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0. Voorwoord   

 
 

 
Vooreerst wil ik Prof.dr. Bart Keunen en Boek.be bedanken voor de begeleiding die ze 

mij gaven in de aanloop naar mijn masterscriptie. Hun aanwijzingen en goede raad 

werden erg geapprecieerd in de, bij momenten, toch  moeizame zoektocht naar een 

geschikte stageplaats en het onderwerp voor de scriptie die hieruit voortvloeide. 

Op persoonlijk vlak heb ik een erg lastig parcours moeten afleggen om dit werk 

uiteindelijk tot een goed einde te kunnen brengen. Het heeft dan ook iets langer op 

zich laten wachten dan ik eigenlijk voor ogen had. Uiteraard heb ik dit niet alleen aan 

mezelf te danken. Daarom wil ik mijn dank uitdrukken aan Ludo en Hanne voor hun 

kritische blik en welgekomen advies.  

Al de personen die ik geïnterviewd heb, mij geïnspireerd hebben en mij verder op weg 

hebben geholpen tijdens mijn stageperiode en later, verdienen ook een verdiende 

plaats in mijn dankwoord.  

Als laatste wil ik mijn beide ouders niet vergeten voor hun onvoorwaardelijke steun 

en kracht tijdens de moeilijke tijden. 

 

Sanne Geerts, Gent, augustus 2009 
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1. INLEIDING  
 
1.1. Onderzoeksvraag en doelstelling 
 

De graphic novel is aan een stevige opmars bezig in het striplandschap. Wereldwijd 

zien we een opkomende tendens van een genre dat literatuur en de beeldende kunst 

samenbrengt in een volwassen beeldverhaal. Het fenomeen duikt steeds vaker op en 

krijgt meer aandacht in de media en kan stilaan op meer waardering rekenen. 

Jammer genoeg is het toch nog veel te weinig bekend en is er nog een hele weg af te 

leggen voor het grote publiek dit genre zal ontdekken en voor we kunnen spreken van 

een gevestigde waarde in het boekenlandschap.  

  Daarom is het doel van deze scriptie om een beter beeld te krijgen en meer 

kennis te vergaren over de graphic novel. Er blijkt immers nog onvoldoende kennis te 

zijn bij het ruime publiek, de meeste mensen weten niet wat de term ‘graphic novel’ 

precies inhoudt. Met dit onderzoek wil ik voornamelijk naar het gewone publiek toe 

meer duidelijkheid scheppen en hen de nodige informatie en kennis aanreiken die op 

dit moment nog onvoldoende aanwezig is. 

       Om deze doelstelling op een bevredigende manier in te lossen, moet er uiteraard 

eerst duidelijkheid bestaan over wat een graphic novel precies inhoudt. Daarom zal 

de onderzoeksopdracht van de deze scriptie bestaan uit het opstellen van een 

algemeen gangbare definitie van de graphic novel. Bovendien kan je een definitie niet 

vormen zonder voldoende culturele en historische achtergrond over je onderwerp.  

Het in kaart brengen van de evolutie of de volwassenwording van dit genre, zal 

daarom eveneens deel uitmaken van de onderzoeksopdracht. 

Daarnaast ga ik doorheen de scriptie ook nog in op de bijkomende vragen wat de 

literaire waarde van deze graphic novel is of probeer ik in ruimere zin de cultureel – 

historisch waarde ervan te bepalen vanuit secundaire literatuur. 
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1.2. Theoretische afbakening  
 
Om de onderzoeksopdracht tot een goed te brengen, moeten we natuurlijk eerst het 

begrip ‘graphic novel’ goed afbakenen. Een eerste hinderpaal bij het opstellen van de 

definitie is immers de benaming ‘graphic novel’. Het is dan ook de oorzaak van vele 

verwarringen en misvattingen over het genre. Naast ‘graphic novel’ bestaan er nog 

heel wat synoniemen die hetzelfde willen betekenen, zoals striproman, literaire strip, 

grafisch beeldverhaal,… maar in feite voor nog meer onduidelijkheid zorgen. Voor 

deze verhandeling heb ik de voorkeur gegeven aan de term ‘graphic novel’, niet zozeer 

uit persoonlijke keuze, maar hoofdzakelijk vanwege zijn grotere verspreiding en 

bekendheid in de literatuur en de gezaghebbende media. Het is dus de naam die het 

vaakst voorkomt en meeste aanslaat bij een groter publiek. Voor het verdere voorloop 

van de scriptie, zal ik graphic novel afkorten tot ‘GN’. 

Wat de geografische afbakening betreft, heb ik mij voornamelijk geconcentreerd op 

de belangrijkste werken en ontwikkelingen uit het Nederlandse taalgebied en de 

Angelsaksische landen. Daarnaast komen er ook nog enkele essentiële en klassieke 

werken uit het Franse taalgebied aan bod. De Aziatische landen en de Japanse Manga 

heb ik evenwel volledig achterwege gelaten aangezien dit mij veel te ver zou brengen. 

 

1.3. Methodologie  

 
Vooreerst heb ik getracht voldoende historische en culturele achtergrond te schetsen 

in aanloop naar het opstellen van de criteria en de definitie van een graphic novel. In 

het eerste hoofdstuk ben ik daarom teruggaan tot de diepe oorsprong van de GN. Niet 

alleen tot de eerste vertegenwoordigers van de GN dus, maar ook tot het ontstaan van 

het stripmedium in het algemeen. Zonder het stripmedium zou de GN immers nooit 

het levenslicht hebben gezien. Al de belangrijke en relevante ontwikkelingen naar 

aanloop van het ontstaan van het nieuwe genre, de GN, worden hier besproken. 

Daarna ga ik verder in op de geschiedenis en evolutie van de GN zelf. Ondertussen is 

de GN er in geslaagd om op eigen benen te staan, met vallen en opstaan wel te 

verstaan. Het is een eigen leven gaan leiden naast de strip en is stilaan volwassen aan 

het worden. In deze scriptie kunt u het hele levensverhaal van GN mee volgen, van de 

geboorte tot de volwassenwording en de toekomst. De syllabus Inleiding tot de 

stripgeschiedenis van Dr. Pascal Lefèvre (2008) vormt de leidraad doorheen dit 

eerste hoofdstuk. 
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 Vervolgens neem ik de ruimere culture ontwikkelingen van de GN onder de loep. 

Deze ontwikkelingen kunnen namelijk een indicatie vormen van de waarde en positie 

van de GN in het culturele landschap. De verscheidene initiatieven en de evoluties bij 

literaire uitgeverijen en literaire prijzen tonen aan dat de GN goed op weg is en dat 

het genre inderdaad volwassen geworden is. Heel wat inzichten voor dit hoofdstuk 

heb ik verworven uit interviews (zie bijlage) die ik afgenomen heb tijdens mijn 

stageperiode en uit secundaire literatuur. 

 Hoofdstuk vier vormt de kern van het corpus en gaat in op de verschillende 

criteria waaraan je een GN kan herkennen. Dit bleek geen al te gemakkelijke opdracht 

te zijn, aangezien er heel wat onenigheid bestaat over wat een GN precies moet zijn. 

Wederom heb ik hier getracht om zoveel mogelijk inzichten te verwerven vanuit de 

interviews, aangevuld met inzichten uit de secundaire literatuur en vanuit een grote 

eigen inbreng. Daaruit heb ik de verschillende criteria gehaald en vervolgens heb ik 

mijn eigen definitie gepuurd uit al deze kenmerken. Het hoofdstuk is onderverdeeld 

volgens de verschillende criteria die allemaal worden besproken aan de hand van 

enkele voorbeelden. Daarbij heb ik een opdeling gemaakt volgens de extrinsieke en 

intrinsieke kenmerken van het genre. En aangezien de GN bestaat uit woord én beeld, 

gebruik ik waar het mogelijk en nuttig is, illustraties om mijn bevindingen te 

verduidelijken. Een belangrijke en niet te vergeten opmerking in dit hoofdstuk is dat 

het fenomeen van de verstrippingen geen deel uitmaken van het GN – genre. Er zijn 

enkele redenen (zoals de oorsponkelijkheid van het werk en de rol van de auteur) om 

verstrippingen als een apart genre binnen het stripmedium te benoemen. Een 

belangrijk en uniek figuur binnen dit genre van de visuele adaptaties van literaire 

werken, is Dick Matena (interview zie bijlage). Hoewel hij geen GNs maakt, neem ik 

hem toch op in mijn werk aangezien hij een cruciale rol heeft gespeeld en de evolutie 

van de GN in het Nederlandse taalgebied. Als samenvatting van dit hoofdstuk voeg ik 

al de criteria samen in de door mezelf opgestelde definitie en voorzie ik dit nog van 

een korte commentaar. 

 In een laatste hoofdstuk, voor ik aan een algemene slotbeschouwing toe ben, toets 

ik de definitie aan een klassiek werk uit de GN geschiedenis. Maus van Art 

Spiegelman is een absoluut meesterwerk dat voor de grote doorbraak van de GN 

zorgde op verschillende vlakken. Het vormt hét uithangbord van het genre en is 

bovendien ook het meest bekende werk bij het grotere publiek. 
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Doorheen het werk kom ik ook vaak terug op de vraag naar de literaire en 

cultuurhistorische waarde van de GN. En enkele secundaire werken die ik vaak ter 

hand zal nemen doorheen dit verhaal zijn: Graphic Novels: Stories to change your 

life van Paul Gravett (2005), Reading Comics: How Graphic Novels work and what 

they mean van Douglas Wolk (2007) en The Rough guide to Graphic Novels van 

Danny Fingeroth (2008). 

 -  

 
1.4. Motivering 
 
 
Deze scriptie is geschreven in het kader van de Master Vergelijkende Moderne 

Letterkunde. Binnen deze nieuwe opleiding liep ik in 2008 stage bij Boek.be. Daar 

kreeg ik de kans om een onderzoek te doen naar de kansen van de graphic novel in 

Vlaanderen. Toen ik deze onderzoeksopdracht aangeboden kreeg, was ik meteen 

enthousiast om mij te verdiepen in de GN. Door de vele interviews ben ik over dit 

onderwerp meer en meer te weten gekomen en werd mijn interesse gewekt. Er ging 

dan ook een nieuwe, wondere wereld voor mij open. Dit is voor een groot deel ook de 

verdienste van de passie en bezieling waarmee de meeste ondervraagden spraken 

over de GN. Dit onderzoek werd bij velen die in het vak zitten met groot 

enthousiasme onthaald en dit straalde zich onvermijdelijk ook op mij af. Het 

onderwerp voor deze verhandeling lag dan ook meteen vast. Mijn persoonlijke 

interesse voor ontwikkelingen en tendensen die op de rand van het literaire en 

culturele veld gebeuren gedijen buiten de mainstream werd nog eens extra 

aangewakkerd door dit onderzoek. Toch koester ik de stille hoop dat ook bij het 

bredere publiek de interesse is gewekt om een stripspeciaalzaak of boekhandel 

binnen te stappen en de GN beter te leren kennen. Het is niet zozeer een doel op zich 

dat meer mensen de weg zouden vinden naar het wondere land van de GN, maar het 

zou wel de kers op de taart kunnen zijn. 
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2. HISTORIEK EN EVOLUTIE VAN DE GRAPHIC NOVEL 

 
 
 
 Om te komen tot een definitie van de GN lijkt het aangeraden om eerst het ontstaan 

van het stripmedium in het kort te belichten aangezien de GN hieruit voortgekomen 

is. De grote verschillen tussen het klassieke stripverhaal en de GN zijn ontstaan door 

de natuurlijke evoluties van de strip en door andere opvattingen in de stripwereld. In 

wat volgt, geef ik een kort overzicht van het ontstaan van het stripverhaal en 

belangrijke evoluties. Daarna zal ik ingaan op het ontstaan van de GN en hoe de 

verschillen tussen beide genres tot stand zijn gekomen. Hierbij richt ik me op enkele 

cruciale veranderingen/evoluties die ook impact hebben gehad bij ontstaan van de 

GN en die er voor gezorgd hebben dat de GN geworden is wat die nu is. 

Het is niet mijn bedoeling om uitgebreid in te gaan op de geschiedenis van het 

stripverhaal. Het zou immers geen meerwaarde vormen in deze scriptie. Daarom wil 

ik enkel zaken vermelden die het vermelden waard zijn en relevant voor de 

onderzoeksvraag. Voor deze beknopte stripgeschiedenis neem ik de syllabus van 

stripdocent Pascal Lefèvre Inleiding tot stripgeschiedenis (2008) als leidraad. 

 

2.1. Het ontstaan van het stripmedium 
 

    2.1.1. Vroege voorlopers (ruime zin)  
 
  Over de werkelijke oorsprong van de strip bestaan er heel wat verschillende 

opvattingen waarvan het laatste nog niet geschreven is. Vaak kan je die opvattingen 

opsplitsen in beschouwingen over de strip in de enge zin van het woord en daarnaast 

ook in de ruimere zin. Volgens sommigen zijn de voorlopers van de strip erg ver in 

ons verleden te zoeken. De mens maakt immers al duizenden jaren afbeeldingen, 

denk daarbij maar aan de grotschilderingen van Lascaux of afbeeldingen in 

Egyptische grafkamers die de tocht naar het hiernamaals afbeelden. Volgens 

stripdocent Pascal Lefèvre (2008) is de oudste bekende visuele sequentie te vinden 

op de Zuil van Trajanus waarop spiraalsgewijs een 200 meter lang ‘verslag’ van de 

veldtochten van Trajanus in Dacië afgebeeld is als een doorlopend stripverhaal. De 

eerste vroege beeldverhalen werden ook niet op papier gedrukt zoals vandaag, maar 

verschenen als unieke exemplaren op zeer diverse dragers, zoals naast deze zuil 
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bijvoorbeeld verweven in het bekende 11de-eeuwse tapijt van Bayeux. Lefèvre wijst 

erop dat in deze vroege beeldverhalen we al diverse technieken zien die later in de 

moderne strip gebruikt worden: gebruik van (tekst)ballonnen en onomatopeeën, 

verknipping van de handeling in opeenvolgende plaatjes en decoratieve 

plaatindelingen.  (2008:11) 

  Ook striptekenaar en –theoreticus Scott McCloud (1993) vat de oorsprong van 

strips op in de ruime zin van het woord. Om nieuw licht te werpen op de geschiedenis 

van het stripverhaal gaat hij terug tot Precolumbiaanse manuscripten en zelfs tot 

Egyptische muurschilderingen. De uitvinding van de boekdrukkunst zorgde evenwel 

voor een mijlpaal in de geschiedenis, en niet alleen voor het geschreven woord. Ook 

het beeldverhaal kon hierdoor wijder verspreid worden en bereikte een groter 

publiek. (McCloud 1993: 15) Een andere mijlpaal is William Hogarth, een van de 

sleutelfiguren voor de ontwikkeling van de strip in het Westen. In 1731 bracht hij A 

Harlot’s Progress uit, een beeldverhaal dat uit zes afzonderlijke panelen bestond die 

naast elkaar moesten bekeken worden als een opeenvolging in een verhaal. 

 

 

2.1.2. De pioniers van de strip  
 

Als we de oorsprong van de strip in enge zin willen bespreken, komen we 

onherroepelijk terecht bij de Zwitserse tekenaar Rodolphe Töpffer, de vader van het 

moderne beeldverhaal. In het midden van de negentiende eeuw bracht hij licht 

satirische beeldverhalen uit die bestonden uit cartoons met onderaan tekstbalkjes. 

Maar de belangrijkste verdienste van Töpffer voor de stripgeschiedenis is het feit dat 

we voor het eerst strips zien die gekenmerkt worden door de onderlinge 

afhankelijkheid tussen de woorden en de tekeningen. Woord en beeld kunnen met 

andere woorden niet meer los van elkaar gezien worden. (Of zoals Töpffer het zelf 

formuleerde: ‘The pictures, without the text, would have only an obscure meaning; 

the text without the pictures, would mean nothing.’ (in Fingeroth 2008: 12) Het 

vernieuwende karakter van zijn werk zag Töpffer jammer genoeg zelf nooit volledig 

in. Hij beschouwde zijn tekeningen louter als een aardige hobby. Gelukkig werd het 

werk van de Zwitser wel bewonderd door anderen en aanzien voor wat het echt waard 

bleek te zijn. De strip en later de graphic novel zouden misschien nooit het licht 

hebben gezien zonder de bewondering van de bekende Duitse dichter Goethe. Goethe 
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kreeg het werk van Töpffer onder ogen en het bracht hem een “ongelooflijk plezier”. 

(Gravett 2005: 8) Goethe merkte op dat:  

 

[Töpffer] really sparkles with talent and wit; much of it is quite perfect; it shows just 
how much the artist could yet achieve, if he dealt with modern [or less frivolous] 
material and went to work with less haste, and more reflection. If Töpffer did not have 
such an insignificant text [i.e. story] before him, he would invent things which could 
surpass all our expectations. (in Gravett 2005: 9) 
 

 
Afbeelding 1: Rodolphe Töpffer, l'Histoire de M. Vieux-Bois, 1827. 

 
 
 

2.1.3. Geboorte van de moderne strip 
 

In Amerika ziet men Richard Outcaults The Yellow Kid vaak als het begin van de 

moderne strip. Deze eerste strips die in Amerika het licht zagen, waren echter sterk 

beïnvloed door de Europese beeldverhalen zoals die van Töpffer of Wilhelm Busch. 

Aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw is het de 

Amerikaanse krantenindustrie die een cruciale rol zal spelen in de ontwikkeling van 

strips zowel in de VS als in andere landen. (Lefèvre 2008: 21) In de zondagse 

krantenbijlage (de Sunday Pages) verschenen meer en meer beeldverhalen die als 

lokmiddel moesten dienen om een groeiend lezerspubliek aan te spreken. Deze 

krantenstrips (comic strips) kenden op enkele jaren een enorme bloei en zowel 

kwantitatief als kwalitatief begonnen zij het Europese beeldverhaal te overtreffen. 

Het Amerikaanse model met spreekballonnen krijgt over de hele wereld navolging. 

(2008: 21) Het is de bovenvernoemde Outcault die in 1895 in Pulitzers krant The 

New York World een reeks illustraties publiceert met de naam At The Circus In 

Hogan’s Alley, dat later bekend zou worden als The Yellow Kid. Deze strip met als 

hoofdpersonage, the Yellow Kid: een klein, kaal mannetje met geel nachthemd waarin 
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de tekst werd neergeschreven, bleek een gigantisch succes. Het werd de eerste 

krantenstrip die gevolgd werd door een trouwe schare fans en die omwille van zijn 

populariteit als inspiratie diende voor een hele industrie rond strips. 

 

 
Afbeelding 2: Richard Outcault, The Yellow Kid, 1896. 

 
 
 

Niet veel later kwamen er krantenstrips op de markt met meerdere panelen per plaat 

met als populairste namen  Rudolph Dirks The Katzenjammer Kids, Windsor McCays 

Little Nemo in Slumberland en George Herrimans Krazy Kat.  

 

De belangrijke maar vaak vergeten “missing links” in de stripgeschiedenis 

volgens McCloud (1993: 19) zijn ook de houtsneden van de Gentse graficus Frans 

Masereel en Amerikaan Lynd Ward. Deze beeldromans ontwikkelden zich vanuit de 

groeiende stripcultuur en worden nu stilaan erkend door stripmakers en –kenners. 

Ook McCloud vindt deze ‘krachtige, moderne fabels zonder woorden’ absoluut het 

vermelden waard. Via hun houtsneden belichtten beide kunstenaars het potentieel 

van strips, maar vaak werd hun werk niet geplaatst onder de (te enge)definitie van 

wat een stripverhaal diende te zijn. Striphistoricus R.C. Harvey (2OO9: 13) wees op 

‘the potential narrative function of body posture and facial expression’ in Wards 

beeldromans. Will Eisner, de maker van de eerste GN, haalde heel wat inspiratie uit 

het werk van Ward die volgens hem ‘an historical precedent for modern graphic 

storytelling’ vormde. (in Beronä 2009: 13) Zoals David A. Beronä al in de titel van zijn 

boek Wordless Books, The Original Grapic Novels (2009) al suggereert, beschouwt 

hij deze woordenloze boeken zelfs als de originele graphic novels. Schrijver en 
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illustrator Peter Kuper wijst in de introductie op het feit dat deze woordenloze 

beeldverhalen de taalbarrières doorbreken en universeel begrepen kunnen worden.  

 

Wordless pictures have a unique and especially intimate relationship to their reader. 
In order to follow the narrative, these works ask the viewer to decipher what has taken 
place, then connect the dots from one image to the next. Though these stories can be 
quickly scanned and comprehended, what they offer grows with repeated viewing. The 
more you scrutinize each image, the more information unfolds. The process is a 
rewarding one as details, unnoticed at first glance, gain significance and express a 
world of meaning. (Kuper in Beronä 2009: 7) 

 
 
De populariteit van beeldromans in houtsneden was geen lang leven beschoren, maar 

het staat vast dat ze een belangrijke rol hebben gespeeld in de stripgeschiedenis en 

meer bepaald op de hedendaagse GN’s die volwassen thema’s aan bod laten komen. 

(2009: 10) Een verdere bespreking komt later aan bod. 

 
 

2.1.4. Doorbraak van de moderne strip 
 
De grote doorbraak van het stripmedium komt er na de beurscrash van 1929 in 

Amerika. In deze periode van politieke en economische instabiliteit lijkt de smaak 

van het publiek te veranderen en is er meer behoefte aan escapisme. (Lefèvre 2008: 

39) De avonturenstrips in kranten bieden voor vele lezers een uitweg, maar ook een 

houvast tijdens de jaren van de depressie. In deze context wordt de strip enorm 

populair en ontwikkelt er zich bovendien een nieuwe publicatievorm, namelijk de 

goedkope comic books. Deze evolutie zorgt ervoor dat de strip niet langer onderdeel 

uitmaakt van een andere publicatie maar het hoofdingrediënt is van een zelfstandige 

publicatie De strip wordt bijgevolg een autonoom medium. (Lefèvre 2008: 37)  In de 

beginperiode bestaan deze comic books wel eens uit bundelingen van krantenstrips, 

maar later groeien ze uit tot publicaties die op een regelmatige maandelijkse basis 

verschijnen en daarbij ook voorheen ongepubliceerd materiaal uitbrengen.  

Met de opkomst van de comic books verandert ook de doelgroep waarop de 

strip zich voornamelijk richtte. De krantenstrip was eerder gericht op een volwassen 

publiek, terwijl de comic books een jong publiek en in de eerste plaats kinderen 

wilden aantrekken. Het is deze evolutie die later een grote impact blijkt te hebben op 

de perceptie en het imago van stripverhalen. De strip kampt nog altijd met dit 

imagoprobleem als zou het enkel ter ontspanning dienen voor kinderen en jongeren. 

Eens men een volwassen leeftijd heeft bereikt, zou men stripverhalen al ontgroeid 
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moeten zijn en de overstap moeten maken naar literatuur. Dit is nu net de evolutie 

die later de pioniers van de GN willen tegengaan. De GN is er juist op uit om met 

stripverhalen met volwassen thema’s opnieuw een volwassen publiek aan te spreken. 

Bovendien is het een van de criteria bij het opstellen van de definitie ervan, zoals ik in 

een later hoofdstuk uitgebreider aan bod laat komen. 

Een ander vooroordeel dat rond dezelfde periode is ontstaan en waar het moderne 

stripverhaal ook nog steeds mee te kampen heeft, is het imago van strips als hét 

superheldengenre met erg voorspelbare verhaallijnen en rollenpatronen (een 

dualistisch wereldbeeld van goed tegen kwaad). Het is namelijk in 1938 dat Action 

Comics de allereerste Superman–strip van Siegel en Shuster lanceert, een nieuwe 

mijlpaal in de stripgeschiedenis. Het immense succes van Superman zorgt namelijk 

voor een vloedgolf van superhelden: Batman (1939), Captain Marvel (1940), Captain 

America (1941), Wonder Woman (1942) en vele anderen. (Lefèvre 2008: 41) Het 

stripheldengenre laat een dubbel gevoel achter, het heeft het medium groot gemaakt 

en het een plaats gegeven in de cultuurgeschiedenis. De immense populariteit van het 

superheldenfenomeen, die tot op deze dag voortduurt, maakte van de strip een vast 

instituut dat iconen heeft voortgebracht die niet weg te denken zijn uit de 

hedendaagse cultuur. Maar daarnaast is het superheldengenre bijna synoniem 

geworden met het stripmedium terwijl het zoveel meer in zijn mars heeft. De GN, zo 

zal in een later hoofdstuk blijken, is een mooi bewijs van het enorme potentieel van 

dit medium naast de superhelden. 

Daarenboven ging de populariteit van de comic books, waar vaak geweld in 

voorkwam,  gepaard met nog een andere keerzijde van het succes. Er gingen heel wat 

stemmen op tegen strips waarbij vooral tegenstand kwam vanuit de hoek van 

bezorgde ouders en opvoeders die vonden dat strips een slechte invloed uitoefenden 

op hun kinderen. Het komt zelfs tot een publiek en politiek debat, met hoorzittingen  

in de Amerikaanse Senaat. (2008: 59) Het is echter met de publicatie van psyichiater 

Dr. Frederick Werthams The Seduction of the Innocent (1954) dat de hele situatie uit 

de hand dreigde te lopen. En wat volgde zou een grote impact hebben op de hele 

stripindustrie. Uit angst voor ingrijpen van de overheid, nemen stripuitgevers het heft 

in eigen handen en leggen ze zichzelf  een morele code op, de Comics Code. Deze 

vorm zelfcensuur maakt een einde aan een bloeiende ontwikkeling van de 

Amerikaanse stripindustrie. (2008: 59) Dit resulteerde in felle achtergang van de 

verkoop van strips op een korte tijd. 
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Afbeelding 3: Comics Code 

 

Tot hiertoe situeerden de belangrijkste ontwikkelingen in de stripgeschiedenis 

zich voornamelijk in Amerika. De Amerikaanse strips domineerden de markt en 

oefenden niet alleen een sterke invloed uit op strips in andere landen, ze waren ook 

erg sterk in het exporteren van strips naar de andere kant van de oceaan. Maar toch 

zijn er enkele Europese landen die een eigen koers blijken te varen en de 

Amerikaanse dominantie willen terugdringen op de stripmarkt. Dit maakt dat in 

sommige Europese landen als België en Frankrijk vooral de eigen stripcreatie tot 

bloei komt, die op een aantal punten toch veel verschilt van de Amerikaanse aanpak. 

Zo wordt Franstalig België  hét creatieve centrum van de klassieke strip. (2008: 55) 

Tot op de dag van vandaag lopen de verschillen tussen de Amerikaanse stripmarkt en 

de Franco-Belgische markt door in de ontwikkelingen van deze uiteenlopende 

striplanden. België heeft zo bijvoorbeeld een heel eigen striptraditie opgebouwd. Dit 

heeft ook zijn impact gehad op het ontstaan en de evolutie van de GN in België en 

Vlaanderen. 

In Europa zijn de typische stripbladen erg populair, waarbij de Belgische 

weekbladen Tintin (Kuifje) en Spirou (Robbedoes) als lichtend voorbeeld dienen. 

Volgens Lefèvre is het Belgisch – Franstalige model van stripmaken, waartoe onder 

andere Hergé en Franquin behoren, van doorslaggevende rol voor de latere Europese 

mainstream strip: voor een breed publiek toegankelijke, avontuurlijke stripreeksen 

rond een held. (2008: 65) Deze strips betekenen ook het begin van de meer 

realistische en meer gedetailleerde tekenstijl die kenmerkend is voor het Europese 

beeldverhaal in die periode. Het zijn deze avonturenstrips met een held in de 

hoofdrol die in deze geschiedenis eveneens nog het vermelden waard blijken. Zij 

zetten in Europa een evolutie op gang die uiteindelijk zal leiden tot het ontstaan van 

de Europese variant van de GN. Hier kom ik later nog op terug. 

 

 



 15

2.2. Ontstaan van een nieuw genre 
 
 2.2.1. Algemene context 
 
De eerste aanzetten tot verandering in het striplandschap die leiden tot het ontstaan 

van de GN zien we al gebeuren in de jaren zestig,  een periode van protest tegen o.a. 

de oorlog in Vietnam. Allicht onder de invloed van de protestbewegingen zullen 

sommige jonge stripauteurs in de meeste landen uit het conservatieve keurslijf 

breken en nieuwe wegen bewandelen. Zo proberen uitgevers in West–Europa door 

bijsturingen mee te evolueren met hun publiek en opgroeiende lezers (adolescenten 

en jong volwassenen) te blijven interesseren met een ander soort strip. (2008: 83) 

Tijdens de jaren zeventig zal de stripproductie explosief toenemen en zich verder 

ontwikkelen. Er ontstaat meer en meer diversiteit binnen het stripaanbod wat een 

opvallende trend blijkt te zijn de laatste decennia. Er komen steeds meer strips op de 

markt die gericht zijn op een volwassen publiek. Binnen deze context van 

veranderingen lijkt de tijd dan ook rijp voor de opkomst van een nieuw genre, de GN. 

Vooreerst bekijken we het ontstaan van de term ‘GN’ even van dichterbij om 

vervolgens de pioniers van het nieuwe genre te belichten. Daarbij maken we opnieuw 

een onderscheid tussen twee stripmarkten, de Amerikaanse en de Europese. 

 
 
 2.2.2. Ontstaan van de term ‘graphic novel’  
 
Wanneer er een nieuwe soort strip op de markt komt dat zich wil afzetten van zijn 

voorgangers/ profileren als / richten op ander doelpubliek, lijkt het niet meer dan 

logisch dat men met een nieuwe naam voor de dag komt. Voor de GN liep het 

enigszins anders en was het min of meer een omgekeerd scenario dat zich afspeelde. 

De naam zelf is immers al in omgang sinds 1964 en werd voor het eerst gebruikt door 

de Amerikaanse striprecensent en uitgever Richard Kyle in een nieuwsbrief van de 

Comic Amateur Press Alliance. Kyle was een van eerste die het Europese 

beeldverhaal, voornamelijk de Franse bande dessinées in kleur en met een harde kaft, 

importeerde naar Amerika. Voor hem ging daarmee een nieuwe wereld open en 

begon het voor hem duidelijk te worden dat de Amerikaanse striptekenaars ook nog 

wel iets konden leren van het Europese beeldverhaal: 

 

These came as revelations to him compared to the disposable, monthly stapled 
pamphlets on cheap newsprint that made up most of the American comic book 
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factories. Here he had evidence of more of the medium's potential being realised 
abroad. (Gravett 2005: 8) 

 
 
Het was toen dat Kyle de term ‘graphic story’, dat later evolueerde tot ‘graphic novel’, 

bedacht om Amerikaanse lezers en tekenaars aan te zetten tot het bereiken van 

hetzelfde niveau. Deze benaming moest de Amerikanen aan het einde van de jaren 

zestig dus duidelijk maken dat strips het pulpniveau kunnen overstijgen. Kyle ermee 

wilde komaf maken met de negatieve bijklank die rond het woord ‘comic’ hing. Een 

strip hoefde niet per se grappig of enkel voor kinderen te zijn. Maar de term zal later 

ook misbruikt worden, bijvoorbeeld door DC Comics en Marvel om duurdere comics 

met flutverhaaltjes te slijten. (2008: 109)  

Ondanks latere publicaties van Kyle, zoals Graphic Story Magazine, World en 

zijn Graphic Story Bookshop postorderbedrijf, sloeg de term op dat moment echter 

nog niet zo snel aan en zou het nog enkele jaren duren vooraleer Will Eisner de naam 

‘GN’ groot zou maken. Of Eisner nu werkelijk de allereerste was die de eerste echte 

beeldroman maakte of de eerste die de naam ‘GN’ gebruikte, daar valt nog fel over te 

discussiëren. Wel staat vast dat hij in 1978 als eerste de twee zaken bij elkaar bracht 

en de term expliciet op de cover van zijn magnum opus A Contract with God plaatste. 

Het bleek te gaan om een gewiekst marketing trucje van Eisner, die na zijn lange 

carrière als striptekenaar van superheldenseries zoals The Spirit, serieus wilde 

genomen worden toen hij met zijn nieuwe werk ging aankloppen bij grote uitgevers.  

 
It was intended as a departure from the standard, what we call 'comic book format'. I 
sat down and tried to do a book that would physically look like a 'legitimate' book and 
at the same time write about a subject matter that would never have been addressed 
in comic form, which is man's relationship with God. (Eisner aan Time.comix: 2005) 

 
 
Eisner wilde absoluut een mainstream boekenuitgever strikken die zijn werk wilde 

publiceren, maar hij begreep goed genoeg dat hij niet zomaar bij grote uitgevers 

binnen kon geraken als hij zou vermelden dat het om een stripverhaal ging. De 

uitgevers keken namelijk neer op stripverhaaltjes. Eisner zelf zei er het volgende over:  

 
[The phrase] 'graphic novel' was kind of accidental, while pitching the book to an 
important trade-book editor in New York, a little voice inside me said, 'Hey stupid, 
don't tell him it’s a comic or he'll hang up on you.' So I said, 'It's a graphic novel.' 
(idem) 
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Deze eerste grote uitgever zag uiteindelijk toch geen heil in het project en had het ook 

niet zo begrepen op die naam die Eisner eraan gaf. Het bleef voor hem toch maar een 

stripverhaaltje. Uiteindelijk zag een kleinere uitgever, Baronet Books, het werk wel 

aan voor wat het waard was en plaatste prompt de term ‘graphic novel’ op de cover. 

En zo had de naam ‘GN’ definitief een plaats gekregen in het striplexicon. 

 

 
Afbeelding 4: Will Eisner: Cover A Contract with God, , 1978. 

 
 
Velen zouden Eisner later ook dopen tot de uitvinder van de naam ‘GN’. En zelf 

beweerde Eisner dat hij in 1978 niet op de hoogte was van de term en dat hij er geheel 

per toeval zelf opgekomen was: ‘I had not known at the time that someone had used 

that term before.’ (Eisner in Gravett 2005: 39) Enkele jaren later beweerde Art 

Spiegelman, de grote ‘opvolger’ van Eisner, zelfs dat ‘Eisner himself dislikes the 

phrase, calling it a "limited term," and prefers "graphic literature or graphic story”.’ 

(2008: 116) Uiteindelijk zou Eisner toch de naam ‘sequential art’ verkiezen. In 1985 

brengt hij namelijk een secundair werk over het medium uit met als titel Comics and 

Sequential Art.  

Achteraf bleek ook niet iedereen even opgezet met de term ‘GN’ en er zou nog veel 

kritiek klinken door de jaren heen tot op de dag van vandaag. Deze kritiek ging 

gepaard met de bijbehorende alternatieve naamgevingen van andere striptekenaars 

die hun stempel wilden drukken op het genre. De meest bekende ervan was Art 

Spiegelman:  

 
The problem with the word 'graphic novel' is that it is an arguably misguided bid for 
respectability where graphics are respectable and novels are respectable so you get 
double respectability. (Spiegelman 2008: 116) 

 
 



 18

Het mag al duidelijk zijn dat Spiegelman nooit echt een fan is geweest van de naam 

‘GN’ om het op zijn zachts uit te drukken. Dit wil geenszins zeggen dat hij niet 

overtuigd is van de inhoud en de boodschap dat het nieuwe genre naar buiten wil 

brengen. Integendeel, hij is een van de voorvechters en heeft de weg voor de nieuwe 

generatie wijd opengelegd. Hij heeft het enkel niet zo begrepen op de naamgeving 

ervan en houdt het liever dichter in de buurt van een strip (comic). ‘I’m called the 

father of the modern graphic novel. If that’s true, I want a blood test.’ ‘Graphic novel’ 

sounds more respectable, but I prefer ‘comics’ because it credits the medium. 

(Spiegeman in MoreIntelligentLife.com 2008) Later komt Spiegelman met een meer 

genuanceerde term voor de boeg. De nuance die hij erin legt is echter niet te vatten in 

de Nederlandse vertaling: ‘Rather than comic, I prefer the word co-mix, to mix 

together, because to talk about comics is to talk about mixing together words and 

pictures to tell a story.’ (Spiegelman in Young 2000: 18) 

Ook Charles Hatfield, Professor Engels aan de universiteit van California, houdt 

het liever bij een ruimere term en gebruikt in zijn boek  ‘alternative comics’. 1 Het is 

een overtuigde keuze die hij maakt om niet de populaire benaming ‘GN’ te gebruiken. 

Dit is een heldhaftige keuze volgens Jan Baetens, hoogleraar Literatuurwetenschap 

aan de K.U.Leuven, ‘since there has been a strong tendency to isolate the more 

interesting comics by withdrawing them from the low-cult comics while upgrading 

them simultaneously as high-cult graphic novels’. (Baetens in Image [&] Narrative: 

2005). Hatfield gebruikt liever ‘alternative comics’ omdat hij ervan overtuigd is dat 

de zogenaamde GN de stripindustrie nodig heeft om te overleven en voor een 

bloeiende creativiteit te zorgen, zo zegt ook Baetens: 

 
Yet Hatfield demonstrates very convincingly that such a reading of alternative 
comics would imply a double error, not only at the level of the sociological 
position of the genre, but also at that of its creative output. Alternative comics, 
he argues, do need the comics environment and the comics industry in the 
very broad sense of the word: without that industry and without that 
subculture alternative comics are simply not viable; the more the global comics 
scene is strong and productive. In other words, the more it becomes plausible 
that other, 'alternative' forms emerge. Moreover, Hatfield continues, the 
decision to repurpose alternative comics as 'novels', i.e. as works whose format 
is no longer determined by the serial form of the comics industry, will prove a 
real danger, creatively as well as commercially speaking. (idem) 

 
  

                                                 
1 Charles Hatfield, Alternative Comics : An Emerging Literature, Jackson: University Press of 
Mississipi, 2005, 182 p. 
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Naast de reeds genoemde alternatieve namen voor de GN, zijn er nog een heleboel 

synoniemen die hier en daar opduiken: beeldverhaal – beeldroman – striproman - 

literaire strip – betere strip - grafische roman – auteursstrip – raamvertelling – 

getekende documentaire - roman BD –roman visuel - picture novella– enzovoort. 

Toch blijkt de benaming ‘GN’ het te halen omdat hij ook wordt opgepikt door de 

media en bij het grote publiek het bekendst in de oren klinkt. Bovendien blijft het een 

feit dat door de term ‘GN’ volledig te verwerpen men geen rekening meer houdt met 

het algemeen gangbare gebruik ervan en men het risico loopt de verwarring nog 

groter te maken door het gebruik van allerlei –vaak stuntelige of dubbelzinnige - 

neologismen. Om die reden gebruik  ik eveneens de benaming ‘GN’  in deze scriptie. 

Een grondigere bespreking van de benaming ‘GN’ en de connotaties die aan deze 

naam vasthangen, vind je in het volgende hoofdstuk. 

 
 
 2.2.3. A Contract with God  
 
Net als de naam wordt ook Eisner als uitvinder van het ‘concept’ GN genoemd door 

velen, terwijl dat ook niet helemaal accuraat is. Nieuwe ontwikkelingen of genres die 

tot stand komen, zijn vaak het resultaat van verschillende evoluties en tendensen die 

samen ertoe leiden dat er iets nieuws kan ontstaan. Het is eerder een samenloop van 

verscheidene factoren in een zeer geleidelijk proces, te vergelijken met een soort 

kruisbestuiving, waardoor er uiteindelijk een zaadje wordt geplant waaruit iets 

nieuws kan groeien. Een van de belangrijkste schakels in dit proces was Will Eisner. 

Hij was dus niet als enige of allereerste verantwoordelijk voor het planten van het GN 

– zaadje. Hij werd zelf ook eerst beïnvloed door de vroege voorlopers van het genre. 

Eisner was er zich ook van bewust dat de oorsprong van de GN veel verder terugging 

tot de eerder vernoemde beeldromans van Lynd Ward in de jaren twintig. Deze 

woordenloze beeldromans in houtsneden hadden Eisner fel beïnvloed tijdens zijn 

jeugd. (Gravett 2005: 39) ‘I can’t claim to have invented the wheel,’ zei hij ooit, ‘but I 

felt I was in an position to change the direction of comics.’ (39) En dat deed Eisner 

ook, hij zorgde voor de eerste doorbraak van het genre in 1978 met zijn werk A 

Contract with God. Voordien was Eisner voornamelijk bekend door zijn 

stripheldenreeks The Spirit maar op het einde van zijn carrière kwam hij met iets 

geheel nieuws en zette hij de hele stripwereld op zijn kop.  
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When Will Eisner stepped off America's endless assembly-line of daily strips 
or monthly comic books, he threw down the gauntlet to his peers in 1978 with 
his graphic novel, A Contract With God. (Gravett 2005: 9) 
 
 

Hij was vastberaden om de ambities van de strip bij te stellen en de grenzen van het 

medium af te tasten. Hij liet met zijn strip voor volwassenen een nieuwe wind waaien 

door het striplandschap en slaagde in zijn opzet om de lat hoger te leggen. Hij deed 

dit door zich te richten op een volwassen publiek. Met A Contract with God maakte 

hij zijn eerste GN met een volwassen thematiek en streefde hij naar meer 

psychologische diepgang en had hij zelfs literaire ambities. Nooit eerder had iemand 

voor hem een verhaal getekend met een serieuze thematiek zoals de relatie van de 

mens met God. Het verhaal speelt zich af in de mistroostige joodse huurkazernes in 

de Bronx tijdens de ‘dirty thirties’. Zijn personages, de joodse inwoners van de 

huurkazernes, zijn niet langer superhelden, maar mensen van vlees en bloed met 

gebreken en vooral meer psychologische diepgang. Hij baseerde zijn verhaal op 

herinneringen die hij meedroeg uit zijn eigen jeugd in de Bronx tijdens de grote 

depressie. Niet enkel de thematiek en de inhoudelijke kenmerken zorgden voor de 

doorbraak van de GN, ook de uiterlijke kwaliteiten waren helemaal nieuw voor zijn 

tijd. Eisner wierp alle conventies van de traditionele stripreeksen van zich af en liet 

zijn creativiteit de vrije loop. Zo liet hij zich niet langer beperken door het 

vooropgestelde aantal pagina’s van een klassiek stripverhaal. Hij liet het verloop van 

het verhaal als het ware vrij evolueren en zo ontspon er zich een langer verhaal dan 

de gewoonte was bij de strip. Zijn tekenstijl was iets soberder dan zijn voorgaande 

stripreeksen en hij drukte A Contract with God niet af in kleuren maar in sepia. 

Bovendien liet hij zijn meesterwerk in boekformaat met hardcover drukken in plaats 

van het gebruikelijke stripformaat. Met deze vormgeving wilde hij laten zien dat zijn 

werk meer aanleunde bij de literaire boeken dan bij de stripverhalen. Ik zal hier niet 

verder op ingang aangezien al deze kenmerken later uitgebreider aan bod komen bij 

het opstellen van de definitie. 

Het staat vast dat A Contract with God een mijlpaal is in de stripgeschiedenis en dat 

het bijgevolg ook voor de nodig impact heeft gezorgd in het hele striplandschap. 

Eisner diende als grote bron van inspiratie voor nog vele generaties na hem. Tot op de 

dag van vandaag geldt hij nog steeds als hét voorbeeld voor striptekenaars die door 

zijn werk beïnvloed en gemotiveerd worden. Zijn rol in het ontstaan van de GN wordt 

ook door Paul Gravett (2005) bevestigd: 
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From experience, he knew that, against all odds, creators could produce good, 
sometimes great, work under those conveyor-belt conditions. He understood 
why many were reluctant to sacrifice their steady, work-for-hire paycheck, but 
Eisner's self-driven opus shone like the lighthouse-library, a beacon of 
inspiration to his peers. Eisner left us in 2005, but he did get to see graphic 
novels resurface in this new century. This time it seems different. Their 
diversity and quality are stronger, the readership more curious and receptive, 
the media less hyperbolic. No passing craze or graphic novelties this time; a 
medium is coming into its own.  (9) 

 
 
Naar het voorbeeld van Eisner hebben verscheidene generaties van GN-makers ‘the 

human condition in comics with its perceptive insights and intruiging symbolism’ 

(Gravett 2005: 39)blijven uitdiepen. Nu was het zaadje van de GN dus geplant en was 

het enkel nog wachten of het verder zou blijven groeien en ook nieuwe vruchten zou 

afwerpen. 

 

Erg lang moest men alleszins niet wachten op een nieuw werk van een 

hoogstaande kwaliteit dat eveneens zijn stempel zou drukken op deze 

stripgeschiedenis. Het was het meesterwerk van Art Spiegelman Maus: A Survivor’s 

Tale dat als nieuwe mijlpaal en inspiratiebron zou dienen voor de volgende generatie. 

Spiegelman, net als Eisner van joodse afkomst 2, was al een aantal jaren actief in de 

stripindustrie. Hij kwam uit het undergroundmilieu van de jaren zestig en zeventig 

dat in Amerika ontstond als een tegencultuur van hippiejongeren die zich wilden 

afzetten tegen de traditionele normen en gedragspatronen. (Lefèvre 2008: 87) Dit 

ging eveneens gepaard met het experimenteren van geestesverruimende middelen, 

het opzoeken en doorbreken  van bepaalde taboes als seks en geweld en het afwijzen 

van de maatschappelijke normen. Zo bouwden ze een subcultuur met eigen strips op 

die ze omdoopten tot ‘undergroundcomix’. Bovendien publiceerden en verkochten ze 

de strips ook in eigen beheer waardoor ze zich niet hoefden te houden aan de regels 

van de Comics Code wat hen de vrijheid gaf om taboes te doorbreken. Ze deden hun 

waar van de hand in universiteiten en in de zogenaamde ‘head shops’, kleine 

winkeltjes waar men drugs parafernalia verkocht, wat meteen ook het gewilde 

doelpubliek voorzag. Het eerste nummer van Zap Comics van Robert Crumb, de 

bekendste naam binnen de undergroundbeweging, verkocht als zoete broodjes 

ondanks de primitieve distributiemiddelen die hij soms voor handen had. Crumb 

                                                 
2 Heel wat tekenaars in de stripindustrie zijn Joods. Lefèvre wijst op de cruciale rol die Joodse auteurs spelen in 
de ontwikkeling en het succes van het stripmedium. (2008: 41) 
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verspreidde het nummer samen met zijn vrouw in een oude kinderwagen met als 

opschrift ‘Fair warning: for adult intellectuals only’ in de straten van San Francisco. 

(Fingeroth 2008: 16) Deze nieuwe, geïmproviseerde manier voor het distribueren van 

strips was een belangrijke evolutie in het ontstaan van de GN. 

Vaak verwerkten ze hun drugservaringen en hallucinaties in hun strips en hadden 

ze daardoor vast wel een ander doelpubliek voor ogen dan kinderen en jongeren. 

Lefèvre vermeldt verder nog dat de undergroundcomix ook positieve en 

grootschaligere gevolgen hadden voor de stripgeschiedenis doordat  zij het mogelijk 

maakten dat stripauteurs vanuit hun eigen interesses strips konden creëren, zonder 

al te veel beperkingen. (87) Het werk van de undergroundbeweging zorgde er dus 

voor dat het medium nu helemaal open stond om in een nieuw en levendig 

territorium van de GN open te bloeien.  Tegen het einde van jaren zeventig zwakte de 

mode van de undergroundcomix af, maar het belangrijkste kernidee (vrijelijk strips 

maken zonder al te veel beperkingen) bleef overeind. (109) Lefèvre gaat dus zeker 

niet licht over de invloed en nalatenschap van de undergroundbeweging op de GN 

heen. Hij vermeldt voorts nog dat: 

 

het zelf uitgeven van strips de motor van de vernieuwing van de strip zal 
blijken. Robert Crumb en Justin Green (Binky Brown Meets the Holy Virgin 
Mary, 1972) zijn de wegbereiders van de latere golf van autobiografische 
strips. (109) 

 

Na verloop van tijd zwakten enkele stripauteurs hun taboedoorbrekende strips vol 

seks en geweld grondig af. Ze wilden meer tot stand brengen met hun werk dan er 

enkel mee te shockeren en prikkelen. Tekenaars als Crumb en Spiegelman wilden het 

mogelijke potentieel van het medium naar bovenhalen en blootleggen. Fingeroth 

(2008) legt hier nog een nieuwe en belangrijke ontwikkeling bloot die deze twee 

stripauteurs op hun naam kunnen schrijven: ‘Their work became increasingly 

introspective, employing the comics medium to probe the darker side of the human 

experience.’ (18) Het was echter Justin Green met Binky Brown Meets the Holy 

Vitgin Mary die in de woorden van Paul Gravett ‘the first neurotic visionary to 

unburden his uncensored psychological troubles’(22) was. Zijn werk prikkelde zowel 

Crumb als Spiegelman om te starten met hun eigen eerste pogingen tot een 

autobiografisch werk.   
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Afbeelding 5: J.Green, Binky Brown, 1972. 

 
 
Spiegelman heeft veel lof voor het werk van Green want, zegt hij zelf ‘without Binky 

Brown there would be no Maus’. (Spiegelman in Gravett: 22) En zo ging het dat bij 

Spiegelman enkele maanden later het zaadje geplant was van zijn meesterwerk Maus. 

Wat begon als een strip van drie pagina’s in de Funny Animals strip eindigde onder 

invloed van het boekformaat van A Contract with God in een GN van wel 

tweehonderd pagina’s of meer.  

Spiegelman ging dus verder in de lijn van Eisner en begon zich ook toe te leggen 

op meer volwassen thema’s in zijn werk. Maar hij ging nog een stap verder, 

Spiegelman toonde ons namelijk dat de GN zelfs de zwaarste thema’s aankon door 

het meest zwaarmoedige onderwerp van allemaal te behandelen in Maus. Daarin 

wordt het verhaal van zijn vader verteld die de Holocaust overleefde. Maar het was 

ook het verhaal van Spiegelman zelf en zijn relatie met zijn vader. De manier waarop 

hij dit allemaal in beeld had kunnen brengen, leverde hem uiteindelijk in 1992 ook de 

Pulitzer Prize (een speciale editie weliswaar)op. Hiermee ging hij de geschiedenis in 

als de man die als eerste een grote literaire prijs toegekend kreeg voor een strip. Het 

leverde hem uiteraard ook de onsterfelijke status op van de man die de GN op een 

veel hoger niveau had getild en ervoor zorgde dat de GN nu werd beschouwd als een 

serieuze kunstvorm die nu de nodige aandacht en lof kreeg van critici dat het genre 

verdiende. Voor een meer diepgravende analyse van Spiegelmans magnum opus, 

verwijs ik de lezer door naar hoofdstuk zes.  
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 2.2.4. (À Suivre)  
 

Ondertussen stond er ook heel wat te gebeuren aan de andere kant van de oceaan. Tot 

hiertoe is in de ontstaansgeschiedenis van de GN vooral aandacht besteed aan de 

Amerikaanse pioniers en de ontwikkelingen op de Amerikaanse stripmarkt. In 

Europa echter is er een heel ander verhaal te vertellen en blijft men een andere koers 

varen om de invloed van de Amerikaanse strip min of meer te beperken. Dat is ook de 

reden waarom ik wederom beide stripmarkten – de Amerikaanse en de Europese - 

apart behandel. 

De  Europese strip ontwikkelt zich midden twintigste eeuw tot een belangrijke 

commerciële en culturele factor. We zagen al dat vooral de traditionele stripbladen 

erg belangrijk waren voor de evolutie van de GN. Deze strips draaiden meestal rond 

de avonturen van een held. Maar een nieuw type held zou zijn opwachting maken in 

de Europese mainstream: een held die oog kan hebben voor nuances, gebeurtenissen 

onderging of een identiteitscrisis doorworstelt. (Lefèvre 2008: 119) Deze nieuwe held, 

Corto Maltese genaamd, bracht een kettingreactie op gang die uiteindelijk zou leiden 

tot wat we vandaag onder de GN verstaan. 

Vanaf het einde van de jaren zeventig kwam er vanuit Frankrijk een nieuwe 

tendens op gang die ervoor zorgde dat de strip het pulpniveau oversteeg. Men wilde 

het medium verder opentrekken door een breder publiek aan te spreken. Samen met 

haar lezers ontgroeit ze deels haar kinderschoenen. Opgroeiende striplezers willen 

meer volwassen strips. (Lefèvre 2008: 91) Er werden strips gemaakt die geheel 

nieuwe kwesties aankaartten die ook volwassenen konden aanspreken. 

 

De impact van de nieuwe strip is allicht nergens zo fel als in Frankrijk, waar de 
volwassenenstrip in de jaren 1980 tot een hoogbloei komt, zowel artistiek als 
commercieel. In andere landen zijn er gelijkaardige ontwikkelingen maar nooit 
in die mate dat ze echt een doorbraak betekenen bij een ruim publiek. Waar 
het in het begin vaak te doen is om het doorbreken van inhoudelijke of 
vormelijke taboes, groeit de strip later uit tot een volwaardig hedendaags 
medium met een thematiek die volwassenen kan boeien. (Lefèvre 2008: 119) 
 
 

Deze betere strip die uit Frankrijk  kwam, hoefde absoluut niet onder te doen voor het 

werk van de Amerikaanse founding fathers. (Van Dievel 2005: 164) Zoals gezegd zijn 

laten vele van de  Amerikaanse overzichtswerken, die naast strips ook de 

ontstaansgeschiedenis van de GN belichten, de ontwikkelingen aan de andere kant 
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van de oceaan vaak links liggen. Zij richten zich hoofdzakelijk op Will Eisner en Art 

Spiegelman die het genre van de GN in Amerika groot hebben gemaakt. Het moet 

echter gezegd worden dat er op het Europese continent ook behoorlijk wat 

vooruitstrevende talenten zich konden ontplooien en een hele reeks vernieuwingen 

op gang brachten binnen de stripwereld. Deze nieuwe ontwikkelingen kwamen er 

grotendeels onder invloed van het striptijdschrift (A Suivre) 3 dat in 1978 zijn eerste 

nummer uitbracht. Zij verzamelden heel wat striptalent rond zich en wilden meer 

aandacht besteden aan de kwaliteit van de verhalen. Zij wilden een stap verder gaan 

en afrekenen met het slechte imago van de strip. Hiervoor  haalden ze inspiratie bij 

de roman want ze wilden de literaire toer op gaan. Ze gingen hun werk dan ook 

‘roman en BD’ noemen.  

 
C’est Jean-Paul Mougin, rédacteur en chef du mensuel, qui apporta à toute 
l’entreprise sa couleur littéraire, incitant inlassablement les auteurs à 
privilégier le récit, tout en revendiquant publiquement cette primauté du 
romanesque, qui s’incarnera bientôt dans la notion – toute nouvelle elle 
aussi – de « roman en bande dessinée ». L’éditorial qu’il signe en ouverture du 
numéro 1 est à cet égard resté fameux : « (…) Avec toute sa densité 
romanesque, (À Suivre) sera l’irruption sauvage de la BD dessinée dans la 
littérature (…) », déclare-t-il. Une promesse programmatique dont le 
magazine fera dès lors, avec constance, l’étendant da se différence. (Finet 
2004) 

 
 
Hoofdredacteur Mougin wilde voornamelijk een meer intellectueel publiek 

aantrekken en meende dat het medium hiervoor volwassen scenario’s moest brengen,  

ingepakt in literaire vormen. Mougin wilde met zijn stripromans erkenning 

verkrijgen door ze te toetsen aan een gewaardeerde  kunstvorm, namelijk literatuur. 

Hij koos er dan ook voor om geen strips meer uit te brengen die rond een bepaalde 

held draaiden, maar volop te gaan voor kwalitatief hoogstaande strips met een goed 

uitgewerkt scenario. Uitgeverij Casterman publiceerde later deze verhalen uit (A 

Suivre) onder de titel Les Romans A Suivre. In het Nederlands verscheen dit onder 

de titel Wordt Vervolgd Novelle. Wat Tardi, Auclair, Hugo Pratt, Bilal, Servais, 

Warnauts, Boucq, Ferrandez en Sokal creëerden, hoefde qua originaliteit, durf en 

vernieuwing niet onder te doen voor het werk van de Amerikaanse vernieuwers. Met 

andere woorden: ook zij waren pioniers van de grafische roman.(Van Dievel 2005: 

164) Of Mougin met zijn stripromans een plaats veroverd heeft in de literatuur, lijkt 

te ver gegrepen maar we kunnen wel degelijk stellen dat (A Suivre) een grote rol heeft 

                                                 
3 De ( ) in (A Suivre) maken wel degelijk deel uit van de titel. 
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gespeeld in de verdere evolutie van de GN. Het was nu mogelijk gemaakt om het 

genre verder open te trekken naar een hooggeschoold, literair publiek. 

 

Binnen de nieuwe context, eind jaren 1960, doen de oudere stripreeksen met 

klassieke helden eveneens wat verouderd aan. (Lefèvre 2008: 91) Het typevoorbeeld 

van de nieuwe soort held, dat zeker een inspiratie is geweest voor latere generaties, is 

Corto Maltese. Hij was vooral symbool van de menselijke conditie, door zijn 

voortdurende innerlijke strijd. Hij was een gekwetste mens die zijn plaats zocht in 

een wereld waar niemand zijn plaats kent. Bovendien was hij niet langer de 

bovenmenselijke held, zoals die in de jaren vijftig prominent was. Corto Maltese had 

een goed ontwikkelt gevoel voor rechtvaardigheid, maar hij bezat ook een cynisme 

ten opzichte van het leven, waardoor hij elke situatie kon relativeren. In de jaren 

zestig was de creatie van dit type held een ware revelatie (Haeck 2004: 117). Ook 

Mougin, hoofdredacteur van (A Suivre) had begrepen dat het superheldengenre geen 

hoogstaande strips voortbracht. Hierboven hadden we al vermeld dat hij een meer 

literaire koers wilde varen met zijn striptijdschrift en  daarom besliste hij ook om het 

concept van een reeks die rond één bepaalde held draaide, af te voeren en hij 

opteerde voor “[d]es thèmes nouveaux, des personnages qui possèdent une épaisseur 

humaine jusqu’ici inconnue dans la bande dessinée, un graphisme plus libre, plus 

personnel.” (Duc 1982: 10)  

 

 

2.2.5. De moderne graphic novel 

 

De moderne GN is logischerwijs het product dat uitgegroeid is uit de zaadjes van de 

GN’s die hierboven vernoemd zijn.  Zonder hun baanbrekend werk kon de GN niet 

uitgroeien tot wat die nu is. Eisner, Spiegelman, Pratt en (A Suivre) hebben elk op 

hun manier het genre helemaal opengebroken en als inspiratie gediend voor een 

nieuwe generatie. Eisner heeft de ambities van het stripmedium bijgesteld en 

duidelijk gemaakt dat strips het pulpniveau van de superhelden – en krantenstrips 

kunnen overstijgen. Hij inspireerde daarbij vele andere stripauteurs om hogere 

doelen na te streven bij het maken van strips. Onder deze hogere doelen verstond hij 

het potentieel van strips om volwassen thema’s aan te kaarten gericht op een 

volwassen doelpubliek en eveneens het literaire potentieel van de GN. Ook op vlak 
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van vormgeving was hij een bron van inspiratie doordat hij als eerste een 

beeldverhaal afleverde dat langer was dan de gebruikelijke lengte van een strip en 

bovendien dit afgeronde verhaal bundelde in boekformaat net als een roman. Dit zal 

ook een van de doorslaggevende criteria zijn om tot een GN gerekend te worden.  

Zo werd Art Spiegelman op zijn beurt diep beïnvloed door Eisners A Contract 

with God waardoor ook bij hem het idee groeide om een stripverhaal te maken dat 

veel meer pagina’s zou tellen dan gebruikelijk en in de vorm van een boek. Hij besloot 

een strip te maken met het overlevingsverhaal van zijn vader in de Holocaust en 

bewees zo aan de wereld dat er geen enkel onderwerp meer te zwaar was voor de tot 

dan toe onderschatte mogelijkheden van het medium. Zijn werk was zo vernieuwend 

en baanbrekend dat het zelfs een grote literaire prijs in de wacht sleepte, een absolute 

primeur voor een strip. In de jaren daarop, traden nog verschillende stripauteurs in 

zijn voetsporen door literaire prijzen te winnen. Dit betekende een grote doorbraak 

voor de waardering van de GN door de media en critici en zorgde bijgevolg voor een 

grotere bekendheid bij het grote publiek. 

Zowel Eisner als Spiegelman zetten zich ook actief in om strips en de rol die ze 

spelen te onderrichten in opleidingen en met behulp van educatieve boeken. Eisner 

was een stripdocent aan de School of Visual Arts (SVA) in New York. Hij schreef 

daarbovenop ook nog twee standaardwerken over strips Comics and Sequential Art 

en Graphic Storytelling and Visual Narrative. Ook Spiegelman gaf les aan de SVA en 

leidde zo verschillende generaties van striptekenaars en GN-makers op. Hij 

publiceerde vaak nieuwe en nog weinig bekende tekenaars in zijn tijdsschrift RAW in 

een tijd dat er weinig uitgevers waren die alternatieve strips wilde uitbrengen. 

(Fingeroth 2008: 22) Fingeroth herkent eveneens de waarde van deze twee 

Amerikanen:  

 

It’s from these two - Eisner and Spiegelman – that the modern GN flows. Each 
focused the sum of its background, obsessions and talents to invent new and 
innovative uses for the new medium. The current exciting work in graphic novels 
would not have been possible without the seminal works of these masters.  They 
served as an inspirational and instructional force for those that followed. (22) 
 

 
In de eerstvolgende jaren nadat Eisner en Spiegelman de weg hadden vrijgemaakt 

voor de GN, waren de publicaties die op de GN-markt uitkwamen nog maar op één 

hand te tellen. Het zou nog wel even duren vooraleer er een hogere productie op gang 

kwam. Maar vanaf de jaren negentig en later zorgden nog een aantal nieuwe 
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ontwikkelingen dat de GN meer dan ooit tevoren floreerde. En het blijft ook nog 

steeds evolueren. Zeker na 2005 is die enorm gegroeid. Vanaf toen zijn literaire 

uitgeverijen zich gaan moeien met GN’s. En er komen er nog steeds uitgeverijen bij 

die geïnteresseerd zijn en die de waarde goed inschatten. 

 

Hieronder volgen nog enkele moderne voorbeelden van GNs naar een kort overzicht 

van Pascal Lefèvre (2008): 

 

De Noord – Amerikaanse alternatieve strip levert enkele grensverleggende GN’s af: 
Het groots opgezette epos Love and Rockets (1982 – 1996) van Gilbert en Jaime 
Hernandez, de gevoelige autobiografie I Never Liked You ( 1991 – 1993) van Chester 
Brown, de pseudo-autobiografie It’s a Good Life if You don’t Weaken (1992 – 1996) 
van Seth, het grandioze familie-epos Jimmy Corrigan (1993 – 2000) van Chris Ware, 
de goed gedocumenteerde en pakkende stripreportage Palestine (1993 – 1995) en 
Gorazde Safe Area (2000) van Joe Sacco, het adolescentenportret Ghost World (1993 
– 1997) van Daniel Clowes, de pubernachtmerrie Black Hole (1995-2004) van Charles 
Burns. Al deze auteurs genoten ook in Europa een bescheiden maar overtuigde 
aanhang. (111) 
 

Van belang in de vernieuwing van de Amerikaanse strip is ongetwijfeld ook de Britse 

invloed. De Britse strip heeft altijd tamelijk los gestaan van de ontwikkelingen op het 

continent en zich meer gericht op de VS. (111) Enkele voorbeelden daarvan zijn Alice 

in Sunderland en Gemma Bovery. 

In Europa en Vlaanderen wordt de strip zo veelzijdig dat er geen mooi 

afgebakende genres, scholen, ontwikkelingen in een eenvoudige chronologie te vatten 

zijn. De strip in Europa is allicht de meest veelzijdige: zowel qua onderwerpen, 

vertelwijzen, grafische stijlen en publicatievormen. (Lefèvre 2008:117) Er is ook geen 

duidelijk afgebakend en eenvormig strippubliek meer, volgens Lefèvre: 

 

Voor elke leeftijdsgroep of smaak bestaat er wel iets en sommige strips worden door 
verschillende groepen van lezers gelezen. Maar de Europese strip heeft nooit helemaal 
internationaal de impact gehad van Amerikaanse krantenstrips die wereldwijd 
gepubliceerd werden. Veel Amerikaanse import, maar weinig export. (117) 
 
 

De Vlaamse strips hebben weinig impact omwille van het klein afzetgebied. Maar 

daarom is het talent niet minder groot. Enkele opmerkelijke publicaties zijn My Boy 

van Olivier Schrauwen,  De Maagd en de neger van Judith Vanistendael, Finisterre, 

Verder en Wachten op een eiland van Marc Legendre, Slaapkoppen van Randell C., 

Het jaar van de olifant van Willy Linthout en Kraut van de Nederlander Peter 

Pontiac. 
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De hedendaagse Franstalige GN werd de afgelopen jaren gedomineerd door David B. 

met L’Ascension du Haut-Mal en zijn leerlinge Marjane Satrapi met Persepolis. 
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3. EVOLUTIE VAN DE GRAPHIC NOVEL 

 
 
3.1. Ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk ga ik verder in op de hedendaagse ontwikkelingen en die van de 

afgelopen jaren  van de GN in het culturele en literaire veld. Deze evoluties kunnen 

namelijk een goede aanwijzing zijn voor het bepalen van de plaats en de waarde van 

de GN bij de media en de grote massa. Uiteenlopende initiatieven die op poten 

worden gezet, de toekenning van literaire prijzen en de interesse van literaire 

uitgevers en boekhandels zijn een voor een positieve ontwikkelingen die er op wijzen 

dat de GN als een volwaardig en volwassen genre wordt gezien. 

 
 
 3.1.1. Initiatieven 
 
Overal ter wereld steken er organisaties, individuen of  groepen van mensen de kop 

op die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van uiteenlopende initiatieven om 

de GN meer in de aandacht te krijgen. Dit zijn allemaal initiatieven die ontstaan zijn 

uit een gedeelde passie voor de GN en een missie om het genre de waardering te 

geven die het verdient. Het is onmogelijk om al deze missies in kaart te brengen en 

daarom spits ik mij enkel toe op een paar opvallende initiatieven die in Vlaanderen en 

Nederland ontstaan zijn. 

Zo was er het initiatief van het Vlaams Fonds voor de Letteren die op het jaarlijkse 

stripfestival in Angoulême (2009) de Vlaamse strip ging promoten. Zij willen op die 

manier de Vlaamse GN bij een groter (buitenlands) publiek in de kijker brengen. 

Ook stripspeciaalzaken starten projecten op ter promotie van GN zoals het ‘Graphic 

novel project – Tekenaars zoeken schrijvers zoeken tekenaars’, een initiatief van 

Mekanik Strip en Antwerpen Boekenstad en met de steun van het Vlaams Fonds voor 

de Letteren. Dit project is meer toegespitst op het creatieve proces van de GN. Zij 

organiseren workshops rond scenarioschrijven voor het beeldverhaal. Zo willen zij 

nieuwe samenwerkingen tot stand brengen tussen tekenaars en scenarioschrijvers. 

Ook het nieuwe striptijdschrift Eisner, sinds 2008 op de markt, wil nieuwe 

samenwerkingen tot stand brengen tussen scenaristen en illustrators. Het tijdschrift 

is een initiatief van uitgeverij Podium dat eerder al Kraut van Peter Pontiac en ook 

Exit wounds van Rutu Modan heeft uitgegeven. Zij zien nu ook dat de tijd rijp is om 
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een tijdschrift uit te brengen. Een tijdschrift met en over GN’s vormt namelijk een 

hiaat in tijdschriftland, volgens hoofdredacteur Ward Wijndelts.(zie bijlage) Er 

bestaat geen enkel blad dat strips publiceert, hoewel er toch oprechte belangstelling 

voor is vanuit de media en de boekhandels. Ze maken er bewust ook geen 

stripformaat van omdat ze willen dat mensen ‘het tijdschrift Eisner in de boekenkast 

naast de roman plaatsen’, aldus Wijndelts. Eisner wil een goed structureel podium 

bieden voor Nederlandse tekenaars. Drie maal per jaar zullen ze een staalkaart 

maken van wat er leeft op het gebied van de GN. Ook strips die nog nooit eerder 

gepubliceerd zijn, komen aan bod in het blad. In het eerste nummer is te lezen dat ze 

‘aan een groot publiek willen laten zien dat strips ook van zichzelf “literair” kunnen 

zijn’, ofwel “stripperair”.(Eisner 2008: 3) GN’s zijn volgens Ward Wijndelts nog niet 

literair genoeg, ze zijn te expliciet (te graphic). En tekenaars zijn ook geen 

romanciers, ze willen ook nog teveel uitleggen terwijl dit niet hoeft. Schrijvers als 

Arnon Grunberg, Tom Lanoye, Annelies Vekeman en Saskia De Coster kunnen hun 

bijdrage leveren voor het schrijven van scenario’s om de literaire strip op een meer 

literaire hoogte te brengen. Zo willen ze aan de literaire wereld laten zien dat er wel 

degelijk serieus materiaal in omloop is en de literaire kwaliteit van GN opkrikken. 

Het is een pleidooi voor ‘echte’ literatuur. Het tijdschrift wil ook een debat op gang 

brengen, een plek om te blijven discussiëren.  

Het literaire tijdschrift De Brakke hond heeft in 2006 ook al eens iets gelijkaardigs 

gebracht in de vorm van een bloemlezing.  Nummer 92 van De Brakke Hond is 

volledig gewijd aan GN met kortweg de naam ‘Graphic Novel’. In het woord vooraf 

geeft Jan Op de Beeck een korte schets van het opzet van het nummer: 

 
Dit stripnummer van De Brakke Hond is een bloemlezing van avontuurlijk 
hedendaags werk – nieuw of enkele jaren oud, eerder gepubliceerd of ongepubliceerd. 
We willen een selectie bieden van auteurs die op een eigenzinnige manier tekst en 
beeld gebruiken, auteurs die naar nieuwe grafische en/of narratieve mogelijkheden 
zoeken, auteurs die soms uit de grenzen van hun medium breken. Iets gelijkaardigs 
werd in 2004 ondernomen, toen het Amerikaanse literaire tijdschrift McSweeney’s 
Quarterly Concern een stripnummer uitbracht. McSweeney’s n° 13 kreeg als curator 
stripauteur Chris Ware, die een dikke en uitstekende bloemlezing samenstelde. De 
ruim 250 pagina’s lieten Ware zelfs een historisch perspectief toe, met werk van onder 
andere Rodolphe Töpffer (de 19de eeuwse “inventor of comics”), en George Herriman, 
wiens Krazy Kat bijna een eeuw later nog altijd even sprankelend en ongrijpbaar is. 
(Op de Beeck 2006) 
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Verder zijn er nog heel wat initiatieven die allemaal bijdragen tot de opwaardering 

van de GN, waaronder de actie De Andere Strip, een initiatief van Boek.be in 

samenwerking met het weekblad Humo. Dit jaar zal het de tweede keer zijn dat deze 

actie gepland is. In 2008 kwam het initiatief op gang deels onder invloed van de 

onderzoeksvraag die Boek.be opstelde voor de stage die ik liep bij de organisatie. 

Tentoonstellingen in musea (bijvoorbeeld Kaas van Dick Matena in het KMSK in 

Antwerpen) en striprubrieken en – recensies in kranten zijn allemaal indicatief voor 

de opmars van de GN in het culturele veld. 

Ook de academische wereld blijft niet achter. Lefèvre (2008) maakt melding van 

academische benaderingen van het genre als The Comics Journal, The International 

Journal of Comic Art en Comic Art. Vanaf de jaren 1990 worden aan Amerikaanse 

universiteiten veel meer doctoraten over strips gemaakt dan ooit tevoren. (Lefèvre 

2008: 111) Ook hoogleraar aan de KULeuven Jan Baetens weet mij te vertellen dat er 

veel meer interesse blijkt te zijn voor GNs door het groeiende aantal academische 

papers in Amerika. Het komt ook meer en meer aan bod in de lessen en meer 

studenten wijden er hun scriptie aan. Voor Baetens is het duidelijk dat er een 

onomkeerbare tendens is in de integratie van de GN en strip in de literatuur. 

(interview: zie bijlage) 

 
 

 
 
 3.1.2. Literaire prijzen 
 

Het behalen van literaire prijzen door GN’s kunnen we ook zien al seen sterk 

statement dat de GN wel degelijk een literaire waarde heeft. Art Spiegelman was de 

eerste die deze grote eer te beurt viel in 1992. Hij won met Maus de Pulitzer Price for 

Fiction, een hoog aangeschreven literaire prijs die nog nooit aan een strip was 

uitgereikt. Spiegelman kreeg hiermee een onsterfelijke status en vormde een 

inspiratie voor een hele generatie schrijvers en kunstenaars na hem. Tot op de dag 

van vandaag blijft deze verwezenlijking van Spiegelman het absolute hoogtepunt in 

de geschiedenis van de GN. Na Spiegelman volgde nog Gene Yang met American 

Born Chinese die werd genomineerd voor een National Book Award en Fun Home 

van Alison Bechdel dat door weekblad Time werd uitgeroepen tot het beste boek van 

2006. 
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Ook de nominatie van Marc Legendre voor de Libris Literatuurprijs in 2008 voor zijn 

GN Verder, was een duidelijke indicatie dat het genre toch meer serieus genomen 

wordt door de literaire wereld. Het was bovendien de eerste keer dat een beeldverhaal 

de shortlist haalde voor een literaire prijs in het Nederlandstalige gebied. Hoewel de 

meningen over de kwaliteit van Verder uiteenliepen, kan men niet ontkennen dat de 

GN op deze wijze zijn verdiende plaats in de schijnwerpers heeft gekregen. En dat kan 

niet anders dan positief zijn voor de promotie van het genre. Jurylid Marc Reynebeau 

(Interview:zie bijlage) wijst ook op de educatieve functie van de longlist: 

 
 

De longlist (ik geloof 18 titels) had een ietwat educatieve functie: tonen welke 
interessante boeken er allemaal zijn verschenen in 2007, waarvan er nogal wat tussen 
de plooien zijn gevallen in de kritiek (en in de boekhandel). De shortlist wilde alleen 
de, naar het oordeel van de jury, zes allerbeste boeken eruit halen, volgens absolute 
kwalitatieve criteria, zonder enige educatieve of andere bedoeling. Daar was kwaliteit 
het enige criterium, ongeacht het soort tekst. Voor de longlist was het in die zin 
gemakkelijk omdat een pak boeken kwalitatief heel dicht bij elkaar in de buurt lagen 
en daardoor konden we, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, gemakkelijk die 
boeken eruit halen die volgens ons meer aandacht verdienden. Eigenlijk was het zelfs 
bij de samenstelling van de longlist helemaal niet de bedoeling om de graphic novel 
extra aandacht te geven. We vonden alleen dat dit specifieke boek, dat weinig literaire 
aandacht heeft gekregen, wel degelijk tot de betere boeken van het jaar behoorde. En 
dat kwam ons goed uit, omdat we daarmee een onderbelicht boekensegment onder de 
aandacht konden brengen. Maar het ging ons wel degelijk om dat ene boek, niet om 
het genre op zichzelf. (Reynebeau) 

 

Het feit dat Verder uitgegeven is bij de literaire uitgeverij Atlas zit er natuurlijk ook 

voor iets tussen dat deze GN de shortlist haalde. GNs die uitgegeven worden door 

stripuitgeverijen krijgen immers de kans niet om hun publicaties op te sturen voor de 

Libris prijs.  

 
 3.1.3. Literaire uitgeverijen 
 
Een tendens die zich sinds een jaar of vijf aftekent, is het feit dat literaire uitgeverijen 

zich nu ook gaan toeleggen op het uitgeven van GN’s. Uitgeverijen als Atlas, De 

Bezige Bij, Athenaeum Polak & Van Gennep en Podium hebben al GNs opgenomen in 

hun catalogus.Het feit dat een bepaalde GN in de boekhandel ligt, hangt ook nauw 

samen met de uitgeverij waar het uitgegeven wordt. Literaire uitgeverijen hebben 

namelijk betere contacten met boekhandels dan de kleinere stripuitgeverijen. 
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Algemene boekhandels zullen ook sneller iets opnemen wat verschijnt bij een literaire 

uitgeverij dan een stripuitgeverij. De literaire uitgeverij Atlas heeft al sinds 2003 een 

aparte fondslijn met GN’s en andere literaire stripverhalen. Zij hebben dan ook wel 

de luxe als grotere uitgeverij om mooie boeken uit te geven met iemand als Hans 

Enters die zelf volledig achter deze GN-lijn staat. Atlas noemt deze lijn “een van de 

snelst groeiende en nog steeds in populariteit toenemende fondslijn binnen Atlas”. 

Bij literaire uitgeverijen die GN’s uitgeven, zijn er twee strekkingen die 

samenvallen met het onderscheid tussen GN’s en verstrippingen. Er zijn de literaire 

uitgeverijen, zoals Atlas en uitgeverij Podium, die de mogelijkheid hebben om het op 

te nemen in hun fonds met uiteraard ook mensen binnen die uitgeverijen die er 

volledig achterstaan en er voldoende kennis van hebben.  Chemogirl van Marisa 

Acocella Marchetto bij Cargo( imprint van De Bezige Bij), Kraut van Peter Pontiac en 

Exit Wounds van Rutu Modan bij Podium en Je geld of je leven van Barbara Stok bij 

Nijgh & Van Ditmar zijn nog enkele voorbeelden van GN’s uitgegeven bij literaire 

uitgeverijen. 

Daarnaast heb je de klassieke literaire uitgeverijen als de Bezige Bij en Athenaeum 

Polak & Van Gennep die de verstrippingen van Dick Matena uitgeven. Kort 

Amerikaans en De Avonden bij De Bezige Bij en Kaas en Het Dwaallicht bij 

Athenaeum Polak & Van Gennep.  Deze beeldromans worden uigegeven bij deze 

uitgeverijen enkel omdat de originele schrijver bij de bijhorende uitgeverij zit. Zij 

zullen zich, naar eigen zeggen, ook niet zo snel toeleggen op GN’s. 

Matena’s verstrippingen zijn enorm populair bij het grotere publiek, wat de stap naar 

de GN dan ook heel wat kleiner maakt. Hij heeft de deur op een kier gezet voor de 

GN-productie en is er mede verantwoordelijk voor, dat nu ook literaire uitgeverijen 

zich zijn gaan interesseren in het genre. Dat vertelde Matena mij ook in het interview 

dat ik van hem aflegde (zie bijlage): 

 

Maar dan nog, is dat wel degelijk een deur die ik op een kier heb gezet, via de Bezige 
Bij en De avonden. Dat is de enige credit die ik echt neem. Voor wat er tussen 2001 en 
nu is gebeurt, het feit dat GNs nu bij literaire uitgeverijen binnen geraken, is wel 
degelijk mijn verdienste. Ik heb in ieder geval voor die verandering gezorgd. Daar is 
het allemaal uit voortgekomen. De bewerking die ik maakte, was zo goed gelukt, van 
zo’n niveau en integriteit dat het meteen ook de maatstaf geworden is. Daardoor werk 
ik van de ene dag op de andere daar heel serieus mee genomen. Er werd niet aan 
getwijfeld of getornd. Ik hoorde plotseling bij de literaire wereld. En dat heeft mij het 
meest verrast. Dat is ook de reden waarom er opeens alles kon, dat het begon open te 
breken. Ik heb iets toegevoegd aan een vak waarvan iedereen dacht dat er niets meer 
aan toe te voegen kon worden. Daarom wilde ik voor Kaas ook dat boekformaat zodat 
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mensen hem in de kast kunnen zetten naast hun andere romans. Ik heb in ieder geval 
voor de geïnteresseerden de weg gewezen en staat de deur nu opeens meer open voor 
publicatie mogelijkheden. En in Knack las ik dat ik “de wandelende reclame voor 
zowel de strip als de literatuur” was, en dat is het mooiste wat er ooit over mij gezegd 
werd.  

 
 
 
 3.1.4. Boekhandels 
 
 
Boekhandels vormen een belangrijke schakel naar het groter publiek toe. Vanaf het 

moment dat de meerderheid van de boekhandels GN’s gaan opnemen, is er een 

grotere mogelijkheid dat het bij het ruimer publiek zal doorbreken. Maar uit een 

rondvraag die ik voor mijn stage bij Boek.be deed, blijkt dat de meeste boekhandels 

niet voldoende op de hoogte zijn van de aanbieding van GN’s. Zij zien er de kans ook 

niet echt van in omdat de vraag ernaar zeer beperkt is. Vaak verwijzen zij klanten die 

er toch naar vragen door naar stripspeciaalzaken. De plaatsing van GN’s zorgt ook 

wel eens voor problemen. Grotere formaten passen bijvoorbeeld niet in de rekken en 

sommige boekhandels geraken er niet uit of ze GN’s tussen de gewone romans 

moeten plaatsen of ze hen beter plaatsen in een apart rek. Opvallend is wel dat de 

boekhandels die wel GN’s aanbieden, enkel die exemplaren binnenhalen die 

verschijnen bij de klassieke uitgeverijen en dan vooral uit de fondslijst van uitgeverij 

Atlas. Deze uitgeverijen hebben dan ook betere contacten met de algemene 

boekhandels, terwijl de meeste boekhandels geen contacten hebben met de kleinere 

alternatieve stripuitgeverijen en dus ook niet op de hoogte zijn van hun aanbiedingen. 

Vaak is het ook zo dat boekhandels enkel GN’s verkopen die heel bekend zijn, zoals 

Persepolis of Maus, en die vaak in de media komen. Soms worden ze ook aangekocht 

op aanvraag van de klant. 

Als je een ruim aanbod aan GN’s zoekt, moet je naar een stripspeciaalzaak gaan. 

Maar voor veel mensen is de drempel nog te groot om een stripwinkel binnen te gaan. 

De meerderheid van de stripspeciaalzaken geeft dan ook aan dat als de GN een groter 

publiek wil bereiken, die in de boekhandel zou moeten liggen. De grote meerderheid 

van de mensen heeft de GN nog niet ontdekt omdat hij nog niet voldoende 

aangeboden wordt in boekhandels. Het zou voor de stripwinkels ook positieve 

gevolgen kunnen hebben als het grote publiek de GN ontdekt in de boekhandel. Als 

zij meer informatie wensen of een ruimer aanbod, zullen ze sneller een 

stripspeciaalzaak binnenstappen. 
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 4. DEFINITIE VAN DE GRAPHIC NOVEL  

 

4.1. Benaming: What’s in a name 

 

Om tot een algemeen gangbare definitie te komen van een graphic novel is het 

belangrijk om eerst de benaming zelf onder de loep te nemen. De naam ‘graphic 

novel’ zorgt voor heel wat verwarring en vormt voor vele mensen een struikelblok. 

Naast de vele vooroordelen die erover bestaan in media en onder publiek, is het ook 

onderwerp van discussie onder stripauteurs zelf. De term ‘graphic novel’ blijkt een 

erg problematische term te zijn aangezien er zoveel verschillende opvattingen en 

invullingen bestaan over wat hij precies inhoudt. Bovendien is lang niet iedereen te 

vinden voor deze benaming, die volgens sommigen wat ongelukkig gekozen is.  

Binnen verschillende taalgebieden kan de benaming ‘graphic novel’ ook 

verschillende ladingen dekken, vaak vanwege een veelal subjectieve beoordeling over 

de kwaliteit van stripverhalen in het algemeen. Men kan zeggen dat ‘strip’ de meer 

algemene naam is die gebruikt wordt en binnen dit medium van de strip kunnen we 

een onderscheid maken tussen verschillende genres. Een van die genres is de GN.  

 

 
Strip(medium) 

Krantenstrip Stripreeks Cartoon Graphic novel Verstripping 

Educatief Historisch Autobiografie Reportage 

... 

... 
 

Afbeelding 6: Schema Stripmedium: door Sanne Geerts 
 

 

 

Deze term ‘graphic novel’ wordt vaak gebruikt om een onderscheid te maken met 

gewone strips die de negatieve connotatie met zich meedragen van humoristische of 
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kinderlectuur. De GN behandelt dus  meer serieuze thema’s voor volwassenen en is 

van een betere en vaak ook meer literaire inslag is dan de traditionele stripreeksen. 

Uit de vele interviews die ik afgenomen heb, kwam naar voor dat de benaming 

‘GN’ vaak gebruikt wordt als marketing term door literaire uitgeverijen omdat dit 

beter zou verkopen. Uitgeverij Atlas heeft het daarentegen over de ‘literaire strip’ om 

een kwaliteitslabel mee te geven naar boekhandels toe. Het gebruik van dit synoniem 

maakt de verwarring echter alleen maar groter, me dunkt. De term GN wordt ook wel 

te pas en te onpas gebruikt voor alles wat maar in de buurt komt van iets ‘grafisch’, 

net omwille van de verkoopbaarheid van de marketing term.  Bijvoorbeeld gebruikt 

uitgever van kinderboeken/prentenboeken Clavis de term ook voor grafische 

ontwerpen, covers bij prentenboeken voor kinderen, dus niet enkel voor volwassenen. 

“Het is een Engelse term die breed kan worden ingevuld, een ‘novel’ is immers een 

leesboek en ‘graphic’ betekent grafisch”, aldus uitgeverij Clavis.  Het lijkt er echter op 

dat de term al te gemakkelijk wordt gebruikt enkel om  een internationaal publiek aan 

te spreken. 

Wanneer we de term nu opsplitsen en naar de letterlijke betekenis gaan kijken, 

komen we  een hele stap verder in het opstellen van een definitie. Het eerste deel 

‘graphic’ spreekt voor zich, we hebben hier te maken met strips en daar komen 

illustraties of allerlei afbeeldingen bij kijken, vandaar ‘graphic’. De Nederlandse 

vertaling hiervan, ‘grafisch’, ligt ook voor de hand. We moeten de verschillende 

vormgevingen echter niet beperken tot enkel illustraties of tekeningen, ook foto’s, 

collages of “found objects” worden gebruikt in GN’s.  

Daarnaast  merken we op dat de Engelse term ‘graphic’ nog een andere connotatie 

met zich meedraagt die verwarrend kan zijn voor de algemene perceptie van de 

graphic novel.  ‘Graphic’ betekent namelijk ook ‘expliciet’, ‘extreem’ of  ‘in your face’, 

bv. een expliciete beschrijving van een pornografische of sadistische scène. Auteur en 

striprecensent Paul Gravett wijst op deze dubbelzinnige naam (die trouwens 

aanleiding geeft tot nog meer vooroordelen) en formuleert het als volgt in Graphic 

Novels (2005: 8): ‘Ask people about Graphic Novels and some will say immediately, 

“Oh, you mean porn.”’ Stripcriticus Douglas Wolk verwoordt het zo:  “It has the 

unfortunate resonance of “graphic” with the way it tends to be paired with “sexuality” 

or “violence”. (Wolk 2007: 62) 

Het tweede deel ‘novel’ kan hier echter voor wat tegengewicht zorgen en was 

oorspronkelijk  bedoeld voor de opwaardering van het genre. Het klinkt  beter in de 
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mond, tilt het product op een hoger niveau en haalt de GN uit de sfeer van de 

negatieve connotaties. Is dit terecht ? Is dit wel een ‘roman’? Voldoet de GN ook aan 

de criteria waaraan een roman moet voldoen? Is de GN de term ‘novel’ waard of 

wordt het enkel gebruikt als kwaliteitslabel? We moeten eerst nagaan wat een roman 

precies is. Wat zijn de criteria waaraan moeten voldaan worden voor we van een 

roman kunnen spreken.  

Uit het Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek (2002) leren we dat de term 

roman een grote verscheidenheid aan (proza-)teksten kan aanduiden die overwegend 

van fictionele aard zijn en langer in omvang dan een kortverhaal of novelle. Hierbij 

moet gezegd worden dat er eveneens romans zijn die je als non-fictie kan 

bestempelen of die erg kort in omvang zijn of opgesteld in versvorm. Met deze 

uitzonderingen mag het  al meteen duidelijk zijn dat de roman als een literair genre 

op zichzelf al een uitzondering vormt. Het genre houdt zich niet aan vastliggende 

regels, structuur, stijl of onderwerp maar het is een enorm omvangrijk en open 

begrip. Naast de lengte als criterium worden meestal ook inhoudelijke argumenten 

naar voren geschoven in de definitie van een roman. Een roman heeft een plot met 

een diepere uitwerking en ontwikkeling van personages en thema. Het bezit ook een 

bepaalde gelaagdheid waardoor een roman diepgravender is dan een kortverhaal. 

Hiermee kunnen we meteen al een parallel trekken met een GN en een klassiek strip-

verhaal. Een klassieke strip  is eerder te vergelijken met een kortverhaal omwille van 

zijn lengte en zijn minder uitgewerkte personages, thema’s en plot. Een GN 

daarentegen is uitgebreider van lengte waardoor er ook meer ruimte is voor de 

psychologische ontwikkeling van de personages. De thema’s en de plot die behandeld 

worden in een GN zijn eveneens verder ontwikkeld en bezitten een zekere 

gelaagdheid. Deze criteria zal ik verderop in dit hoofdstuk dieper uitwerken. 

 De som van de twee delen, die afzonderlijk  een zeker aanzien hebben, zorgen 

echter niet meteen voor een hoogstaand geheel. Art Spiegelman, de man die het genre 

groot maakte met Maus en die daarmee de Pulitzer Prijs won, heeft de benaming al 

meermaals in twijfel getrokken. In de inleiding van Paul Austers  visueel 

geadapteerde roman City of Glass betreurt de auteur de tweeledigheid  van de naam 

‘Graphic Novel’ alsof de som van de twee delen, die apart gezien een zeker aanzien 

hebben, opeens een hoogstaand geheel zouden vormen: 
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A" Graphic Novel!" Bah! […]  
In the mid '80s some well-intended journalists and booksellers tried to 
distinguish a handful of book-format comics from other, less ambitious, works 
by dubbing them "graphic novels." But even though my own book, Maus, was 
partially responsible for making bookstores safe for comics, the new label 
stuck in my craw as a mere cosmetic bid for respectability. Since "graphics" 
were respectable and "novels" were respectable (though that hadn't always 
been the case), surely "graphic novels" must be doubly respectable! 
(Spiegelman 2003: 1) 

 
 
 
 

4.2. Criteria 

 
Over de benaming zal altijd discussie blijven bestaan, maar het staat wel vast dat de 

naam ‘graphic novel’ toch het meest blijft hangen. Over de criteria kan ook 

onenigheid bestaan, maar hier probeer ik mijn  eigen voorwaarden naar voren te 

schuiven die in de theoretische werken en interviews het vaakst terugkwamen en het 

meest met elkaar overeenstemden. Deze heb ik samengebracht om uiteindelijk tot 

een hanteerbare definitie te komen. Hieronder heb ik de criteria opgesplitst volgens 

twee algemene kenmerken, namelijk intrinsieke en extrinsieke kenmerken. En samen 

met het concept van de auteur vormen zij de definitie van een GN. Ten slotte zal ik 

deze voorwaarden toetsen aan de criteria van de roman. 

 

 
4.2.1. VORMGEVING: Extrinsieke karakteristieken 

 
4.2.1.1. Formaat  

 
Een eerste indruk maken kan je geen twee keer en daarom is het belangrijk dat die 

eerste indruk die je nalaat een goede is. Om die reden ga ik eerst in op de meest 

zichtbare, namelijk de uiterlijke, kenmerken die een GN van een klassieke strip 

onderscheiden. Deze visuele kenmerken zijn dan ook het eerste wat in het oog springt 

bij de lezers. En aangezien lezers voor hun eerste indruk vaak afgaan op de cover of 

dikte van een boek, kan men zo al een bepaalde doelgroep lokken.  

Een eerste en zeker niet onbeduidend criterium voor een GN is dat het moet 

uitgebracht zijn in boekformaat. Dit is een meteen ook een belangrijk en opmerkelijk 

verschil met het klassieke stripverhaal en - formaat met zijn bekende, bijna iconische 
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afmetingen. Wie aan een strip denkt, ziet meteen de klassieke vorm van de strip voor 

zich verschijnen, namelijk een lang, dun A4 – exemplaar. De GN wijkt doelbewust af 

van dit stripformaat en wordt uitgebracht in boekformaat. Het profileert zich 

daarmee meer als een boek dan als strip. Dit boekformaat kwam de marketing van 

het product ten goede. Het zag er nu niet alleen uit als een boek, het was ook bedoeld 

om naast andere literaire romans in de boekenkast te zetten. De GN heeft wat 

omvang betreft dus meer weg van een roman (klein, dik) dan van een strip (lang, 

dun). Vanuit commercieel oogpunt lijkt het een bewuste keuze van (literaire) 

uitgevers om GN’s uit te brengen in een kleiner boekformaat om die beter te 

promoten en te verkopen als romans. Hiermee wordt immers een heel nieuwe 

doelgroep, namelijk een volwassen en literair publiek, aangesproken.  Dit was Will 

Eisner en zijn uitgever in 1978 ook al niet ontgaan. Door de strip A Contract with God 

niet enkel uit te geven in boekformaat maar op de cover ook expliciet te vermelden 

dat het om een ‘Graphic Novel’ ging, maakten ze een verstandige zet. In één 

oogopslag kreeg deze GN met zijn vernieuwde vorm een kwaliteitslabel opgeplakt op 

de omslag. Eisner wilde immers een ruimer publiek aanspreken en zich afzetten van 

de klassieke strip. Dit was nu mogelijk geworden enkel en alleen al door zijn formaat.  

De afmetingen van dit boekformaat liggen, net zoals bij romans en andere boeken, 

ook bij de GN niet vast. Dit geeft auteurs en uitgevers een grotere vrijheid om te 

spelen met de vormgeving wat uiteraard een sterk punt is bij dit grafische genre. In 

alle maten en vormen zijn er wel GNs te vinden, voor ieder wat wils. Het is dan ook 

een uitstekend lokmiddel om een ander soort publiek dan het traditionele 

strippubliek aan te trekken. Om de GN een kwaliteitsvollere uitstraling te geven, 

wordt niet alleen het klassieke stripformaat aangepast, ook aan de vormgeving in het 

algemeen wordt er bij een doorsnee GN dus meer aandacht besteed. Ze zijn vaak 

beter en artistieker vormgegeven en maken daarnaast ook gebruik van een kwalitatief 

betere en dikkere papiersoort. En spijtig genoeg wordt er ook wel eens misbruik 

gemaakt van de vormgeving en het formaat om een gewone, klassieke strip de 

uitstraling te geven van een GN, zoals bijvoorbeeld de klassieke superheldenstrips 

gebundeld in boekformaat met hardcover, Watchmen of The Dark Knight Returns. 

Zoals altijd zijn er ook uitzonderingen die de regel bevestigen. Zo is er De Maagd 

en de neger van Judith Vanistendael. Haar debuutstrip is namelijk uitgegeven in 

stripformaat, maar dit is nog geen reden om het meteen uit te sluiten als GN. Het past 
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wel binnen de andere opgestelde criteria die hieronder nog aan bod komen. Het 

boekformaat op zich is dus geen absolute voorwaarde om tot GN gerekend te worden. 

 

 
  4.2.1.2. Lengte 

 

Bij de positionering van een klassieke GN tegenover een stripalbum is niet enkel het 

formaat  van belang, ook de lengte heeft een rol gespeeld in de ontwikkeling van het 

genre. De GN brak op een gegeven moment letterlijk uit zijn voegen en hield geen 

rekening meer met de gestandaardiseerde lengte van de klassieke strip die tussen de 

46 en  64 platen bedraagt. Het Franse striptijdschrift (À Suivre) heeft hierin een 

veelbetekenende rol gespeeld aangezien zij creatieve vernieuwingen op gang brachten 

door het openbreken van de gestandaardiseerde lengte. Het tijdschrift gaf haar 

auteurs namelijk een grote vrijheid inzake de lengte van hun werk, zo weet ook 

stripdocent Lefèvre te melden:  ‘Vooral het maandblad (À Suivre) wil stripromans 

brengen en een bewuste auteurspolitiek voeren. Er worden weinig beperkingen 

opgelegd qua lengte van de verhalen.’ (Lefèvre 2008: 119) Deze belangrijke 

vernieuwing is ook Finet, auteur van het overzichtswerk (À Suivre) … 1978 – 1997, 

niet ontgaan: 

 

Largement acquise aujourd’hui, l’idée d’une BD développée sur des formats longs, 
sans trop de contraintes de pagination, est tout à fait neuve à l’époque. « Nous 
voulions absolument introduire une rupture, sortir des 48 pages standard » ; se 
souvient Louis Gérard. L’archétype de cette nouvelle manière de faire la BD sera la 
magnifique Ici même de Forest et Tardi , développée sur les douze premiers 
numéros d’ (À Suivre) et donc les auteurs eux-mêmes n’ont pas planifié la 
longueur exacte, préférant adapter leurs livraisons au fil de l’inspiration. (Finet 
2004: 17) 
 
 

Bovendien heeft deze vernieuwing belangrijke gevolgen voor de inhoud van de 

verhalen. Doordat men langere verhalen begint uit te werken, is er bijgevolg ook meer 

ruimte vrij voor de ontwikkeling van personages, verhaallijnen en thema’s. Dit komt 

de kwaliteit van het verhaal alleen maar ten goede.  

We kunnen hier de verschillen met de roman en het kortverhaal enerzijds en de 

GN en het stripverhaal anderzijds ook verder trekken. Een GN kan in dit opzicht een 

‘novel’ genoemd worden omdat het net als een roman een langer verhaal heeft dat 

een diepere uitwerking van meerdere aspecten van een verhaal mogelijk maakt. Een 

kortverhaal en een klassieke strip daarentegen zijn doorgaans niet zo diepgaand en 
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hebben minder psychologische diepgang. Bij de GN is er meer ruimte voor 

psychologische diepgang en beter uitgewerkte verhaallijnen en thema’s waardoor er 

ook een grotere inleving of betrokkenheid van de lezer ontstaat. 

Wanneer we de lengte van een GN bespreken en plaatsen tegenover die van een 

stripverhaal, moeten we vaststellen dat er bij de eerste geen sprake is van (schijnbaar) 

oneindig doorlopende series zoals bij de klassieke stripreeksen. Een GN bestaat 

immers uit een afgerond verhaal 4 dat op zichzelf staat of ten minste een verhaal dat 

een duidelijk begin en een einde 5 heeft. Hierdoor is er geen kennis van de 

voorgeschiedenis nodig om het verhaal te begrijpen. Evenmin moet de lezer op zijn 

honger blijven om het vervolg te kunnen lezen. Het hoofdpersonage wordt dus ook 

niet geconfronteerd met een haast oneindig aantal avonturen. In de klassieke 

stripreeksen lijken de hoofdrolspelers daardoor vaak ook statische personages die 

geen ontwikkeling of verandering doormaken. Kijken we bijvoorbeeld maar naar 

Suske en Wiske die er in elk stripalbum net hetzelfde uitzien en gedoemd zijn eeuwig 

jong te blijven.  

De eerste die het aantal vaste bladzijden dat strips normaal bevatten, overschreed 

en hierdoor een hele reeks vernieuwingen op gang bracht was Hugo Pratt met De 

ballade van de zilte zee in 1975. De lengte van het album liet een diepere 

psychologische uitwerking van de personages toe. Bovendien had het verhaalverloop 

een lager ritme dan wat men toen gewoon was in beeldverhalen omdat meer verstilde 

beeldsequenties konden worden gebruikt. Hierdoor kon dan weer meer aandacht aan 

de politieke context en de relaties tussen personages besteed worden. De personages 

waren echter nog niet dynamisch; hun karakter bleef statisch, wat ze ook 

meemaakten. 

Er is geen precieze lengte waaraan de GN moet voldoen en daarom is het aantal 

pagina’s van de verschillende GN’s op de markt ook erg uiteenlopend. Er zijn 

voorbeelden van GN’s die wel meer dan honderden pagina’s tellen. Zo is er Blankets 

van Craig Thompson dat wel bijna zeshonderd pagina’s telt. Of Black Hole van 

Charles Burnes dat ook meer dan driehonderdvijftig pagina’s op zijn teller heeft. 

Maar er zijn evengoed voorbeelden te vinden van GN’s die minder dan vijftig pagina’s 

                                                 
4 Sommige beeldromans  verschijnen als een afgerond verhaal in een beperkt aantal delen. Hierbij 
  denken we bijvoorbeeld aan L’Ascension du Haut-Mal van David B. dat oorspronkelijk in verschillende  
  delen is verschenen, het werd later wel bij elkaar gebundeld en verscheen als één geheel.  
 
5 Dit kan uiteraard ook een open einde zijn. 
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tellen. Het exacte aantal pagina’s kan echter geen criteria zijn om een strip wel of juist 

niet een GN te noemen. Zo ook met romans. 

Ten slotte is de lengte van de GN ook evenredig aan de tijd die je erin moet steken. 

Het maken van een GN is immers een werk van lange adem. Het duurt soms jaren 

voor het af is. Daarom komen er waarschijnlijk ook wel minder op de markt, juist 

omdat het zoveel tijd vraagt om te maken. Charles Burns heeft bijvoorbeeld bijna tien 

jaar aan Black Hole gewerkt. 

 

 
 

 4.2.1.3. Grafische kenmerken 
 
Over de grafische uitwerking van GN’s is heel wat te schrijven, maar vooral dat deze 

niet vast te pinnen is op een bepaalde stijl of techniek. Maar laat dat nu net de sterkte 

uitmaken van dit genre dat zich heeft losgemaakt  van eender welke conventie. Het 

was opnieuw Will Eisner die alle klassieke stripconventies van zich afwierp en met 

een leeg, wit blad op de tekentafel voor zich herbegon en op dit ‘wide-open canvas’ 

een geheel nieuwe en vernieuwende stijl ontwikkelde.  

 

Each story was written without regard to space and each was allowed to 
develop its format from itself; that is, to evolve from its narration.” At last, the 
stories, the content, of comics could indicate their form. Their subjects and 
treatment, their composition and style, were all his to choose. Instead of 
relying on standardized, hard, black outlines and tightly-ruled panel borders, 
he introduced drawings in washes and tones, letting them bloom unconfined 
and floating on pages. (Gravett: 38) 

 
 
 
Eisners stijl was volwassener, losser en soberder van kleur (A Contract with God 

werd volledig in sepia gedrukt) geworden sinds zijn stripreeks The Spirit. Hij wierp  

alle conventies van zich af, maakte tabula rasa en schiep vanuit deze volledige vrijheid 

die hij zichzelf toekende een nieuwe wereld. De vrijere, meer poëtische tekenstijl die 

hij hanteerde vloeide voort uit meer volwassen thema’s die hij nu op papier zette. 

Bovendien kon zijn nieuwe grafische aanpak zich verder ontwikkelen dankzij de 

vrijheid qua lengte die Eisner nu had.  

 
Freed from a limited page count, he let his images grow as big as they needed 
to and used panel borders only as occasional graphic elements; as often as not, 
backgrounds would dissolve into a patch of thin vertical or horizontal slashes, 
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fading from consciousness like the borders of the reader’s visual field. (Wolk 
2007: 171) 
 
 

Een andere, eveneens al wat ouder wordende tekenaar die zijn stijl na een 

jarenlange stripcarrière aanpaste om een GN te maken, kunnen we iets dichter bij 

huis vinden. Willy Linthout tekent al jaren voor de stripreeks Urbanus in een zeer 

overdadige en kleurrijke stijl die erg toepasselijk is voor de kleurrijke figuren die de 

strip vullen. Toen echter het noodlot toesloeg als een donderslag bij heldere hemel 

gooide hij het over een andere grafische boeg voor zijn GN Het jaar van de olifant. 

Het contrast tussen de reeks Urbanus en deze GN kon niet groter zijn. De 

autobiografische vertelling over de zelfmoord van zijn zoon, getekend in Linhouts 

kenmerkende tekenstijl, is opvallend soberder met zwart-wittekeningen die zich veel 

beter lenen tot dit gevoelige thema. In 2008 mocht hij hiervoor de Vlaamse 

Cultuurprijs voor de strip/Bronzen Adhemar in ontvangst nemen . 

 
In deze surrealistische en ontroerende graphic novel probeert het 
hoofdpersonage Karel de brokstukken van zijn leven weer bij elkaar te rapen 
na de zelfdoding van zijn zoon Wannes. De atypische beeldtaal is tegelijk 
nadrukkelijk Vlaams en toch universeel. Willy Linthout maakte een 
aangrijpende en krachtige striproman. (Strip Turnhout) 

 
 
Talloze voorbeelden van GN’s tonen aan dat het genre wat grafische vormgeving 

betreft, gekenmerkt wordt door een buitengewone diversiteit, openheid en 

creativiteit. Het speelt met verschillende stijlen en beperkt zich niet tot uitsluitend 

illustraties zoals de klassieke stripplaatjes. ‘GN’s tonen in hun beeldverwerking een 

oeverloze veelheid aan mogelijkheden. Beelden kunnen gelezen en bekeken worden, 

tweelagig, als narratief of als beeldend element. Verschillende vormen, technieken, 

stijlen, ismen, … bepalen mee de grafische roman’ (De Vos e.a. 2008). Niet enkel pen 

of potlood worden als instrument gebruikt door de maker van de GN. Ook van de 

computer of het fototoestel wordt dankbaar gebruik gemaakt om beelden te oogsten, 

te bewerken en op papier te zetten. In zijn GN Verder, genomineerd voor de Libris 

Literatuur Prijs 2008, maakt Marc Legendre gebruik van foto’s, bewerkte foto’s of 

beelden, found objects, collages en filmbeelden.  
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Afbeelding 7: Marc Legendre, Verder, 2007. 

 

Ook Alice in Sunderland van Bryan Talbot heeft een aparte vormgeving en maakt 

gebruik van een mengeling aan beeldmateriaal en verschillende stijlen en technieken. 

In GN’s als Kraut of Gemma Bovery breekt de tekst dan weer volledig los uit de 

klassieke plaatjesindeling. Posy Simmonds gebruikt voor haar moderne versie van 

Madame Bovary grote hoeveelheden tekst die ze in meerdere paragrafen op bijna 

elke pagina zet. Daarbij komen ook nog Gemma’s handgeschreven 

dagboekfragmenten, getypte brieven, krantenartikels, vastgoedadvertenties en zelfs 

een pagina uit het originele boek naast de gebruikelijke tekst – en gedachteballons.

 
Afbeelding 8: Posy Simmonds, Gemma Bovery, 2005. 
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Het is ondertussen al duidelijk geworden dat de GN geen helder afgebakende 

grafische stijl bezit, maar juist wordt gekenmerkt en kracht wordt bijgezet door de 

grote diversiteit. Dit alles kunnen we ook kaderen binnen de discussie die soms 

gevoerd wordt over de tegenstellingen tussen de meer alternatieve strip of GN en de 

commerciële strips. Tekenaars van GN’s hebben een grotere artistieke vrijheid wat 

zich weerspiegelt wordt in hun stijl. Tekenaars die werken in een studio voor een 

commerciële strip (Bijv. Suske en Wiske, Kiekeboe,…) hebben niet deze vrijheid en 

moeten zich houden aan de opgelegde tekenstijl.  

De opkomst van de GN, die overwegend gericht was op een volwassen publiek en 

meer serieuze en diepgravende onderwerpen aan bod liet komen, leidde  ook tot  een 

nieuwe beeldtaal  die dit ambitieuze genre een extra dimensie gaf. Een beeldtaal die 

net als de thema’s niet meer zo oppervlakkig bleef maar dieper ging en daarbij 

treffende symboliek kan bloot leggen. In Een indruk van echtheid beschrijft Joost 

Pollman dit  aan de hand van Baudoin’s Le Voyage waarin een mooie, beeldende 

symboliek te vinden is. We volgen het verhaal van een man waarvan we de gedachten 

figuurlijk kunnen aanschouwen. Baudoin tekent zijn hoofdpersonage met een open 

geest waarin gedachten ingetekend staan.  

 
Het meest ambitieus is de ‘literaire’ strip, die thema’s aansnijdt die nieuw zijn voor 
het medium en daardoor op het probleem stuiten dat de beeldtaal die nodig is om die 
thema’s weer te geven, nog moet worden uitgevonden. In het boek De reis van de 
Franse tekenaar Baudoin wordt een psychose aanschouwelijk gemaakt door uit het 
schedeldak van de hoofdpersoon boten en takken, stenen en vogels, meisjes en kooien 
te laten groeien. Zijn kruin is in voortdurende staat van metamorfose of vervloeit zelfs 
geheel met de achtergrond. Omdat de man zichzelf niet kan bevatten, bevat hij de hele 
wereld. (Pollman 2005: 22) 
 

 

 
Afbeelding 9: Edmond Baudoin, De reis, 2000. 
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Ook in L’Ascension du Haut-Mal van David B. treffen we een beeldende symboliek 

aan die iets nieuw toevoegt aan het aangrijpende autobiografische verhaal over de 

slepende ziekte (epilepsie) die zijn broer en het hele gezin in zijn greep houdt. 

Doorheen het hele verhaal wordt de epilepsie afgebeeld als een monster, een 

kronkelende Chinese draak die opduikt vanuit het niets. Deze gluiperige slang is een 

erg krachtig symbool voor de sluipende ziekte waarmee het hele verhaal is 

doorwrocht. Verder zit het hele boek vol van deze beeldende symboliek die een extra 

dimensie toekent aan het geheel. 

 

 

 
Afbeelding 10: David B., L'Ascension de Haut-mal, 2005. 

 

 

Tot slot kunnen we nog een opvallend kenmerk aanhalen dat vaak voorkomt 

bij GN’s. Er is vaak sprake van zwart-wit tekeningen, maar dit is geen absolute 

voorwaarde. Het is opnieuw Hugo Pratt met de Ballade van de zilte zee, dat op 

grafisch vlak zeer vernieuwend was, die deze ontwikkeling op gang heeft gebracht. 

Pratts stijl was op zijn minst minimalistisch te noemen. Zijn tekeningen bestonden 

uit inktvlekken tegen een witte achtergrond, die samen een beeld vormden. De 

achtergronden werden tot een minimum beperkt, waardoor de fundamentele 

eenzaamheid van de personages nog extra werd benadrukt. Daarnaast laste Pratt, 

zoals vermeld, ook verstilde beeldsequenties in, waardoor de sfeerschepping 

domineerde op het verhaal. (Groensteen 2003: 15) Al deze kenmerken, die door Pratt 
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in het medium werden geïntroduceerd, zouden de stripromans van (A Suivre), en dus 

de GN jaren later sterk bepalen. 

De vaak voorkomende zwart-wittekeningen zijn dus een erfenis van Pratt en de 

bewuste keuze voor de zwart –wit esthetiek bij het striptijdschrift (A Suivre). Als men 

dus al van een welbepaalde stijl kan spreken bij een GN, dan zal dit er eerder één zijn 

met weinig overdaad en kleur, eerder sober opgevatte kunstwerken in zwart–wit. Ook 

Will Eisner paste in deze traditie. 

 

 
De gelaatsuitdrukkingen van zijn personages en zijn zwart-witstijl werden zijn 
handelsmerk. Kleur zou de lezer alleen maar afleiden, meende Eisner, terwijl 
zwart-wit het verhaal beter tot zijn recht laat komen. Samen met zijn 
meesterlijke schaduw - en lichttechnieken kregen de verstilde, sombere 
beelden er een opvallend sinistere, en vooral ook kunstzinnige sfeer door. 
(Meesters 2008: 39) 

 
 
 
Het is zeker niet zo dat een eerdere sobere en simpele stijl iets afdoet van de kwaliteit. 

Of zoals Scott McCloud het verwoordde: ‘A simple style doesn’t necessitate a simple 

story (eg Maus).’ (McCloud 1993: 45) In Amerika komt de zwart – wittekenstijl dan 

weer voort uit de traditie van de underground comix van de jaren zestig, dat was hun 

kenmerkende stijl. Ze wilden zich af zetten tegen de mainstream strips die kleuren 

gebruikten. Er is ook een sterk vermoeden dat zijn dan weer hun inspiratie hiervoor 

haalden bij de houtsneden en lino’s van Frans Masereel en Lynd Ward, die ook deze 

kenmerkende zwart-witstijl hadden. 

Samenvattend, kunnen we stellen dat het grafische aspect van de GN gekenmerkt 

wordt door een grote diversiteit en artistieke vrijheid. Veel meer dan bij het klassieke 

stripverhaal kunnen tekenaars van GNs hun creativiteit de vrije loop laten gaan. De 

minder klassieke tekeningen, zonder al te veel overdadige en felle kleuren, lenen zich 

misschien ook meer tot de volwassen thematiek die aan bod komt. 
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4.2.2. INHOUD: Intrinsieke karakteristieken 
 
 
Hierboven hebben we al een uitvoerig beeld opgebouwd hoe een GN eruit ziet en wat 

de extrinsieke kenmerken zijn die we hanteren voor de afbakening van een GN. 

Willen we toch grondig te werk gaan in het opstellen van een definitie, lijkt het 

aangewezen om vervolgens de intrinsieke karakteristieken van het genre onder de 

loep te nemen. Net zoals hierboven zal ik deze criteria verifiëren door in te gaan op de 

wezenlijke verschillen met de traditionele stripverhalen en toetsen aan de criteria 

waaraan een roman herkend wordt. Hiervoor zal ik enkele begrippen hanteren uit de 

verhaalanalyse, namelijk thema, personages, gelaagdheid, tijd en ruimte. 

 
 
 

4.2.2.1. Thematiek 
 
Van zolang de strip bestaat, heeft dit medium te kampen gehad met vooroordelen en 

heeft het moeite om enkele negatieve connotaties van zich af te schudden. Ofwel 

wordt het gezien als een stripverhaal enkel bedoeld voor kinderen, die nog niet aan 

het lezen van boeken toe zijn, ofwel worden ze in het vakje ‘humoristisch’ geplaatst. 

Een strip kan echter zoveel meer zijn dan dat. Sinds de opkomst van de GN is het uit 

zijn kinderschoenen gegroeid en is het bezig volwassen te worden. Het genre heeft 

bovendien ook bewezen dat het alle mogelijke onderwerpen aankan.  

Zoals eerder al vermeld, kwam er vanaf het einde van de jaren zeventig vanuit 

Frankrijk een nieuwe tendens op gang die ervoor zorgde dat de strip het pulpniveau 

oversteeg. Men wilde het medium in zijn volle potentieel laten floreren en verder 

opentrekken door een breder publiek aan te spreken. Er werden strips gemaakt die 

geheel nieuwe kwesties aankaartten die ook volwassenen konden aanspreken. Deze 

betere strip kwam uit Frankrijk  en  hoefde absoluut niet onder te doen voor het werk 

van de Amerikaanse stripauteurs. De nieuwe ontwikkelingen kwamen er dus 

grotendeels onder invloed van het striptijdschrift (A Suivre) dat in 1978 zijn eerste 

nummer uitbracht. Het nieuwe striptalent rond dit tijdschrift ijverde naar een 

ambitieuzere ingesteldheid van het genre en zij wilden daarom meer aandacht 

besteden aan de kwaliteit van de verhalen. Zij haalden inspiratie bij de roman want ze 

wilden de literaire toer op gaan en zich toeleggen op het maken van 
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ontwikkelingsromans in het GN – genre. Ze gingen hun werk dan ook ‘roman en BD’ 

noemen.  

  Will Eisner was inmiddels ook op zoek gegaan naar een meer kwalitatieve strip 

met een thematiek die beter aansloot bij een volwassen publiek. Zijn scenario’s 

draaiden ook niet langer rond het concept van een reeks waarin de held (The Spirit) 

centraal stond. A Contract with God beschreef het leed en de hoop van het echte 

leven en bewees dat het stripboekgenre alle onderwerpen aankon – en op een subtiele 

en volwassen manier. (Chinn 2005: 6) Dat het alledaagse leven en al wat daarbij 

komt kijken als thematiek van een stripverhaal kon gebruikt worden was daarvoor 

ondenkbaar geweest.  In het vier verhalen tellende boek staat de zelfkant van de 

maatschappij centraal. Hoofdrolspelers zijn arme mensen, Joden, of mensen die zich 

op de onderste treden van de maatschappelijke ladder proberen staande te houden. 

De gore huurkazernes in de Bronx, en in het bijzonder Dropsie Avenue, vormen het 

weinig opwekkende decor. (De Weyer 2008: 39) Ook Will Eisner wilde net als 

Mougin een werk maken dat dieper inging op een complexere thematiek en nauw 

aansloot bij literatuur. 

 

Eisner laat in A Contract with God een harde buurt zien met bewoners die het 
slachtoffer worden van seks, agressie, drank, armoede en macht. Hij brengt 
het leven op Dropsie Avenue op rauwe wijze in beeld. Eisner streefde ernaar 
om met de graphic novel de literatuur te benaderen. Hij was vastbesloten aan 
te tonen dat strips, die in die tijd werden gezien als voer voor non-
intellectuelen, literairder waren dan tot dan toe werd aangenomen. (De Weyer 
2008: 39) 

 
 
Na het grote succes van zijn klassieke avonturenreeks The Spirit had Eisner zich 

enkele jaren teruggetrokken uit de stripwereld. Maar juist deze periode bracht hem 

tot  bezinning en leidde tot vernieuwde inzichten in het medium. ‘Het is nu eenmaal 

zo dat gedurende een periode van kunstzinnige of literaire ontwikkeling, de 

betrokkenen om iets strijden, maar dat ze niet de totale ontwikkeling zien.’ (De Weyer 

2008: 39) Het belang van een volwassen thematiek om het genre te laten groeien, 

was ook hem niet ontgaan: ‘de toekomst van de grafische novelle’, zo noteerde hij in 

zijn boek Comics and Sequential Art, ‘ligt in de keuze van wereldwijde thema’s en de 

vernieuwing van de tekenstijl.’ Dat zijn boeken zelden of nooit in kinderhanden 

terechtkwamen, deerde hem niet. Het ontlokte hem de uitspraak: ‘ik ben de enige 

auteur van wie kinderen strips voor hun ouders kopen.’ (De Weyer 2008: 39) Eisner 

vertelde in zijn latere periode verhalen over echte mensen in vaak uitzichtloze 
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situaties waarvoor hij inspiratie haalde uit zijn eigen jeugd en zijn herinneringen. Het 

was hem te doen om menselijke ervaring in zijn (semi-)autobiografische GN’s. Het 

feit dat vele schrijvers voor hun thematiek en hun verhalen vaak teruggrijpen naar 

eigen ervaringen komt later in dit hoofdstuk ook nog uitgebreider aan bod.  

  Met de grandioze comeback van Eisner en A Contract with God werd al 

voldoende duidelijk dat de thematiek in dit nieuwe genre veel verder kon reiken dan 

enkel verhalen over superhelden die de wereld van de ondergang dienden te redden 

en moesten strijden tegen het kwaad. Een andere belangrijke mijlpaal in de 

geschiedenis van de GN en de waardering ervan is zonder twijfel ook het werk van Art 

Spiegelman. Hij heeft de weg helemaal opengelegd voor de GN door een strip te 

maken met de Holocaust als onderwerp. Velen waren er echter niet mee gediend dat 

zo’n gevoelig onderwerp werd voorgesteld in een stripverhaal.  

 
Een vraag die overal in Duitsland ter sprake kwam, was of ik een strip maken 
over Auschwitz niet van slechte smaak vond getuigen. Mijn antwoord was 
telkens: ‘Neen, ik vond dat Auschwitz van slechte smaak getuigde.’ 
(Spiegelman in De Weyer 2008: 20) 
 

 
Spiegelmans Maus werd bekroond met de Pulitzer Prize voor literatuur en bevestigde 

dat deze strip geschiedenis zou schrijven en een inspiratie zou vormen  voor een hele 

nieuwe generatie stripauteurs. Het feit dat Maus bovendien als eerste strip ooit zo’n 

prestigieuze literaire prijs in de wacht kon slepen is op zich al een hele verdienste. 

Het betekende dat het genre eindelijk als volwaardig werd aanzien en een plaats 

verdiende naast andere grote literaire monumenten, zo vindt ook Chip Kidd, 

redacteur van GN’s bij Pantheon: 

 
I truly believe that Spiegelman’s Maus should be shelved next to Elie Wiesel 
and Primo Levi, not next to the X-men. Maus is a Holocaust memoir first and 
a comic book second. ( Chip Kidd 2003 in Time 2003) 

 

Maus kende een wereldwijd succes en de impact van deze GN op het stripmedium 

valt niet te ontkennen. Ook in de academische wereld werd de Holocauststrip het 

onderwerp van onderzoek zonder dat er nog op neergekeken werd. Omdat Maus zo’n 

sleutelpositie inneemt in de geschiedenis van het stripverhaal en meer bepaald van de 

GN, zal ik hier later nog uitgebreider op ingaan in mijn bespreking van Maus. 

  Dankzij Eisner en Spiegelman lag de weg nu helemaal open en konden alle 

onderwerpen aan bod komen. In dat opzicht kan je de vergelijking met literaire 
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romans ook verder trekken, geen enkele onderwerp was nog taboe en de GN ging nu 

ook definitief aan de slag met een hoger gegrepen thematiek.  

 

Eisner en Spiegelman hebben met hun werk een aantal criteria vastgelegd 
waaraan een graphic novel kan worden herkend (niet waaraan hij moet 
voldoen, dat is iets helemaal anders): het zijn historische verhalen, ze snijden 
taboes aan, het zijn persoonlijke belevingen, ze zijn controversieel, ze zijn 
grafisch gedurfd (ze wijken af van de klassieke stripstructuur). En ze gaan over 
politiek. (Van Dievel 2005: 164) 

 
 
Ook oorlog, religie en politiek zijn thema’s die niet worden vermeden. Marjane 

Satrapi’s meesterwerk Persepolis is hier een mooi voorbeeld van. Zij vertelt over  haar 

jeugd tijdens de jaren van Revolutie en het Islamitische fundamentalisme in Iran.  

Politiek en persoonlijke belevingen tijdens deze tumultueuze jaren in haar jeugd 

smelten mooi samen en bieden een breder perspectief voor de historische context.  

  Journalist Joe Sacco weet ook als geen ander de thematiek en problematiek van  

oorlog, religie en politiek in het Midden - Oosten te vatten in zijn algemeen geprezen 

GN Palestine. Literatuurwetenschapper Edward Said had ook niets dan lof voor deze 

stripreportage en plaatste Sacco naast andere grootheden in de literatuur die deze 

thematiek beschreven. 

 

With exception of one or two novelists, no one has ever rendered this terrible 
state of affairs better than Joe Sacco, as he moves and tarries… attentative, 
unaggressive, caring, ironic… a political and aesthetic work of extraordinary 
originality. (Said in Gravett 2005: 68) 

 
 
Palestine toont ons dat zelfs oorlogsverslaggeving in de vorm van een stripverhaal 

eveneens tot de oneindige mogelijkheden van de GN behoort. Sacco stelt al zijn 

journalistieke technieken en talenten in het werk om ons een waarheidsgetrouw 

relaas te bieden van de situatie in dit omstreden oorlogsgebied. Door het medium van 

de strip te kiezen voor dit heikel onderwerp, wilde hij de hele thematiek 

toegankelijker maken en kunnen we het vanuit een ander perspectief benaderen. De 

documentaire behoort sinds Sacco ook niet langer tot onontgonnen terrein voor de 

GN en geeft het opnieuw wat meer aanzien. Ook auteur Tom Naegels toont zijn 

bewondering voor Sacco: 

 

[…] Joe Sacco is een van mijn favoriete schrijvers. Een journalist die zijn 
reportages tekent, een stripauteur die kiest voor oorlogsverslaggeving, het  is 
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zo waanzinnig dat je denkt: dat lukt hem nooit. Strips hebben de neiging om 
hun onderwerp te ‘karikaturaliseren’, hoe realistisch de tekenstijl ook is. Past 
dat wel voor een ernstig onderwerp als oorlog? Joe Sacco ontwijkt die 
valkuilen met verve. Meer, die schijnbare nadelen maakt hij tot sterktes. Waar 
de gewone journalistiek, net door zijn snelheid, vaak oppervlakkig is, kan 
Sacco het zich permitteren om diep op zijn onderwerp in te gaan. … hij 
combineert interviews met persoonlijke reisverhalen en historische 
overzichten. … (Tom Naegels in Stripgids 2: 52) 

 

 

  Nog een bijkomend voorbeeld voor de grenzeloze mogelijkheden die de GN in 

zijn mars heeft en dat het genre een plaats geeft naast zijn literaire  tegenhangers, is 

het theoretische werk van striptheoreticus Scott McCloud. Hij bewijst dat niets te 

hoog gegrepen is voor de GN door zijn theoretische uiteenzettingen over het wezen 

van de strip aan te bieden in de vorm van een stripverhaal. McCloud tekent zichzelf in 

zijn verhandeling als een stripfiguur en spreekt de lezer rechtstreeks aan en neemt 

hem bij de hand doorheen onder andere de geschiedenis van het stripverhaal.  

  Naast de hierboven vermelde thema’s (oorlog, religie en politiek) zijn er nog een 

heleboel die het vermelden waard zijn. Zo zijn er ook GN’s die handelen over kanker, 

zelfmoord, racisme, asielzoekersbeleid en ook over liefde en seksualiteit. Al deze 

voorbeelden tonen aan dat het genre veel dieper graaft dan de klassieke strip en een 

plaats verdient naast zijn literaire evenbeelden. Er zit namelijk een zekere 

gelaagdheid in al deze verhalen waarbij je de verschillende lagen een voor een moet 

ontdekken net als in een roman. 

  Nog een voorbeeld van de grote diversiteit aan thema’s die de GN aankan is het 

werk van Matt Madden. Deze  Amerikaanse tekenaar liet zich inspireren door het 

boek ‘Stijloefeningen’ van de Franse schrijver Raymond Queneau. Daarin vertelt 

Queneau een op zich onbeduidende anekdote op meer dan honderd verschillende 

manieren. Hij varieert telkens zijn stijl of verandert van vertelperspectief. “Dat zou je 

ook perfect in stripvorm kunnen doen” , oordeelde Madden, en ging aan de slag. Het 

resultaat is het boek ‘Exercises in style – 99 ways to tell a story’ , waarin hij 99 

versies van één anekdote in stripvorm weergeeft. Het is een weergaloos spel met de 

mogelijkheden van het medium beeldverhaal. (Stripgids 2: 39)Alle soorten stijlen 

doet hij aan: vanuit subjectief oogpunt, perspectief van ander personage, een 

monoloog, in de vorm van een palindroom, retrospectief,… Maar Madden kan verder 

gaan dan zijn literaire equivalent, ook verschillende tekenstijlen zoals manga, de stijl 



 54

van Hergé, superheldenstijl en nog zovele andere gebruikt hij om het verhaal te 

vertellen op zoveel mogelijk manieren. 

Paul Gravett (2005)gelooft ook sterk in het grote arsenaal aan onderwerpen dat de 

GN maar voor het grijpen heeft, niets lijkt onmogelijk: ‘GN’s are not limited to one 

genre category, or only a few; they embrace enough subjects to put them into every 

section of a library or bookstore.’ (9) Enkele subcategorieën van de GN zijn de  

historische GN, psychologische GN, de autobiografische GN, de documentaire of 

reportage, de Science Fiction GN en de educatieve GN. De mogelijkheden voor de GN 

lijken dus eindeloos, wat een positieve indicatie zou kunnen zijn voor het 

voortbestaan van het genre. 

 
 
 
 

4.2.2.2. Personages: De superhelden voorbij  
 
 
Zoals hierboven al vermeld werd, omvatten GN’s vaak een wat langer op zichzelf 

staand verhaal waardoor er meer ruimte is voor de ontwikkeling van het verhaal en 

de personages. De pioniers van de GN haalden hiervoor hun inspiratie uit de 

literatuur en net als in een literaire roman maken de personages een diepere 

ontwikkeling door en worden zij opgevoerd in een verhaal met complexere 

verhaallijnen. Deze verhalen draaien niet langer rond één held en hun strijd tegen het 

kwade. De populaire Amerikaanse stripverhalen daarentegen moeten het vooral 

hebben van actie en avontuur rond een superheld en niet zozeer van het innerlijke 

wezen van deze vaak eendimensionale held. Met de opkomst van de GN begint de 

heerschappij van de superhelden in het striplandschap echter geleidelijk aan af te 

brokkelen. De personages van GN’s zijn niet langer zulke helden, maar realistische, 

alledaagse mensen die ook blijk geven van een innerlijke gelaagdheid en 

psychologische diepgang. De aflossing van de supermacht keert in het voordeel van 

personages van vlees en bloed. Chris Ware weet hiervan op treffende en symbolische 

wijze uitdrukking te geven in Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth door de 

dood van Superman ten tonele te brengen. 

 

De antiheld Jimmy Corrigan is een eenzaam mens. Hij is onaantrekkelijk, 
schuw, depressief en een moederskind. Zijn idool zou Superman kunnen zijn, 
ware het niet dat deze in deel 5 van een flatgebouw springt en in zijn rood-
geel-blauwe pakje roerloos op het asfalt blijft liggen. Jimmy Corrigan kijkt 
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verbijsterd toe vanaf de zoveelste verdieping in een ander gebouw, terwijl hij 
afwezig een telefoongesprek voert met zijn drammerige moeder. Het 
doodvallen van Superman is een genadeloze afrekening met een archetype en 
binnen de kunst die Chris Ware bedrijft zeer symbolisch. De emancipatie van 
comics naar tragics vereist kennelijk een vadermoord. (Pollman 2005: 31) 
 

 

De personages ontwikkelden zich geleidelijk aan over de jaren heen in de 

stripgeschiedenis. Superhelden zoals Superman, Batman of Spiderman zijn nog altijd 

immens populair in de traditionele stripverhalen, terwijl dit superheldenfenomeen bij 

de GN volledig achterwege is gelaten. In de jaren zestig maakte een geheel nieuw type 

held zijn opwachting in Europa. Deze held had nog steeds niet de gelaagdheid van de 

personages nu, maar was al iets genuanceerder en dynamischer. Hij is ook niet langer 

eeuwig jong, maar wordt gaandeweg ouder. Deze held krijgt op zijn weg te maken met 

tegenslagen, moeilijkheden en mislukkingen. De nieuwe generatie superhelden heeft 

ook vaker menselijke trekjes en zwakheden. Ondanks hun superkrachten kunnen zij 

ook gevoelig of verward zijn en worden ze gekenmerkt door hun angsten en gespleten 

persoonlijkheden. Er komt steeds meer diepgang in de personages en oude clichés 

worden vaak overboord gegooid.  

De personages uit GN’s hebben nu de kans gekregen om zich verder te 

ontwikkelen en zijn net als de GN zelf volwassen aan het worden. Het  zijn niet langer 

statische personages uit de klassieke doorlopende stripreeksen die weinig tot geen 

innerlijke én uiterlijke veranderingen doormaken, zoals Suske en Wiske. 

Personages uit de stripreeksen hebben het nadeel dat ze een hele voorgeschiedenis 

met zich meedragen, waarvan de lezer toch min of meer op de hoogte dient te zijn. Bij 

een GN daarentegen zit je niet in dit soort situatie. Een GN is een one-shot of een 

album dat op zichzelf staat en geen deel uitmaakt van een reeks waardoor de lezer 

niet op de hoogte dient te zijn van het mogelijke verleden van het strippersonage. Dit 

biedt de stripmaker ook een grotere vrijheid voor het creëren van een GN-personage. 

Ook Cosy, die naast de ‘Jonathan’-stripreeks nog GN’s heeft gemaakt, ziet hier de 

voordelen van  in:  

 

Ik voel me beter bij het maken van one-shots, stripromans waarin je 
personages onbeschreven bladen zonder verleden zijn. Een personage met een 
verleden, dat is een belemmering. Een hoop dingen zijn niet meer mogelijk. 
Een hoop deuren zijn al gesloten. […] Het is dus ook veel gemakkelijker om 
one-shots te maken. Alles is mogelijk. (Cosy 2009: 26) 
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De personages zijn geen ‘flat characters’ zoals in de traditionele superhelden – of 

familiestrips. Het zijn eerder ‘round characters’ of veelgelaagde personages met een 

complexere psyche en op het einde van het verhaal hebben ze ook beduidende 

veranderingen ondergaan. Er komt een grotere nadruk te liggen op de innerlijke 

wereld van de personages en hun interacties onderling. Terwijl het in het stripverhaal 

voornamelijk rond de actie zelf draait. Net als bij de geschiedenis van de moderne 

roman ontstaan er eerder netwerken van personages en spanningsverhoudingen 

tussen deze verschillende spelers. Het personage wordt een wereld op zich, een 

weerspiegeling van een pluralistisch wereldbeeld. In de evolutie van personages uit 

stripverhalen naar personages uit GNs vindt er dus een individualiseringsproces 

plaats. Paul Gravett (2005) verwijst ook naar deze evolutie: 

 

But even within these simple codes, it has always been possible for comics creators to 
find ways to deepen the inner lives of their protagonists, so that they become more 
complex, contradictory, flawed, and multi-dimensional, more like us. Recent graphic 
novelists have given us memorable characters like Gemma Bovery and Corto Maltese 
as well as the many autobiographical representations of themselves. (Gravett 2005: 
11) 

 
 
De personages van GNs zijn dus allesbehalve superhelden, maar verder ontwikkelde 

personages met meer psychologische diepgang. Het zijn alledaagse personen 

geworden met kleine menselijke kantjes. En wanneer voorheen de superheldenstrip 

uiting gaf aan binaire opposities 6, worden de conflicten van de personages nu 

geïnterioriseerd.  De personages van de GN zijn ten slotte dan ook een uiting van een 

modern en pluralistisch wereldbeeld. 

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
6 Keunen beschrijft deze tegenstellingen in het heldenverhaal in Kleine genealogie van de ethische beproeving: 
Deleuze, Bachtin en de geschiedenis van de roman (2003). Het heldenepos is een genre dat verhalen herbergt 
waarin de tegenstellingen tussen sterken en zwakken, helden en intriganten, ordebrengers en chaoten het 
verhaalverloop bepalen. De held treedt in zulke verhalen op als  (vertegenwoordiger van de) wetgever en als 
drager van het legitieme geweldsmonopolie, maar tegelijk ook een metafysische instantie die de gemeenschap 
haar coherentie (terug)geeft. De offers die hij daarvoor brengt, zijn bovenmenselijk, hij is een superman. 
(Keunen 2003: 299) 
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4.2.2.3. Narratieve structuren 

 
 
Naast de toenemende complexiteit van de personages en hun gevoelswereld, zien we 

ook een evolutie naar meer complexe verhaallijnen en plotwendingen. Als een gevolg 

van de lengte die geen beperkingen meer heeft, ontstaat een grotere vrijheid om ook 

de narratieve structuur verder uit te diepen. Op het einde van de jaren zeventig en in 

de jaren tachtig werd het populaire verhaalpatroon van het beproevingsverhaal 

achtergelaten en begonnen de auteurs van (À Suivre) een voorkeur te vertonen voor 

andere, meer literaire verhaalstructuren, zoals het ontwikkelingsverhaal. Er kwam 

eveneens een nieuwe evolutie op gang in het experimenteren met de verhaallijnen. 

Dit gebeurde onder andere doordat de GN de verhaalstructuren zelf ging 

problematiseren. Mieke Haeck wijst in haar licentiaatscriptie Smaakhiërarchieën in 

de recente geschiedenis van het beeldverhaal (2004) ook op deze nieuwe tendens: 

 
 

Het behandelen van moeilijke of controversiële onderwerpen gebeurde al in de jaren 
zeventig en tachtig, zodat het voor de nieuwe auteurs niet mogelijk is om zich te 
onderscheiden op basis van nieuwe thematiek. De volgende stap is dan om de 
verhaalstructuren zelf te gaan problematiseren. Daarom zullen avant-garde auteurs er 
zelden voor kiezen om hun verhaallijn rechtlijnig te vertellen. Het klassieke verhaal 
wordt uit elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd tot een fragmentarisch geheel, als er 
al een verhaal wordt verteld. Aangezien de verhaalstructuur voor een groot deel 
afhangt van de grafiek, wordt op die manier in feite het volledige medium 
geproblematiseerd. (Haeck 2004: 155) 

 
 
Net als bij de literaire roman wordt de GN gekenmerkt door postmoderne elementen 

zoals de fragmentarische opbouw, intertekstualiteit, vermenging van hoge en lage 

elementen, het gebruik van flash – backs en nog zoveel meer. Het genre staat nu open 

voor de mogelijkheden van meer uitgebreide en ambitieuze narratieve structuren. 

Hatfield legt hierbij ook de link met de nauwe band en gelijklopende ontwikkelingen 

met de literaire roman. Hij noemt de GN zelf ook een literaire beweging. ‘From the 

reenvisioning of comics has sprung a vital if underappreciated literary movement.’  

(Hatfield 2005: x) Van cruciaal belang bij deze beweging zijn:  

 

The rejections of mainstream formulas; the exploration of (the comics) new genre, as 
well as the revival, at times ironic recasting, of genres long neglected; a diversification 
of  graphic style; a budding internationalism, as cartoonists learnt from other cultures 
and traditions; and, especially, the exploration of searchingly personal and at times 
boldly political themes. What’s more, alternative comics invented a new formalism, 
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that is, an intensive reexamining of the formal tensions inherent in comics. (Hatfield 
2005: x) 
 
 

Maar van grootste belang is het ontstaan van nieuwe experimenten met de narratieve 

structuren. ‘Indeed alternative comics have expanded the formal possibilities of 

comic art: out of a struggle with the conventions of serial publication,’ zo zegt 

Hatfield, ‘they have created breathtaking experiments in narrative structure and 

density.’ (2005: x) 

Wanneer we nu de chronotopenstudie van Bachtin en het boek Verhaal en 

verbeelding: Chronotopen in de Westerse verhaalcultuur (2007) van Prof.Dr.Bart 

Keunen erbij nemen, kunnen we hieruit interessante parallellen trekken tussen de 

moderne roman en de GN aan de ene kant en klassieke idyllische verhaalvormen of 

beproevingsverhalen en klassieke stripreeksen langs de andere kant. We kunnen hun 

bevindingen met andere woorden toepassen om het verschil tussen de GN en het 

klassieke stripverhaal nog verder te verduidelijken en eveneens om te bewijzen dat de 

ontwikkelingen in de recente geschiedenis van de GN erg nauw aansluiten bij die van 

de literaire roman. Een diepgaande bespreking hiervan zou mij echter iets te ver van 

mijn eigenlijke onderzoeksvraag brengen, en daarom ga ik er hier maar heel kort op 

in. (Het kan echter wel vermeld worden dat over dit onderwerp nog zoveel kan gezegd 

en geschreven worden, dat het misschien een tip kan zijn voor een volledig nieuw 

onderzoek hier over voor een toekomstige student.) 

Het is namelijk zo dat de opkomst van GN net zoals ‘de opkomst van modernistische 

literatuur gekoppeld wordt aan het einde van traditioneel “plotgerichte” vertellen en 

de opkomst van modernere verhaalstrategieën’. (Keunen 2007: 92) Net zoals bij de 

meeste GNs is de verhaallijn van Jimmy Corrigan van Chris Ware, om er maar één te 

noemen, grotendeels psychologisch van inhoud. De plot draait er niet langer rond de 

actie alleen, maar is meer een uitwerking van het innerlijke leven van de personages. 

Hierin zijn we de tendens tot de psychologisering van de verhaalstructuur terugkeren. 

Het hoofdpersonage Jimmy Corrigan is geen superheld maar eerder een antiheld die 

in het verhaal enorm met zichzelf in de knoop ligt. Hij is een wat ouder, zielig figuur 

met een erg laag zelfbeeld en een verstikkende moeder erbovenop die hem 

voortdurend opbelt. We volgen in deze GN zijn innerlijke leven en worsteling met zijn 

eigen identiteit op de voet wanneer hij op zoek gaat naar zijn vader die hij nooit heeft 

gekend. Het globale beeld van het verhaal verandert doordat er beslissende 

psychologische momenten tegenover elkaar worden geplaatst. In dit verhaal en bij de 
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GN in het algemeen zijn de spanningsverhoudingen tussen de beslissingsmomenten 

die de personages doormaken, erg van belang in het verhaalpatroon. Zo ontstaat een 

netwerk van spanningsverhoudingen tussen personages ofwel dialogerende 

knooppunten zodat we kunnen spreken van een dialogische chronotoop. ‘Hierbij ligt 

de nadruk op beslissingsmomenten, op momenten van crisis’, schrijft Keunen (2007: 

91) en hij vervolgt dat ‘moderne literatuur immers vaak gaat over persoonlijke 

crisissen.’ (91) Bij een GN ligt de nadruk ook eerder op de spanningsverhoudingen 

tussen personages en draait de plot niet langer om de acties en gebeurtenissen van de 

superheld. Men laat het handelen achter en heeft meer aandacht voor de gedachten 

van de personages. (94) Jimmy Corrigan kan je daarom ook als een dialogisch 

verhaal zien, het verhaal wordt niet voortgestuwd naar een einddoel toe. 

 

Het netwerk van knooppunten dat in een dialogische plotruimte-chronotoop ontstaat, 
getuigt van een pluralistische tijdsfilosofie. De belangrijkste tijdsontwikkelingen zijn 
niet langer de bewegingen die naar een einddoel uitgaan, maar de bewegingen zoals 
die door de personages worden ervaren. (Keunen 2007: 89) 

 
 
Traditionele stripverhalen daarentegen zijn op een geheel andere manier opgebouwd. 

Het zijn perfecte voorbeelden van plotgerichte teksten waarbij de plot op een 

teleologische manier opgebouwd is. Dit wil zeggen dat alle elementen uit het verhaal 

samenwerken om een vooropgesteld doel te bereiken. Denken we daarbij 

bijvoorbeeld een de traditionele verhaallijn van een superheldenstrip. Daarin 

overwint de superheld op het einde van het verhaal het kwade. Deze tegenstelling 

tussen goed en kwaad wordt in GNs echter volledig geïnterioriseerd.  

Keunen wijst er eveneens nog op dat ‘het opvallend is dat de meerderheid van de 

populaire verhalen eindigen met een euforisch gemeenschapsgevoel’. (56) Dit is een 

veel voorkomende einde bij traditionele stripverhalen zoals bijvoorbeeld het 

everzwijnfestijn in Asterix.’ Ook de idyllische beginsituatie, de voorstelling van het 

Gallische dorpje in Asterix wijst op een idyllische chronotoop. (56) Traditionele 

stripverhalen net als de traditionele avonturenroman vertonen volgens Bachtin het 

volgende patroon: de held ontplooit zijn activiteiten in een statische wereld en ten 

gevolge van dit wereldmodel komt hij niet tot ontwikkeling van zijn identiteit. (in 

Keunen 2007: 43) De dialogische verhaalstructuur van GN daarentegen heeft een 

open karakter met een open einde en dynamische personages die een psychologisch 

ontwikkelingsproces doormaken. 



 60

 
 4.2.2.4.  Autobiografie: Schrijven als therapie 
  

 
De GN is uitgegroeid tot een enorm veelzijdig en rijk genre dat zeer veel 

uiteenlopende onderwerpen behandelt en aankan, van documentaire, reportage tot 

educatieve GN of zoiets als een ‘Bildungs’ – GN. Maar het subgenre dat veruit het 

meest aangereikt wordt door stripauteurs, is toch wel de (semi-) autobiografie zijn. 

Een heleboel stripauteurs grijpen voor hun inspiratie terug naar hun eigen ervaringen 

en innerlijke leven om een GN te creëren. 

Tijdens de jaren zeventig verschijnt in Noord-Amerika een stripgenre dat wordt 

getypeerd door wat je misschien best kunt omschrijven als ‘minimalistische 

anekdotes’ of ‘autobiografische vertekeningen’. Geen superhelden, geen slapstick, en 

het bloot dat erin voorkomt is puur functioneel. De thema’s die aan de orde komen 

zijn eenzaamheid, homoseksualiteit, relatieproblemen, incest, jeugdtrauma’s. In 

Amerikaanse recensies van deze getekende bekentenisliteratuur valt soms de term 

slices of life, plakjes leven. (Pollman 2005: 30) Het was de underground beweging 

met hun vernieuwende, wilde, radicale en bevrijdende fundamenten die 

verantwoordelijk was voor het ontstaan van het idee dat strips ook als een persoonlijk 

manier van zelfexpressie  en artistieke zoektocht konden doorgaan. Ook Charles 

Hatfield (2005) ziet de ‘uitzonderlijke genialiteit in van de underground comix’ in de 

manier waarop ze het stripmedium, naïef en mechanisch van oorsprong, omgevormd 

hebben tot een radicaal nieuw en vernieuwend product. ‘Het is een middel geworden 

om de meest persoonlijke en onbewaakte revelaties te uiten in stripvorm.’ (6) 

 

While prior comic books had featered some work that, in hindsight, appears 
quite personal and idiosyncratic, underground comix conveyed an 
unprecedented sense of intimacy, rivaling the scandalizing dissclosures of 
confessional poetry but shot through with fantasy, burlesque, and self-satire. 
(Hatfield 2005: 6) 

 

 

Uiteindelijk zou uit deze undergroundbeweging, met onder andere Crumb, Green en 

Spiegelman, een soort autobiografische strips voortkomen die, volgens Hatfield, 

‘vergelijkbaar is met de literaire autobiografie op z’n meest persoonlijke’.(6) Dit 

subgenre zou later dan ook uitgroeien tot de belangrijkste en centrale bouwsteen van 

de GN, of het nu om een meer humoristisch, picaresk verhaal of een ontwapenende, 
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soms schrijnende en openhartige opwelling van de psyche gaat. Dit roept meteen ook 

vragen op over realiteit en fictie en de verhouding tussen de auteur en publiek:  

 

The question of artistic selfrepresentation, arguing that self – reflexive and 
mock-autobiographical devices paradoxically serve to reinforce 
autobiography’s claim to truth. (Hatfield 2005: inleiding, x) 

 

 

Deze autobiografische tendens in stripvorm met zijn zelfreflectie, ironie en 

problematisering van de relatie fictie-werkelijkheid is een sterke aanwijzing dat de 

GN heel erg dicht aansluit bij de contemporaine literaire ontwikkelingen en 

tendensen van het postmodernisme. In navolging van de literaire navelstaarderij die 

de laatste decennia niet meer weg te denken is in het literatuuraanbod, heeft de GN 

zo zijn eigen variant voortgebracht. Deze variant heeft zich, volgens Wolk (2008), 

namelijk gevormd uit twee ideeën uit de hedendaagse literatuur: 

 

Two ideas that have poisoned a cross section of contemporary writing in 
general have also seeped into comics a little bit. One is the sentimental memoir 
– the first-person story that explains why the author is in the right and why the 
author’s pain and sadness are more sad and painful than yours. The other is 
the toxic maxim “write what you know”: the idea that, even in fiction, an 
author’s imagination has to be directly limited by his or her personal 
experience. The rise of authobiographical or semiautobiographical comic 
books brought those ideas into play in comics and opened up the question of 
how cartoonists might best represent their own experience. (203-4) 

 
 
 
Vooral Justin Green en Robert Crumb waren in de vroege jaren zeventig pioniers van 

de autobiografische tendens. Crumbs kenmerkende stijl van zelfrepresentatie bestond 

erin dat hij zijn diepste gedachten en impulsen waarop hij het minst trots was, 

oprakelde en belichtte met de nodige zelfironie. (203) Deze vernieuwende tendens 

was de verdienste van de underground beweging die het medium zelf tot het 

onderwerp van hun ironie maakten. ‘The package was inherently at odds with the sort 

of material the artists wanted to handle, and’, zo zegt Hatfield, ‘this tension gave the 

comix books their unique edge.’  (8) Greens alter ego Binky Brown heeft dan weer op 

zijn beurt dienst gedaan als directe inspiratiebron voor Art Spiegelman bij de eerste 

aanzetten van zijn baanbrekende werk Maus. Zoals eerder vermeld, is Spiegelman 

veel verschuldigd aan Green want zonder Binky Brown, het verhaal over een 
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jongeman die worstelde met neuroses en gebukt ging onder Katholieke 

schuldgevoelens, zou Maus nooit gemaakt zijn. 

 
What the Brönte sisters did for Gothic romance, what Tolkien did for sword – 
and – sorcery, Justin Green did for confessional, autobiographical comix.          
( Spiegelman in Gravett 2005: 23) 

 
 
Beiden hebben zij er dan weer voor gezorgd dat een hele generatie na hen 

geïnspireerd raakte om hun ervaringen en diepste zielenroerselen uit te drukken in de 

vorm van een stripverhaal. Ook Eisners werk had al semi-autobiografische 

kenmerken in zich. Zijn kinderjaren, als zoon van arme joodse immigranten uit New 

York, omschreef hij als een crisisperiode. De ‘struggle for life’ die hij later zo vaak in 

zijn werk zou etaleren, is daar een rechtstreeks gevolg van. In de jaren die erop 

volgden, waren stripauteurs als Craig Thompson, David B., Marjane Satrapi en ook 

de Vlaamse Judith Vanistendael zelf onderwerp van hun werk. Respectievelijk 

Blankets, L’Ascension du Haut-Mal, Persepolis en  De maagd en de neger,  zijn 

allevier een soort memoire geschreven in de eerste persoon waarin hun jeugdjaren, 

van kind tot volwassene, in de schijnwerpers staan. Het valt erg op hoe vaak auteurs 

hun GN – debuut gebruiken om een terugblik te werpen op hun jaren van geestelijke 

en lichamelijke ontwikkeling en om alle frustraties en innerlijke emoties van zich af te 

schrijven. Maar het zijn allerminst puberale anekdotes of lichtzinnige 

dagboekfragmenten die de lezer voorgeschoteld krijgt. Thompsons jeugd wordt in 

Blankets geschreven tegen de achtergrond van het religieus fanatisme in zijn familie 

en de innerlijk strijd en die hij met zichzelf voert wanneer hij zijn liefde voor God 

inruilt voor de aardse liefde voor Raina. In Persepolis zit dan weer een scherpe 

politieke boodschap die door het verhaal van Satrapi en haar jeugd in het Iran van de 

culturele Revolutie doorvlochten zit. Judith Vanistendael brengt de zeer actuele 

thematiek van de vluchtelingen en het asielbeleid op een wondermooie wijze in beeld. 

En net als Blankets is L’Ascension du Haut-Mal een schoolvoorbeeld van een 

Bildungsroman die de ontwikkelingen van een jongeman in zijn innerlijke en 

lichamelijke groei naar de volwassenwording toont. David B. had in zijn jeugd 

namelijk te maken met ,wat hij zelf een ‘sluimerend en venijnig beest’ noemde, de 

epilepsie van zijn broer. Zijn hele jeugd lang wordt hij samen met het hele gezin in de 

greep gehouden door de zware aanvallen van zijn broer en de tevergeefse zoektocht 

naar mogelijke genezingswijzen. Deze vier GNs vallen onder de noemer van memoire 
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of autobiografische Bildungsroman, maar  het zijn stuk voor stuk unieke creaties en 

elk op hun manier pareltjes die absoluut een plaats verdienen in de boekenkast van 

iedere zelfrespecterende literatuurliefhebber.  

Een tweede vorm van autobiografie zien we bij stripauteurs als Chris Ware en 

Daniel Clowes. Zij nemen een alter ego aan en gebruiken herinneringen, dagboeken 

en fragmenten uit hun verleden als een voorbeeld en inspiratie voor een min of meer 

gefictionaliseerd leven. Enige gelijkenissen tussen echte personen zijn louter 

toevallig, niet meer dan gelijkenissen en niet noodzakelijk de ruwe waarheid. (Wolk 

2008: 23) Voor Chris Ware deed zijn alter ego Jimmy Corrigan dienst als uitlaatklep 

om onverwerkte emoties uit zijn verleden neer te pennen in Jimmy Corrigan ,The 

Smartest Kid on Earth. Daniel Clowes deed het meer verscholen in Ghost World door 

enkele gebeurtenissen en ervaringen uit zijn eigen leven, te laten naspelen door de 

ietwat vreemde tiener Enid Coleslaw, overigens een anagram voor Daniel Clowes. In 

de gelijknamige film die later uitkwam, was er zelfs nog een cameo weggelegd voor  

Clowes. 

 De GN is met zijn autobiografisch subgenre uitgegroeid tot een volwaardige 

tegenhanger van zijn literaire grote broer. Het stripmedium heeft met het ontstaan 

van de GN heel wat postmoderne kenmerken overgenomen uit de literatuur. De GN  

werd van het begin onder andere gekenmerkt door een toegenomen complexiteit en 

zijn mogelijkheid om het medium zelf te problematiseren en zichzelf op de sofa te 

leggen. De GN trekt zichzelf in twijfelt, kan zichzelf van op een afstand beschouwen, 

en ironiseert. Het medium wordt daarbij zelf tot onderwerp gemaakt, men gaat 

schrijven over het schrijven zelf. Of in dit geval, maakt men strips, GNs over het 

stripmaken en het medium zelf. Je zou dan kunnen spreken van een “meta-strip”, 

naar analogie met meta – literatuur. 

Als laatste, kunnen we nog even ingaan op de therapeutische werking van 

schrijven en dus ook strips maken. Vele stripauteurs gebruikten hun debuut om de 

gebeurtenissen uit hun jeugd en verdere leven van zich af te schrijven én tekenen in 

dit geval. Dit schrijven als therapie werkt voor velen erg louterend. En voor Art 

Spiegelman zelfs letterlijk, In Maus kunnen we meelezen met fragmenten waar 

Spiegelman zijn innerlijke worstelingen op papier probeert te krijgen. De lezer is zelfs 

aanwezig bij de erg persoonlijke momenten waarbij Art op de sofa ligt bij zijn 

therapeut. We kunnen het hele gesprek mee volgen en als het ware meekijken in de 

ziel van de auteur. 
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4.2.2. AUTEUR 

 
Een laatste criterium dat ik nog ter sprake wil brengen, is het belang van een auteur 

die achter de GN staat en verantwoordelijk is voor het hele concept, zowel voor het 

scenario als het illustratiewerk. Dit is wat Wolk (2008) in zijn boek ‘auteurism’ 

noemt. 

 

The creator of a comic – the person who applies pen to drawing board or 
(lately) stylus to digital tablet – is its author, and comics produced under the 
sole or chief creative control of a single person of significant skill are more 
likely to be good (or at least novel enough to be compelling and resonant) than 
comics produced by a group of people assembly-line style – one writing, one 
penciling, one inking, one lettering, one coloring – under the aegis of an editor 
who hires them all individually. This naturally coincides with the observation 
that a comic owned by its creator is more likely to be stylistically adventurous 
than one produced on a work-made-for-hire basis for a publisher who owns all 
copyrights. (32-3) 

 

 

Wolk beweert dus dat men vaak een onderscheid kan maken tussen goede en slechte 

strips op basis van het feit of de strip het resultaat is van één enkele auteur die 

verantwoordelijk is voor de gehele creatie of het studiowerk is. Bij de commerciële 

strips die gemaakt worden in een studio, zoals studio Vandersteen, zijn de tekenaars 

en auteurs van secundair belang en zijn ze zelfs onderling vervangbaar. 

Het groeiende belang van de auteur kwam op gang onder impuls van het stripblad 

(A Suivre) en uit de ontwikkelingen van de auteursstrip uit Frankrijk. De ambities 

van Paul Mougin voor (A Suivre) zorgde ervoor dat de status van de auteur 

veranderde. In de jaren vijftig en zestig beschouwde de auteur zichzelf in de eerste 

plaats als ambachtsman. Alles draaide rond de stripheld die hij creëerde, waardoor 

hij als producent gemakkelijk kon worden vervangen. (Haeck 2006: 154) Ze tekenden 

dan ook vaak hun werk onder een pseudoniem zoals Hergé. Rond de jaren zeventig 

en tachtig trad de auteur meer en meer op de voorgrond wat ook de nodige 

veranderingen met zich meebrengt. Ze legden zich niet langer toe op het produceren 

van reeksen rond één held. Het publiek koopt bijgevolg niet langer stripalbums voor 

de held maar voor de auteur. 
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De auteur doet met de volwassenenstrip zijn intrede. Was de auteur voorheen 
dikwijls niet meer dan een pseudoniem (zoals Hergé, Tibet of Greg), dan 
signeert hij nu met zijn eigen naam. De naam van de auteur wordt zelfs 
belangrijker dan de naam van de held. De verhalen waren soms niet eens meer 
in reeksen ondergebracht, maar staan op zich (one shots). Vooral het 
maandblad (A Suivre) (1977 – 1997) wil stripromans brengen en een bewuste 
auteurspolitiek voeren. (Lefèvre 2008: 119) 

 
 

De ontwikkeling van het autobiografische genre heeft uiteraard ook tot gevolg gehad 

dat de auteur meer en meer op de voorgrond trad. Door het hanteren van dit genre 

kan de auteur zijn eigen individualiteit sterk naar voren schuiven en zet hij zichzelf in 

een centrale rol. De auteur zelf wordt nu het uithangbord voor zijn strips. 

De rol van een auteur die verantwoordelijk is voor het hele concept is 

voornamelijk ook van belang om een onderscheid te kunnen maken tussen een echte 

GN en een verstripping van een bestaand boek. Bij een verstripping wordt namelijk 

de bestaande tekst overgenomen van de oorspronkelijke auteur en wordt de tekst 

,eventueel verwerkt, aangevuld met illustraties. Verstrippingen en adaptaties komen 

aan het einde van dit hoofdstuk  nog uitgebreider aan bod. 
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4.3. Verstripping 
 

 
Waar moeten we nu het fenomeen van de “verstrippingen” plaatsen in dit GN - 

verhaal? Het is een belangrijke en niet te vergeten vraag, die voor heel wat verwarring 

kan zorgen. Er is namelijk een duidelijk onderscheid te maken tussen de twee genres, 

die van de verstripping en die van de GN. We hebben net gezien dat een GN een 

oorspronkelijk werk is van een auteur die zowel de illustraties als het scenario voor 

zijn rekening neemt. Een verstripping daarentegen is een bewerking van een al 

bestaande roman die herwerkt wordt tot een beeldverhaal. Het is bijgevolg geen 

oorspronkelijk werk en dus ook geen GN. Bij een verstripping wordt het ene medium 

(een literaire tekst, poëzie, muziek,…) omgezet naar het andere, het medium van de 

strip. Hierbij zijn enkel de illustraties een toegevoegd element van de tekenaar. Je 

kan het bijvoorbeeld vergelijken met een verfilming van een boek.  

 In het Nederlands taalgebied hebben we nog één grote uitzondering op de regel 

wanneer we over verstrippingen spreken.  Tekenaar Dick Matena neemt namelijk een 

unieke positie in de stripwereld in door zijn verstrippingen waarbij hij bestaande 

literaire teksten integraal en ongewijzigd in zijn strips overneemt. Daarom bespreek 

ik zijn werk in een apart onderdeel. 

 

 
4.3.1. Visuele adaptaties van romans en andere media  

 
 
Wanneer we spreken over verstrippingen als visuele adaptaties van romans of andere 

media, hebben we dus te maken met geheel iets anders dan wanneer we over een GN 

spreken. De meest gebruikelijke vorm van verstrippen, is het herwerken van een 

bestaande literaire roman tot een stripverhaal. Hierbij wordt de oorspronkelijke tekst 

vaak ingekort of grondig bewerkt en aangevuld met bijbehorende illustraties. Vaak is 

dit genre dan ook niet erg vernieuwend, aangezien er niets wezenlijk innoverend of 

extra betekenend bijgedragen wordt aan een al bestaand werk wat het tot een hoger 

niveau zou kunnen tillen. Wolk (2008) vraagt zich zelfs af wie er nu geïnteresseerd 

zou kunnen zijn in zoiets: 

 
When comics try to be specific movies or novels, they are indeed unsuccesful. 
Comics adaptations of movies are pointless cash-ins at best – movies that 
don’t move, with inaccurate drawings of the actors and scenery. Likewise, 
comics adaptations of prose books are almost uniformly terrible, from the old 
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Classics Illustrated pamphlets to the contemporary version of Black Beauty 
and the Hunchback of the Notre Dame; they don’t run on the same current, 
basically, and they end up gutting the original work of a lot of its significant 
content. (Wolk 2008: 13) 

 

 
Het zijn de Classics Illustrated series die aan de oorsprong staan van deze 

ontwikkeling van verstrippingen. In een periode waar stripalbums enorm populair 

bleken te zijn, duurde het te lang vooraleer het idee tot stand kwam om strips te 

gebruiken voor de moeilijke lezers als opstapje naar “echte” literatuur. (Fingeroth 

2008: 14) Albert Lewis Kanter startte in 1941 met de Classics Illustrated series, die 

belangrijke literaire werken bewerkten in stripvorm. Deze verstrippingen werden 

weliswaar enorm populair, desondanks gingen ze toch aan hun eigenlijke doel voorbij 

volgens Fingeroth : ‘While these comics could be entertaining, it’s debatable whether 

they had much educational merit.’ (2008: 14) Literaire werken als Wuthering 

Heights, Moby Dick,  Hamlet of Jane Eyre werden allemaal fervent verstript en in de 

klassieke stripvorm met 64 pagina’s gegoten. De resultaten van deze fel ingekorte 

stripversies waren er dan ook niet naar. Hele plotlijnen en hoofdpersonages werden 

soms weggelaten en het verhaal in een ijltempo verteld om alles in de conventionele 

vorm te kunnen passen. Deze stripversies kregen, volgens Fingeroth (2008:14), zelfs 

de naam “Classics Desecrated” toegewezen door onderwijzers.  

 
 
 

 
Afbeelding 11: Emily Brontë, Wuthering Heights. 
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Na de Classics Illustrated zijn er nog verwoede pogingen van verschillende auterus 

en illustrators ondernomen om literaire werken om te vormen in een strip en al te 

vaak met teleurstellende eindresultaten. In plaats van een meerwaarde te 

verwezenlijken met deze verstripte versies, lijkt het meer neer e komen op een 

banalisering van de literatuur. Zo is er ook een poging ondernomen om Marcel 

Prousts A la recherche du temps perdu (2003) te verstrippen en in het klassieke 

stripalbumformaat te gieten. Stéphane Heuet en Stanislas Brézet hebben alvast hun 

best gedaan om dit literaire meesterwerk te bewerken, toch laat het vaak te wensen 

over, zeker op vlak van de illustraties. Het is alvast geen grafisch hoogstandje dat zij 

afleveren en dat mag je toch wel verwachten van een verstripping die zich grotendeels 

maar heeft toe te leggen op het grafische aspect. De vernieuwde Shakespeare – 

verstrippingen, in drie verschillende versies (met de originele tekst, de vertaalde en 

de verkorte tekst), kunnen helaas ook niet voldoende meerwaarde leveren.  

 Gelukkig zijn er ook nog uitzonderingen te vinden in deze grote massa van 

pulpverstrippingen. Zo hebben Robert Crumb en David Mairowitz een meer dan 

geslaagde poging ondernomen om Kafka’s werken én leven te verwerken tot een mooi 

geïllustreerde strip met als voor de hand liggende titel Kafka (2005). Deze strip laat 

ons niet alleen kijken in het universum van Kafka’s grootste literaire werken, maar 

biedt ons ook een frisse kijk op het leven van de schrijver zelf. Het toont ons 

bijvoorbeeld een diepere blik op de verzuurde relatie met zijn strenge vader, de 

invloed van zijn joodse geloof en zijn gekwelde geest. Eveneens schetsen Crumb en 

Mairowitz de context waarin Kafka zijn literaire werken schreef. Zo zien we het Praag 

aan het begin van vorige eeuw met zijn beroemdste legenden (bijvoorbeeld de Golem 

van Rabbi Loew) vaak opduiken als achtergrond van zijn verhalen. Olivier Deprez 

gebruikte voor Le Chateau ook een bestaand werk van Kafka. Voor de grafische 

uitwerking ervan haalde hij dan weer inspiratie bij de lino’s en houtsneden van Frans 

Masereel. 

 Mijn persoonlijke favoriet onder de verstrippingen is toch wel de bewerking van 

Paul Austers City of Glass door David Mazzucchelli en Paul Karasik met een inleiding 

van Art Spiegelman uit 2004. Dit boek werd door velen onmogelijk geacht om weer te 

geven in beeld en het bleek ook een hele opgave om uiteindelijk te verstrippen, maar 

zij zijn er absoluut in geslaagd om het boek op een formidabele manier weer te geven. 

Het geeft een extra dimensie aan het boek en zo lijkt ook Wolk (2008) erover te 

denken: ‘It works only because it extends Auster’s metafictional games into a visual 
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dimension.’ (13) Mazzucchelli en Karasik wisten heel goed om te gaan met de 

postmoderne detective in al zijn complexiteit. De postmoderne kenmerken zoals de 

problematisering van taal en  werkelijkheid, realiteit en fictie, de versplintering van 

identiteiten en de fragmentarische opbouw kregen een extra meerwaarde door de 

illustraties waarin al deze kenmerken vervat zitten. Zo zien we de metafoor van het 

labyrint terugkeren als een verwijzing naar de zoektocht van de eigen identiteit. De 

personages en de stad New York (opgevoerd als een eigen personage) worden 

getoond als constructies gemaakt door de mens in grafisch erg hoogstaande 

tekeningen. Het vergt van de lezer dan ook wat meer inspanning om alles ten volle te 

begrijpen, en dat is wat deze verstripping nu juist op een hoger niveau tilt dan alle 

andere. 

 

 
Afbeelding 12: P.Auster, D.Mazzucchelli en P.Karasik, City of Glass, 2004 

 

 Verder zijn er nog heel wat verstrippingen te vinden van bijvoorbeeld de Bijbel, 

songteksten, de poëzie van Baudelaire, een hedendaagse versie van Madame Bovary 

onder de naam Gemma Bovery en nog zoveel meer. 
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4.3.2. Dick Matena 
 

 
Dick Matena is, zoals gezegd, een aparte en unieke figuur binnen de stripwereld. 

Hoewel we zijn stripbewerkingen per definitie niet kunnen plaatsen onder de noemer 

GN, kunnen we hem niet geheel buiten beschouwing laten. Hij heeft heel wat gedaan 

voor de emancipatie van het genre. En zonder zijn werk zou de GN in het 

Nederlandse taalgebied niet zo ver staan als nu het geval is. Deze verdienste is echter 

niet te danken aan een GN van Matena. Zijn bekendste werk is namelijk geen GN. In 

het interview (zie bijlage) probeert hij dat zelf ook te verduidelijken. Het verschil is 

natuurlijk dat Matena een al bestaande literaire roman, meer specifiek een algemeen 

erkende literaire roman, door de tijd gezeefd al, bewerkt tot een strip. Terwijl een GN 

bijna altijd een oorspronkelijk werk is van de maker die daar literatuur probeert van 

te maken. Volgens Matena is dat in principe moeilijker natuurlijk. Hoewel zegt hij: 

‘Wat die beeldroman van mij dan weer wel tot literatuur maakt, is dat ik de tekst in 

zijn totaliteit gebruik in de strip. Die afdeling is per definitie literatuur. ‘Maar’, gaat 

hij verder, ‘dat betekent niet dat met het toevoegen van beeld, dat een literaire 

beeldroman wordt. Dat is weer wat anders.’ Dat wat hij doet, noemt hij zelf dus geen 

GN.  Zijn bekendste verstripping is allicht De Avonden, naar de roman van Gerard 

Reve. Dit werk leverde hem een enorm succes op, waarschijnlijk iets meer in de 

literaire (uitgevers)wereld dan in de stripwereld zelf, waar hij niet door iedereen een 

even graag geziene gast is. Maar sinds dit grote succes heeft hij onrechtstreeks heel 

wat betekent voor de GN. Naast De Avonden ging hij dan ook nog aan de slag met 

andere literaire romans, waaronder Kort Amerikaans naar de roman van Jan 

Wolkers en sinds kort heeft hij eveneens werken van Willem Elsschot op zijn 

tekentafel zien passeren. In Kaas en Het Dwaallicht gebruikt hij opnieuw de 

onbewerkte en integrale tekst, van Elsschot in dit geval, en zien we Frans Laarmans 

door de prachtig geïllustreerde straten van Antwerpen dolen.  
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Afbeelding 13: Dick Matena, Het Dwaallicht, 2008. 

 

Het idee om zijn favoriete romans te gaan verstrippen dateert al uit de jaren 

zeventig, maar Matena vond er toen de juiste vorm niet voor. ‘ Ik wist op dat moment 

al dat ik de volledige tekst er in wilde hebben. Ik zag het hoegenaamd niet zitten in 

die prachtige teksten te zitten snijden, hakken en kappen’, vertelt hij in Stripgids 

(nr.9 2008:49) ‘Daar werkte ik zoals een filmmaker dat zou doen. Voor ik er zelf mee 

begon, was er geen voorbeeld te vinden van hoe je een integrale romantekst in een 

strip kon verwerken.’ 

 
Ik heb alles zelf moeten uitvinden, ik heb geen voorbeeld gevonden. Ik weet 
natuurlijk niet wat er in de binnenlanden van China gebeurt, geen idee, maar 
in het Westelijk halfrond heb ik niks gevonden. (Matena in Stripgids nr.9 
2008: 48) 

 
‘Ik wil gewoon beeldromannetjes maken. Ik doe gewoon wat ik altijd gedaan heb, ik 

maak strips. Alleen probeer ik nu van literatuur strips te maken’, aldus Matena.  En 

het is zeker niet het omgekeerde dus. Want voor Matena is het duidelijk, hij maakt 

geen literaire strips. Marc Legendre daarentegen, die doet dat dan weer wel met zijn 

GN Verder bijvoorbeeld. Hij heeft ook echt de intentie om van strips literatuur 

maken. Als Matena dan toch zelf de intentie heeft om een eigen literaire strip uit te 

brengen, moet hij eerst, zo zegt hij zelf, ‘een literaire roman uitbrengen en die dan in 

tweede instantie verstrippen als het serieus wil genomen worden als literaire strip’. 

De strip Parijs 24/44 die hij in 2008 nog uitbracht waarvoor hij wél zelf het scenario 

schreef en de illustratie maakte, noemt Matena dan weer geen Literatuur met grote 

‘L’ maar eerder lectuur. ‘Het is mensen wel een beetje op het verkeerde been brengen 

door het op literatuur te doen lijken’, zegt hij zelf. 
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4.4. Definitie + commentaar 

 

Uit een synthese van al deze criteria, kom ik uiteindelijk uit op een algemeen 

gangbare definitie die zo goed mogelijk probeert weer te geven wat een GN precies is. 

Deze definitie heb ik zelf opgesteld aan de hand van de bovengenoemde criteria en 

met inspiratie uit verschillende interviews en secundaire werken die ik gelezen heb. 

Samenvattend komt het hier op neer: 

 
 

 
Een graphic novel is een kwalitatieve strip voor volwassenen met literaire kwaliteiten 

en een afgeronde, complexe verhaallijn in boekformaat waarbij de auteur, die 

verantwoordelijk is voor het hele concept, beeld en woord op virtuoze wijze weet 

samen te brengen. 

 

Het bleek alleszins geen al te gemakkelijke taak om uit al de verschillende versies en 

overtuigingen een zo algemeen en toepasbaar mogelijke definitie te puren. Door de 

enorme openheid en complexiteit van het genre lijkt de definitie vaak als los zand 

door mijn vingers te glijden. Maar dit hoeft zeker geen onoverbrugbare commentaar 

te zijn. Bij de definitie van een literaire roman bijvoorbeeld kan dit evenzeer gelden 

als kritiek. Het zijn beide complexe en steeds evoluerende entiteiten die men niet 

zomaar kan vatten in starre definities. En zoals bij alle definitievormingen zijn er 

uiteraard ook altijd uitzonderingen te vinden die de regel bevestigen. Dit is eigenlijk 

een geruststelling en hoopvol teken tegelijk voor de GN die hiermee bewijst dat het 

een dynamisch en levendig genre is dat verder kan evolueren met zijn tijd zonder op 

de grenzen van zijn eigen starre definitie te botsen. Hopelijk is het genre dan ook in 

staat om zo de tand des tijd te doorstaan.  

Wat het bepalen van de literaire waarde van een GN betreft, kan men eveneens 

de parallel trekken naar de romanliteratuur zelf. Het is namelijk schetsend dat de GN 

nu ijvert naar een plaats binnen de literaire wereld, met de hedendaagse roman als 

model, en hierbij op veel tegenstand botst terwijl de roman ooit zelf nog het 

onderwerp van discussie was en een slechte reputatie had omwille van zijn radicale 

vrijheid op vormgebied. De boodschap van Douglas Wolk lijkt mij toch het best 

samen te vatten waar het uiteindelijk om draait: 
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I occasionally find it convenient to refer to some kind of comics as “literary” 
(essentially the ones that have the same sorts of thematic concerns as literary fiction) 
Samuel R. Delany’s term is “paraliterary” is useful here, if cluncky: comics are sort of 
literary. But that’s not all they are. Comics are not prose. Comics are not movies. They 
are not a text – driven medium with added pictures; they are not the visual equivalent 
of prose narrative or a static version of a film. They are their own thing; a medium 
with its own devices, its own innovators, its own clichés, its own genres and traps and 
liberties. The first step toward attentively reading and fully appreciating comics is 
acknowledging that.  (Wolk 2007: 14) 

 
 
Het uiteindelijke doel van de GN moet dus zijn dat het op zichzelf moet kunnen 

uitgroeien tot een eigen medium met eigen terminologie, een genrespecifieke kritiek 

en eigen middelen zonder te worden vergeleken met andere media als literatuur of 

film.  
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5. CASE: MAUS, EEN BRON VAN INSPIRATIE  

 

Tot slot wil ik alles wat ik tot hiertoe heb besproken, toepassen en komen tot een 

soort synthese door mijn definitie uit te testen op een voorbeeld. En welk voorbeeld 

kan ik beter gebruiken dan hét uithangbord voor het genre, het magnum opus van Art 

Spiegelman, Maus: A Survivors Tale. Dit is het klassieke voorbeeld en bovendien ook 

het meest verkochte en bekendste bij het grote publiek. 

 
Afbeelding 14: A. Spiegelman, The Complete Maus, 2004. 

 

Te beginnen bij de extrinsieke kenmerken, zien we meteen dat Maus in boekformaat 

is geproduceerd. In een eerste oogopslag ziet het er al als een roman uit en de lengte 

van het boek laat hetzelfde vermoeden. Maar wat vele jaren later een volledig 

afgewerkt en gebundeld boek zou worden, begon als een strip van drie pagina’s in de 

Funny Animals strip. Met A Contract with God als inspiratiebron besloot Spiegelman 

om deze korte strip uit te breiden tot een ‘comic book novel’ (bij gebrek aan een beter 

woord toen) van wel tweehonderd pagina’s of meer, zo sprak Spiegelman. (in 

Fingeroth 2008: 21) Na dit korte begin werd Maus eerst nog in series uitgebracht in 

RAW, het stripmagazine met bloemlezingen dat werd uitgeven door Spiegelman zelf 

en zijn vrouw Françoise Mouly. In 1986 kwamen de eerste zes hoofdstukken 

samengebundeld op de markt en in 1991 volgde de andere helft en vormde Maus: A 

Survivor’s Tale uiteindelijk een volledig gebundeld geheel. Spiegelman deed er 

uiteindelijk meer dan tien jaar over om dit werk te maken. De lengte van de GN is dus 

ook rechtsreeks evenredig met de tijd die je erin moet steken. Als je een GN wil 

maken moet je ook bereid zijn om er lang aan te willen werken. Het is een erg 

tijdsintensieve en slopende bezigheid net omwille van zijn formaat en het langere 

verhaal.  Dit houdt volgens Spiegelman ook het volgende in: ‘It means you can’t make 
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a lot of them. You have to be obsessed, and that’s probably good. It probably makes 

for better work to be obsessed.’ (Spiegelman in Witek 2007: 299) 

Naast de lengte en het formaat van Maus, heeft Spiegelman hier ook geopteerd 

voor zwart  - wittekeningen. Dit ligt in het verlengde van zijn achtergrond bij de 

underground beweging die ook vaak zwart – wittekeningen verkozen. Vaak wordt de 

tekenstijl die hij voor Maus hanteerde ook bestempeld als Spiegelmans huisstijl. 

Maar zijn grafische stijl reikt veel verder en is veel gevarieerder dan degene die hij 

enkel in Maus  laat zien.  

Maus is een dierenfabel met personages die voorgesteld worden als verschillende 

diersoorten. Deze dragen een grote symboliek met zich mee. Zo worden de joden 

voorgesteld als muizen en de Duitsers als katten, de Polen als varkens en Amerikanen 

als honden. De kat – en – muisvoorstellingen staan dan ook voor de universele 

metafoor van de onderdrukker en onderdrukten. Spiegelman beeldt zichzelf ook uit 

als een muis, maar in bepaalde fragmenten zien we dat hij zichzelf als een mens met 

een muizenmasker afbeeldt om duidelijk te maken dat de Holocaust een aangenomen 

identiteit is. Naast illustraties verwerkt hij ook nog een aantal foto’s van zijn vader, 

moeder en overleden broertje in het verhaal. Enkele iconische beelden van de 

Holocaust, zoals de beroemde poort van Auschwitz (of Mauschwitz, zoals Spiegelman 

het noemt) werden ook verwerkt. 

 

Afbeelding 15: uit A. Spiegelman, Maus. 
 

Het vertelt niet alleen een verhaal over de Holocaust, het is ook een memoire of 

getuigenis van Vladek, de vader van Spiegelman en een autobiografisch relaas van 

Spiegelman zelf, zijn eigen gevoelsleven en zijn vertroebelde relatie met zijn vader. 

Holocaust vertellingen zijn wel vaker fragmentarisch opgebouwd en niet erg 

rechtlijnig, en bij Maus is dit absoluut ook het geval. Enkele postmoderne kenmerken 

als een complexe en fragmentarische verhaallijn, intertekstuele verwijzingen en een 

stripverhaal binnen de strip (mise – en – abîme) maken van Maus een waar 
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meesterwerk. Spiegelman problematiseert ook op fantastische wijze de relatie tussen 

werkelijkheid en fictie, en eveneens het stripmedium zelf. Deze GN kan je best 

omschrijven als zelfreflectieve metaliteratuur dat het medium zelf als onderwerp 

neemt. We zien Spiegelman aan zijn tekentafel zitten, op de achtergrond zien we de 

cover van Maus tegen de muur hangen, terwijl hij klaagt over de media aandacht die 

hij krijgt met zijn eerste deel van Maus. 

 

Afbeelding 16:uit A. Spiegelman, Maus. 
 

Eerder hadden we al vermeld dat het schrijven van autobiografische GN’s erg 

therapeutisch kan werken voor auteurs die hun verleden op een of manier willen 

verwerken. In Maus kunnen we meelezen en meeleven in  fragmenten zijn diepste 

ziel blootlegt op de sofa bij zijn therapeut. Nog beklijvender is echter zijn strip  

Prisoner on The Hell Planet dat hij verwerkt heeft in Maus, een strip in de strip dus. 

Hierin vertelt Spiegelman over de zelfmoord van zijn moeder, zijn schuldgevoelens 

daarover en over zijn depressie die daarop volgde. Deze strip is erg persoonlijk en 

aangrijpend en onderscheid zich ook door de andere tekenstijl de Spiegelman 

hiervoor gebruikte. 

 
Afbeelding 17: uit A. Spiegelman, Maus. 
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Niets is echter zo aangrijpend als de getuigenissen en afbeeldingen van de 

Holocaust zelf in deze GN. En het is daarom allesbehalve vanzelfsprekend om deze 

vorm te kiezen voor de gruwel van de Holocaust. Maar de wijze waarmee Spiegelman 

is omgegaan met het onderwerp en de mogelijkheden van de GN, toont het enorme 

potentieel van het genre om zelfs de meest zwaarmoedige thematiek aan te kunnen. 

Hayden White toont ook een enorme bewondering voor deze prestatie: 

 

It is one of the most moving narrative accounts of the Holocaust that I know. It 
assimilates the events of the Holocaust to the conventions of comic-book 
presentation, and in this absurd mixture of a “low” genre with events of the 
utmost significance, Maus manages to raise all of the crucial issues regarding the 
‘limits of representation’ in general. (White 1998: 41-2) 

 

Maus verdient zeker en vast zijn plaats in het boekenrek naast de grote literaire 

werken over de Holocaust en niet naast de superheldenstrips. Hij krijgt volgens 

Phillip Pullman ook een plaatsje in de canon. ‘Maus is a masterpiece, and if the 

notion of a canon means anything, Maus is there at the heart of it. Like all great 

stories, it tells us more about ourselves than we could ever suspect.’ (philip Pullman 

in Gravett 2005: 60) 

 Als auteur is Art Spiegelman uiteraard verantwoordelijk voor het hele concept 

van zijn GN, zowel illustraties als tekst. Bovendien is hem de enorme eer te beurt 

gevallen om voor Maus een Pulitzer Prize Special Award te mogen ontvangen. Voor 

mij, staat hij dan ook voor het totaalbeeld van de GN – auteur. Als hij Maus niet 

gemaakt had, zou hij, volgens Witek (professor Engels aan de Stetson universiteit), 

nog steeds een van de meest invloedrijke figuren uit de stripgeschiedenis zijn omwille 

van zijn verwezenlijkingen als kunstenaar, uitgever, redacteur, criticus, docent en 

publiek figuur. (Witek 2007: x)  
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6. BESLUIT  

 

In deze scriptie zijn we begonnen met de doelstelling om meer duidelijkheid te 

scheppen over wat een GN precies inhoudt, aangezien er nog onvoldoende kennis 

hierover aanwezig is bij het grote publiek. We hebben kunnen vaststellen dat de 

benaming van de GN de verwarring alleen maar doet toenemen en dat er nood was 

aan een duidelijke beschrijving en definitie van de term. Het opstellen van een 

algemeen gangbare definitie van de GN was dan ook de onderzoeksopdracht van deze 

scriptie. 

Vanuit de historische achtergrond van het stripmedium in het algemeen en de GN in 

het bijzonder zijn er belangrijke ontwikkelingen naar boven gekomen die van belang 

waren voor het opstellen van deze definitie.Het is voornamelijk het werk van enkele 

pioniers in de stripwereld als Will Eisner en Art Spiegelman die het genre hebben 

doen openbreken en het in een nieuwe richting hebben gestuurd. De Pulitzer Prize 

van Spiegelman voor Maus in 1992 was daarvan het hoogtepunt. Nieuwe generaties 

van auteurs en tekenaars raakten hierdoor geïnspireerd om zelf ook vernieuwend 

werk te leveren. 

Ook op cultureel vlak heeft de GN al heel wat bereikt. Verscheidene initiatieven die 

het genre willen promoten, dragen ook bij tot de opwaardering van het genre in de 

media, in de academisch en literaire (uitgevers)wereld, bij de boekhandel en ook bij 

het grotere publiek. Al deze elementen wijzen erop dat de GN is uitgegroeid tot een 

volwaardig en volwassen genre. Het idee dat de GN een serieuze kunstvorm voor 

volwassen is, lijkt nu alom aanvaard.  

Na dit proces van volwassenwording te hebben geschetst, zijn we dit gaan vastleggen 

in een definitie. Deze opdracht was toch moeilijker dan dat je op het eerste zicht zou 

denken. Na de verschillende criteria zoals de lengte, het formaat, de grafische 

kenmerken, de thematiek, personages, verhaallijnen en het concept van de auteur elk 

apart te hebben behandeld, heb ik ze kunnen samenvoegen en herleiden tot een 

gangbare definitie. Het resultaat hiervan is: 

Een graphic novel is een kwalitatieve strip voor volwassenen met literaire 

kwaliteiten en een afgeronde, complexe verhaallijn in boekformaat waarbij de 

auteur, die verantwoordelijk is voor het hele concept, beeld en woord op 

virtuoze wijze weet samen te brengen. 
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Uit al deze criteria hebben we kunnen vaststellen dat de GN een enorm open genre is 

met grote ruimte voor artistieke vrijheid. Het laat zich niet beperken door de starre 

traditionele stripconventies maar lijkt zich eerder te spiegelen naar een literair 

evenbeeld. Maar daar stopt het verhaal van de GN nog niet, het uiteindelijke doel van 

de GN zou moeten zijn dat het op zichzelf moet kunnen uitgroeien tot een eigen 

medium met een eigen terminologie, een genrespecifieke kritiek en eigen middelen 

zonder te worden vergeleken met andere media. Op dit moment lijken de 

mogelijkheden van de GN eindeloos. Er liggen bovendien ook nog heel wat 

mogelijkheden voor onderzoek te rapen in dit domein. Een suggestie voor toekomstig 

onderzoek dat ik al aanhaalde, zou het toepassen van de chronotopenstudie van 

Bachtin kunnen zijn op de evolutie van het traditionele stripverhaal naar de 

complexer wordende narratieve verhaalstructuren van de GN. 

Er zijn in elk geval al voldoende elementen aanwezig om te kunnen stellen dat de GN 

zal blijven evolueren en mee zal gaan met zijn tijd en dat het genre alleen nog maar 

zal versterken de komende jaren. 
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Bijlage 2: Interview Marc Reynebeau (19-04-2008) 

 

Er is de laatste tijd heel wat te doen rond de graphic novel. En je kan 
momenteel natuurlijk niet naast de nominatie van Marc Legendre op de 
shortlist van de Libris Literatuurprijs kijken. In de Nederlanden is 
zoiets ongezien terwijl men in de Angelsaksische landen al lang niet 
meer opkijkt van een beeldroman op de lijst van een literaire prijs. Dit is 
uiteraard een goede zaak voor de opwaardering van de beeldroman, 
maar ik kan me voorstellen dat de reacties hierop niet altijd positief 
zijn. Wat zijn zo de meest gehoorde reacties die de jury kreeg?  
 

 

Men is absoluut niet vertrouwd met het genre. Zeker in Nederland wordt het eerder 

tot de pulp gerekend. Nogal wat mensen leken het daarom niet goed te begrijpen en 

het boek van Legendre een vreemde eend in de bijt te vinden - en nu laat ik in het 

midden of "graphic novel" een correcte term is of niet. Velen schenen de idee te 

hebben dat het om "een strip" ging, allicht omdat ze het boek zelf niet kennen. Of ze 

dachten dat het een boek was, bestaande uit enerzijds tekeningen (wat in dit geval 

niet helemaal klopt) en anderzijds tekst. Ze meenden dat de jury bijgevolg "een half 

boek" had bekroond, het tekstgedeelte dus. Wat uiteraard niet het geval was. Dat zou 

ook een artificiële scheiding zijn geweest, omdat taal en beeld volledig met elkaar zijn 

verweven. We hebben het boek in zijn geheel beoordeeld, als boek dus, als "tekst" in 

de brede betekenis, waarbij taal en grafiek twee elkaar aanvullende vormen van 

expressie zijn. We gingen er daarbij van uit dat de er in de hedendaagse cultuur 

steeds meer beschotten tussen de diverse expressievormen worden afgebroken. 

Crossing borders is een realiteit. Een combinatie van theater en muziek of literatuur 

en theater is helemaal niet zo ongewoon. De combinatie van taal en grafiek is 

trouwens al evenmin uitzonderlijk. Zeker poëzie verschijnt vrij geregeld met 

tekeningen of foto's erbij; dat was al zo in het poëziedebuut van Hugo Claus. Voorts is 

grafiek hoe dan ook een belangrijk element in de boekproductie: lettertype, zetspiegel 

etc. Een boek op de longlist had bijvoorbeeld een bijzonder afwijkende typografie, die 

functioneel was voor het boek, en ook dat is in de beoordeling meegenomen.  
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Deze nominatie zou een soort statement zijn, of beter, zou een 
educatieve functie hebben. Wordt het genre van de 'graphic novel' wel 
voldoende in zijn recht gezien of blijft het een statement om te laten zien 
dat zoiets als de 'graphic novel' ook bestaat?  

De Morgen heeft niet al te precies opgeschreven wat ik heb gezegd. De longlist (ik 

geloof 18 titels) had een ietwat educatieve functie: tonen welke interessante boeken er 

allemaal zijn verschenen in 2007, waarvan er nogal wat tussen de plooien zijn 

gevallen in de kritiek (en in de boekhandel). De shortlist wilde alleen de, naar het 

oordeel van de jury, zes allerbeste boeken eruit halen, volgens absolute kwalitatieve 

criteria, zonder enige educatieve of andere bedoeling. Daar was kwaliteit het enige 

criterium, ongeacht het soort tekst. Voor de longlist was het in die zin gemakkelijk 

omdat een pak boeken kwalitatief heel dicht bij elkaar in de buurt lagen en daardoor 

konden we, zonder concessies te doen aan de kwaliteit, gemakkelijk die boeken eruit 

halen die volgens ons meer aandacht verdienden.  

En in de vergelijking van de boeken op de longlist is Legendre bij de laatste zes 

geëindigd. Eigenlijk was het zelfs bij de samenstelling van de longlist helemaal niet de 

bedoeling om de graphic novel extra aandacht te geven. We vonden alleen dat dit 

specifieke boek, dat weinig literaire aandacht heeft gekregen, wel degelijk tot de 

betere boeken van het jaar behoorde. En dat kwam ons goed uit, omdat we daarmee 

een onderbelicht boekensegment onder de aandacht konden brengen. Maar het ging 

ons wel degelijk om dat ene boek, niet om het genre op zichzelf.  

Hoe beoordeelt de jury van een literaire prijs een beeldroman waarbij 
het visuele toch even belangrijk is? En op basis van welke criteria 
beschouwt de jury 'Verder' dan als literatuur?  

Zie ook het antwoord op de eerste vraag. De Librisprijs is een literatuurprijs, meer 

bepaald voor fictieboeken. Maar we hebben "literatuur" niet willen vernauwen tot 

taal, maar verbreed tot fictie - wat dus het eigenlijke actieterrein van de Librisprijs is. 

Ik heb wel vaker horen waaien dat de beoordeling van een graphic novel een 

bijzondere competentie zou veronderstellen - begrijp: die competentie was niet 

aanwezig in de jury. Ik durf dat te betwijfelen. We hebben het boek in zijn geheel 

beoordeeld, met alle middelen die het inzet om zijn verhaal te vertellen, zowel in taal 

als in beeld. We hebben dus geoordeeld over de kwaliteit van die vertelling op 

zichzelf. 
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Zal de graphic novel volgens jou een blijvende waarde zijn of is het enkel 
maar een mediahype op dit moment? Staan de deuren nu open voor 
andere uitgeverijen om bij de volgende editie hun aanbod aan graphic 
novels in te sturen? 

Elke uitgever mag insturen wat hij wil, elke jury oordeelt, geval per geval over de 

ontvankelijkheid. Er bestaan trouwens nogal wat twijfelgevallen en ook dit jaar heeft 

de jury boeken afgewezen die volgens haar niet tot de fictie behoren. Het is de 

kwaliteit van de fictie die wordt beoordeeld. Of de graphic novel als genre "een 

blijvende waarde" zal worden, zoals u het formuleert, weet ik niet. Maar hetzelfde kan 

je je afvragen van bijvoorbeeld de politieke roman of de satirische roman of het 

kortverhaal. Die vorm op zichzelf interesseert een jury niet zo erg, wel wat de 

schrijver ervan ermee aanvangt. De jury beoordeelt geen genres of intenties, wel het 

eindresultaat, het specifieke boek. 
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Bijlage 3 : 
Verslag van interview Ward Wijndelts van tijdschrift Eisner (18–03–
2008) 
 
Tijdschrift Eisner is een initiatief van uitgeverij Podium. Ze hadden eerder al Kraut 
uitgegeven van Peter Pontiac en binnenkort verschijnt ook Exit wounds van Rutu 
Modan. Zij zien nu ook dat de tijd rijp is om een tijdschrift uit te brengen.Een 
tijdschrift met en over GN’s vormt een hiaat in tijdschriftland. Er bestaat geen enkel 
blad dat strips publiceert, hoewel er toch oprechte belangstelling voor is vanuit de 
media en de boekhandels. 
Ze maken er bewust geen stripformaat van omdat ze willen dat mensen het tijdschrift 
‘Eisner’ in de boekenkast naast de roman plaatst. ‘Eisner’ wil een goed structureel 
podium bieden voor Nederlandse tekenaars. Drie maal per jaar zullen ze een 
staalkaart maken van wat er leeft op het gebied van de GN. (Clowes – Ruijters – van 
Driel) Ook strips die nog nooit eerder gepubliceerd zijn, komen aan bod in het blad.  
 
Samenwerkingsstrips tussen scenaristen en tekenaars: 
 
GN’s zijn volgens Ward Wijndelts nog niet literair genoeg, ze zijn te expliciet (te 
graphic). En tekenaars zijn ook geen romanciers, ze willen ook nog teveel uitleggen 
terwijl dit niet hoeft. Schrijvers als Arnon Grunberg, Tom Lanoye, Annelies Vekeman 
en Saskia De Coster kunnen hun bijdrage leveren voor het schrijven van scenario’s 
om de literaire strip op een meer literaire hoogte te brengen. Zo willen ze aan de 
literaire wereld laten zien dat er wel degelijk serieus materiaal in omloop is en de 
literaire kwaliteit van GN opkrikken. Het is een pleidooi voor ‘echte’ literatuur. Het is 
voor Podium en Ward Wijndelts nog een soort zendingswerk 
Het tijdschrift wil ook een debat op gang brengen, een plek om te blijven 
discussiëren. Er komen dus ook heel wat essays over literaire strips en thema’s in het 
blad. 
 
Inschattingen van de markt: 
 
Het blijft een groot risico, maar ze geloven dat de markt er klaar voor is. Er zijn 
genoeg jonge, creatieve mensen die ontroerd raken door de GN. 
Sprong in het diepe, zendingswerk 
Het tijdschrift moet helpen het publiek bekend te laten maken met de GN. Het zal 
ook in de boekhandels liggen. (1500 exemplaren) 
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Bijlage 4: 

interview Jan Baetens (11-04-2008) 

 
Wat is jouw definitie van een GN? 
 
Twee opmerkingen wil ik daarbij maken: 
 
1) Sommige mensen zijn daar tegen, tegen die term GN omdat een artificiële 
splitsing aanbrengt binnen het hele stripveld. Een soort achterhoede en 
voorhoede die de GN is. Heel wat mensen zijn daar tegen, ook in Amerika. 
Art Spiegelman bijv. En heel wat andere mensen en ook universitairen die 
deze term om die reden niet zien zitten. De hele discussie is in deze zin een 
beetje artificieel. 

 
2) precieze criteria geven van GN: 

- GN bestaat in boekformaat (geen detail), geen album, maar echt een    
      boekformaat. 

 - Het moet gaan over volwassen of serieuze strips. Dit is een meer inhoudelijk, 
    argument. Dus per definitie een album van Suske en Wiske in boekvorm  
    gepresenteerd is geen GN.  
 - Een GN moet een auteur hebben in die zin dat er iemand achter moet zitten  

die verantwoordelijk is voor het hele concept en die dat volledig naar zich 
toetrekt. Zoals in de film dan de regisseur die als het ware zijn naam plakt op 
het hele gebeuren  terwijl er ook collectieve aspecten in zitten natuurlijk. 
 
 

En een samenwerking scenarist en tekenaar?  
 

 
Kan zeker ook maar dat is eerder de uitzondering dan de regel in de GN. Als de 
tekenaar niet meer doet dan samenwerken met de scenarist dan is de kans groter 
dat het eerder aansluit bij de strip in het algemeen dan bij de GN. Een Vb van een 
GN waarbij het wel gaat om een samenwerking is City of Glass van Mazzucchelli 
naar het boek van Paul Auster. Dat is een GN maar je voelt dat de tekenaar een 
beetje aan de ketting gelegen heeft. Maar dit is een twijfelgeval. 
 

In mijn onderzoek maak ik een onderscheid tussen literaire strip & 
verstripping, wat zijn uw bevindingen daarover? 

 
Literaire strip als synoniem voor GN (Hans Enters); maakt de verwarring alleen 
maar groter. In het Frans wordt er nu ook al gesproken over de ‘roman graphique’ 
en ook reeksen bij de uitgevers. (cf. artikel Le Monde over de relatie literatuur en 
strips en waarin gepresenteerd wordt hoe verschillende uitgevers reeksen 
beginnen ontwikkelen die de kant van de GN opgaan) Het heeft maar zin om over 
GN te spreken als je echt een heel enge definitie gebruikt anders is het verwarring 
ten top. 
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Is een afgerond verhaal volgens u ook geen criterium voor een GN? 
 
Maar Clowes en Ware zijn toch ook eindeloos. Dat wordt eerst vooraf 
gepubliceerd n feuilletonvorm zonder dat er een begin of einde aan is. En ze 
claimen dat ook echt omdat ze aansluiting willen houden bij het dynamische, 
populaire van de strip in het algemeen. Dus ja, het moet een afgerond geheel zijn, 
maar je hebt veel tegenvoorbeelden. 
 

Ook bij boekformaat heb je uitzonderingen. Kijk maar naar  
Vanistendael. 

 
We zitten met het vervelende probleem dat de term bestaat en dat hij door een 
groot aantal mensen wordt gebruikt en dat we niet zomaar kunnen doen alsof hij 
niet bestaat. 
 

Hebt u een alternatieve term?  

 
Ik kan leven met de term in de enge betekenis en kan mijn ook vinden in het feit 
dat het een afgerond verhaal moet zijn. Maar je moet termen gebruiken in de 
wetenschap dat als je een definitie geeft, er een tegenvoorbeeld aankomt. 
 

In Angelsaksische wereld meer doorgebroken dan bij ons? 

 
Klopt, maar dat is intussen wel veranderd. Boek ‘GN’ ondertussen al 10jaar 
geleden, toen was de GN een Angelsaksische specialiteit, maar vandaag de dag is 
dit niet meer zo. Nu begin je ook in Europa, al was het maar onder invloed van de 
vertalingen die er aankomen , een GN-lijn te krijgen. 
 
 

Nu zijn er ook literaire uitgeverijen die het opnemen. 
 
Ik bekijk alles vooral vanuit de Franse context, in Frankrijk zijn er ook  grote 
uitgeverijen als Seuil die het opnemen.In Frankrijk heb je het niet nodig om bij 
een grote uitgeverij te zitten om als stripauteur au sérieux te worden genomen. Als 
je bij een stripuitgeverij zit vb Casterman, word je gewoon au serieux genomen. Ze 
zullen ook niet zeggen dat Tardi geen serieuze auteur is. In die zin is de 
Nederlandse of Vlaamse situatie anders. Nederland heeft ook geen striptraditie, 
behalve Joost Swarte (die trouwens zijn eigen uitgeverij heeft Oog & Blik) . 
Satrapi: bij Atlas hier, bij l’Association in Frankrijk een echte stripuitgeverij. Dus 
de Nederlandse situatie is echt anders omdat ze amper een striptraditie hebben en 
omdat Nederland veel meer dan Vlaanderen gevoelig is voor wat er in Amerika 
gebeurt. Vlaanderen is veel afhankelijker dan Frankrijk.  
 
Wertham 1953 
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In Frankrijk was dit al in 1949 
Vb strip van Kuifje in het Frans; in overeenstemming met de wet op de 
jeugdbescherming. In FR is er ook een hele discussie geweest van wat mag er in 
strips en wat niet. Daar zat een protectionistische reflex achter in de zin van ‘wij 
hebben een eigen stripindustrie en die is anders dan de Amerikaanse en we gaan 
eens zorgen dat die Amerikanen van onze markt gehouden worden’. Het 
equivalent van de Amerikaans Comics Code.  
 

Striptraditie in Vlaanderen is veel groter dan in Nederland maar ze 
worden wel in Nederland uitgegeven? 

 
Ja en neen. Er zijn ook auteurs die meteen voor de Franse markt werken.  
� Brusselse groepen Fréon en La 5ième cours werken wel met auteurs uit 
Vlaanderen. Fréon doet co-edities met Bries. Co-edities omdat ze pas mogelijk 
zijn als er een Franse tegenhanger van is. 
� En er zijn gewoon geen uitgeverijen in Vlaanderen, ze zitten allemaal in 
Nederland. Onvermijdelijk, als je iets wil uitgeven dat op een boek lijkt, dan kom 
je onvermijdelijk in NED.  
Er zijn slechts twee Vlaamse stripuitgeverijen Bries en Oogachtend. Maar niet 
zomaar durven zeggen dat Bries en Oogachtend geen materiaal hebben dat GN-
achtig zou zijn. Zo de lijn trekken tss strips en GN; bijkomend criterium voor GN: 
je zou kunnen zeggen “een strip wordt GN als het in een literair fonds 
terechtkomt”. Bovenop alle andere criteria dan (erg strikte lijn). Iemand als Atlas 
beantwoordt daar dan aan.  
 

Vaker zwart-wit tekeningen (geen absolute vereiste) en abstractere 
tekeningen?  

 
Het spannende aan de discussie tussen strip en GN is dat het ons dwingt om ook 
andere categorieën in vraag te stellen. We gaan er misschien veel te gemakkelijk 
van uit dat een roman iets is dat “between two covers” moet zitten. En op die 
manier schudt de discussie rond de GN op een gezonde manier aan de boom.  
 

Gebaseerd op subjectieve beoordeling. Hoe bepaal je wat literatuur is en 
wat niet? 

 
Dat bepaal je natuurlijk niet alleen, dat is een groepsgebeuren. Het spreekt ook 
daar voor zich dat een boekhandel een effectieve rol heeft. Stel dat Colibro daarin 
gaat geloven en een rek gaat maken voor de GN, dan bestaat het ook echt. 
 

Hoe zit het met de rol van boekhandels? 

 
Als Fnac het doet en Standaard Boekhandel het zou doen, dan volgen de anderen 
automatisch. De Klassieke boekhandels hebben geen plaats in de rekken. Boekhandels 
denken ook in centimeters. 
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Wat is uw mening over de nominatie van Legendre voor Libris 
Literatuur prijs? 

 
Verrassend! Prijzen worden verkocht en verdeeld onder de uitgeverijen. Het is 
allemaal doorgestoken kaart al was het maar omdat er juryleden achter zitten in 
de naam van de uitgeverijen. Verbazend om 2 redenen: Het is een manier om te 
zeggen dat het een slag in het water is voor de Vlaamse Staatsprijs voor strips 
(vroegere staatsprijs). Die blinkt niet uit in gedurfdheid.  Dat is eerder de 
klassieke strip dan Gn. Het signaal in die richting begrepen moet worden. Dat is 
jammer omdat het neerkomt op het veroordelen van de gewone stripproductie. 
Dat men de twee dingen uit elkaar wil houden. Ik had toch andere dingen 
verwacht dan Legendre. 
In die zin, weet ik  niet of het een dienst is die aan de GN wordt bewezen. Op zich 
is het heel goed natuurlijk. Maar op termijn niet houdbaar: De productie van GN 
die jaar in jaar uit gemaakt worden, is relatief klein tegenover de productie van de 
roman. Dan heb ik liever een aparte prijs voor GN 
 

Die zal nooit zo’n hoog aanzien hebben als een literatuurprijs.  

 
Klopt, maar het is natuurlijk de vraag wat die literaire prijzen waard zijn. Ik heb 
allerminst de behoefte om een boek te kopen die een grote literaire prijs heeft 
gewonnen. 
 

Ze worden wel beter gepresenteerd. 

 

Klopt, maar niets zou moeten of mogen beletten dat een GN die een GN-prijs 
gekregen heeft ook in de aandacht komt . Waarom niet? 
 
Hoe kan een jury een GN beoordelen als literatuur? 
 
Literatuur is een medium dat verhalen vertelt en je kan verhalen vertellen in 
boekvorm via verschillende tekensoorten. 
 

En wat dan met de beelden ? 

 
Over beelden gaan ze ook oordelen. Als het eindresultaat een verhaal moet zijn, 
dan doet het er niet toe of dat gaat in een volledige gedialogeerde roman. Je kan 
het vergelijken met een filmscenario en dat komt ook op zo’n shortlist terecht en 
staat even ver van een gewoon geschreven roman dan van GN.. 
 

Is het een Statement? 
 
Er zit een commerciële strategie achter van Atlas die de jury manipuleert om het 
eigen strip – of GN-fonds in de kijker te plaatsen. 
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Is wat Legendre maakt volgens u literatuur? 
Vraag of iets literatuur is of niet, hangt minder af van het feit of het nu tekst of een 
GN is dan wel of het goed of slecht is. Er zijn een aantal mensen die de macht 
hebben om te zeggen zo is het en niet anders. 

 
Initiatief : 
 
Groot overzichtswerk: “Cambridge history of the American novel” 2009 met een 
hoofdstuk over de GN geschreven door Jan Baetens. Het bestaat uit een 40-tal 
hoofstukken en voor de allereerste keer komt daar een hoodfstuk over de GN. Dit 
is ook een straf Statement. 
 

 
 

Wie was de eerste vertegenwoordiger van de GN in Europa? 

 
� meer redeneren in termen van alles wat er gebeurde rond het ts (A Suivre) 
omdat zij uitpakten met idee om een type strips te maken dat overeenkomt met  
avonturenroman in de lit en dat omzetten naar het stripverhaal 
Pratt in tegenspraak met alle criteria van def 
� reeks 13 boeken – grote albums 
 
kanteling van (a suivre) meer benadrukke (begonnen in 1979) 
we gaan iets doen in strips wat typisch is voor literatuur, namelijk avonturen 
vertellen. Dat heeft mssn te maken met afkalven van het modernisme in FR, 
uiting van symptoom van een pomo vermoeidheid, het beu zijn van het 
experiment, opnieuw verhalen geen vertellen. 
Aangezien dat in lit niet kan owv ideologische redenen, nog geblokkeerd zit , gaan 
we maar strips maken. In FR van in het begin heb je dan litauteurs gehad die 
scenario’s gingen maken voor strips 
Typevoorbeeld Benoît Peeters, eerste literaire auteur, daarna scenario’s voor 
strips, fotoromans 
Opnieuw mogen en kunnen vertellen.  
Dat werd niet gepromoot als GN, maar als roman 
Casterman had verschillende reeksen en onder andere ‘roman (A Suivre)’ 
merknaam 
Roman in de zin van avonturenverhaal 
1e editoriaal van (A Suivre) soort manifest van wat willen we doen, gaat over lit 
maar niet over GN 
In Europa is de grens tss strip – GN veel minder scherp te trekken dan in AM 
In Am hebben ze geen strips, enkel idiote comics. Het zijn vooral superheroe- 
dingen enerzijds en GN anderzijds. Het verschil is dus heel duidelijk/ Maar in Eur 
is verschil tss gewone strip en betere strip niet zo duidelijk. 
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Bijlage 5:  Interview Dick Matena: 05-04-2008 

 
Hoe omschrijf je het best het onderscheid tussen de literaire strip  en de 
verstripping? 
 
Van literatuur een strip maken en niet omgekeerd. 

Het verschil is natuurlijk: ik bewerk een al bestaande literaire roman, een algemeen 

erkende literaire roman, door de tijd gezeefd al, tot een strip. Terwijl een GN is bijna 

altijd of altijd een oorspronkelijk werk van de maker die probeert daar literatuur van 

te maken. Dat is in principe moeilijker natuurlijk. Wat die beeldroman van mij dan 

weer wel tot literatuur maakt, is dat ik de tekst in zijn totaliteit gebruik in de strip. 

Die afdeling is per definitie literatuur, maar dat betekent niet dat met het toevoegen 

van zijn beeld, dat een literaire roman wordt. Dat is weer wat anders? Dat zeggen 

mensen vaak, ze plakken ergens een label op. Het is natuurlijk moeilijk omdat het 

overal ergens tussen wal en schip valt maar dat is in inderdaad het verschil. Dat wat 

ik doe, noem ik geen GN. En daarbij vind ik GN een beetje een vreemde term, het is 

gewoon een beeldroman en zoals het allemaal beeldromans zijn. 

 

De meeste mensen deinzen ervan terug, van de term GN. Het is een 
modewoord en het wordt vaak gebruikt in de pers. Het slaat nu wel aan 
die term. Wat is jouw affiniteit met de GN? 
 
Het bestaat al 30 jaar. In Amerika is het eind jaren 70 ontstaan. Met Will Eisner 

Nou ja, eerder al. Ik werkte in 1979 – 83 voor een Amerikaans blad Heavy Metal, een 

stripblad, geen muziekblad. Term ontleend aan Frans blad, in Frankrijk had je Metal 

Hurlant , een belangrijk Nouvelle Vague blad voor de strip, veel invloed gehad. In 

Amerika werd dit Heavy Metal genoemd en daar werkte ik aan mee. En daar werkte, 

eigenlijk nog voor Eisner het deed, al tekenaars aan mee, vooral SF, die GN’s 

maakten. Dus de term op zich bestaat al heel lang. Alleen in Amerika is dat ook geen 

lang leven beschoren geweest, want het was ook geen werk voor het grote publiek. 

Het publiek voor Heavy Metal was ook een klein publiek naar Amerikaanse 

maatstaven gemeten. Uiteindelijk is het toch een zachte dood gestorven en de enige 

die het écht beoefend heeft, is toch Will Eisner. Hoewel ik dat toch ook niet echt een 

GN vind, hij heeft wel oorspronkelijk werk geschreven, maar hij komt toch meer in de 

buurt van wat ik doe. Hij is en blijft toch altijd een striptekenaar. Hij heeft daarvoor 

ook gewone, normale commerciële strips gemaakt, klassieke strips met de klassieke 
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vorm. Maar de term bestaat dus eigenlijk al heel lang, dat is niet nieuws onder de zon. 

Een grote verschil is wel, en dat is het enige echte verschil en dat kan het wel 

belangrijk maken, is dat in die tijd van de GN’s en toen ze vertaald werden en naar 

Europa overkwamen, was dat ze toen enkel in de stripspeciaalzaken te verkrijgen 

waren. Nu, en daar heb ik wel degelijk mede voor gezorgd met De avonden, wordt het 

uitgegeven door literaire uitgevers en daarmee kan je een boekwinkel bereiken. 

Terwijl bij een stripuitgever, daar kom je alleen mee de stripwinkel in. En als je bij 

een literaire uitgever zit, ga je naar de boekwinkel. Dat is enerzijds voor de omzet 

natuurlijk wel wat leuker en anderzijds krijgt de strip ook wat meer waardering, het 

dédain, het vooroordeel wordt misschien wat minder. En mensen die normaal gezien 

niet zo snel een strip kopen in een stripwinkel, raken daar misschien wel 

geïnteresseerd. Dat is het enige wat die GN momenteel echt toevoegt. Maar dan nog, 

is dat wel degelijk een deur die ik op een kier heb gezet, via de Bezige Bij en De 

avonden. Dat is de enige credit die ik echt neem. Voor wat er tussen 2001 en nu is 

gebeurt, het feit dat GNs nu bij literaire uitgeverijen binnen geraken, is wel degelijk 

mijn verdienste. Ik heb in ieder geval voor die verandering gezorgd. Daar is het 

allemaal uit voortgekomen. De bewerking die ik maakte, was zo goed gelukt, van zo’n 

niveau en integriteit dat het meteen ook de maatstaf geworden is. Daardoor werk ik 

van de ene dag op de andere daar heel serieus mee genomen. Er werd niet aan 

getwijfeld of getornd. Ik hoorde plotseling bij de literaire wereld. En dat heeft mij het 

meest verrast. Dat is ook de reden waarom er opeens alles kon, dat het begon open te 

breken. Ik heb iets toegevoegd aan een vak waarvan iedereen dacht dat er niets meer 

aan toe te voegen kon worden. Daar ben ik ook erg trots op. De rest moeten de 

mensen maar uitmaken wat het is. Maar dat heeft meegewerkt, en daar ben ik wel blij 

om.Daarom wilde ik voor Kaas ook dat boekformaat zodat mensen hem in de kast 

kunnen zetten naast hun andere romans 

Ik heb in ieder geval voor de geïnteresseerden de weg gewezen en staat de deur nu 

opeens meer open voor publicatie mogelijkheden. En in Knack las ik dat ik “de 

wandelende reclame voor zowel de strip als de literatuur” was, en dat is het mooiste 

wat er ooit over mij gezegd werd.  
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