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Samenvatting 

 

 

In dit proefschrift onderzoek ik wat de term “beeldroman” (graphic novel) onthult over de 

manier waarop wij onze interesses hiërarchisch organiseren, dat wil zeggen: hoe ze als 

studieobjecten en -velden worden gecategoriseerd in de instituties van ons culturele geheugen en 

hoe deze classificatiesystemen vervolgens grote socio-politieke belangen dienen. Ik beweer dat 

de term “beeldroman” niet zozeer een artistieke of culturele verheffing aanduidt maar de 

politieke functie van strips (comics) blootlegt. Door de aandacht te vestigen op het 

waardesysteem waarop het archief is gefundeerd en waarmee het in stand wordt gehouden, 

beargumenteer ik vervolgens dat de term “beeldroman” het mogelijk maakt voor strips om de 

macht van het archief te ontmaskeren en bekritiseren. 

 De overlap tussen Jacques Derrida's discours over het archief en Michel Foucaults kritiek 

op instituten vormt het kader voor mijn eigen reflecties op de performatieve macht van 

archiveringspraktijken. Zoals ik het begrijp, omhelst de notie van het archief een geheel van 

verzamelingen die ons culturele geheugen opmaakt. In meer specifieke zin heb ik het hier over 

instituties waaraan hiërarchisch belang wordt toegekend door zogenaamde discursieve reiteratie, 

in dit geval het discours over “hoge kunst,” historiografie, en bewijsdienend materiaal. Ik 

onderzoek de manieren waarop het archief bepaalde werken of articulaties privilegieert en ik 

schep hiermee nieuwe inzichten in een fundamentele kwestie: dat wat hiërarchieën helpt te 

creëren en in stand te houden in onze culturele geheugen, wat door Pierre Bourdieu omschreven 

wordt als “cultureel kapitaal.” 

 In Hoofdstuk 1: The “Graphic Novel” and Archival Inscription, beargumenteer ik dat, 
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hoewel het onderzoek rondom de term “beeldroman”vraagtekens zet bij het arbitraire 

onderscheid tussen hoge en lage cultuur, het zich grotendeels beperkt tot slechts beschrijvingen 

van het kapitaal dat toegekend wordt aan zulke culturele objecten. Ik onderzoek daarom 

specifiek de claims van uniciteit en onbereikbaarheid van cultureel kapitaal door een 

gedetailleerde analyse van de discursieve terminologie die objecten van dergelijk kapitaal 

voorziet. Ik onderzoek hoe de binaire oppositie tussen hoog en laag zich ontwikkelde uit de 

hiërarchische principes toegeschreven aan de term “medium,” zowel in kunstdiscours als 

intermedialiteitstudies. Daarnaast laat ik zien hoe de term “beeldroman” een onderscheid 

aanduidt dat noodzakelijkerwijs afhankelijk blijft van mediumclassificaties. 

 Aangezien het mediumdebat zeer normatief van aard is, heeft het geleid tot een impasse 

omtrent de mogelijkheid een medium formalistisch in plaats van slechts moralistisch te kunnen 

definiëren. Ik beargumenteer echter dat de term “beeldroman” zulke moralistische vertogen kan 

ontregelen en als zodanig zijn eigen waarde ondermijnt, terwijl het de waarde van strips juist 

doet verhogen. Ik toon in dit hoofdstuk tevens aan dat debatten over mediumclassificatie de 

politieke mogelijkheden van strips verhullen, gezien dergelijke debatten strips de facto van de 

hand doen als lage cultuur en dus politiek irrelevant. Ik beweer tenslotte dat de “beeldroman” 

deze logica (die geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal in stand houdt) ontkracht en daarmee de 

gehele discussie over de waarde van culturele objecten opschuift. 

 In Hoofdstuk  2: Personal Narrative Comics and Archival Inscription, beargumenteer ik 

dat ook de interpretatie van archiefmateriaal gebaseerd is op een systeem dat waarde toekent. De 

hiërarchische categorisering van archiefmateriaal wordt meestal op waarde geschat met behulp 

van een idee van waarheid, een voorbeeld hiervan is de geprivilegieerde positie die 
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documentatiemateriaal inneemt ten opzichte van persoonlijke getuigenissen. Ik beweer dat 

“personal narrative comics” een ideaal object vormt om deze werking van het archief te 

ondervragen en bekritiseren. Personal narrative comics levert commentaar op 

archiveringspraktijken en de categorisering van de verschillende bewijs- en 

herinneringsmaterialen die gezamenlijk de waarheid van een leven opmaken. In een 

vergelijkende analyse van zowel tekstgebaseerde persoonlijke verhalen als personal narrative 

comics, beargumenteer ik dat het doel van hedendaagse personal narrative comics is om de 

privileges van het document  in twijfel te trekken (ten opzicht van geleefde ervaring). Dit wordt 

voortgebracht door het gebruik van de stripstijl, die de hiërarchische classificaties binnen het 

archief vervaagt en daarmee problematiseert. 

 Ik draag voorbeelden aan van op tekst gebaseerde hedendaagse personal narrative en doe 

een close reading van postmoderne schrijver en kunstenares Theresa Hak Kyung Cha's Dictee. 

Hier werk ik de manieren uit waarop het gebruik van beeld kan helpen in het discours rondom de 

mogelijkheid van personal narrative om de waarheid van een leven te representeren en 

bespreekbaar te maken. Door een close reading van Alison Bechdels Fun Home: A Family 

Tragicomic (2006) toon ik aan dat de stripvorm in staat is tegelijkertijd trauma, herinnering, en 

documentatie te representeren en als zodanig de blinde vlekken laat zien die inherent zijn aan 

archiefsystemen. Op deze wijze beargumenteer ik dat strips laten zien dat het archief altijd volgt 

op een selectieprocedure en daarmee nooit compleet is. Door het zichtbaar maken van dit 

systeem, zo stel ik, onthullen strips hoe de macht van het archief vooral voortkomt uit de wijze 

waarop ze geïnterpreteerd wordt. 

 In Hoofdstuk 3: The Contested Space of Comics and Archival Power, beargumenteer ik 
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dat de relatie tussen macht en het zichtbare verder wordt ondervraagt in strips door hun 

specifieke gebruik van ruimtelijke structuur. Deze structuur onthult de wijze waarop 

archiefmacht wordt beoefend door de manier waarop ruimte gemedieerd wordt door het 

zichtbare. Door de manier waarop archiefmateriaal hiërarchisch georganiseerd wordt bloot te 

leggen en te ondervragen, binden strips het persoonlijke aan het politieke, in de zin dat zoverre 

dat het een nieuw subject creëert. Door een analyse van de formele aspecten van strips, maak ik 

duidelijk hoe de verkenning van subjectiviteit in strips ook mogelijk wordt gemaakt door de 

voortdurende onthulling van de macht die inherent is aan ruimtelijke relaties. Gezien strips de 

waargenomen grenzen tussen tijd en ruimte, het echte en het verbeelde, doen vervagen, 

bekritiseren ze de politieke consequenties van archiefmacht en promoten daarmee een nieuwe 

vorm van subjectiviteit. Strips maken tijd ruimtelijk en geven zo niet alleen commentaar op de 

formele mogelijkheden van tekst en beeld, maar bieden daarnaast inzicht in hoe tijd ruimtelijk 

wordt gemaakt in de context van het echte en het imaginaire. Omdat de stripstijl en -structuur 

gebruikt kan worden om tijd en ruimte te verwarren of samen te laten vallen, biedt het ook hier 

de mogelijkheid voor institutionele kritiek, aangezien het demonstreert hoe ruimte inherent 

meervoudig is en dus omgeven door macht. 

 In een close reading van Paul Hornschemeier’s valse memoires Mother, Come Home 

(2003) onderzoek ik hoe strips de mechanismes van ruimtelijke constructie zichtbaar maken door 

middel van het spelen met stijl en vorm, door het experimenteel gebruik van kleur, 

tekentechnieken, panelen en tussenruimtes. Met dezelfde middelen beweer ik dat strips de 

mogelijkheid bieden om andere ruimtes te conceptualiseren die voorbij gaan modernistische 

binariteit–ruimtes die per definitie de grenzen tussen publiek en privé, of het echte en imaginaire, 
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doen vervagen. Zulke ruimte wordt door cultureel geograaf Edward Soja omschreven als 

“Thirdspace.” Ik beargumenteer dat strips, door het ineenvallen van binaire opposities en het 

telkens opnieuw conceptualiseren van subjectiviteit, de potentie hebben om de macht die 

inherent is aan ruimtelijke constructies, en daarmee de politieke consequenties van archiefmacht, 

te ondervragen. 

 In de Epiloog: Comics as “Minor Literature” stel ik voor om strips te denken als wat 

Gilles Deleuze en Félix Guattari "minor literature" noemen. Dit concept overstemt Soja's notie 

van “Thirdspace”: het betreft niet simpelweg een centralisering van de marge maar eerder een 

nieuwe weg waarlangs de talen en systemen die binaire verschillen in stand houden ondervraagd 

kunnen worden (zoals publiek en privé). “Minor literature” impliceert niet het herdenken van 

bestaande systemen, maar duidt eerder op wat Deleuze en Guattari de “komende revolutionaire 

machine” noemen: een nieuw systeem dat nog niet volledig gedacht kan worden. Wat “minor 

literature” dus mogelijk maakt, is een manier om de werking van dominante systemen bloot te 

leggen en duiden daarmee als het ware een ontsnapping uit de impasse die deze systemen 

veroorzaken. 

 Aan de hand van de afzonderlijke argumenten in de drie hoofdstukkenlicht ik toe hoe 

strips een “minor literature” zijn. Ik beargumenteer dat strips taal deterritorialiseren door de 

voortdurende combinatie van tekst en beeld. Dit is inherent politiek omdat het commentaar levert 

op de macht inherent aan ruimtelijke relaties. Het ontregelt daarnaast de notie van het individu 

als afzonderlijk van het collectief, en ontmaskert als zodanig de functies van binaire 

archiefsystemen die een proces van reterritorialisering in stand houden. Ik concludeer dat door de 

ontregeling van de waarde van culturele objecten, en in de vervaging van grenzen tussen 
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document en ervaring, publiek en privé, het echte en het imaginaire, strips niet alleen de macht 

van het archief ontmaskeren en bekritiseren, maar ook de mogelijkheid bieden voor het 

verbeelden van een totaal nieuwe orde. 

 


