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D E  T I E N E R S

De Tieners (ca. 2010-2017) waren een vernieuwende beweging binnen
de Nederlandse cartoonwereld. Hun werk wordt vooral gekenmerkt 
door impressionisme en naturalisme. De Tieners zijn met name van 
belang geweest vanwege hun vernieuwing van de webcartoon
(internethumorkunst). De beweging kan worden beschouwd als een 
late voortzetting van, en tevens een sterke kritiek op het absurdisme, 
de stroming die direct aan de Tieners voorafging.

Kenmerken
Het cartooneske impressionisme van de Tieners leent zich erg goed 
voor mooitekenarij en woordkunst (l’art pour l’art). De cartoonisten 
wilden louter schoonheid scheppen. Dit in tegenstelling tot eerdere 
generaties cartoonisten, onder wie de vele domineestekenaars die hun
huiselijke spotprenten en gelegenheidscartoons dikwijls gebruikten
voor het uitdragen van een stichtelijke en ‘nuttige’ boodschap.
De Tieners, echter, lieten dat ‘nuttigheidsprincipe’ los en tekenden 
cartoons puur omwille van de cartoons, waarbij het esthetische aspect
prevaleerde. Daarnaast streefden zij naar het achterwege laten van 
clichés ten gunste van oorspronkelijkheid in beeldtaal en zeggings-
kracht.

De Tieners keerden zich af van geëngageerde humor; zij hielden zich
niet bezig met nijpende actuele problemen. Hun persoonlijke ge-
moeds-
toestand vormde hun belangrijkste thema. Volgens Harry Gijsberts, 
de leider van de Tieners, vormden cartoons ‘de allerindividueelste 
expressie van de allerindividueelste emotie’.

Zoals gezegd ligt bij de Tieners het accent minder op religieuze over-
gave dan op het aanbidden van schoonheid. Voor het overige hebben 
zij verder een aantal kenmerken gemeen met de absurdici: individua-
lisme, opstandigheid en liefde voor de natuur. Ook een begrip als 
epifanie is hier en daar van toepassing op het werk van de Tieners. 

De bekendste Tieners
De bekendste Tieners zijn Argibald, AAargh, Bandirah, Danibal, de 
Rustende Jager, Guur, Hallie Lama, Harry Gijsberts, Humordenar, Kito
en Roland Conté. De Noord-Brabantse cartoonist Gummbah was voor
hen het grote voorbeeld.
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Cartoon.blog.nl
Omdat de Tieners hun werk moeilijk geplaatst kregen in tijdschriften
en dagbladen, richtten zij in 2009 hun eigen weblog op: Cartoon.blog.nl.
Dit blog, dat tot 2043 bleef bestaan, werd de spreekbuis van de bewe-
ging. Na het uiteenvallen van de Tieners ging het weblog echter sterk
in kwaliteit achteruit.

Het einde van de Tieners
De Tieners kregen al snel onderling ruzie en vielen als groep uiteen. 
In 2016 was de Rustende Jager de enige overgebleven cartoonist op 
Cartoon.blog.nl.

Hoofdprincipes
De principes van de Beweging van Tien kunnen als volgt worden 
samengevat:
1. Estheticisme: verheerlijking van de schoonheid;
2. L’art pour l’art: cartoons omwille van cartoons; de cartoons dienen
 geen ander doel dan cartoons te zijn: ‘All art is quite useless’
 (Oscar Wilde);
3. Individualisme: kunst als de ‘allerindividueelste expressie van de
 allerindividueelste emotie’ (H. Gijsberts);
4. Eenheid van vorm en inhoud; dit in tegenstelling tot het vroeger
 gebruikte principe dat elke cartoon een ‘gewone’ en een ‘artistiek
 verantwoorde’ vorm kon hebben;
5. De waarneembare werkelijkheid als uitgangspunt, leidend tot
 realisme, naturalisme en sensitivisme (het streven om, zoals
 Roland Conté dat verwoordde, ‘hetgeen je zintuiglijk doorleeft
 onmiddellijk te verklanken in lyrische spotprenten met uitscha-
 keling van den geest’);
6. Daaruit logisch voortvloeiend de eis van originaliteit en het
 mijden van clichés.

Voorbeelden
Bekende voorbeelden van het werk van de Tieners zijn:
* Als Vader Abraham van Huis is, Argibald;
* Over Onreine Dieren Kan Ik Alleen Met een Rilling Spreken, Bandirah;
* Walhallie, Hallie Lama;
* AAargh, AAargh;
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Bronnen, noten en referenties:
* Wessel Hiemstra, De Beweging van Tien; een cultuurhistorische
 verkenning in de 21e eeuw, Utrecht/Antwerpen, 2018;
* Onno Ondt, Het festijn van Tieners. De vervulling van heel grote
 dingen scheen nabij, Amsterdam, 2019;
* Jos J. Meerman, Belangrijke Cartoonwerken (III), 2e druk,
 Purmerend, 2015;
* Magda van der Swaen, Guur, Biografi sche aantekeningen en de
 schoonheid van ’zijn cartoons, 2019, herdruk Nijmegen, 2021;
 * Martien J.G. Vlaar, Tien jaar later. Essays over cartoonisten en
 geschriften uit de Beweging van Tien, Baarn, 2027;
 * G.J.N.T. Horst (e.a.), Webcartoons (II), 24e druk,
 ’s-Hertogenbosch, 2028;
 * Benny Vriemel, Mosterd bei? De Tieners, 1e druk,
 Amsterdam, 2029;
* Nick Oosterhoorn, De bril van Tien. Het beeld van de 21-eeuwse
 Nederlandse cartoonkunst, Amsterdam, 2030;
* A.H.J. Dautzenberg, Spotprenten, geschiedenis en leesdossier,
 2e druk, Tilburg.
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K I T O

w w w. k i t o c a r t o o n s . c o m

Kun jij je de eerste cartoon herinneren die je ooit zag? En zo 
ja, welke was dat? Dat moet het anti-neutronenbommannetje van 
Opland zijn geweest... denk ik.

Hoe lang maak je al cartoons? Tien jaar.

Waarom ben je begonnen met het maken van cartoons?
Het was dát of dominee worden.

Hoe zou je jouw stijl omschrijven? Simpel doch doeltreffend.

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? Ik heb niet voor een
specifi eke stijl gekozen, ik ben gewoon begonnen met tekenen.

Heb je vaste onderwerpen? Niet echt, maar wel een aantal dingen 
die vaak terugkomen, zoals supermarkten en neerstortende vliegtuigen.

Waarom gebruik je een pseudoniem? En waarom juist dit 
pseudoniem? Mijn familie gebruikt al generaties lang pseudonie-
men. Niemand kent elkaar dan ook bij zijn echte naam. Het is vol-
gens mij ergens begonnen in de elfde eeuw aan het hof van Koning 
Ghermap ofwel Ghep.

Hoe kom je aan ideeën? Die laat ik maken in een sweatshop in India.

Waar ben je het meest door beïnvloed? Qua invloed op mijn werk 
is dat bovenal Kamagurka. 

Wie zijn jouw voorbeelden? En waarom? Mijn voorbeelden zijn 
vooral mensen die, ongeacht wat ze doen, helemaal hun eigen gang 
gaan in hun werk.

Op welke terreinen (van de kunst) ben je nog meer actief?
Samen met Vincent in ‘t Hout geef ik een striptekenworkshopshow. 
Die bestaat uit theater, dans en tekenen.

Op een schaal van 1 tot 10: welk cijfer zou je jouw eigen
gevoel voor humor geven? Een -38.

Is erkenning belangrijk voor je? Ja en nee. Je hebt erkenning 
nodig om verder te raken met je werk en zo je geld te verdienen. 
Persoonlijke erkenning daarentegen zegt mij niet zoveel

Krijg je genoeg erkenning? Gelukkig wel.

Boekuitgave van Kito: De gemuteerde levensgids,
ISBN 978-94-90759-03-2, uitgeverij XTRA
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Publiceer je liever online of op papier? En waarom? Liever op 
papier. Ik zie graag de structuur van papier, inkt en koffi evlekken. 
Online wordt het snel gladjes.

Wil je iets zeggen met jouw werk? Heb je een boodschap?
Mijn boodschap is dat je geen boodschap nodig hebt.

Hoe ziet een dag in jouw leven er uit?
7.00 uur: Sem uit bed halen, luier verschonen, pap maken, ontbijten, 
met autootjes spelen.
9.00 uur: naar studio, tekenen, workshop oefenen, mailen.
17.00 uur: naar restaurant Parkzicht.
1.00 uur: naar bed.

Heb je naast tekenen nog andere bezigheden? Tuinieren en
bluegrassfestivals organiseren.

Welke opofferingen heb je moeten doen voor je kunst?
Het is vooral mijn gezin dat de opofferingen maakt.

Welk advies zou je een beginnende cartoonist geven?
Gebruik niet te veel, maar ook niet te weinig harddrugs.

Wat is het beste advies dat iemand jou ooit gegeven heeft?
Ga terug naar school

Wat is het ergste dat iemand over je gezegd heeft?
‘Dit is het allerleukste dat ik ooit gelezen heb.’

Zou je over alle onderwerpen een cartoon kunnen maken?
Vast niet, maar je moet wel proberen over alles een cartoon te tekenen.

Zou je over alle onderwerpen een cartoon moeten willen maken?
Nee, hoor.

Tegen welke vooroordelen loop je aan als cartoonist?
Taxi’s stoppen niet en disco’s kom ik niet in.

Hoe lang blijf je nog cartoons maken? Nog twee dagen.
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G U U R

w w w. g u u r. o r g   ·   h t t p : //g u u r c a r t o o n s . b l o g s p o t . c o m /

Kun jij je de eerste cartoon herinneren die je ooit zag?
En zo ja, welke was dat? Het zal vast niet de eerste cartoon zijn die 
me onder ogen kwam, maar ik herinner me in elk geval specifi ek een 
prent van Stefan Verwey. Ik heb ooit van die themaboekjes van hem 
gekocht, één rond ziekenhuizen en één rond bejaardentehuizen. De 
grappigste vond ik toch wel een tekening van iemand die zich aan de 
balie van een ziekenhuis meldt, waarop de receptioniste zegt: ‘Rent u 
de doktoren maar achterna, die moeten daar ook heen.’

Hoe lang maak je al cartoons? Anderhalf jaar nu. Mijn webzijde is 
nog net geen jaar in de lucht.

Waarom ben je begonnen met het maken van cartoons? Tien 
jaar lang heb ik geen potlood aangeraakt, omdat het me irriteerde 
dat mensen me voortdurend probeerden te overtuigen dat ik ‘iets 
met tekenen’ moest gaan doen. Ik vond dat zo’n dom advies. Ik heb 
in die tien jaar als alternatief een meesterroman geproduceerd, en ik 
heb daarnaast ook lange tijd in een band gezongen en gebast. Op een 
gegeven moment begon het tekenen toch weer te kriebelen. Boven 
alles waan ik mij uiteindelijk toch tekenaar.

Waarom gebruik je een pseudoniem? En waarom juist dit 
pseudoniem? Niet iedereen hoeft te weten dat ik dit soort tekenin-
gen maak. Aanvankelijk wilde ik vanwege de lekkere alliteratie als 
Johnny Zhivago door het leven, maar die naam bleek mijn onderbe-
wuste gejat te hebben uit A Clockwork Orange. Toen ik van dit nieuws 
bekomen was, kwam de naam Guur bovendrijven.

Wat inspireert jou? Ongelukkige mensen, met een lichte voorkeur 
voor ongelukkig getrouwde mensen.

Waar ben je het meest door beïnvloed? Ik was hopeloos verliefd 
op mijn kleuterjuf, maakte een jaar lang drie tekeningen per dag 
voor haar. Aan het eind van het jaar bleek ze getrouwd te zijn. Vanaf 
daar ging alles mis. 

Wie zijn jouw voorbeelden? En waarom? Ik heb geen voorbeel-
den, maar de beste prenten komen toch wel van Gummbah. Daar 
staat tegenover dat hij ook veel niet-grappige plaatjes maakt, maar 
dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat hij zo ongeloofl ijk 
veel produceert. Argibald is de nummer twee wat mij betreft. Heel 
erg constant, van een zeer hoog niveau.
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Wat is jouw favoriete eigen cartoon? De iets te 
dikke Mandy en haar Breezer. Ik krijg nog steeds 
medelijden met haar.

Is erkenning belangrijk voor je? Nee, ik doe dit 
voor het geld.

Publiceer je liever online of op papier? En 
waarom? Online natuurlijk. Papier is een leuk 
alternatief voor mensen zonder internetverbinding.

Wil je iets zeggen met jouw werk? Heb je een boodschap?
Ik wil geen predikant zijn, maar sinds mijn geboorte word ik onop-
houdelijk geconfronteerd met opgewekte lieden die precies schijnen 
te weten hoe het moet in het leven. Ze zeggen: doe je best op school, 
werk hard, lach je tanden bloot, wees positief, en vooral: doe met ons 
mee! Misschien zijn mijn tekeningen een bescheiden fuck you naar 
die engerds.

Wat is jouw favoriete cartoon van een ander?

Welke opofferingen heb je moeten doen 
voor je kunst? Ik kan het me niet permitte-
ren té gelukkig te worden. Dat is desastreus 
voor de inspiratie.

Wat is het beste advies dat iemand jou 
ooit gegeven heeft? Als ik jou was, zou ik 
weer beginnen met roken.

Zou je over alle onderwerpen een cartoon kunnen maken?
Nee. Ik zou geen cartoon kunnen maken over de mooie kanten van 
het leven. In elk geval niet zonder dat er ergens op de achtergrond 
iemand een hartaanval krijgt of overspel pleegt. Niet omdat ik alleen 
maar zwartgallig ben, maar simpelweg omdat mijn positieve kant 
geen scheppingsdrang heeft.

Hoe lang blijf je nog cartoons maken? Tot ik na een lang en
slopend ziekbed sterf aan een uiterst pijnlijke ziekte.
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A R G I B A L D

W i l l e m  B e n t v e l z e n
w w w. a r g i b a l d . n l

Kun jij je de eerste cartoon herinneren die je 
ooit zag? En zo ja, welke was dat? Nee, maar als 
ik een werk moet bestempelen dat van grote invloed 
op me is geweest, dan is dat Yrrah’s Zwart Bloed, dat 
me inspireerde en aanzette tot het maken van mijn 
eerste cartoons. 

Hoe lang maak je al cartoons? Vanaf 2004, zo’n 
zes jaar dus.

Waarom ben je begonnen met het maken van cartoons?
Ik studeerde animatie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, 
maar had te weinig geduld voor de arbeidsintensieve en lange anima-
tieprojecten. De grillige, losse tekeningetjes waarin ik mijn ideeën 
neerkrabbelde, bleken uiteindelijk veel meer een medium naar mijn 
hand en smaak te zijn.

Hoe zou je jouw stijl omschrijven? Als een simpele, herkenbare, 
eigen stijl.

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? Dat is geen bewuste 
keuze, eerder een kopieerdrang van tekenaars die me aanspraken

Hoe is jouw stijl geëvolueerd? Ik heb mijn cartoons een tijdje
ingekleurd.

Heb je vaste onderwerpen? Ja. Sinterklaas, seks en de dood
komen vaker dan gemiddeld voorbij als onderwerp van een cartoon.

Wat inspireert jou? De mens en zijn beweegredenen in het leven.

Hoe kom je aan ideeën? De beste ideeën ontstaan als spontane 
ingevingen tijdens het tekenen, de rest bij het schetsmatig puzzelen 
met poppetjes en beeldelementen.

Wie zijn je voorbeelden? En waarom? Danill Charms, Kamagur-
ka, Roland Topor, Lucebert, Gummbah, Ralph Steadman. Personen 
waarvan het werk me meteen aansprak en dat me bij het zien ervan 
de zin en genoegdoening geeft om zelf ook aan het tekenen te slaan.

Op welke terreinen (van de kunst) ben je nog meer actief? 
Naast mijn cartoons maak ik ook tekeningen en illustraties.

Boekuitgaven van Argibald: Als Vader Abraham van huis is…, 
ISBN 978-90-77766-78-1, uitgeverij XTRA

Lief dagboek, ISBN 978-90-77331-43-9, uitgeverij BeeDee
Als maandagochtend een gestalte had,

ISBN 978-90-77331-22-4, uitgeverij BeeDee
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Wat is jouw favoriete eigen
cartoon?

Heb je het idee dat je in een 
bepaalde traditie staat? En zo ja, 
welke? Ik voel me aangetrokken 
tot simpel schrijf- en tekenwerk van 
korte humoristische aard.

Publiceer je liever online of op 
papier? En waarom? Er zijn veel 
voordelen aan online publiceren. 

Maar er gaat voor mij niks boven een cartoon op papier. Ondanks de
voortschrijdende opmars van online publiceren, zijn oude albums van
Kamagurka of Hein de Kort voor mij heiliger dan welke internet-
ervaring ook.

Wat zijn jouw ambities? Een mooie 
nieuwe bundel cartoons maken.

Hoe ziet een dag in jouw leven er 
uit? Koffi e, tekenen, beetje voetballen 
in huis, lezen.

Wat is jouw favoriete cartoon van 
een ander?

Welke opofferingen heb je moeten 
doen voor jouw kunst? Dat vind ik 
een zware term: opofferingen. Geen, 
denk ik. Ik heb plezier in het werk en 
de mogelijkheid om er dagelijks mee 
bezig te kunnen zijn is een zegen.

Welk advies zou je een beginnende 
cartoonist geven? Luister naar advies, weeg het, gebruik het, maar 
blijf vooral je eigen koers varen.

Zou je over alle onderwerpen een cartoon moeten willen maken?
Ja, maar het resultaat is wel afhankelijk van de kwaliteit van de
cartoonist in kwestie. 

Tegen welke vooroordelen loop je aan als cartoonist?
Mijn vriendin dacht dat ik grappig was.

Hoe lang blijf je nog cartoons maken? Zolang ik kan; het plezier 
lijkt vooralsnog chronisch.

G
um

m
ba

h
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D A N I B A L

w w w. d a n i b a l . n l

Kun jij je de eerste cartoon herinneren die je ooit zag? En zo 
ja, welke was dat? Nee, niet de eerste cartoon, maar ik was altijd al 
omringd met stripboeken. In het kleine Duitse stadje waar ik ben op-
gegroeid, was niet zoveel stripaanbod, voornamelijk klassiekers als
Mickey Mouse en Asterix... Ze vormden voor mij de aanleiding om 

ruim voordat de basisschool begon al te willen lezen. 
Vervolgens gaf ik al mijn zakgeld uit aan stripboeken. 
Wekelijks ging ik met muntgeld naar de kiosk in het 
centrum voor een nieuwe editie van Yps, een blaadje 
met een groengeruite kangoeroe in de hoofdrol. Mijn 
fantasiewereld werd bevolkt door stripvarkens die op 
een eilandengroep vlakbij Nieuw-Zeeland woonden. 
Daarentegen heb ik wel mijn eerste cartoon uit mijn 
schoenendoos kunnen vissen.

Hoe lang maak je al cartoons? Waarom ben je ermee begonnen?
Sinds ik vijf jaar was, wilde ik al striptekenaar worden. Tekenen was 
mijn houvast. Ik heb als kind altijd getekend. Die cartoons waren 
meer bijproducten, geen doel op zich. Tijdens mijn studie Interaction 
Design in Hilversum ben ik een beetje van mijn pad afgeweken. Er 
kwamen steeds meer muziek en andere podiumgerelateerde activi-
teiten voor in de plaats, en sindsdien eindigen mijn hersenkronkels 
steeds vaker in losse tekeningen in plaats van langere verhalen.

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? Ik ben steeds meer gaan
leunen op mijn schetsen in dummy’s; er zaten vaak tekeningen tussen
die ik terloops had gekrabbeld en die je dan achteraf pas ontdekt. 
Dit waren een soort onbedoelde cartoons. Die achteloosheid van de 
droedels en schetsen ben ik veel serieuzer gaan nemen, wat mijn stijl 
in alle opzichten nonchalanter maakte. Vroeger neigde ik bijvoor-
beeld
naar één soort neus, nu krijgt ieder fi guur de neus die hij verdient.
Ik durf het wat lelijker te maken. 

Hoe is jouw stijl geëvolueerd? Mijn stijl is wat losser geworden, 
vooral spelen met kwasten, Oost-Indische inkt en ecoline. Ik wil ook 
laten zien dat het getekend is op papier, soms bewust slordig. Met de 
computer kun je alles gladstrijken en zielloos maken als je niet oplet.

Waarom gebruik je een pseudoniem? En waarom juist dit 
pseudoniem? Mijn echte naam is Daniel Hentschel. Ik was het zat 
om mijn achternaam te moeten spellen. Danibal is gebaseerd op een 
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zelfportret uit mijn basisschooltijd: een bamibal met een bril. Eind 
jaren ‘90 gebruikte ik het voor mijn eerste mailadres. Later toen ik 
gedichten schreef, is dat D.Ball geworden met een knipoog naar een 
van de oprichters van het Dadaïsme, Hugo Ball. Danibal is uiteinde-
lijk met mij vergroeid, mijn vrienden noemen mij ‘bal’. Tevens is het 
goed vindbaar op internet.

Wat inspireert jou? Vrije geesten en klankpoëzie.

Hoe kom je aan ideeën? Soms per ongeluk of hard werken. Als je 
vastzit: alles laten vallen, iets anders doen en dan een uurtje later weer
beginnen. Alles bewaren en als je geen ideeën hebt doorbladeren. 
Gewoon beginnen met een lijn totdat je er weer in zit.

Wie zijn jouw voorbeelden? En waarom? Lewis Trondheim: een
simpele en levendige lijnvoering; hij heeft duidelijk schik in het ver-
tellen in stripvorm. Kurt Schwitters: terwijl je bij de andere Dadaïsten
vaak het gevoel had dat ze aan het schoppen waren en dat dingen kapot
moesten, was Schwitters alleen maar aan het bouwen. Hij verzon zijn
eigen spelregels en vond de wereld nog een keer uit. Vooral zijn motto:
Wir spielen bis der Tod uns abholt is me op het lijf geschreven.

Op welke terreinen (van de kunst) ben je nog meer actief? Als 
muzikant. Ik ben zanger en mondharpvirtuoos van onder meer de 
band Dial Prisko. Ik speel zowel solo als in de improviserende duo’s 
Heug en Plunk. 

Wat is het beste advies dat iemand jou ooit gegeven heeft? Tijdens
een avond stappen nam een vriend me bij de hand, gaf me een rond-
leiding langs allerlei feestgangers en vertelde me ‘Iedereen doet maar
wat.’ Iedereen. Het is niet alleen zo dat jijzelf maar wat aanrommelt, 
de directeur van je bedrijf ook. Die mensen waar je zo tegenop kijkt 
óók. Geen reden om jezelf te verschuilen.
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D E  R U S T E N D E  J A G E R 

G u i d o  B o o t z
w w w. d e r u s t e n d e j a g e r . c o m

Kun jij je de eerste cartoon herinneren die je 
ooit zag? En zo ja, welke was dat? Nee, herinne-
ren is niet mijn sterkste punt. Wel zou ik graag willen 
dat het deze cartoon was. 

Hoe lang maak je al cartoons? In 2008 ben ik 
(echt) begonnen met het maken van vrij werk. In 
2009 bleken het gewoon cartoons te zijn. Dus.

Waarom ben je begonnen met het maken van 
cartoons? Met cartoons ben je lekker snel klaar en 
dat is handig als je niet zoveel geduld hebt of gewoon 
lui bent (of als je achtervolgd wordt door grote
populaties van het één of ander).

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? In het begin maakte ik 
alles van papier-maché om het vervolgens met teer te beschilderen 
en in te scannen. Maar ik kwam er al snel achter dat ik daar niemand 
een plezier mee deed.

Hoe is jouw stijl geëvolueerd? Daarna vond ik dat alles wat ik zou
gebruiken op straat in Trier gevonden moest zijn. Ook heb ik alles met
slachtafval beschilderd. Waarbij elke tekst met het woord ‘smeerkaas’
moest beginnen. Het was een moeilijke en verwarrende periode, of 
zoals wijlen dichter Art Simons het in zijn bundel Hijgende Honden
zo treffend zei: ‘...enkel het kloppen met het oog kan de gek gewoon.’

Heb je vaste onderwerpen? Niet echt. Hier wel enkele onderwerpen
die ik fascinerend vind: honden, dingen die niet uitgesproken worden,
de geur van leverworst, cavia’s, ruzie in de relationele sfeer. Kortom 
de vergankelijkheid der dingen.

Waarom gebruik je een pseudoniem? En waarom juist dit 
pseudoniem? Met de Rustende Jager probeer ik iets verder weg te 
komen van Guido Bootz (die eigenlijk heel saai en vermoeiend is; 
sterker nog als er ooit een ontsmettingsmiddel voor creativiteit zou 
moeten komen…). De Rustende Jager is een fi guur uit een verhaal van
dichter Art Simons. Deze persoon schrijft trieste, beschouwende ver-
zen terwijl hij omringd is door vers geschoten konijnen. Vandaar.

Waar ben je het meest door beïnvloed? Werk van Frank Zappa, 
Franz Kafka, Tom & Jerry, Alex van Warmerdam en natuurlijk de 
dood van mijn cavia Snotje (toen ik drie en een half was had ik hem 

Boekuitgave van de Rustende Jager:
De Rustende Jager, Pieter Jouke & gasten,

ISBN 978-94-90759-02-5, uitgeverij XTRA
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stiekem aan een touw achter onze auto gebonden, maar hij bleek 
toch niet zo hard te kunnen rennen).

Wie zijn jouw voorbeelden? En waarom? Ik had een tijdje voorbeel-
den, maar dat werkte niet echt. Nu doe ik het even zonder en dat gaat 
eigenlijk best aardig.

Op welke terreinen (van de kunst) ben je nog meer actief?
Ik ben ook illustrator/grafi sch vormgever.

Wat is jouw favoriete eigen
cartoon? Deze vind ik wel aardig.

Heb je het idee dat je in een bepaal-
de traditie staat? En zo ja, welke? 
Geen idee. Maar als ik ergens tussen 

zandkastelen bouwen en stoepkrijten zal eindigen, zou ik erg tevre-
den zijn.

Wil je iets zeggen met jouw werk? Heb je een boodschap? 
Natuurlijk probeer ik heel erg geen boodschap te hebben maar soms 
lukt dat niet helemaal. (Meestal straf ik mezelf dan door een mantra-
workshop te volgen of iets anders met kralen.)

Waar ben je het meest trots op? Er is een café op Terschelling naar
mij vernoemd is. 

Wat zijn jouw ambities? Wereldvrede en ooit nog eens het logo van 
Conimex in mijn oksel laten tatoeëren.

Heb je naast tekenen nog andere bezigheden? Ik ben voorzitter 
van de stichting ‘Planten hebben ook gevoel’ en heb een vrouw en 
vier kinderen.

Welke opofferingen heb je moeten doen voor jouw kunst? Mijn 
carrière als Slagerzanger bleek moeilijk te combineren. Daarnaast 
geloof ik niet in offeren en ook niet in kunst.

Welk advies zou je een beginnende cartoonist geven? Tot je 
dertigste geen pen aanraken en alleen maar grote hoeveelheden bier 
drinken in cafés.

Wat is het beste advies dat iemand jou ooit gegeven heeft? 
Waarschijnlijk toch: ‘Daar moet je eens een cartoon over maken’.

Wat is het ergste dat iemand over je gezegd heeft?
Het ergste heeft nog nooit iemand gezegd, wel het op één na ergste: 
‘Jij.. (en dan iets wat ik niet verstond) … zaadlozingen’. (Daar ben ik 
wel een tijdje mee bezig geweest, trouwens.)
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Tegen welke vooroordelen loop je aan als cartoonist? Dat je arm 
bent en stinkt (en altijd semi-leuke antwoorden geeft op dit soort 
vragen).

Hoe lang blijf je nog cartoons maken? Waarschijnlijk tot ik een 
bekend schrijver ben.
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H U M O R D E N A R 

P e t e r  v a n  B r u g g e n 
w w w. h u m o r d e n a r . c o m

Waarom ben je begonnen met het maken van cartoons? Een 
vriend van me tekende cartoons en besprak ze vaak met mij om te 
kijken of ze goed waren of beter konden. Ik kwam dan regelmatig 
met eigen ideeën. Hij moedigde me aan ze zelf te gaan tekenen; iets 
wat tot dan toe niet echt in me opgekomen was.

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? Ik hou van een simpele 
stijl. Ik teken vaak niet meer dan nodig is.

Hoe is jouw stijl geëvolueerd? Laatst bekeek ik de eerste cartoons 
die ik tekende en schrok echt van de kwaliteit. Ik vermoed dat, wanneer
ik over vier jaar terugkijk op de cartoons die ik nu teken, dit niet het 
geval is. Maar er valt altijd wel wat te verbeteren of te experimenteren. 

Hoe zou je jouw stijl omschrijven? Eenvoudig, niet overdreven vast:
het gaat van enigszins schetsmatig tot vrij strak.

Heb je vaste onderwerpen? Nou, niet per se, maar een grapje over
de anus mag ik graag maken. Verder wat woordgrapperij in het alge-
meen. En ook terrorisme vind ik leuk, al heb ik daar al lang niets meer
mee gedaan. Ja, en bij nader inzien vind ik de eenzame poppenspeler 
met zijn handpopje ook leuk: de tragiek van de eenzaamheid.

Waarom gebruik je een pseudoniem? En waarom juist dit 
pseudoniem? Volgens mij was dat een soort vanzelfsprekendheid; ik 
geloof niet dat ik ooit serieus overwogen heb onder mijn eigen naam 
te werken. Humordenar (Humor de Nar): Ik stel me een Marokkaan-
tje voor die heel stoer zegt dat ie huurmoordenaar is, maar dan zegt: 
‘Ik ben humordenar..’

Wat inspireert jou? Vaak een woordgrap, al wil ik daar een beetje 
van af. Als je daarin niet echt een vondst doet, loop je het risico dat 
ie al óf tien keer gemaakt is, óf nog tien keer gemaakt gaat worden. 
Soms is het ook echt te fl auw.

Hoe kom je aan ideeën? Ja, zoals dat gaat met ideeën: ineens zijn 
ze er. En soms ook heel lang niet.

Wie zijn jouw voorbeelden? En waarom? Niet per se voorbeelden, 
maar Gummbah is de enige waar echt ik hardop om moet lachen. Die 
gast is zo authentiek, absurd, droog, creatief en grof. Als je daar niet 
om moet lachen, dan heb je of geen humor, of je bent echt, echt, écht 
zwaar depressief. Ook zijn tekenstijl vind ik erg creatief en veelzijdig.
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Op welke terreinen (van de kunst) ben je nog meer actief?
Ik maak bij vlagen grote houtskooltekeningen, ik ontwerp en maak 
interieurs en meubels (www.petervanbruggen.net), en heb net een 
subsidieaanvraag gedaan voor een korte fi lm. In een ver verleden 
was er ook nog een paradevoorstelling.

Wat is jouw favoriete eigen cartoon?
Kookverslaafde blijf ik wel echt grappig vinden.

Op een schaal van 1 tot 10: welk cijfer zou 
je jouw eigen gevoel voor humor geven?
9 (dit betreft dan ook alleen het gevoel).

Is erkenning belangrijk voor je? Ja, ik vind 
het erg aangenaam als mensen het goed en mooi 
en leuk vinden wat ik doe.

Krijg je genoeg erkenning? Nee, daarvan krijg 
je nooit genoeg, vrees ik.

Publiceer je liever online of op papier? En waarom?
Geen voorkeur. Beide hebben voor en nadelen.

Waar ben je het meest trots op? Opmerkelijk genoeg schiet me 
niets te binnen. (Ben ik nergens trots op, of ben ik te kritisch?)

Wat zijn jouw ambities? Humor integreren in meubels, meubels in 
tekeningen, tekeningen verfi lmen, oftewel: verschillende disciplines 
integreren of op zijn minst door elkaar laten inspireren. Heel actueel: 
ik hoop dat ik het korte fi lmpje PEEP waar ik subsidie voor heb aan-
gevraagd kan gaan maken.

Hoe ziet een dag in jouw leven er uit? Pff... dat verschilt behoorlijk.
Soms sta ik dagen achtereen in de werkplaats, dan schrijf ik weer 
een tijdje of ben ik weer veel aan het tekenen.

Wat is jouw favoriete cartoon van een ander? 
Het zit allemaal tussen de oren van Floriaan Went.

Hoe lang blijf je nog cartoons maken? Ik heb 
geen plannen om er mee op te houden, al zijn er 
wel periodes waarin er duidelijk meer op dat vlak 
gebeurt dan op andere. Maar ja, zo gaat bijna alles 
voortdurend in golfbewegingen…



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89

A A A R G H  

w w w. a a a r g h . b e 
h t t p : //a a a r g h c a r t o o n s . b l o g s p o t . c o m

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? Ik heb niet het idee dat 
je voor een stijl kiest, maar dat je er naartoe groeit. Ik wilde popu-
laire cartoons maken voor kranten en tijdschriften, dus dan ga je 
de scherpe hoekjes en kantjes van je stijl bijvijlen, zonder te knab-
belen aan zijn eigenheid. Mijn cartoons moeten scherp zijn zonder te 
shockeren.

Heb je vaste onderwerpen? Er zijn onderwerpen die regelmatig 
terugkeren omdat ze me bezighouden. Het klimaat, oorlog, politiek,
integratie, geweld. Maar het leuke van een dagbladcartoonist is dat
hij elke dag nieuw actueel materiaal krijgt voorgeschoteld. ’s Morgens
weet je niet over welk onderwerp je ’s avonds een cartoon zult maken.

Waarom gebruik je een pseudoniem? En waarom juist dit 
pseudoniem? Dat een pseudoniem handig kan zijn, bewijzen de rellen
van een paar jaar geleden na het publiceren van de Mohammed-car-
toons en de bijhorende moordaanslag op de cartoonist. Als cartoonist
schoffeer je altijd wel iemand (er is altijd wel iemand die zich persoon-
lijk aangesproken voelt bij een grap). En je weet nooit hoe gek die 
persoon is en waartoe hij in staat is.

Hoe kom je aan ideeën? Ik selecteer de onderwerpen van de dag en
grijp dan naar mijn schetsboek. Ik maak dagelijks een twintigtal schet-
sen waarvan ik de leukste (meestal één of twee) uitwerk. Ik selecteer
dus heel streng, maar dat is nodig om tot goede kwaliteit te komen.

Waar ben je het meest door beïnvloed? Ik probeer me zo min
mogelijk te laten beïnvloeden. Mijn oren en ogen staan altijd op 
scherp. Ik vang op wat de mensen op straat zeggen, hoor wat bij de 
bakker het gespreksonderwerp is, analyseer nieuwsberichten, kijk 
kritisch tv. Al die zaken hebben invloed op de cartoons die ik maak.

 
Wat is jouw favoriete eigen cartoon? Elke laatste 
cartoon is mijn favoriete cartoon. Maar als ik dan toch
moet kiezen, dan ga ik voor de woordloze cartoon 
over het klimaatakkoord, waarin een uitgestoken 
hand wordt gecounterd door een omhooggestoken 
middelvinger. Een basisbeeld dat bij veel onderwer-
pen past. De meeste mensen willen vrede, maar er 

zijn er altijd die liever oorlog willen. Die middelvinger symboliseert 
iedereen die de kant van de oorlog verkiest. Helaas zijn er dat meer 
dan we denken.
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Publiceer je liever online of op papier? En waarom? Papier. Een 
cartoonalbum heeft meer waarde dan cartoons online. Het album zal 
je niet snel weggooien (ook al omdat je ervoor betaald hebt). Online 
cartoons zijn zo weggeklikt. 

Wil je iets zeggen met jouw werk? Heb je een boodschap? Als ik
al een boodschap heb, dan is het: mensen, neem het allemaal niet zo
serieus! Er loopt van alles fout in de wereld, dat hoor je mij niet ontken-
nen. Maar er loopt ook zoveel goed waar je in de kranten niets over 
leest. Daarom probeer ik ook de goede dingen uit het slechte nieuws te
fi lteren. En dikwijls levert dat humor – en dus een goed gevoel – op. 

Waar ben je het meest trots op? Dat ik van dit alles mijn beroep heb
kunnen maken. Dat ik de discipline heb om elke dag opnieuw een 
sterke cartoon proberen te maken. Maar ‘trots’ is een vreemd be-
grip. Als ik iets bereikt heb, overvalt me een gloed van trots, waarna 
ik meteen weer denk: en wat kan ik nu nog allemaal doen?

Wat zijn jouw ambities? Grenzeloos. Ik wil zoveel mogelijk, op 
zoveel mogelijk vlakken. Ik wil de beste cartoonist zijn. Ik wil strips 
tekenen. Ik wil me als schrijver bewijzen. Ik wil een zaal aan het 
lachen krijgen met mijn improvisaties. Ik wil profvoetballer worden, 
ook al ben ik al 33 en heb ik al 10 jaar niet meer gevoetbald. Ik wil 
een olympische discipline uitvinden in iets waarin ik de beste ben 
om toch maar aan de Olympische Spelen te kunnen deelnemen.
Ik wil zoveel.

Hoe ziet een dag in jouw leven er uit? Heel gestructureerd. 
Opstaan rond 8 uur, van 9 tot 12 de cartoon tekenen die ik de avond 
ervoor heb bedacht, middagpauze. Namiddag: cartoons in opdracht 
bedenken en tekenen voor klanten (tot 18 uur). ‘s Avonds – rond 21 
uur – nieuwsberichten en nieuwssites bekijken, onderwerpen selec-
teren en grappen bedenken, waarvan ik er één of twee de ochtend 
nadien uitwerk.

Welke opofferingen heb je moeten doen voor jouw kunst? 
Geen. Ik heb eerder het idee dat mensen die gewoon gaan werken 
heel veel opofferingen moeten maken. Zij moeten elke dag in een 
overvolle trein gaan zitten, tussen collega’s die ze niet kunnen uit-
staan en met veel te weinig geld op hun bankrekening. Respect voor 
mensen die dat 40 jaar lang volhouden!

Welk advies zou je een beginnende cartoonist geven? Spiegel je 
niet te veel aan een ander, ga je eigen weg en geef nóóit op. Je moet 
wel voor jezelf uitmaken wat je als cartoonist wilt bereiken. Met 
bepaalde tekenstijlen sluit je jezelf uit om voor populaire kranten en 
tijdschriften te werken, en zal je dus ook minder opdrachten krijgen. 
Er zijn tekenaars die de voorkeur geven aan alternatief tekenwerk – 
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waar niets mis mee is – maar dan moeten ze ook niet klagen dat ze 
er moeilijk van kunnen leven. Ik geef de voorkeur aan commercieel 
tekenwerk. Ik doe waar ik goed in ben, zonder mijn stijl te verlooche-
nen, en krijg genoeg opdrachten.

Wat is het beste advies dat iemand jou ooit gegeven heeft?
Dat ik mijn fi guren minder hoekig moest tekenen. Een hoekige stijl is
veel minder commercieel dan een hoekloze stijl. Bizar, maar het klopt.



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103

B A N D I R A H  

w w w. b a n d i r a h . c o m

Kun jij je de eerste cartoon herinneren die je ooit zag? En zo ja,
welke was dat? Ik kan me alleen de setting nog herinneren. Paul de
Leeuw had een televisieprogramma. Daarin was Ramsey Nasr te gast.
Ramsey Nasr had als gast weer Gummbah, de cartoonist, uitgenodigd.
Op de televisie werd een cartoon van Gummbah getoond. Een schok 
ging door me heen, ik maakte tekeningen en ik schreef teksten, maar
had nooit bedacht om de teksten bij de tekeningen te plaatsen.

Hoe lang maak je al cartoons? Vanaf 14 mei 2004.

Waarom ben je begonnen met het maken van cartoons? Omdat 
ik niet van samenwerken houd. Ik wil geen gezeur van andere mensen
aan mijn hoofd. Ik heb veel ideeën. Een idee is in cartoonvorm snel 
uitgevoerd, zodat je ook nog tijd overhoudt voor andere dingen.

Hoe zou je jouw stijl omschrijven? Als helderdecadent.

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? Het is een stijl die al gene-
raties lang in mijn familie zit. Toen mijn grootvader op sterven lag, 
heb ik de stijl – die bij ons in de familie ‘Roy’ wordt genoemd – voor 
een leuk prijsje overgenomen. Zestig gulden, als je het per se weten 
wil. Als ik op sterven lig, over drieënveertig jaar, hoop ik Roy weer 
door te verkopen aan mijn nageslacht.

Hoe is jouw stijl geëvolueerd? Vroeger waren al mijn fi guren naakt.
Als mensen me vroegen waarom mijn fi guren naakt waren, dan 
antwoordde ik dat ik het niet wist, omdat ik het niet wist. Ineens had-
den ze kleren aan. Mijn fi guren zijn ook steeds menselijkere trekken 
gaan vertonen, qua uiterlijk.

Heb je vaste onderwerpen? Het menselijke onvermogen om met 
mensen om te gaan en machtsverhoudingen.

Waarom gebruik je een pseudoniem? En waarom juist dit 
pseudoniem? Op nadrukkelijk verzoek van mijn familie werk ik onder
een pseudoniem. Ze wilden niet dat de familienaam werd geassocieerd
met het maken van zoiets als cartoons. Ze hadden een lijstje gemaakt 
met daarop drie namen: Nagtvlinder, Admiraal Poes en Bandirah. 
Omwille van de vorm van de letters koos ik voor Bandirah. Wat er 
met de andere twee gebeurd is, weet ik niet.

Wat inspireert je? Treinreizen, met rust gelaten worden,
schuldgevoel en doofheid.

Boekuitgaven van Bandirah: Stout, stout fruit,
ISBN 978-90-77766-32-3, uitgeverij XTRA 

Moffi es, ISBN 978-90-77766-63-7, uitgeverij XTRA 
Van onreine dieren kan ik alleen met een rilling spreken,

ISBN 978-90-77766-83-35 uitgeverij XTRA 
Van onreine dieren kan ik alleen met een rilling spreken

(inclusief audio-CD), ISBN 978-90-77766-85-9, uitgeverij XTRA 
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Hoe kom je aan ideeën? Ik versta of zie vaak dingen verkeerd. 
Omdat ik het niet goed hoor of niet goed kijk of met mijn gedachten 
ergens anders ben. Mijn hoofd gaat er dan op los associëren, om het
verhaal toch kloppend te krijgen. Zo ontstaat een cartoon. Een andere
methode is het willekeurig gebruik van het woordenboek. Ik sla het 
woordenboek open en kies blind een woord. Dit woord dient dan als 
ruggengraat voor een cartoon.

Waar ben je het meest door beïnvloed? Drank.

Wie zijn je voorbeelden? En waarom? Lucebert, Arnon Grunberg, 
Paul Faassen, Charlie Kaufman, Didier Drogba, Micha Wertheim, E, 
Bonnie Prince Billy, Werner Herzog. Altijd als ik met hun werk word 
geconfronteerd, krijg ik zelf ook zin om iets te maken.

Op welke terreinen (van de kunst) ben je nog meer actief?
Ik schrijf een beetje, ik sta soms op een podium, ik twitter en ik 
maak pastelkrijttekeningen.

Wat is jouw favoriete eigen cartoon?

Heb je het idee dat je in een bepaalde traditie 
staat? En zo ja, welke? Ik hoor tot de cartoonis-
tenfamilie waar Kamagurka de grootvader van is en 
Gummbah de vader. Een stroming waarbij je noch 
hoeft te kunnen tekenen, noch grappig hoeft te zijn.

Publiceer je liever online of op papier? En 
waarom? Internet. Absoluut. De tijden dat papier 
als iets hogers werd gezien, zijn toch wel voorbij. 
Internet is sneller, actueler, je bereikt er meer men-
sen mee. Je kunt meer controle over je eigen werk 
houden en er is geen malle art director die met je 
kleuren gaat lopen schuiven.

Wil je iets zeggen met jouw werk? Heb je een boodschap? Nee, 
maar als ik iemand kan provoceren of kan irriteren door wat lijntjes 
op papier, is dat mooi meegenomen.

Waar ben je het meest trots op? Op de Jonquai & Lazfartze-trilogie,
die ik in 2007 samen met wijlen Troy Titane in opdracht van Uitgeverij
De Blauwe Bloem maakte. Een fantastische reeks, die redelijk lauw 
ontvangen is.

Wat zijn jouw ambities? Een dagelijkse cartoon op een
goedbetalende website.
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Wat is jouw favoriete cartoon van een an-
der? Dat is de cartoon Tip & Tap van Wouter 
Diesveld, afkomstig uit zijn bundel Muis Mollie 
Zet Bussen in. 

Welk advies zou je een beginnende cartoo-
nist geven? Jat. Jat er als een bezetene op los. 
Als je wordt betrapt, zeg je gewoon dat je je hebt 
laten ‘inspireren’. Maar jat alleen niet binnen het 
medium waar je zelf actief bent.
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R O L A N D  C O N T É  

w w w. r o l a n d c o n t e . n l ,  w w w. t z i l t e n a t . n l ,
w w w. m a n n e t j e p u g . n l

Kun jij je de eerste cartoon herinneren die je ooit zag?
En zo ja, welke was dat? Ik denk dat het die cartoon te-
gen kernwapens was. Je weet wel, die met dat vrouwtje die 
een kernbom wegtrapt. 
 
Hoe lang maak je al cartoons? Sinds mijn kleutertijd.

Hoe zou je jouw stijl omschrijven? Absurdistisch, lullig, 
grappig en gelaagd.

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? Ik hou van grappige,
lullige tekeningen.

Hoe is jouw stijl geëvolueerd? Je wordt ouder en beter. Het is zaak 
om je werk los te blijven houden, ondanks dat je techniek beter is 
geworden.

Heb je vaste onderwerpen? Niet echt. Maar scheten, poepvliegen 
en naaktheid komen wel vaak langs.

Wat inspireert je? Alles, maar vooral lelijkheid en irritatie. En mooie
vrouwen natuurlijk.

Hoe kom je aan ideeën? Ze komen vanzelf boven drijven.

Waar ben je het meest door beïnvloed? Ik heb veel gehad aan 
tekenmaatjes: mensen die beter of anders tekenen. Daar leer je erg 
veel van.

Wie zijn je voorbeelden? En waarom? Eric Schreurs, alle fi guratieve
kunstenaars, The Fabulous Furry Freakbrothers, Heinz, Nijntje... 
Het zijn allemaal ingrediënten in mijn hersensoep.

Op welke terreinen (van de kunst) ben je nog meer actief?
Illustratieve vormgeving, muziek, televisie en schilderen.

Wat is jouw favoriete eigen cartoon? Mannetje Pug. Ik maak deze 
samen met collega-kunstenaar Onno Lolkema. We maken om de 
beurt een plaatje met tekst, zodat we altijd verassende wendingen en 
grappen hebben.

Heb je het idee dat je in een bepaalde traditie staat? En zo ja,
welke? Den traditie van absurdistische, fl auwe, maar o zo leuke 
humor.



Op een schaal van 1 tot 10: welk cijfer zou je jouw eigen gevoel
voor humor geven? Een 9.

Is erkenning belangrijk voor je? Ja, want ik leef van mijn kunst.

Krijg je genoeg erkenning? Nee, ik wil meer, MEER.

Publiceer je liever online of op papier? En waarom? Dat ligt aan 
de klant/cartoon/site/blad. Als ik toch moet kiezen: papier.

Wil je iets zeggen met je werk? Heb je een boodschap?
Relativeren en het waarderen van kleine momenten.

Waar ben je het meest trots op? Dat ik een jaar lang op AT5 mijn
eigen item had, elke dag een kort, muziekaal fi lmpje voor het program-
ma Kort Amsterdams. De fi lmpjes zijn te zien op www.tziltenat.nl.

Hoe ziet een dag in jouw leven er uit? Ik heb een zeer onregelma-
tig leven. Soms doe ik maanden niks, soms werk ik 20 uur per dag.

Wat is jouw favoriete cartoon van een ander? Een avontuur van 
Joop Klepzeiker waarin hij paling in een vaas doet en tulpen eet. 
Geniaal.

Welke opofferingen heb je moeten doen voor je kunst? Dat ik zo 
arm ben als een kerkrat. Maar liever dat dan een normale baan.

Welk advies zou je een beginnende cartoonist geven? Wees niet 
te snel tevreden. 

Wat is het beste advies dat iemand jou ooit gegeven heeft? Ga door.

Wat is het ergste dat iemand over je gezegd heeft? Niks, ik hou 
van hatemails. 

Zou je over alle onderwerpen een cartoon kunnen maken?
Zeer zeker.

Zou je over alle onderwerpen een cartoon moeten willen maken?
Nee.

Tegen welke vooroordelen loop je aan als cartoonist? Omdat het 
werk grappig en los is, denken mensen vaak dat het makkelijk is om 
te maken en dat het niet te veel moet kosten.

Hoe lang blijf je nog
cartoons maken?
Hopelijk tot ik sterf.
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H A R R Y  G I J S B E R T S

w w w. h a r g i j s . n l

Kun jij je de eerste cartoon herinneren die je ooit zag?
En zo ja, welke was dat? Geen idee meer. 

Hoe lang maak je al cartoons? Ruim vijf jaar nu.

Waarom ben je begonnen met het maken van cartoons?
Ik hou van tekenen. 

Hoe zou je je stijl omschrijven? Geen idee.

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? Hoe ik teken, is ontstaan 
door veel te tekenen. Waarom weet ik niet.

Hoe is jouw stijl geëvolueerd? Door veel uit te proberen en fouten 
te maken en te blijven proberen. Door veel te kijken naar goede teke-
naars, en ook naar goede schilders. En door uren te maken. 

Heb je vaste onderwerpen? Nee, hoewel onvermijdelijk wel eens 
iets terugkomt, zoals de onzin van politiek, godsdienst en ons onder-
wijssysteem.

Wat inspireert je? Alles wat ik hoor en zie.

Hoe kom je aan ideeën? Weet ik niet precies. Stil zitten helpt.

Waar ben je het meest door beïnvloed? Meditatie.

Wie zijn jouw voorbeelden? En waarom? Jack Ziegler, Gilbert 
Shelton, Hein de Kort en Gummbah, vanwege de humor en de 
eerste twee ook vanwege de tekenstijl. En natuurlijk Matt Groening, 
Kamagurka, Crumb en Van Driel. Ik vergeet er vast nog een paar. 
En de schilders – die uiteraard ook tekenden – Van Gogh, Monticelli, 
Fontanesi, Seyssaud, Vlaminck, Rembrandt en nog vele anderen. 
De reden? De schoonheid. Een goede cartoon is grappig, dat is het 
belangrijkste. Maar als ie er ook nog mooi uitziet, is dat een extra-
tje. Een bepaald soort lelijkheid kan ook mooi zijn, kijk bijvoorbeeld 
maar naar een tekening van Reiser. 

Op welke terreinen (van de kunst) ben je nog meer actief? 
Schilderen.

Is erkenning belangrijk voor je? Nee.

Krijg je genoeg erkenning? Geen idee.

Publiceer je liever online of op papier? En waarom? Maakt niet uit.
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Wil je iets zeggen met jouw werk? Heb je een boodschap?
Niet speciaal, maar als het al iets is: wees niet serieus. 

Wat zijn jouw ambities? Heb ik niet. 

Hoe ziet een dag in jouw leven er uit? Veel vrijheid, de laatste tijd 
schilder ik vooral veel, en ik begin de dag fris met meditatie en yoga.

Heb je naast tekenen nog andere bezigheden? Schilderen.

Wat is jouw favoriete cartoon van een ander? Te veel om op te 
noemen.

Welke opofferingen heb je moeten doen voor je kunst? Geen. 

Welk advies zou je een beginnende cartoonist geven? Heel veel 
oefenen, en volg je gevoel. Doe wat je wil en niet wat anderen van je 
verwachten. Het plezier is het belangrijkst.

Wat is het beste advies dat iemand jou ooit gegeven heeft?
‘Onthecht.’

Wat is het ergste dat iemand over je gezegd heeft? Daar houd ik 
me niet mee bezig.

Zou je over alle onderwerpen een cartoon kunnen maken?
Ja, ik kom even niet op uitzonderingen.

Zou je over alle onderwerpen een cartoon moeten willen maken?
Daar is iedereen vrij in.

Tegen welke vooroordelen loop je aan als cartoonist? Geen.

Hoe lang blijf je nog cartoons maken? Weet ik niet.
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H A L L I E  L A M A  

W i l l e m i j n  S c h u y t e m a
h a l l i e l a m a . b l o g s p o t . c o m

Kun jij je de eerste cartoon herinneren die je ooit zag? En zo ja,
welke was dat? Dat kan ik me eerlijk gezegd niet herinneren. Maar 
het zal er vast eentje van Hein de Kort of Kamagurka zijn geweest.

Hoe lang maak je al cartoons? Nu zo’n jaartje of 16, ik denk dat het
op de middelbare school begon. Ik maakte toen tekeningen en strips 
voor de schoolkrant. Pas de laatste 6 jaar maak ik doelbewust car-
toons.

Hoe zou je jouw stijl omschrijven? Snel, chaotisch en bewust
rommelig.

Waarom heb je voor jouw stijl gekozen? Dat was niet zozeer een 
keuze, ik kan niet beter.

Hoe is jouw stijl geëvolueerd? Het begon allemaal met lijntekenin-
gen. Later ben ik gaan schetsen, maar daar werd m’n werk te statisch
van, dus daar ben ik maar weer snel mee opgehouden. Ik probeer alles
zoveel mogelijk in één keer op papier te krijgen. Wel schets ik eerst 
als de compositie wat ingewikkelder is of als ik voertuigen en/of ge-
bouwen moet tekenen. Het inkleuren is iets van de afgelopen vijf jaar.
Om een beetje orde te krijgen in mijn chaotische stijltje, ben ik grijs-
tinten gaan toevoegen. Eerst met potlood en later met de gewassen 
inkttechniek die ik nu nog steeds gebruik. Het laatste jaar ben ik 
ook met kleur aan het experimenteren, meestal met ecoline.

Heb je vaste onderwerpen? Religie en cultuur in de breedste zin.
Die twee thema’s komen herhaaldelijk terug. Maar feestdagen, racisme
en ziektes vind ik ook erg dankbare onderwerpen.

Waarom gebruik je een pseudoniem? En waarom juist dit 
pseudoniem? Ik hou wel van pseudoniemen, het heeft iets mysteri-
eus. Verder vind ik mijn werk belangrijker dan mijn echte naam.

Hoe kom je aan ideeën? De meeste grappen ontstaan uit vrije
associatie. Die is bij mij behoorlijk vrij.

Waar ben je het meest door beïnvloed? Het absurdisme van
Kamagurka, het losse stijltje van Hein de Kort en de gortdroge humor
van Windig & De Jong. Verder vind ik het werk van Luc Cromheecke 
te gek. Die tekent fantastische mannetjes. Ook het tekenwerk van 
Robert Crumb en Franquin bewonder ik zeer.

Boekuitgaven van Halie Lama:
Walhallie, ISBN 978-90-77766-87-3, uitgeverij XTRA 

Hallie Lama’s moeilijke tweede,
ISBN 978-94-90759-06-3, uitgeverij XTRA
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Op welke terreinen (van de kunst) ben je nog meer actief?
Ik placht naast cartoons ook strips te maken. Verder krabbel ik 
graag

doelloos op en met diverse materialen.

Wat is jouw favoriete eigen cartoon? 
Na lang wikken en wegen heb ik deze 
cartoon gekozen. Vooral omdat je vrijwel 
zeker weet dat Jopie wel weet waar die 
Bobo is. 

Heb je het idee dat je in een bepaalde 
traditie staat? En zo ja, welke? Ik zie 
mezelf bovenal als grappenmaker, maar 
binnen welke traditie weet ik niet echt.

Op een schaal van 1 tot 10: welk cijfer zou je jouw eigen gevoel
voor humor geven? Laat ik eens aardig zijn en mezelf een 8 geven. 
Als ik niet om m’n eigen grappen kan lachen, kan ik ze beter niet 
maken.

Is erkenning belangrijk voor je? Pfff… belangrijk is het woord niet.
Ik hecht er wel meer waarde aan dan aan fi nancieel gewin. Ik vind 
het vooral leuk om mensen te zien lachen om mijn werk. Daar haal ik 
mijn voldoening uit.

Publiceer je liever online of op papier? En waarom? Maakt me 
eigenlijk niet zo heel veel uit. Ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen 
bereiken. Al blijft het natuurlijk leuk om je eigen werk gedrukt te zien.

Wil je iets zeggen met jouw werk? Heb je een boodschap? Als ik
al wat wil zeggen, dan is het waarschijnlijk dat mensen niet alles zo 
serieus moeten nemen. Dat maakt het leven een stuk prettiger.

Waar ben je het meest trots op? Mijn debuutboekje, Walhallie.

Wat zijn jouw ambities? Ik wil een oeuvre; dat lijkt me wel wat.

Hoe ziet een dag in jouw leven er uit? Dat wisselt per dag. Op een 
ideale dag sta ik rond elf uur op, drink wat koffi e en ga dan tekenen. 
Daarna een rondje wandelen in de stad en een biertje doen. ‘s Avonds 
een fi lmpje kijken en dan rond een uurtje of twaalf, één weer terug 
naar de tekentafel. Dan kan ik zo tot een uurtje of vijf doorwerken. Ik 
teken sowieso graag ‘s nachts, dan heb je de minste afl eiding. Voor 
een betere omschrijving verwijs ik je naar de eerste pagina’s in m’n 
debuutbundel. Zo ben ik dan ook wel weer.

Heb je naast tekenen nog andere bezigheden? Ik werk bij een bi-
oscoop als fi lmoperateur en in de weekenden ben ik ook nog eens DJ.
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Wat is jouw favoriete cartoon van een ander? 
Deze prent uit Het Boeiende Leven der Sukkels
(Kritak, 1980) van Kamagurka. Heerlijke grap in al 
z’n verontrustende eenvoud. Vooral die onverstoorde 
blik in de ogen van de kapitein. 
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