
STRIPS, 
GE(NE)GEERDE KUNST?

Jan Cumps  

• • '

18 & 25 november – 2 & 9 december 2020



• • '• Module 1 (18/11): Laat ze strips lezen! (algemene inleiding)

• Module 2 (25/11): Strips, taal en (een vleugje) literatuur

• Module 3 (02/12): Strips, angst en schoonheid (ziekte en handicap)

• Module 4 (09/12): Strips en de ‘graphic novel’ (!)  



Alle cursisten ontvangen:

• een exemplaar van het boek Laat ze strips lezen! Informatie en                                                                                          

suggesties voor school, thuis en bibliotheek (Cumps &  Morissens)                                                                                                         

• een exemplaar van het stripalbum Een koffer vol hoop van                                                                                          

striptekenaar Gilbert Declercq, die aanwezig zal zijn op 25/11

• een exemplaar van het stripalbum The Balance of Power. A Cold War                                                                                                        

Adventure (uitg. H. Claeys – Declercq & De Craene; vertaling (Cumps &                                                                                                         

McMartin) van Het bedreigde evenwicht (uitg. Die Keure)

Zie afbeelding van de covers in de volgende dia’s 



俳

句

Jan Cumps &

Kurt Morissens

Laat ze strips lezen!
Informatie en suggesties 

voor school, thuis en 

bibliotheek



Gilbert Declercq
Een koffer vol hoop (2017)                                                                                            

http://stripgids.org/2017/01/tekeningen-van-gilbert-declercq-over-migratie-in-parlement/#more-32339
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1. Laat ze strips lezen!• • '

18 november 2020



Stripmenu

Aperitief

Laat ze strips lezen!

Voorgerecht

Hoe verderfelijk is leesluiheid?

Hoofdgerecht

Oude en nieuwe strips

Nagerecht

Een duik in de stripkoffer

Digestief

Wat hebben we geleerd  

vandaag?



Aperitief: ‘Laat ze strips lezen!’ 

Voorgerecht: Hoe verderfelijk is leesluiheid?

1. Verderfelijk?

2. Leesluiheid?

Hoofdgerecht: 

1. 'Graphic novel': meer dan vermaak...

2. De acht sterktes van de 'graphic novel'

3. De ‘graphic novel’: what's in a name?

4. Kenmerken van een goede 'strip'…

5. Actief gebruik van strips

6. Strips en taal 

7. 'Graphic novel' en literatuur

8. Strips en ‘vrouwtjes van papier’

9. Strips: een kritische visie...

Nagerecht: Een duik in de stripkoffer

Digestief: Wat hebben we geleerd vandaag?

•



2. Strips, ‘taal’
en (een vleugje) literatuur

• • '

25 november 2020





Jan Kruis en studio Kruis (NL)

Jan, Jans en de kinderen  

•



Echt?

•

Een stripboek. Tja, dat kun je 

je nu niet voorstellen, maar

in mijn jeugd mocht dat niet,

stripboeken waren uit den boze.



Nou ja, 

wat gemeen!

•

Ik hoor het de bovenmeester nog

zeggen: « Minderwaardige lectuur,

verderfelijk! Rare verhaaltjes

met plaatjes. Daar verpest je 

je ogen mee! » 



''

'‘ ''

“                 “

•

Tja, zo ging dat vroeger, meid.

Maar gelukkig zijn de tijden

veranderd, dus

geniet er maar van.

vl





– “Dit landschap vervormd (sic) geluiden zodat het onmogelijk is 

om precies te bepalen waar.” 
(Ken Broeders, Voorbij de Steen 4: De Drakenmeester, p. 31, plaatje 7)

– “Onze orde wordt bedreigt (sic), moeder Nirhema!”
(Ken Broeders, Voorbij de Steen 4: De Drakenmeester, p. 46, plaatje 3)

– “Het gaat om dat boek 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… 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 te drijven.”
(Thomas du Caju & Luc Morjaeu, Sabbatini. De Codex Robotica, p. 45)

SPELLING EN TAAL: EEN GESPANNEN VERHOUDING





el
Jan Cumps

Kleur in strips. 

Strips en kleur

•









Kuifje op de Iraanse markt:

De juwelen van Bianca Castafiore:

- donkerder kousen  
- langere mouwen
- kleinere halsopening  jurk

- Haddock drinkt… limonade

6



In het Oosten werd de strip veeleer negatief 

en zelfs agressief ontvangen.

Libië omschreef het als een belediging voor 

de islam. 

In eigen land (Iran) werd Satrapi door de 

overheid beschouwd als een verraadster 

van haar eigen religie. 

Marjane Satrapi

Persepolis  

Met Persepolis, een semi-autobiografie 

over leven en lijden in Iran, scoorde de Iraanse 

tekenares Marjane Satrapi in het Westen een hit.





Multatuli + 

Heuvel, Waterschoot & Burgazzoli

Max Havelaar

de Max Havelaar
als graphic novel



Amsterdam, Lauriergracht, 1859.
Ik ben makelaar in koffie en woon

op Lauriergracht nummer 37.



Sid Jacobson & Ernie Colón
Het leven van Anne Frank 



19/06/2020



3. Strips, angst 
en schoonheid

(ziekte en handicap)

2 december 2020

• • '



Strips, angst en schoonheid
Ziekte en handicap

1. aids 
2. Alzheimer
3. anorexia
4. autisme
5. blindheid
6. depressie
7. epilepsie
8. kanker

19/06/2020



-David B. L’Ascension du haut-mal (Vallende ziekte)  1001

epilepsie

http://www.bdparadisio.com/scripts/detailbd.cfm?Id=1735
http://www.bdparadisio.com/scripts/detailbd.cfm?Id=1735


Willem Ritstier Wills kracht (2017)

kanker



4. Strips 
en de ‘graphic novel’  

• • '

9 december 2020    



http://stripmakerdesvaderlands.nl/blog/graphic-novels-voor-de-leeslijst/

Graphic novels

voor de 

leeslijst

Margreet de Heer

stripmaker des vaderlands

gratis te downloaden!
http://stripmakerdesvaderlands.nl/ 

images/graphicnovelgids.pdf

http://stripmakerdesvaderlands.nl/images/graphicnovelgids.pdf




“EEN GELAAGD VERHAAL, VERPAKT IN DWINGENDE BEELDEN”.

EEN GRAPHIC NOVEL MOET 

ME WAT DOEN, HIJ MOET ME 

EEN BEETJE VERANDEREN

OF ZO..



EEN HEEL NIEUWE LEESERVARING,

SPECIAAL VOOR DE 

MEERWAARDEZOEKER!

MANNETJES IN

VAKJES, TEKST-

BALLONNEN…

DIT IS GEWOON

EEN STRIP!

EUH, JA… IK BEN OP ZOEK NAAR

WAT MEERWAARDE, DOCH U

HEEFT BLIJKBAAR

ALLEEN MAAR STRIPS?

… U MOET OP DE AFDELING

GRAPHIC NOVELS ZIJN!



'Graphic novel' 
en de 

Eerste Wereldoorlog

•BERKENBOOM



Fritz Haber

Charley’s War

Loopgravenoorlog

Gewonde 
stad

Elsie en Mairi

Afspraak in Nieuwpoort

The Great War

Ypres Memories  

•BERKENBOOM



'Graphic novel' 
en de 

Tweede Wereldoorlog

•BERKENBOOM



- Art Spiegelman
Maus

1001

•BERKENBOOM

http://www.bdparadisio.com/scripts/detailbd.cfm?Id=1735
http://www.bdparadisio.com/scripts/detailbd.cfm?Id=1735


“Spiegelman zei dat zwart-wit in 

Maus gerechtvaardigd was 

omdat het over de Holocaust

en dood gaat.” (p. 25)

“Maus moet sober zijn, 

geconcentreerd op de essentie.” 

Het boek leent zich niet “voor 

zoiets frivools als strip. 

In zwart-wit werken is dan een 

retorische noodzaak”. 

Kleur in strips - Strips en kleur
•BERKENBOOM



•BERKENBOOM

In Maus worden 

de Joden voorgesteld als muizen, 

de Duitsers als katten, 

de Amerikanen als honden, 

de Polen als varkens…



'Graphic novel' 
en Congo/Afrika

•BERKENBOOM



- vuistdikke graphic novel (320 p.): een sexy 

Afrikaanse fabel over een geslepen haas, een luie 

hyena en hun onwijs knappe vrouwen. Et alors?

- “zoveel schoonheid, 

zoveel gitzwarte humor, 

zoveel Afrika in één strip.

Machtig!”

http://www.stripspeciaalzaak.be/PHP/besprekingen/index.php?module=album&id=1693

Jeroen Janssen & Pieter van Oudheusden (2010)

De wraak van Bakamé

https://www.demorgen.be/nieuws/de-wraak-van-bakame- een-geestige-

dierenfabel~b2198299/

- een reis die Mpyisi zal leiden naar 

“het hart van de duisternis...”

https://www.demorgen.be/nieuws/de-wraak-van-bakame-




'Graphic novel' 
en muziek

•BERKENBOOM



https://www.stripspeciaalzaak.be/2020-Besprekingen/Posthumus.htm

Van Oudheusden & Janssen

Posthumus
Posthumus is een strip over…

Franz Schubert, begot!

... Al snel zitten we aan het sterfbed 

van de amper eenendertigjarige 

Weense componist (1797-1828). 

Der Franz herbeleeft zijn liefdes,                  

zijn armoede 

en de escapades van zijn vrienden…

Posthumus is postuum het mooiste stripboek 

van Pieter van Oudheusden en tegelijk ook 

Jeroen Janssens toegankelijkste werk geworden

https://www.stripspeciaalzaak.be/2020-Besprekingen/Posthumus.htm


•

Reinhard Kleist

Johnny Cash

I See a Darkness

https://offthetracks.co.nz/sandrine-revel-glenn-gould-a-life-off-tempo/

Reinhard Kleist

Cash

I see a darkness



俳句

Graphic novels? Ja!

winter en zomer, altijd:

‘paradepaardje’!

•BERKENBOOM



“En... wat hebben    
we geleerd    
vandaag?”

1 …………….
2 …………….
3 …………….


