frantík 
Vovísek en Bobeš de geit combineerde 
Lada een aantal typische stripelementen. 
Zo deelde hij de vermakelijke verhalen 
uit het leven van twee deugnieten, een 
kwajongen en zijn geit, op in kaders en 
bracht hij ze uit als vervolgreeks. In het 
merendeel van die strips werkte Lada nog 
met tekst onder de plaatjes, maar hij expe-
rimenteerde ook met tekstballonnen. 

Marten Toonders Macíček
Net als in andere Europese landen, 

eiste het Tsjechische beeldverhaal tussen 
1918 en 1938 geleidelijk meer plaats op 
in allerhande tijdschriften. Ook hier werd 
de plaatselijke striptraditie sterk beïnvloed 
door de animatiesterren van overzee: Felix 
de Kat van Pat Sullivan en Otto Messmer, 
en iets later Mickey Mouse en Donald 
Duck van Walt Disney, Ub Iwerks, Floyd 
Gottfredson en anderen. Het strippu-
bliek bestond tijdens het interbellum in 
Tsjecho-Slowakije overwegend uit kinde-
ren, hoewel de strips in bladen voor vol-
wassenen verschenen. Op zichzelf staande 
stripboeken en –tijdschriften waren een 

uitzondering in Tsjecho-Slowakije. Van de 
strip ‘Vovísek en Bobeš’ verscheen in 1923 
wel een verzamelalbum voor Kerstmis, 
maar losse albums bleken geen succes. 
Ook de eerste pogingen om naar internati-
onaal voorbeeld – met name het Italiaanse 
tijdschrift Corriere dei Piccoli – striptijd-
schriften voor kinderen uit te brengen mis-
lukten. Het merendeel van de Tsjechische 
strips uit die tijd moest dus genoegen 
nemen met publicatie op losse stroken in 
kranten en tijdschriften. Zo werd in 1933 
‘Ferda Mravenec’ (‘Ferdy de Mier’) van 
Ondrej Sekora geïntroduceerd. De tot op 
heden populaire, vriendelijke held uit het 
insectenrijk, meteen te herkennen aan 
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zijn gestippelde rode sjaaltje, werd in de 
volgende decennia vooral bekend in plaat-
jesboeken en animatiefilms. 

Op een echt succesvol Tsjechisch 
striptijdschrift was het wachten tot 
halverwege de jaren 1930. Het succes 
van de serie ‘Punta’, eerst gepubliceerd 
in het kinderkatern van een damesweek-
blad, leidde in 1935 tot een doorstart 
als gelijknamig blad. Het verscheen 
aanvankelijk als maandblad en daarna 
als tweewekelijks magazine. Punt’a was 
zowat het enige tijdschrift dat overwegend 
strips bracht. Het bracht de avonturen 
van een met menselijke eigenschappen 
voorzien hondje en zijn familie. Daarnaast 
verschenen in Punt’a ook vertalingen van 
buitenlandse strips, zoals Sneeuwwitje en 
Pinokkio van de Walt Disney-studio’s. In 
de laatste nummers maakte ‘Tom Poes’ 
van Marten Toonder zijn opwachting, met 
als Tsjechische naam: Macícek. 

In 1942 kwam het tijdschrift door de 
gespannen politieke situatie abrupt aan 
zijn einde. Tsjecho-Slowakije hield op te 
bestaan; het fascistische Slowakije werd 
onafhankelijk, terwijl het Tsjechische 
grondgebied door het Derde Rijk werd 
ingelijfd als het Protectoraat Bohemen en 
Moravië. Voor de Tsjechische stripwereld 
braken er zware tijden aan. En dat was niet 
voor het laatst.

‘Tekenfilm in dichtvorm’
In de eerste jaren van het vrije Tsjecho-

Slowakije sprak men over een strip, maar 
over een ‘humorstrook’ of ‘vertelling in 
vers en beeld’. Omdat veel strips nieuwe 
avonturen bevatten van bekende anima-
tiehelden, stond boven de kaders ook wel 
‘tekenfilm in dichtvorm’ vermeld, in de 
hoop dat lezers ze zouden beschouwen als 
de stilstaande voortzetting van dat genre. 
Dat het beeldverhaal dus nog geen echte 
naam had, hield de bloei ervan geenszins 
tegen.

Vanaf de bezetting door de nazi’s werd 
het beeldverhaal gezien als schadelijke 
rommel. Ook de communisten die in 
1948 met een staatsgreep aan de macht 
kwamen, dachten er zo over. Comics 
betaalden mee de tol voor het ideologische 
vijandschap met het Westen. In de jaren 
van het stalinisme werden strips omschre-
ven als een ‘infectie’, of zelfs ‘necrofiele 

smeerlapperij’. Het zegt iets over het 
culturele klimaat van die tijd …

De overgang naar de jaren 1960 was 
een periode van verlichting. Stripmakers 
lieten weer voorzichtig van zich horen, 
maar kozen voor de veilige term ‘beeld-
verhaal’. Komiks, het huidige Tsjechische 
woord, zou toen provocerend hebben 
geklonken door de Engelstalige oorsprong. 
Ondanks al die negatieve ideologische 
kritiek is de strip nooit echt verdwenen 
uit Tsjechië. Dat is te danken aan talloze 
onverzettelijke redacteurs en stripmakers, 
-scenaristen en -tekenaars. Mensen die 
vandaag bekend zijn of herinnerd worden, 
maar ook zij die vergeten zijn. 

‘Bevriende legers’
Er waren in de twintigste eeuw heel 

wat scenaristen en tekenaars actief in 
Tsjechië. Sommigen publiceerden series, 
anderen maakten eenmalig werk. Van de 
3.500 strips vermeld in het naslagwerk 
Dejiny ceskoslovenského komiksu 20. století 
(Geschiedenis van de 20ste-eeuwse Tsjecho-
Slowaakse strip) is het merendeel in de 
vergetelheid geraakt. Vraag in Tsjechië aan 
een toevallige voorbijganger waar hij of zij 
aan denkt bij het woord ‘strip’ en de kans is 
groot dat hij de Avengers noemt en begint 
over de blockbusters van Marvel. De 
superhelden hebben ook Tsjechië veroverd.

Vraag je specifiek naar de Tsjechische 
strip, dan zullen de stripreeksen ‘Rychlé 
šípy’ (‘Snelle pijlen’) en ‘Ctyrlístek’ 
(‘Klavertjevier’) het vaakst vernoemd wor-
den, en de tekenaar Kája Saudek. Van die 
drie bestaat ‘Snelle pijlen’ het langst. De 

serie over een vriendenclub van vijf avon-
tuurlijke jongens verschijnt voor het eerst 
in december 1938, op de pagina’s van het 
wekelijkse jeugdtijdschrift Mladý hlasatel 
(‘De jonge boodschapper’). De verhalen, 
meesterlijk getekend door Jan Fischer 
naar scenario’s van geliefd jeugdboeken-
schrijver Jaroslav Foglar, waren destijds 
enorm populair. Heel wat jongens lieten 
aan het tijdschrift weten dat ze zelf ook een 
jongensclub waren begonnen. Voordat de 
nazi’s dit soort verenigingen voor kinde-
ren verbood, vormden deze clubjes een 
aantrekkelijke plek om avonturen in groep 
te beleven. Foglar en Fischer toonden 
met hun strip het ideaal van pure vriend-
schap onder jongens, en de jonge lezers 
wilden dat ook ervaren. Het succes van 
‘Rychlé šípy’ ligt vooral in de combinatie 
van (toen) niet-alledaagse en voor de lezer 
haast onweerstaanbare nieuwigheden. 

Daarnaast was de serie van Foglar 
en Fischer één van de eerste Tsjechische 
strips die personages consequent in tekst-
ballonnen liet spreken. En het was een 
echte reeks: buiten ‘Punt’a’ en ‘Ferdy de 
Mier’ had de Tsjechische strip geen enkel 
verhaal dat zich continu ontwikkelde, 
waarbij de lezer zich kon identificeren met 
de protagonisten van het verhaal, en naar 
wiens nieuwe avonturen hij reikhalzend 
kon uitkijken. Dankzij de nauwkeurige 
tekeningen van Jan Fischer bleven de 
opvoedkundig bedoelde verhalen toch 
speels en licht. ‘Rychlé šípy’ waarschuwde 
kinderen om niet op dun ijs te schaatsen, 
geen onontplofte patronen stuk te slaan 
en niet te drinken na het eten van ker-
sen. Dankzij de precisie van de tekenaar 
werden die boodschappen met de nodige 
elegantie gebracht. 

Striphistoricus Martin Foret schreef 
dat ‘Rychlé šípy’ een spiegel was van 
de Tsjechische samenleving. De reeks 
verscheen in de tweede helft van de 
20ste eeuw alleen op momenten dat het 
politieke klimaat vrij was. Van zodra de 
teugels werden aangetrokken volgde er 
een verbod. De reeks werd maar liefst drie 
keer verboden: in 1941 door de nazi’s, na 
de communistische putsch in 1948 en na 
de invasie van de ‘bevriende legers’, die in 
augustus 1968 een einde maakte aan de 
zogenaamde Praagse Lente. De charme 
van de strip was echter zo groot, dat er al 

De reeks ‘Rychlé šípy’ 
(‘Snelle pijlen’) waar-
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snel na het verbod surrogaatseries opdo-
ken: variaties op hetzelfde verhaaltype met 
andere personages en in een aangepaste 
omgeving. 

Langstlopende serie
De houding van totalitaire regimes 

tegenover strips veranderde nogal door de 
tijd. Na de communistische staatsgreep 
in 1948 werd het stripmedium helemaal 
onderdrukt, na de politieke crisis van 
1968 was de censuur selectiever. Veel werk 
voor kinderen en volwassenen mocht wel 
worden uitgegeven, hetzij onder strikte 
voorwaarde dat ze niet te zeer uit de band 
sprongen. En zo nu en dan moest er ook 
ruimte zijn voor een verhaal dat de geest 
van de officiële ideologie in beeld bracht.

‘Rychlé šípy’ werd verboden, omdat 
de strip sterk verwees naar de zorgeloze, 
democratische kindercultuur van voor 
de oorlog. Tientallen andere, soms ook 
in het genre identieke series, staken 

echter de kop op. In 1969 zag ‘Ctyrlístek’ 
(Klavertjevier) het licht. Het is de langstlo-
pende Tsjechische stripserie aller tijden 
en wordt ook nu nog gepubliceerd in 
het gelijknamige tijdschrift. Deze serie 
van tekenaar Jaroslav Nemecek (en in 
de bekendste periode ook van scenariste 
Ljuba Štíplová) gaat over vier dieren die 
samen in een huisje wonen en allerlei 
avonturen beleven. Er zijn veel overeen-
komsten met strips van Walt Disney en de 
strips van de Duitse tekenaar Rolf Kauka. 
Elke strip kun je apart lezen. De oplossing 
van de verhalen zit altijd in een scherp-
zinnig idee en in de gedachte dat men 
samen sterk staat. Zo kan de vindingrijke 
kat Myšpulín altijd bouwen op het sterke 
varkentje Bobík, het moederlijk zorgzame 
hondje Fifinka en ook op Pinda, de bange 
haas met het hart op de juiste plaats. 

En dan is er nog Kája Saudek, de 
Tsjechische stripauteur die vaak – en 
wellicht terecht – de ‘koning van de 
Tsjechische strip’ wordt genoemd. Saudek 
bracht halverwege de jaren 1960 zijn eer-
ste strips uit en probeerde in vele opzich-
ten altijd zijn eigen weg te gaan. Hierdoor 
werd hij niet alleen enorm populair bij 
stripliefhebbers, maar verzekerde hij zich 
ook van de aandacht van de toenmalige 
censors. Saudek mikte zich in tegenstelling 
tot de rest op een ouder, soms zelfs vol-
wassen publiek. Hij liet zich in zijn dyna-
mische actietekeningen inspireren door de 
Amerikaanse strip. Erotiek, pop-artinvloe-
den en ironische zelfspot vonden elkaar. 
In de politieke context van de jaren 1960 
kwam zo’n houding haast over als een 
manifest. Saudeks tekeningen en strips 
uit die tijd – bijvoorbeeld de series over 
‘Pepík Hipík’ en ‘Honza Hrom’ (Peppie 
de Hippie en Jan Donder) – zijn voor velen 
de visuele weergave van de hoop die er 
bestond voor de Praagse Lente. 

De ideologische critici en censors 
konden Saudeks werk niet waarderen: 
strips voor volwassenen werden nog altijd 
gezien als gevaarlijk en subversief. De 
door het Westen beïnvloede stijl van de 
auteur leidde tot afkeurende etiketten als 
‘kitsch’ en ‘pornografie’. Een overzicht 
van Saudeks werk uit de jaren 1970 wordt 
hierdoor eigenlijk een verdrietig verhaal: 
de tekenaar die zo van strips hield, pro-
beerde onophoudelijk met verschillende 

Erotiek, pop-artinvloeden en ironische  
zelfspot vonden elkaar in Saudeks strips.  

In de politieke context van de jaren 1960 kwam 
zo’n houding haast over als een manifest.
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series en reeksen een vast plekje te 
verwerven. Keer op keer werd daar snel 
en zonder enige waarschuwing een einde 
aan gemaakt. Sommige topwerken van de 
auteur uit die tijd – bijvoorbeeld de vorme-
lijk revolutionaire, 120 pagina’s tellende 
graphic novel Muriel a andelé (Muriel en 
de engelen) uit 1969 – konden pas na de 
val van het communisme verschijnen. 

Saudek verdiende zijn kost met 
illustratiewerk voor dagbladen en televi-
sie. Zijn geliefde strips kon hij dankzij de 
belangeloze hulp van vrienden en fans 
buiten het bereik van de machtige censors 
kwijt in het vakblaadje van een speleologi-
sche vereniging. Bizar maar waar: Saudek 
moest aan elk van zijn verhalen minimaal 
één kader toevoegen dat zich afspeelde 
in een of andere grot. Symbolisch voor 
het complexe gangenstelsel waar de 
Tsjechische stripmaker zich een weg door 
moest banen om zijn werk te publiceren. 

Generaties 89 en Nul
In de jaren 1970 en 1980 bestonden 

er in Tsjechië wel beeldverhalen, maar de 
inhoud werd streng gecontroleerd en alles 
werd, gelet op de subversieve status van 
het genre, aangepast aan de communisti-
sche moraal. De Fluwelen Revolutie van 
november 1989 maakte daar een einde 
aan. In de onstuimige eerste maanden van 
1990 schoten de particuliere uitgeverijen 

als paddenstoelen uit de grond. De aan-
trekkingskracht zat precies in dat subver-
sieve karakter, en zowel jonge als oudere 
lezers hadden daar veel honger naar. 
Dat was niet alleen voor strips het geval: 
bioscopen in Tsjecho-Slowakije begonnen 
films te tonen die tot dan toe in een kluis 
verstopt zaten en de planken van boekhan-
dels vulden zich met boeken van tot dusver 
verboden dissidente en exilschrijvers.

Verboden en moeilijk verkrijgbaar 
werk van Kája Saudek, waaronder zijn 
speleologische strips, werd voor het eerst 
officieel gepubliceerd. Jeugdtijdschriften 
publiceerden opnieuw ‘Rychlé šípy’ als 
vervolgstrip. Ctyrlíste stond als uitgeverij 
op eigen benen en moest nadenken over 
hoe je succes kon boeken in een wereld 
waar concurrentie de maatstaf werd. De 

markt werd opeens veel drukker, met 
vertaalde tijdschriften als Mickey Mouse, 
Spider-Man, Barbar Conan of Tom & Jerry. 

Er verschenen ook nieuwe Tsjechische 
striptijdschriften. Twee daarvan 
waren al voor de Fluwelen Revolutie 
gestart – Kometa en Aréna – maar het 
merendeel sproot voort uit de jubelstem-
ming die heerste in de periode 1990-92. 
Rond de tijdschriften en de boeken die 
toen verschenen vormde zich een groep 
stripmakers, die ineens de mogelijkheid 
hadden om strips te publiceren in hoeveel-
heden én genres die ze daarvoor niet ken-
den. Zo vervulde Generatie 89, zoals deze 
golf van stripmakers gaandeweg genoemd 
werd, tot op zekere hoogte haar dromen. 
De Tsjechische series waar zij mee waren 
opgegroeid en aan gehecht waren, klonken 
door in hun strips. De opnieuw uitge-
brachte ‘Rychlé šípy’ was een bestseller, 
maar nieuwe variaties op ditzelfde thema 
konden niet op veel belangstelling reke-
nen. De volgers en epigonen van Saudek 
waren talrijk, maar hun werk niet altijd 
even geslaagd. 

Voor Saudek zelf kwam de revolu-
tie te laat. Zijn werk van de jaren 1990 
kon in de verste verte niet tippen aan 
de kwaliteit van zijn oudere strips. Qua 
genres waren zowel de ‘blije dieren’ en de 
SF-strip erg populair, onder meer dankzij 
hun aanwezigheid in jeugdbladen. Men 
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begon te experimenteren met strips voor 
een volwassen publiek, zoals de erotische 
strip, een genre waar Kája Saudek ook al 
door aangetrokken was. Toch richtten de 
meeste strips zich ook begin jaren 1990 
nog altijd op kinderen en jongeren. 

De opleving zou van korte duur zijn. 
In 1992-1993 viel Tsjecho-Slowakije uit 
elkaar in twee zelfstandige staten. Dat 
betekende voor de Tsjechische strippro-
jecten ook meteen dat ze een derde van 
hun potentiële lezerspubliek verloren. 
Bovendien zorgde de vrije markt ervoor 
dat de prijzen in de winkel de hoogte 
inschoten, waardoor de koopkracht 
daalde. Uitgevers verkeerden in een staat 
van verwarring, nu de distributie van 
boeken en tijdschriften niet langer door de 
staat geregeld werd. Maar de ‘honger naar 
strips’ bleek vooral tijdelijk te zijn. 

Tijdschriften vochten om dezelfde 
klanten en gingen één voor één ten onder. 
Veel auteurs van Generatie 89 reageerden 
door het medium vaarwel te zeggen: strips 
brachten geen brood op de plank. Zij 
stapten over naar de wereld van reclame, 
film en televisie. De explosie van vrijheid 
werd met andere woorden gevolgd door 
een vrije val: de jaren 1990 begonnen 
voor de Tsjechische strip met grote hoop, 
maar leidde tot een misschien nog grotere 
teleurstelling. 

Vlak voor de eeuwwisseling zat de 
strip in Tsjechië nog steeds gevangen in 
die neerwaartse spiraal. Vaste waarden 
als ‘Ctyrlístek’ werden nog steeds gepu-
bliceerd, maar er bestond praktisch geen 

enkele originele strip meer. Ook de markt 
met vertalingen was op sterven na dood. 
Maar die periode werd ook een keerpunt, 
dit keer vooral dankzij stripfans en minder 
dankzij uitgeverijen of stripauteurs. 

In 1997 verscheen het eerste nummer 
van Crew, een tijdschrift dat de moderne 
Anglo-Amerikaanse mainstream strips 
toegankelijk wou maken. Zo vonden de 
wereldbekende strips van Marvel, DC en 
Dark Horse na jaren van vertalersdroogte 
weer hun weg naar de Tsjechische lezer. 
En hoewel Crew slechts een minimum aan 
oorspronkelijk Tsjechisch werk plaatste, 
was het blad voor een hele reeks toekom-
stige makers een essentiële toegangspoort 
naar nieuwe teken- en narratieve trends en 
genres. In 2000 kwam dan weer het eerste 
nummer van het jaarblad Aargh! uit. Dat 
deed inspanningen om nieuw striptalent 
te vinden en bood publicatiemogelijk-
heden die elders ontbraken. Het project 
van stripliefhebbers Tomáš Prokupek en 
Tomáš Kucerovský begon als een zwart-
wit fanzine, maar veranderde in een mum 
van tijd in een verhalend revue. Aargh! 

fungeerde als de fonkelende etalage van de 
nieuwe stripgeneratie. Het was Prokupek 
die enkele jaren later de naam ‘Generatie 
Nul’ bedacht voor deze groep van makers. 
Toepasselijk, want het ging om een gene-
ratie die begon in een jaar met drie nullen, 
met nul publicatiemogelijkheden en nul 
kansen op passende waardering.

Al snel ontstonden er andere, gelijk-
gestemde fanzines. Ook de invloed van 
Crew wierp vruchten af, met onder meer 
de vernieuwde aanvoer van stripverta-
lingen in boekvorm. In 2003 brachten 
Jaromír ‘99’ Švejdík en Jaroslav Rudiš 
deel één uit van de graphic novel Bílý 
potok (‘Witte beek’). Deze trilogie over 
spoorwegbeambte Alois Nebel bereikte als 
eerste een breder publiek. Het sfeervolle 
verhaal met traumatische momenten uit 
de Tsjechische moderne geschiedenis was 
voor velen het bewijs dat de strip volgroeid 
was. Beeldverhalen hoefden zich niet meer 
per definitie op kinderen en jongeren te 
richten. Dat bracht ook een verandering 
van publicatieplatformen met zich mee: 
de boventoon werd niet langer door 

Het was striplief hebber Tomáš Prokůpek die de 
toepasselijke naam ‘Generatie Nul’ bedacht voor 
de groep van stripmakers die begon in een jaar 
met drie nullen, met nul publicatiemogelijk heden 
en nul kansen op passende waardering
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vervolgseries gevoerd, maar door eenma-
lige verhalen. Die werden gepubliceerd in 
fanzines of anthologieën. Ook verschenen 
er uitgebreide auteursprojecten, die elders 
als ‘graphic novel’ werden erkend.

Hoewel het jaar 1989 leek op het 
startpunt van de ‘nieuwe Tsjechische strip‘, 
moesten de Tsjechen in werkelijkheid 
nog meer dan tien jaar wachten. De strips 
die in de eerste helft van de jaren 1990 
verschenen, grepen op het vlak van genre 
en formaat terug op wat er in de decennia 
daarvoor schenen was. De stripmakers van 
Generatie Nul waren daarentegen vanaf 
nul begonnen, en kwamen met compleet 
auteurswerk. Het gebrek aan gevestigde 
publicatieplatformen (en betalende afne-
mers) leidde - paradoxaal genoeg - tot meer 
vrijheid én experimenteerdrift. Wijzer door 
wat er zich in de wereld afspeelde, begon-
nen debuterende makers na 2000 – tegen 
de achtergrond van de digitalisering – strips 
te maken in alle kleuren en smaken. 

Huidig hoogtepunt
Vandaag is de Tsjechische strip mis-

schien wel op zijn hoogtepunt. Een groot 
aantal makers van Generatie Nul durven 
ambitieuze projecten van vaak enkele 
honderden pagina’s aan te gaan. Er zijn 
een honderdtal andere stripmakers, scena-
risten en illustratoren actief, en elk jaar 
komt daar nieuw talent bij. Zeker sinds 
2010 zien we ook een geleidelijke uitbrei-
ding van de publicatiemogelijkheden. 
Dat heeft vooral te maken met zichtbaar-
heid. Steeds meer uitgevers nemen strips 
op in hun fondsen, met een ongeziene 
groei van het aantal gepubliceerde strips. 
Alleen al in 2018 werden er meer dan 500 

nieuwe striptitels op de Tsjechische markt 
gebracht, zowel oorspronkelijk werk als 
strips in vertaling, met een gemiddelde 
oplage van rond de 1.000 à 1.500 stuks. 

Bij de vertaalde strip voert Anglo-
Amerikaans werk nog altijd de boven-
toon. Crew is uitgegroeid tot de grootste 
uitgeverij op dit vlak. Toch zien we ook 
steeds vaker stripvertalingen uit de rest 
van Europa en Japan verschijnen. Hoewel 
manga in Tsjechië ietwat later zijn intrede 
deed dan in de omliggende landen, bestaat 
er sinds de eeuwwisseling een actieve 
scene van officieuze vertalingen (‘scan-
lations’). Manga en anime blijken een 
belangrijke inspiratiebron te zijn voor de 
jongste generatie Tsjechische stripmakers 
en –maaksters. 

Verder weten oorspronkelijke 

Tsjechische strips veelal de aandacht 
te trekken van zowel lezers als media. 
Nieuwe strips worden gerecenseerd in 
publieks- en literaire tijdschriften, en 
vaak weten ze via reportages ook door te 
dringen tot het culturele journaal van de 
publieke omroep. De strip en hun makers 
maken dus steeds meer deel uit van het 
huidige Tsjechische (literaire) culturele 
landschap, waardoor eveneens steun op 
landelijk, regionaal of institutioneel niveau 
toegankelijk wordt. Het Tsjechische 
Ministerie van Cultuur voorziet in zijn 
subsidieprogramma’s financiële steun 
voor het uitgeven van Tsjechische strips 
‘van artistieke waarde’. 

Hoewel de Tsjechische strip nog 
altijd rekent op de steun van zijn aller-
trouwste fans, verliet hij zelfverzekerd 
de subcultuur. Vandaag zoekt de strip 
de aandacht van een breed georiënteerd 
cultureel publiek. Fans uiten hun liefde 
voor de strip op internet of op festivals 
als Crewcon (dat zich vooral richt op ver-
taalde mainstreamstrips) en alternatieve 
festivals als Koma en Frame. 

De Tsjechische strip heeft de ambitie 
om te functioneren als een zelfstandige 
culturele tak, met eigen instellingen. Dat 
is zichtbaar in het bestaan van stripvereni-
gingen en in de uitreiking van de stripprijs 
Muriel (sinds 2007, in meer dan tien 
categorieën). In 2018 werd de Tsjechische 
stripacademie opgericht, een beroepsor-
ganisatie die momenteel een kleine tachtig 
stripmakers, publicisten, vertalers en 
historici telt. Het groeiende zelfvertrou-
wen van de Tsjechische strip gaat hand 
in hand met een groeiende interesse van 
lezers en critici. Dat uit zich dan weer 
in de waardering voor de esthetische en 
artistieke kwaliteiten van de strip op zich. 
Zo zijn uitgebreide striptentoonstellingen 
en artiestenretrospectieven in gevestigde 
galerieën en musea allang geen uitzonde-
ring meer.

De emancipatie van de Tsjechische 
strip brengt ook een grotere reflectie met 
zich mee. Zo groeit de interesse voor de 
geschiedenis van de strip zelf. De afgelo-
pen jaren verscheen een flink aantal speci-
alistische en populair-educatieve boeken 
die de geschiedenis van de Tsjechische 
en Tsjecho-Slowaakse productie in kaart 
brengen. En ook gespecialiseerde studies 
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en makersmonografieën nemen in aantal 
toe. Het is alsof de strip, die niet enkel in 
Tsjechië jarenlang werd gezien als iets zeer 
vergankelijks, dankzij zijn grotere culturele 
gewicht stilaan zijn geschiedenis heeft 
teruggevonden. Meesterwerken uit de 20ste 

eeuw worden heruitgegeven of uitgebracht 
in verzamelbundels. 

Maar er wordt ook naar de toekomst 
gekeken. De West-Tsjechische universi-
teit in Pilsen, de Ladislav Sutnarfaculteit 
voor design en kunst, beschikt al enige 

jaren over een onafhankelijk atelier voor 
strip- en kinderillustratie. Een aantal 
studenten en afgestudeerden van deze 
studierichting heeft zich opgewerkt tot 
de interessantste jonge makers van het 
moment. Ook op andere Tsjechische 
hogescholen kan ‘Strip’ als eindejaars-
werkstuk of scriptie worden gekozen. Zo 
organiseren de Vysoká škola umeleckopru-
myslová (Academie voor beeldende kunst, 
architectuur en design) en de filmfacul-
teit van de Akademie múzických umení 
(Academie voor podiumkunsten) al een 
paar jaar een gezamenlijke cursus die 
studenten scenarioschrijven samenbrengt 
met studenten illustratie. De eersten kun-
nen zo leren over de moeilijkheden die 
een eigen scenario met zich meebrengt, 
voor de tweede groep helpt het om op een 
andere manier over verhalen te denken. 
Verder worden er in talloze organisaties 
stripclubjes, cursussen, seminaries en 
wedstrijden georganiseerd over en met 
strips. Kortom, de strip leeft vandaag 
meer dan ooit in Tsjechië. 

Media, genres, trends
Al in de twintigste eeuw maakten 

succesvolle Tsjechische strips de over-
stap naar andere kunsttakken. Zo werd 
van ‘Rychlé šípy’ een televisieserie, een 
theatervoorstelling en zelfs een avond-
vullende film gemaakt. Ook ‘Ctyrlístek’ 
probeerde van alles; van harmonicaboek 
tot kookboek en game. De trilogie over 
de spoorwegbeambte Alois Nebel kreeg 
een verfilming. Tussen de Tsjechische 
stripmakers hebben altijd veel academisch 
opgeleide tekenaars en schilders gezeten. 
Dat zien we vandaag nog altijd weerspie-
geld in de grote creatieve diversiteit en het 
typische karakter van de Tsjechische strip. 
In tegenstelling tot andere stripscenes 
waar sterke en invloedrijke visuele stijlen 
slechts een klein deel van de lokale pro-
ductie beslaan, is binnen de Tsjechische 
stripwereld bijna elke strip ‘origineel’. Dit 
hangt ongetwijfeld samen met het feit dat 
de grondleggers van die bewuste Generatie 
Nul ook vandaag nog actief zijn. Omdat zij 
geen vooruitzicht hadden op enige finan-
ciële beloning voor hun werk en min of 
meer produceerden vanuit een innerlijke 
behoefte, kozen ze ervoor om in absolute 
vrijheid op hun eigen manier te werken. 

TS J E C H I Ë
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De Tsjechische strip is vandaag meer 
dan ooit overtuigd van zijn eigen kwalitei-
ten en steekt zijn niet-geringe ambities niet 
onder stoelen of banken. Stripmakers zijn 
niet bang voor maatschappelijk gevoelige 
thema’s en willen hun betrokkenheid bij 
de samenleving blijven tonen. En we zien 
de voorbije jaren ook een toenemende 
interesse om voor de allerkleinsten strips te 
maken. Dominant publicatieplatform blij-
ven boeken, bundels en anthologieën. Het 
in stripkringen gewaardeerde en erkende 
Aargh! was eigenlijk het enige blad dat de 
vrije val van de fanzineproductie (die deels 
naar internet verschoof) overleefde. 

Qua trends doet de Tsjechische strip 
vaak mee met wat er gebeurt in de omrin-
gende landen, maar tegelijk blijft men de 
Tsjechische traditie trouw. De ongetwijfeld 
productiefste categorie van de afgelopen 
jaren vormt het historische en biografische 
werk. De strip blijkt een geschikt medium 
voor dit genre, wat blijkt uit het grote aan-
tal opdrachtgevers van min of meer educa-
tieve en didactische strips die zich situeren 
in de Tsjechische nationale geschiedenis. 
Veel van deze strips zijn niet van het hoog-
ste artistieke niveau, maar voor Tsjechische 
makers zijn ze – na jaren van onderbetaalde 
opdrachten – een uitzonderlijke kans om 
zich, althans tijdelijk, fulltime met strip te 
kunnen bezighouden. 

Eerder ondervertegenwoordigd is 
de persoonlijke, autobiografische strip. 
Over Tsjechen wordt weleens gezegd dat 
ze enigszins gesloten zijn en niet zomaar 
iedereen in hun levens toelaten. Ook in 
stripvorm praten ze maar weinig open en 
bloot over zichzelf. En als ze dat al doen, 
kiezen ze vaak een verhullende strategie 

door dagelijkse beslommeringen te com-
bineren met fantastische motieven, zoals 
Voleman van Jirí Grus. 

De ene lezer zal het poëtische karakter 
van de Tsjechische strip interessant vin-
den, een ander ziet eerder de humor en 
nog iemand anders zal gegrepen worden 
door de grafische vormgeving die voort-
vloeit uit de plaatselijke culturele traditie. 
Zo resoneren in de moderne Tsjechische 
strip de poëtische animaties en boeken 
van Jirí Trnka (bv. in het werk van Pavel 
Cech), maar ook de groteske werken 
van Jirí Švankmajer (bv. in de strips van 
Vojtch Mašek). In het portfolio op de 
volgende pagina’s komt een dozijn sterke 
vertegenwoordigers van de hedendaagse 
Tsjechische strip aan bod. Zij werden 
geselecteerd om de hierboven beschreven 
diversiteit zo goed mogelijk te illustre-
ren. Maar tekenend voor de Tsjechische 
strip is dat we moeiteloos nog een aantal 
portfolio’s kunnen samenstellen met 
andere namen, zonder aan kwaliteit in te 
boeten. Zo verdient ook David Böhm met 
zijn verzameling authentieke verhalen 
over Afrikaanse kinderen - Ticho hrocha 
(De stilte van het nijlpaard) - een plekje 
of tekenaar Dan Cerný met zijn ver-
makelijke strips over de kinderexorcist 
Fanouš. Ook Katerina Cupová verdient 
een introductie. Zij is een van de jongste 
makers die zich sinds haar door manga 
geïnspireerde beginwerk snel wist op te 
werken tot een unieke poëtische positio-
nering tussen Trnka en Joann Sfar in. En 
tot slot willen we ook nog Jindrich Janícek 
noemen, een van de meest bekroonde 
hedendaagse, jonge Tsjechische illustra-
toren die in zijn (semi)stripwerk gevoel 

voor grafische nostalgie combineert met 
een uitzonderlijke, technische volmaakt-
heid. Voor wie het zelf wil ontdekken: het 
boek Podivuhodná robotí expedice (Een 
wonderlijke expeditie van robots), dat hij 
tekende bij de tekst van Tatana Rubášová, 
is recent bij de Nederlandstalige uitgeve-
rij Boycott Books verschenen. 

De afgelopen honderd jaar van de 
Tsjechische strip leken nu en dan wel 
een rollercoaster en het zou dwaas zijn 
te hopen dat er geen neergang meer 
volgen zal. Maar als de voorbije eeuw 
vol ups en downs iets bevestigd lijkt 
te hebben, dan is dat wel het feit dat 
de Tsjechische maker en lezer geluk-
kig altijd zin hebben om toch steeds 
opnieuw een ritje te maken. Dus gordels 
vast en gaan! 

Kom naar de  
overzichtstentoonstelling

 ondertuSSen oP  
een andere Plek.  
de eeuw van het  

tSJechiScHe StriPverhaal,  

gecureerd door Pavel Kořínek.  
Te bezoeken tijdens het  

Stripfeest / Fête de la B.D. in Brussel,  
op 13, 14 en 15 september 2019. 

S T R I P F E E S T. B R U S S E L S

C
er

ny
, F

an
ou

s 
 →

Dit artikel kwam tot 
stand met de gewaar-
deerde steun van het 

65S T R I P G I D S



66

Po
rt

fo
li

o

TS J E C H I Ë

De academisch geschoolde Jiří Grus (°1978) is de kopman van de 
zogenaamde ‘Generatie Nul‘. Hij sloot zijn beginperiode in de sci-fi 
succesvol af met het splatterpunkalbum Nitro těžkne glycerínem (Nitro 
verzwaard met glycerine). Daarna leefde hij zich uit met de reeks Voleman, 
die speelt zich af op de grens van dagelijkse sleur en een bevrijdende,  
door de stad gevoede fantasie. Dit fragment komt uit Drak nikdy nespí  
(De draak slaapt nooit, 2015), waarvan begin 2020 bij Casterman de  
Franse uitgave verschijnt. 
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De first lady van de hedendaagse Tsjechische strip Lucie Lomová (°1964) maakte haar 
debuut voor de Fluwelen Revolutie van 1989. Gedurende de jaren 1990 maakte ze voor het 
tijdschrift Čtyřlístek (Klavertjevier) de geliefde serie over twee muizenvriendjes Anča a Pepík 
(Anča en Pepík). Ze oogstte veel succes met haar graphic novel Divoši (De wilden, 2011). 
Hierin verwerkte ze het waargebeurde verhaal over de Chamacoco-indiaan Cherwoeisj, 
die door de Tsjechische avonturier Alberto Vojtěch Frič in het begin van de 20ste eeuw naar 
Praag werd gebracht. Ook het fragment op deze pagina brengt kwesties naar voren als als 
etnocentrisme, anders zijn en de (schijnbare) tegenpolen ‘beschaving‘ en ‘wildernis‘. 
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Scenarist en striptekenaar Vojtěch Mašek (°1977) debuteerde als een van de makers van 
het project Monstrkabaret Freda Brunolda (Het monstercabaret van Fred Brunold), dat 
bestaat uit een aantal graphic novels, strips, theatervoorstellingen en korte films. Hij doceert 
scenarioschrijven aan de Praagse Filmfaculteit van de Academie voor podiumkunsten en geldt 
als een van de markantste figuren van de huidige stripscene. Hij werd meermaals bekroond, 
onder meer voor de omvangrijke surrealistische graphic novel Sestry Dietlovy (De gezusters 
Dietl) uit 2018, waaruit tevens dit fragment komt. Het door hem geschreven en geïllustreerd 
door Chrudoš Valoušek Panáček, pecka, švestka, poleno a zase panáček (De pittige pruim 
die een pop werd) won de hoofdprijs op het kinderboekenfestival in Bologna. De Nederlandse 
uitgave verscheen bij Boycott Books.



69

Karel Jerie (°1977) is schilder en stripmaker, afgestudeerd schilder aan de Academie 
voor beeldende kunst in Praag en lid van kunstgroep Natvrdlí (Stijfkoppigen). In 
zijn albums speelt hij met klassieke teksten uit de Tsjechische en Europese literaire 
canon. Met name zijn driedelige Candide van Voltaire (2013–2018) is daarvan 
een goed voorbeeld. Hij zet zich actief in voor promotie van de strip in Tsjechië en 
is medegrondlegger van de vereniging voor de strip, Seqence, en van de in 2018 
opgerichte Tsjechische stripacademie.
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Honza ‘Hza’ Bažant (°1979) is scenograaf, marionettenspeler, 
grafisch kunstenaar, stripmaker en docent. Als leider van de 
groep reuzenpoppen Echt Street Puppets reisde hij met zijn 
voorstellingen heel Europa en Azië door. Zijn eerste stripalbum 
was een adaptatie van de roman Krakatit (Krakatiet) van Karel 
Čapek. Hierop volgden zijn fantastische verhalen Pán času 
(Meester des tijds, 2012) over een wereld waarin de tijd stilstaat. 
Hieruit komt dit fragment. 
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De rijzende ster van de jonge generatie heet Lenka Šimečková (°1991). Ze studeerde illustratie 
en grafisch design aan de Ladislav Sutnar Faculteit voor design en kunst in Pilsen. Ervaring 
deed ze op met diverse wedstrijden en met verhalen in tijdschriften en anthologieën. Algauw 
had ze een hele schare trouwe fans en aanhangers van haar specifieke stijl, die gekenmerkt 
wordt door bonte kleurschakeringen en een horrorsfeer oproept. Ze werd bekroond voor 
het stripverhaal Páteř domu (De ruggengraat van het huis), gepubliceerd in het tijdschrift 
Aargh! Momenteel werkt ze aan haar Amerikaanse première, de tiendelige reeks ‘r(ender)’, 
op scenario van Leah Williams bij uitgeverij Lion Forge.
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Het debuut Bílý Potok (Witte beek) van Jaromír ‘99’ Švejdík (°1963) bracht een kleine 
revolutie teweeg. Met het eerste deel van de trilogie over de spoorwegbeambte Alois Nebel 
(op scenario van Jaroslav Rudiš) groeide in de Tsjechische media stilaan het bewustzijn 
dat de strip een zelfstandige kunstvorm was, én ook interessant was voor volwassenen. 
Het sfeervolle verhaal over mensen uit een afgelegen grensstreek en de in nevelen gehulde 
complexe geschiedenis van de 20ste eeuw, werd ook bewerkt voor theater en film. Voor zijn 
twee jongste albums Zátopkovi (Voor Zátopek, waaruit het fragment komt) en Zatím dobrý 
(Tot dusver oké), werkte hij samen met prozaschrijver Jan Novák. Ook in het buitenland 
worden Švejdíks strips uitgegeven.

Londýn, 30. 7. 1948, 10 000 m

Koukejme, Heino,
prý že se poběží pomalu!

Páni, tohle je pěkná divočina …
Neměl bych se za nimi

raději pustit?!

zatopek_def.indd   89 8.3.2016   5:17:00
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Tomáš Kučerovský (°1974) is een afgestudeerde architect en 
een van de twee hoofdredacteurs van het invloedrijke jaarlijkse 
stripblad Aargh! Hij is een kameleon die graag experimenteert en 
zich altijd aanpast in functie van het verhaal. Hij werd bekend met 
stripverslagen over reizen naar Singapore, Korea, Bergen en Brussel. 
Hij werkt ook als boek- en game-illustrator. 
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De illustratrice en striptekenares die publiceert onder het pseudoniem Toy Box komt uit 
voor haar sterke banden met de Tsjechische anarchistische scene en street art scene. 
In haar korte strips besteedt ze vaak aandacht aan maatschappelijke thema’s. Haar 
opmerkelijke graphic novel uit 2014, Moje kniha Vinnetou (Mijn boek Winnetou, waaruit 
het fragment komt), is een verhaal over een jong krakersmeisje dat balanceert tussen 
realiteit en fantasie, en dood en leven. Toy Box staat aan het hoofd van de stripafdeling 
van Czech Illustrators, een vereniging die de bekendheid van de illustratiescene in 
Tsjechië wil vergroten. 
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Beeldend kunstenaar en autodidact Pavel Čech (°1968) maakt razend populaire 
kinderboeken. Zijn werk ademt een aantrekkelijke geheimzinnigheid, werd bekroond 
met tal van prijzen en wordt in zowel eigen land als daarbuiten uitgegeven. De 
hoofdrolspelers van zijn strips zijn veelal onzekere jongens die richting volwassenheid 
hun eigen weg moeten vinden. Naast de auteursstrip Velké dobrodružství Pepíka 
Střechy (Het grote avontuur van Pepík Střecha: 2012, zie fragment), zijn onder andere 
ook een tekstloos, allegorisch verhaal over het totalitarisme, genaamd A (A) het 
vermelden waard. 
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Petr Kopl (°1976) is misschien wel de productiefste Tsjechische 
stripmaker van het moment. Hij levert jaarlijks honderden 
strippagina’s af in de meest uiteenlopende reeksen, genres en series. 
Dit fragment komt uit de serie Morgavsa a Morgana (Morgavsa en 
Morgana), een vermakelijke cyclus voor kinderen over twee heksen. 
Deze verschijnt sinds 2012 in het tijdschrift Čtyřlístek (Klavertjevier). 
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Karel Osoha (°1991) deed zijn eerste ervaringen met strips op via het internet, waar 
hij zijn mangaparodie Plíč (Plietsj) publiceerde. De afgelopen jaren manifesteerde 
deze student Film- en televisie-graphics aan de VŠUP (Academie voor beeldende 
kunst, architectuur en design) in Praag. De reeks Češi (Tsjechen) is een bewerking 
van een populair tv-docudrama dat de geschiedenis van Tsjecho-Slowakije schildert. 
Zijn jongste werk is de uitgebreide triologie Návrat Krále Šumavy (Terugkeer van de 
Koning van Šumava), waarin hij (op het scenario van Ondřej Kavalír en Vojtěch Mašek) 
verhalen bewerkt over mensensmokkelaars aan het IJzeren Gordijn begin jaren 1950. 
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