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ALLARD PIERSON MEDEDELINGEN NR. 120 - 2019 TWINTIGSTE- EN EENENTWINTIGSTE-EEUWSE COLLECTIES 1900-NU 

Vader & Zoon van Peter van Straaten 

Voor de eeuwigheid bewaard é)J • Il - ,~ rf 

De Collecties van de Universiteit van Amsterdam hebben alle originele 
Vader & Zoon-strips van Peter van Straaten verworven. Het gaat om circa 
5500 stroken die tussen 1969 en 1987 verschenen in Het Parool. 

1. 

De strip Vader & Zoon bestond altijd uit vier 
plaatjes en draaide rond twee personages: de 
kalende, rechts-conservatieve, gezette vader en 
zijn slungelige, linksgeoriënteerde puberzoon. 
Ze groeiden uit tot het boegbeeld van de grote 
generatiekloof in de jaren zeventig en tachtig 
van de twintigste eeuw. De strip weerspiegelt 
verschillende politiek-sociale veranderingen 
uit de jaren 1960 tot 1990, met verwijzingen 
naar zowel het dagelijks leven als politieke 
onderwerpen. Maar ook de sterk veranderende 
verhoudingen tussen ouders en kinderen waren 
een vast terugkerend onderwerp. 

Het is precies om die reden dat we de collectie 
graag wilden hebben. De strip is een spiegel van 
twintig jaar samenleving met sociale, maat 
schappelijke en politieke componenten, gegoten 
in een populaire vorm die Paroollezers bijna 
twintig jaar lang dagelijks kregen opgediend. 
Intellectuele onderwerpen gegoten in een vorm 
dus die iedereen begrijpt, waar ieder mens 
toegang toe heeft en die je aan het denken zetten. 

Van Straaten beheerste het métier tot in de 
puntjes, zoals hij ook in Het Dagelijks Leven daarna 
heeft laten zien. Eén of een paar plaatjes, een 
paar woorden, maar een hele wereld daarachter. 

Peter van Straaten 
Peter van Straaten was tekenaar, cartoonist 
en schrijver. Hij overleed 8 december 2016 op 
si-jarige leeftijd. Zijn werk bestaat uit verschil 
lende genres: van politieke tekeningen tot strips, 
cartoons, literaire en erotische tekeningen. 
Zijn politieke tekeningen zijn in het verleden al 
ondergebracht bij het Persmuseum, zijn literaire 
tekeningen bij het Literatuurmuseum in Den 
Haag en zijn erotische tekeningen grotendeels 
bij het Rijksmuseum. De karakteristieke, kras 
serige manier van tekenen is direct herkenbaar. 
Van 1958 tot 2012 tekende Peter van Straaten voor 
Het Parool, daarnaast maakte hij ook veel werk 
voor De Volkskrant en voor NRC Handelsblad. Hij 
won in totaal vijf keer de Inktspotprijs, de prijs 
voor de beste politieke tekening van het jaar. 

Jos van Waterschoot 

Conservator 
boekhistorische collecties 
en de stripcollectie 

1. 

Peter van Straaten aan het 
werk in de zon. 
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Van Straaten hanteerde enkele 'werktuigen' 
voor het maken van de Vader & Zoon-strips: een 
sjabloon, want de strip werd ruim 5500 afleve 
ringen lang volgens hetzelfde stramien uitge 
werkt, dat wil zeggen, vier plaatjes. Van Straaten 
tekende met kroontjespen en oostindische inkt. 
Soms bracht hij tinten aan met een penseeltje, 
waarvoor hij zelf een soort afdruiprekje bedacht. 
Heel af en toe werd er wat weggewit met dekwit 
plakaat. Een onmisbaar attribuut was het over 
bekende brilletje. Van Straaten had aan één oog 
min twintig. Dat verklaart waarom hij zó dicht 
met zijn neus op het papier zat. 

Bij het doornemen van de stroken gaan je een 
aantal dingen opvallen. Niet alleen het sja 
bloon voor de vier plaatjes was vast, dat gold 
ook voor een aantal formules volgens welke de 
strips werden opgebouwd. Zeer herkenbaar en 
vaak terugkerend is bijvoorbeeld de vader die, 
hetzij staand onder aan de trap, hetzij de slaap 
kamer van zijn instormend zijn zoon wakker 
schreeuwt en er een boodschap over luiheid, 
gebrek aan discipline, werklust, gedrevenheid 
en wat niet al aan verbindt. Maar ook hun 
gesprekjes over vrouwen, over kunst, over films, 
over voetbal (Ajax) en over de actuele politiek 
zijn steeds terugkerende onderwerpen. Met 
name de veranderingen die daarin optreden 
laten zien hoe een strip, geënt op de actualiteit, 
de spiegel kan zijn van de maatschappij. 

.'.'.. IK. 1-1eB M>OIT GEPIICliT": 
~I\( gf;N Noc; l.:lcf<E;~ TUS'SEN IN"" 

Een grote klus 
Toen de stroken bij het Allard Pierson binnen 
kwamen waren ze per jaar bij elkaar gelegd. Van 
Straaten schreeflinksboven op elke strook de 
datum waarop de strook geproduceerd of gepu 
bliceerd werd. Dat ging niet altijd vlekkeloos 
en het was dan ook een behoorlijke klus om de 
stroken op de juiste chronologische volgorde te 
leggen. Op enkele tientallen stroken na zit nu 
echter alles op de juiste plek opgeslagen. Dat 
moet onderzoekers in staat stellen om, vanuit 
welke wetenschappelijke invalshoek dan ook 
psychologisch, sociologisch, historisch, striphis 
torisch of kunsthistorisch, onderzoek te doen 
naar dit deel van het omvangrijke oeuvre van 
Peter van Straaten. Het was voor mij in elk geval 
een zeer verrijkende ervaring om achttien jaar 
Vader & Zoon door te mogen nemen. 

Peter van Straaten 
Wie meer wil weten over Peter van Straaten en 
zijn werk moet maar eens een kijkje nemen op 
zijn website: www.petervanstraaten.nl 

Summary 

The Allard Pierson recently acquired all the original 
Vader & Zoon ('Father & Son') comic strips created by 
Peter van Straaten (1935-2016). The roughly 5500 
strips were originally published in the Dutch national 
newspaper Het Parool between 1969 and 1987. 
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