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Focus striperfgoed | Toerisme

weinig plaats beschikbaar, eens gedrukt kan er niets meer
aan veranderd worden, de stock moet beheerd worden en
wie een plannetje wil moet bij een van de onthaalkantoren of
een van de resellers aankloppen. De applicatie zorgt ervoor
dat we meer doelgroepgericht kunnen werken en bijvoorbeeld een specifieke wandeling kunnen realiseren voor echte
stripfanaten, daarbij gebruikmakend van (archief )beeld en/
of geluidsmateriaal. Ook hierbij wordt het jonge talent niet
vergeten.
Er is ook gezorgd voor kruisbestuiving: zo werd er een spellenboek in stripstijl gecreëerd dat kinderen de andere belangrijke culturele en toeristische thema’s van Brussel laat
ontdekken.
Voor elk van deze projecten werkt Visitbrussels nauw samen
met de volledige sector. Voor het gebruik en eventueel aanpassen van beelden is uiteraard toestemming vereist van de
uitgeverijen of rechthebbenden. Zij helpen ons ook met het
vinden van beelden die het best bij elk product passen. Ook
voor de teksten wordt nauw samengewerkt met de uitgevers
en rechthebbenden en er wordt dikwijls een beroep gedaan
op specialisten om ze te schrijven of te corrigeren.
Tot nog toe was het vrij eenvoudig om te beslissen welke projecten er zouden gerealiseerd worden. De bedoeling was om
in de eerste plaats het grote en internationale publiek te bereiken en dit in samenspraak met de sector.
Voor de verdere evolutie is de vraag uiteraard tot waar de
taak van de toeristische dienst reikt en waar de eigen promotieopdracht van de sector begint. Hierbij is het duidelijk dat
de toeristische dienst enkel een verbindende en faciliterende
rol kan spelen, maar zich nooit zal opwerpen als de specialist
van het stripverhaal in Brussel. En uiteraard zal Visitbrussels
zowel gevestigde als nieuwe initiatieven een platform geven
en helpen waar het kan. Daarbij zijn alle departementen
betrokken, dus naast de productontwikkeling werken ook
de persafdeling, het onthaal en de trade-afdeling rond dit
thema.

Strip en toerisme: de resultaten
Het is niet eenvoudig om te weten te komen wat het effect is
van actieve toeristische promotie rond een bepaald thema.
De algemene overnachtingscijfers kunnen uiteraard als
graadmeter dienen, maar dan nog is het niet zeker of de evoluties van deze cijfers ook maar iets met het thema strip te
maken hebben.
Uit een tevredenheidsonderzoek dat door Visitbrussels het
hele jaar door wordt uitgevoerd bij de bezoekers van Brussel,
weten we wel dat ongeveer 30 % van de bezoekers Brussel
heeft uitgekozen vanwege zijn of haar interesse in de geschiedenis, de cultuur en het erfgoed van de stad. Van deze
groep bezoekers is er 10 % speciaal voor het thema strip naar
Brussel gekomen. Het is een cijfer dat de laatste jaren lichtjes
is gestegen (van 8 % in 2011 naar 10 % in 2013). Er zijn jammer
genoeg geen cijfers beschikbaar van voor deze periode en de
steekproef is ook niet groot genoeg om hier echte conclusies
uit te trekken.
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Een betere graadmeter zijn de bezoekersaantallen van bijvoorbeeld het Stripfeest en het Stripmuseum. Het Belgisch
Centrum voor het Beeldverhaal ziet zijn bezoekersaantal
jaarlijks stijgen en kreeg in 2013 bijna 200.000 mensen over
de vloer. Wat opvalt, is dat de Fransen 40 % van hun publiek
uitmaken: het is duidelijk dat onze zuiderburen zich zeer
verwant voelen met de Belgische strip. Het Stripfeest kende
zijn eerste editie in 2009 tijdens het Stripjaar. Het werd
daarna een jaarlijks evenement dat steeds meer stripfanaten
aantrekt: in 2012 kwamen er ongeveer 80.000 mensen op af,
in 2013 waren het er meer dan 110.000 gedurende drie dagen.
Ook op gebied van perswerking zien we duidelijk dat er heel
wat interesse is voor het thema Brussel en de strip zowel in
binnen- als in buitenland. In 2013 werden er meer dan tweehonderd reportages gemaakt en artikels geschreven waar
Brussel als stripstad expliciet aan bod kwam. Hieruit kunnen we zeker besluiten dat de aandacht voor het stripverhaal
een positief effect heeft op het beeld dat men in binnen- en
buitenland over Brussel krijgt en dit heeft hoe dan ook op
langere termijn een impact op de redenen waarom mensen
naar Brussel komen.

Conclusie
In eerste instantie is het aanbod aan activiteiten, projecten, evenementen en plaatsen die een link hebben met het
stripverhaal in Brussel redelijk spontaan gegroeid. Maar de
laatste jaren werd het effect hiervan versterkt door een zeer
bewuste keuze om extra in te spelen op dit thema en het te
integreren in het beeld dat Brussel over zichzelf wil verspreiden bij potentiële bezoekers.
In de toekomst zal Brussel op de ingeslagen weg voortgaan
en samen met de stripsector bepalen wat er nog meer kan gebeuren om Brussel als striphoofdstad te blijven promoten.
Er zal gewerkt worden aan de uitbouw van een internationaal netwerk: Brussel is de hoofdstad van Europa en speelt
dus ook op dat gebied een belangrijke rol. Het is absoluut te
vermijden dat er enkel naar het verleden gekeken wordt en
er zal dus zeker meer ingezet worden op jong creatief talent.
De gevestigde waarden met wereldfaam zullen wel altijd een
voortrekkersrol blijven spelen.
Visitbrussels gelooft ook dat deze manier van werken kan
toegepast worden op andere belangrijke culturele thema’s
die Brussel kenmerken op voorwaarde dat er steeds op een
constructieve manier met de spelers binnen de stad wordt
samengewerkt.
Brussel is geen eenvoudige stad om te promoten, maar deze
gelaagdheid maakt het juist een uitermate boeiende stad
waarop u nooit uitgekeken raakt.

Catherine Dardenne is manager van het departement Productmanangement ‘Cultuur en
Vrije tijd’ van Visitbrussels.
Meer info op www.visitbrussels.be/comics
Themadossier: http://visitbrussels.be/bitc/BE_nl/es_brochure/868/themadossier-sized-forcomic.do
1. Comanaging & Duval Guillaume, Portrait identitaire de Bruxelles. Brussel, 2009.
2. Zie: www.faronet.be/erfgoeddag/nieuws/brussel-is-de-beste-stad-op-aarde

Striperfgoed in
Nederland
Een inventarisatie
Het striperfgoed in Nederland vormt een kleine niche binnen een groeiende erfgoedwereld. Er zijn dan ook weinig erfgoedinstellingen met een actief beleid op
het gebied van strips. Meestal wordt er passief verzameld. Er is eigenlijk maar
één instituut dat actief verzamelt om onderzoek te faciliteren en stimuleren,
uitgevers te ondersteunen en exposities mogelijk te maken. Hieronder volgt een
inventarisatie van de situatie op dit moment in Nederland.
tekst Jos van Waterschoot

Geschiedenis van het striperfgoed
Toen het Stedelijk Museum te Amsterdam in 1962 voor het
eerst een serieuze tentoonstelling over het fenomeen strip
hield, werden de kunstwereld en de wetenschap wakker
geschud. Tot op dat moment had het beeldverhaal een onopvallend bestaan geleid. Het gevolg was een toenemende
maatschappelijke belangstelling voor de strip, die leidde
tot Het Stripschap, Nederlands centrum voor belangstellenden in strips, dat op 11 oktober 1967 te Amsterdam werd
opgericht. Initiatiefnemer P. Hans Frankfurther zette meteen
door en richtte nog in hetzelfde jaar het tijdschrift Stripschrift
op. Inmiddels is dit het oudste stripinformatietijdschrift ter
wereld, want het verschijnt nog steeds. Een jaar later, op 8
november 1968, opende Kees Kousemaker in de Kerkstraat te
Amsterdam het eerste en legendarische Nederlandse stripantiquariaat Lambiek.
Al deze feiten droegen ertoe bij dat het beeldverhaal in de
belangstelling van een groter publiek kwam te staan. Radio
en televisie begonnen aandacht te besteden aan het medium,
evenals de serieuze kranten. Gerenommeerde uitgevers
haakten in op deze ‘nieuwe’ belangstelling en brachten herdrukken uit van de oude strips uit de jaren 1950 zoals Tom
Poes, Kapitein Rob en Eric de Noorman. Ook in de gevestigde
boekhandels kwam langzamerhand ruimte vrij voor strips.
Het gevolg daarvan was dat de wetenschap zich eveneens
voor de strip ging interesseren. Het Stripschap raakte erover
in gesprek met de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam

en men besloot gezamenlijk het StripDocumentatieCentrum
Nederland (SDCN) op te richten. In dit stripcentrum worden
tot op de dag van vandaag alle Nederlandse strips verzameld:
zowel boeken als tijdschriften, literatuur over strips, maar
ook originele tekeningen.

Taakverdeling
De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam
herbergt deze grote stripcollectie – die inmiddels niet meer
wordt aangeduid als SDCN – die ongeveer vijfhonderd meter
plankruimte beslaat.1 De collectie kan ingedeeld worden in
drie onderdelen: primair materiaal (originele tekeningen,
stripalbums, stripboeken, striptijdschriften, krantenstrips),
secundair materiaal (boeken, tijdschriften en krantenknipsels over strips, archieven van stripmakers, stripuitgevers
en Het Stripschap) en parafernalia (reclamemateriaal, voorwerpen). Het meest opgevraagd, en ook daadwerkelijk hergebruikt, zijn de krantenstrips, die vaak de enige vorm zijn
waarin strips bewaard zijn gebleven. De originele tekeningen ontbreken veelal en van vele krantenstrips is er nooit
een uitgave in boekvorm verschenen. Het aantal krantenstrips, complete verhalen dus, ligt rond de zevenduizend.
Momenteel werken enkele vrijwilligers met een enorme kennis van zaken aan de inventarisatie, ontsluiting en passieve
conservering ervan. Er worden nog dagelijks nieuwe vondsten gedaan en strips herontdekt die inmiddels bijna honderd jaar oud zijn.
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■■ Reclamestrips vormen een belangrijk
onderdeel van de
Stripcollectie van de
Bijzondere Collecties.
Boffie werd getekend
in opdracht van
Albert Heijn. © Albert
Heijn / Huibert Vet

■■ Marten Toonder en Marc Sleen bij de uitreiking
van de bronzen Adhemar aan Dick Matena,
Turnhout 2003. © Stripgids, archief Stripgids

als standplaats voor deze collectie
gekozen, omdat de literaire nalatenschap van Marten Toonder zich
eveneens in Den Haag bevindt en wel
in het Letterkundig Museum aldaar.
Toonderonderzoekers kunnen dus
nu op één vierkante kilometer over
alle originele teksten én tekeningen
beschikken die openbaar toegankelijk zijn.

Verzamelaars

acuut gevaar. In 2016 is er een overgang gepland naar een
nieuwe locatie, maar of die locatie er komt en of men daar
net zoveel ruimte krijgt als men tot nu toe had, is nog een
open vraag.
Ander veelgebruikt materiaal is afkomstig uit de collectie
van Big Balloon. Bij afstoting van de stripafdeling van die
uitgeverij werden circa vijfhonderd albumdossiers overgebracht naar de Bijzondere Collecties. Deze dossiers bevatten
de films van de albums, alsmede de albums zelf en soms ook
ander materiaal zoals inkleuringen of omslagtekeningen.
Verder bevinden zich vrijwel alle originele tekeningen van
de strip Dick Bos van Alfred Mazure in de collectie, maar ook
van de strip Wipperoen (Jan van Reek en Raymond Bär van
Hemmersweil). Het archief van tekenaar Dick Briel wordt
er ook bewaard met vele originele tekeningen. Er zijn voorts
grote verzamelingen originele tekeningen aanwezig van
Henk Backer, George Mazure, Nic. van Dam en Bert Bus. De
collectie bevat bovendien van vele andere tekenaars een of
enkele originelen. Met een paar levende tekenaars worden
gesprekken gevoerd over het onderbrengen van hun archief
en/of collectie bij de Bijzondere Collecties. Verder is vorig
jaar het archief verworven van Swan Features Syndication,
een bedrijf dat in de jaren 1950 en 1960 de Nederlandse strip
verhandelde in het buitenland. Ook in deze collectie zitten
om en nabij de tienduizend originele tekeningen.2
Hoewel de originelen niet op itemniveau ontsloten zijn,
geldt dat wel voor de collecties als geheel en ook voor een
groot deel van de stripalbums. In de NCC (Nederlandse
Centrale Catalogus: www.picarta.pica.nl) die overal ter wereld raadpleegbaar is, kunnen de meeste strips die zich bij
Nederlandse bibliotheken bevinden, gevonden worden. Dus
ook die van openbare en universitaire bibliotheken, alsmede
de strips van de Koninklijke Bibliotheek.

Andere ‘stripinstituten’
Hans Matla is een legendarische verzamelaar in Nederland.
Hij zou alles hebben wat er ooit verschenen is aan strips in
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Nederland, maar hield begin dit jaar op met verzamelen. Zijn
collectie beslaat zo’n 60.000 stripalbums en -boekjes en circa
10.000 originele tekeningen. Matla heeft zijn collectie ondergebracht in de stichting NIBBI (Nederlands Instituut voor
Beeldverhaal en Boek-Illustratie). Momenteel doet hij pogingen om zijn enorme en belangrijke collectie over te laten aan
een instelling, maar de vraagprijs is voor het gemiddelde culturele instituut in deze tijden van crisis een onoverkomelijk
probleem.
De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft als nationaal
depot vele tientallen jaren een degelijke stripcollectie opgebouwd. Maar omdat de stripwereld grotendeels bestaat uit
niet-erkende, kleine uitgevers, is de KB-verzameling verre
van compleet. De conservator populaire cultuur aldaar, Anne
Rademaker, houdt zich inmiddels actief bezig met de stripcollectie, maar die heeft geen prioriteit op andere collecties.
Verder is er actief verzameld op het gebied van strips vanuit
esthetisch oogpunt en koopt men nu nog sporadisch ‘mooie’
strips aan.
Er zijn nog verschillende bibliotheken in Nederland die een
meer dan gemiddelde stripcollectie bezitten. Dat zijn de
stadsbibliotheken van Haarlem en Rotterdam. Vooral die
laatste heeft ook een historisch gezien interessante collectie.
Omdat er geen specialist meer in de staf aanwezig is, is die
collectie momenteel ‘in ruste’.
Het Stripmuseum, opgericht in 2004 in Groningen, had
jarenlang de pretentie hét nationale stripcentrum te zijn.
Helaas heeft het die ambitie nooit kunnen waarmaken. Het
museum heeft weliswaar een vaste opstelling en steeds wisselende exposities, maar er is geen collectie aangelegd. Het
Stripmuseum richt tentoonstellingen in met materiaal van
buitenaf – soms zelfs uit het buitenland – en verkeert in

Overleg en samenwerking
Om in Nederland een nationaal stripbeleid van de grond te
krijgen, riep ondergetekende in 2005 het Landelijk Overleg
Striperfgoed (LOS) bij elkaar. Daarvoor werden uitgenodigd,
en namen ook daadwerkelijk deel, alle hierboven genoemde
personen en instellingen. Daarnaast maakte ook de Stichting
Beeldverhaal Nederland3 en Kees Kousemaker als stripantiquaar en bedenker van de Comiclopedia4 deel uit van het
overleg. Het LOS kwam een aantal keren bij elkaar, maar niet
iedereen beschikte over een eigen beleidsplan of bleek in
staat dat op termijn te schrijven. Daardoor kwam een landelijk stripbeleid niet tot stand. Bovendien waren enkele partijen niet overtuigd van de noodzaak om beleidsplannen op
elkaar af te stemmen of om een samenwerkingsverband op
te starten. Met name het Stripmuseum in Groningen vreesde
zijn positie als nationaal stripcentrum op het spel te zetten.
Hierdoor liep het overleg in 2008 vast. Er zijn plannen om
het weer vlot te trekken, want de Nederlandse stripwereld
is klein en het is daardoor niet ondenkbaar dat de verschillende partijen in elkaars vaarwater zouden kunnen geraken.
Daarom blijft afstemming en een goede taakverdeling van
eminent belang.

Nieuw stripmuseum
Inmiddels zijn er plannen om in het westen van Nederland
een nieuw stripmuseum op te richten. Het is de vraag op
welke termijn zoiets mogelijk zou zijn, gezien de economische situatie. In elk geval is Museum Meermanno | Huis van
het Boek begonnen met het inrichten van een permanente
striptentoonstellingszaal. Om dit nieuwe beleid te ondersteunen kreeg men ook de collectie van de Toonder Studio’s
in bruikleen van de Toonder Compagnie. Den Haag werd

Nederland kent een kleine, maar fanatieke groep verzamelaars. Hoewel
zij zich grotendeels aan het zicht
onttrekken, is het niet onbelangrijk om met hen contact te
zoeken. In de eerste plaats vanwege het feit dat hun verzamelingen vaak compleet zijn en omdat zij de neiging hebben
zo gaaf mogelijke exemplaren te verzamelen. Maar ook de
enorme expertise die deze verzamelaars vaak bezitten is een
belangrijke factor. Naast de al genoemde Hans Matla zijn er
nog enkele verzamelaars bekend die meer dan 30.000 albums
in bezit hebben, alsmede origineel materiaal. De erven van P.
Hans Frankfurther schonken twee jaar geleden de verzameling van hun vader aan de stripcollectie van de Bijzondere
Collecties. Deze relatief kleine verzameling van circa 20.000
albums en boekjes bevatte veel marginaal en onbekend materiaal. Ook bij andere verzamelaars zou mogelijk nog veel
bijzonder materiaal kunnen zitten.

Samenvattend
Al bij al kunnen we concluderen dat het met de bewaring van
het striperfgoed in Nederland redelijk gesteld is, al laat de
toegankelijkheid ervan misschien nog wat te wensen over.
Maar in het calvinistische Nederland, waar van oudsher de
tekst prevaleert boven het plaatje, is de situatie van het striperfgoed zeker niet slecht geregeld.

Jos van Waterschoot is conservator Populaire Cultuur bij de Bijzondere Collecties van de
Universiteit van Amsterdam. Uit hoofde van die functie beheert hij de Stripcollectie. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het stripinfomagazine StripNieuws.
1. De collectie beslaat ongeveer 40.000 boeken, stripalbums en secundaire literatuur. Verder
zijn er tientallen veelal incomplete striptijdschriftjaargangen aanwezig. De stripknipselverzameling beslaat circa 7.000 complete verhalen. Het aantal originele strippagina’s en
-tekeningen bedraagt circa 20.000 stuks.
2. De Stripcollectie is goeddeels ontsloten: de albums door middel van beschrijvingen in de
catalogus van de Universiteitsbibliotheek, de tekeningen en het overige archiefmateriaal
door middel van collectiebeschrijvingen met bijbehorende inventarissen. Aan de ontsluiting van de krantenstrips wordt gewerkt.
3. Stichting Beeldverhaal Nederland wil de ontwikkeling en kwaliteit van strips en de daarmee
verbonden cultuur bevorderen, aldus de statuten. De belangrijkste activiteit van de SBN
is tot nu toe het organiseren van de Haarlemse Stripdagen. Op de website vindt u vele tips
over het mogelijke gebruik van strips in het onderwijs.
4. De Comiclopedia is een van de grootste stripencyclopedieën op het internet. Behalve
informatie over de geschiedenis van het beeldverhaal in Nederland is het een ‘Fundgrube’ als
je informatie zoekt over stripmakers (meer dan 12.000) van over de hele wereld. De website
trekt zo’n 20.000 bezoekers per dag: www.lambiek.net/comiclopedia.html.
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