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Samenvatting:  Striprealisme en het Maus event: strips en de dynamiek van de 

herinnering 

Met dit proefschrift onderzoek ik de oorzaken en gevolgen van het succes van Art 

Spiegelman’s Maus (1980-1991) en analyseer ik hoe striptekenaars historische representatie 

hebben vormgegeven in daarna gepubliceerde strips. Ik doe dit met behulp van een 

herconceptualisering van realisme dat ik in het eerste hoofdstuk in het verlengde van het werk 

van Fredric Jameson, Erich Auerbach en Ernst Gombrich uiteenzet. Net als deze academici 

zie ik realisme als een constante strijd tussen verschillende manieren om de wereld te 

representeren. Dit betekent dat ik in dit proefschrift realisme niet benader als een concept 

waarmee een bepaalde mate van mimetische vervolmaking in een representatie wordt 

aangeduid, maar als een onderzoeksveld waarin plaats is voor de tegenstrijdige manieren 

waarop realisme historisch gezien langs ontwikkelingen in smaak en mediatechnologieën is 

gedefinieerd. Door middel van deze opengebroken conceptualisering van realisme laat ik zien 

dat de verbeelding van het verleden in strips vaak niet gestoeld is op één, maar op een 

combinatie van verschillende vormen van realisme in zowel beelden als teksten. Om de 

manieren waarop in Tweede Wereldoorlogstrips verschillende vormen van realisme het 

verleden samen representeren te onderzoeken, maak ik een onderscheid tussen drie prevalente 

modi van realisme: de subjectieve, de historiografische en de mechanische. Waar de 

subjectieve modus is gecentreerd rond de waarnemingen van een subject, baseert de 

historiografische modus zich op de discipline en praktijk van de historiografie, en de 

mechanische modus zich op de vermogens van machines voor registratie en representatie. 

 In het tweede hoofdstuk demonstreer ik door middel van een studie van de 

academische receptie van Maus hoe het succes van Spiegelmans strip de bestaande 

gepercipieerde synergie tussen het medium strip en de subjectieve modus van realisme heeft 

versterkt. Maus werd een canonisch werk voor zowel de literatuurwetenschap als memory 
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studies omdat het de al te gemakkelijke splitsing tussen Amerikaanse Holocaust kitsch en 

Europese Holocaust kunst tenietdoet en omdat het de aandacht van onderzoek naar de 

herinnering van de Holocaust verruimt van de overlevenden naar hun families en, via deze 

families, naar de samenleving. Het succes van Maus maakte strip voor de academie zichtbaar 

als onderzoeksobject. Maar mede doordat Maus voor het medium als geheel kwam te staan 

zorgde het succes van Spiegelman er ook voor dat bepaalde aspecten van de mogelijkheden 

van het medium voor historische representatie ten koste van anderen werden uitvergroot. 

 In de op deze receptiestudie volgende hoofdstukken analyseer ik drie andere Tweede 

Wereldoorlogstrips om te laten zien dat de kracht van het medium schuilt in hoe het een 

vertelling van de geschiedenis in een combinatie van verschillende modi van realisme in 

teksten en beelden mogelijk maakt, en niet, zoals in de academische receptie van Maus vaak 

gesteld wordt, in de bijzondere geschiktheid van het medium voor de subjectieve modus van 

realisme. In hoofdstuk drie demonstreer ik hoe Peter Pontiac in Kraut (2001) door 

verschillende vormen van realisme in tekst te combineren zowel zijn onderzoek naar zijn 

vaders collaboratieverleden authentiseert als de mogelijkheden en grenzen van verschillende 

vormen van tekst in de verbeelding van het verleden bevraagt. Door middel van een 

ontcijfering van de uiterst informatiedichte en intelligent ontworpen pagina’s van Kraut toon 

ik het werk als een genuanceerde overdenking van de motieven voor en impact van 

collaboratie die overeind wordt gehouden door zowel subjectief als historiografisch realisme. 

Grek Pak en Carmine Di Giandomenico’s fictionele Holocaustmemoire Magneto: Testament 

(2008-2009) staat centraal in het vierde hoofdstuk van dit proefschrift. Net als Maus en Kraut 

combineert Magneto: Testament in haar verbeelding van het verleden historiografie, 

memoires, ooggetuigenverslagen en fotografie. Waar Pak en Di Giandomenico met Magneto: 

Testament echter in afwijken ten opzichte van de andere strips die ik onderzoek is in hun 

poging het verleden van een fictionele superschurk op een zo transparant mogelijke wijze in 
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stripvorm op te tekenen. Maar omdat deze transparantie wordt nagestreefd in combinaties van 

modi van realisme die verwijzen naar verschillende media demonstreren de makers van 

Magneto: Testament dat het najagen van de illusie van realisme hier de proliferatie van 

vormen van representatie voortbrengt, in plaats van de beoogde samensmelting tussen 

representatie en realiteit. Hierbij komt dat de makers van Magneto: Testament zo veel 

mogelijk elementen en kenmerken die met strip worden geassocieerd, zoals onomatopeeën, 

expressieve paginacomposities en superkrachten, uit hun strip weren of het gebruik ervan 

sterk limiteren. In hun keuze om dergelijke elementen te vervangen door remediaties uit 

media die zij als realistischer zien, wordt duidelijk dat Pak en Di Giandomenico met 

Magneto: Testament terugvallen in een verouderde opvatting over de ongeschiktheid van het 

medium strip voor historische representatie. De laatste strip die ik in dit onderzoek analyseer 

is Shigeru Mizuki’s Onward Toward Our Noble Deaths (1971). Onward is een 

gefictionaliseerde reconstructie van de oorlogservaringen van de auteur, die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog als voetsoldaat in het Japanse Imperiale Leger vocht. Door dit 

verleden niet in één, maar in een spectrum van verschillende stijlen op te tekenen toont 

Mizuki de narratieve inhoud van grafische stijl. In zijn verbeelding van het verleden maakt 

Mizuki niet alleen gebruik van de connotaties van zijn meer schematische en meer 

fotografische tekenstijlen, ook deconstrueert hij de schijnbaar absolute verschillen tussen 

deze vormen van representatie. Zo worden in Onward verschillende manieren om het 

verleden visueel vorm te geven samen ingezet voor een verbeelding van het verleden. Maar 

doordat Mizuki deze verschillende modi waarin het verleden kan worden verbeeld naast 

elkaar inzet, is Onward ook te lezen als een onderzoek naar de mogelijkheden en grenzen van 

verschillende representationele stijlen voor de verbeelding van het catastrofale verleden. 

 Uit alle werken die ik in dit proefschrift analyseer spreekt een verlangen om een 

connectie met het verleden te herstellen. Tegelijkertijd zijn deze werken te lezen als 
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overdenkingen of expressies van het onvermogen van representatie om het verleden 

ongeroerd naar het heden te transporteren. In hun pogingen om ondanks dit onvermogen het 

verleden zo getrouw mogelijk te representeren bedienen de makers van Maus, Kraut, 

Magneto: Testament en Onward zich van de mogelijkheid van het medium strip om op de 

pagina op gelaagde wijze subjectieve, historiografische en mechanische modi van realisme te 

combineren. Door te analyseren hoe het medium strip makers in staat stelt verschillende 

manieren om het verleden te representeren naast elkaar in te zetten, laat ik zien dat het 

vermogen tot historische representatie van strip breder is dan vaak wordt aangenomen. Ook 

toon ik strips als reflecties van de impact van een zich constant uitbreidend medialandschap 

op de herinnering van de Tweede Wereldoorlog. 

 

 

 

 


