
casper en hobbes
Volwassenenstrip op kinderformaat
Voor niet langer dan tien jaar kon Bill Watterson het opbrengen de spreidstand tussen
amusement en filosofisch gejengel tussen een zesjarig jochie en zijn knuffeltijger vorm
en leven te geven. Lang genoeg om op het hoogtepunt in meer dan 2.400 kranten
wereldwijd te staan en 23 miljoen gebundelde edities te verkopen.

Begin jaren 1980 had de in
Washington DC geboren Bill
Watterson genoeg van zijn be-

roep als advertentielay-outer. Hij
presenteerde cartoons aan diverse
uitgeverijen. Er volgde geen enkele
reactie, op United Feature Syndicate
na die van hem een strookjesstrip
verlangde. Zonder al te veel succes.
Watterson besloot om zich te con-
centreren op het jongere broertje
van zijn held en zijn knuffeltijger.
United Feature was niet langer geïn-
teresseerd in het nieuwe voorstel,
maar concurrent Universal Press
Syndicate wel. Op 18 november
1985 volgde de eerste krantenpubli-
catie van CALVIN AND HOBBES, ge-
noemd naar respectievelijk de
Franse theoloog Johannes Calvijn
en de Britse filosoof Thomas
Hobbes, beide uit de zestiende
eeuw, als eerbetoon aan het
politiek-wetenschappelijke
departement in Kenyon
College waar Watterson
school liep.

ONSCHULD
Casper is zes jaar, zit
barstensvol energie en
is bijzonder nieuws-
gierig. Hobbes is zijn
knuffelpop, maar in
Caspers verbeelding
is hij zijn beste

maatje met wie hij talloze avontu-
ren in imaginaire werelden beleeft.
De ene keer is hij ruimtereiziger
Spaceman Spiff, andere keren trekt
hij op safari, waant hij zich een
T-Rex of bouwt hij verontrustend
griezelige sneeuwmannen. Hij is
ook de oprichter van A.M.M.O
(Alle Meiden Moeten Ophoepelen)
dat vooral gericht is tegen zijn
buurmeisje Inge. In veel
gevallen fungeert
Hobbes als een
relativerende
toetssteen,
een aangever

die op zijn (tijger)strepen staat.
De humor van de reeks schuilt in
de kinderleeftijd van het hoofdper-
sonage en de volwassenheid waar-
mee hij de wereld pretendeert te
zien. Watterson koos met opzet
voor een kind om de onschuld
ervan uit te kunnen spelen. Zijn te-
kenstijl is eenvoudig, de expressies

karikaturaal. Een groot gra-
fisch voorbeeld vormde
de dierenstripreeks POGO
van Walt Kelly die een
achtergrond in de te-
kenfilmbusiness had.
Hoewel het meren-
deel van Watter-
sons strips in
zwart-wit is,
publiceerde
hij zoals de
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krantentraditie het wilde wekelijks
ook een langere pagina in kleur
voor de dikkere zondagskranten.

VECHTEN TEGEN DE BIERKAAI
Van 1985 tot 1995 verscheen zes
keer per week een strook en op zon-
dag een pagina van CASPER EN

HOBBES. In minder dan een jaar tijd
vond de reeks zijn weg naar een
vierhonderdtal kranten. Tussen
1991 en 1992 laste Watterson even-
wel een sabbatsjaar in. Bij zijn te-
rugkomst wilde hij het anders
aanpakken voor de Sunday pages:
een andere opbouw met een gro-
tere creatieve vrijheid. Tot dan was
het de gewoonte dat kranten naar
eigen goedvinden de bovenste

strook (vaak een titelstrook met een
eerste grapje) konden wissen. Het
moest nu maar anders. Zijn syndi-
caat volgde en stelde de kranten
een “te nemen of te laten”-pagina
voor. De meeste redacties reageer-
den furieus omdat ze niet meer
konden knippen in de pagina’s
zodat er plaats kon vrijkomen voor
bijvoorbeeld advertenties. Uit com-
pensatie verkleinden ze de aange-
boden pagina’s dan maar. In
december 1995 had Watterson het
helemaal gehad en stopte met de
reeks, voorgoed.

MAATSCHAPPIJKRITIEK
Watterson bekleedt een voorname
positie in de wereld van het beeld-
verhaal. Begin 2014 werd dat nog
erkend door in Frankrijk stemge-
rechtigde striptekenaars die hem
als winnaar van de Grand Prix van
het stripfestival van Angoulême
kozen. Toch liet hij zich nooit
dwingen in een conformistisch
keurslijf. Hij weigerde elke vorm
van merchandising om de onschul-
dige geest van zijn reeks niet op het
spel te zetten. Behalve voor school-
handboeken, een paar kalenders en

een goed doel bleven Casper en
Hobbes stripfiguren en geen figu-
ren op T-shirts, speelgoed of andere
afgeleide producten.
Humor stond sowieso voorop,
maar zijn portrettering van de
Amerikaanse maatschappij en met
name de middenklasse was er een
die was gedrenkt in spot, even
accuraat als de schilderende chro-
niqueur Norman Rockwell.
Casper woont in een voorstadswijk
waar hij zijn tijd vaak verspeelt aan
tv-kijken. Hobbes laat geen
gelegenheid voorbijschieten om
Caspers overgave aan de consump-
tiemaatschappij met sarcasme te
bekritiseren. Watterson spaarde net
zo min nieuwe artistieke stromin-
gen wanneer Casper het avant-
gardisme beweerde te volgen nadat
hij een simpele kindertekening
maakte. Maar vaak genoeg liet
Watterson Casper ook gewoon een
spelend kind blijven.
Tien jaar volstonden om van
Casper en Hobbes twee populaire
cultuuriconen te maken, en van
hun geestelijke vader een voor-
beeld voor vele andere stripmakers.

Af en toe herinnerde Watterson de lezer eraan dat Hobbes
echt niet meer is dan een levenloze knuffeltijger. Dankzij de
verbeeldingskracht van Casper én van de lezer is Hobbes een
volwaardig personage. (uit CASPER EN HOBBES 13: ELKE DAG EEN
NIEUWE UITDAGING)
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PEANUTS: Het bestaan
becommentarieerd door

kinderen. Met Charlie Brown
en zijn hondje Snoopy in de

hoofdrollen. Een belangrijk voor-
beeld voor Bill Watterson strekt
zelf tot aanbeveling • OKTOKNOPIE:
Een jongetje reist de wereld rond en
amuseert zich maximaal dankzij de
magische krachten van zijn knuffel-
octopus. Op en top kinderlectuur
van Nederlandse makelij.

II

Al
s
je
hi
er

va
n h

oud
t, lees dan ook...

�

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

Re
ek
sT
OP

50
nr
.2
2:
ca
sp
er

en
ho

bb
es

Voor de afleveringen van de zondagsedities van de krant schuwde Watterson het experiment niet.
In zowel vorm, kleur als techniek verkende hij de mogelijkheden van het medium.
(uit HET BESTE VAN CASPER EN HOBBES. DE ZONDAGAFLEVERINGEN 1985-1995)

In 2005 verscheen een
Engelstalige verzamelbox met
daarin alle strookjesstrips in
zwart-wit en Sunday pages in
kleur in drie hardcoveralbums,
samen goed voor 1.440 pagina’s.
In 2012 verscheen een vierdelige
paperbackeditie.

Een tijger met nukken onderhoudt een warme vriendschap met een fantasierijk jongetje. Maar wie do-
mineert wie? (uit CASPER EN HOBBES 7: DE GESTOORDE BLOEDDORSTIGE MONSTERLIJKE SNEEUWZOMBIES VALLEN AAN)


