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Bone
Kleine baasjes, grote daden
BONE is een uniek geval in de Amerikaanse stripgeschiedenis: twee miljoen verkochte
exemplaren, talloze heruitgaven, verkrijgbaar in zeventien
talen, bewonderd door
hordes fans van
7 tot 77 jaar en dat
alles door één man.
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eze typische Amerikaanse
success story start in 1986. Jeff
Smith is dan 26 jaar en voltooit zijn animatiestudies. Geruggensteund door de belangrijke
meesterwerken die in deze periode
verschijnen (WATCHMEN, THE DARK
KNIGHT RETURNS, MAUS) wil hij zich
op zijn beurt in het stripavontuur
storten. Op zijn tiende verzon hij al
verhaaltjes met BONE-figuurtjes,
maar na zijn middelbare school
hoopt hij het te gaan maken met
het personage Thorn. Helaas hapt
geen enkele krant toe. De comicmarkt is nog steeds gedomineerd
door Marvel en DC die haast uitsluitend superheldenstrips publiceren.
In een winkeletalage van een stripwinkel ontdekt Smith het werk van
de broers Hernandez (LOVE AND
ROCKETS) en van Dave Sim (CEREBUS), onafhankelijke stripauteurs
die een behoorlijk succes halen. Jeff
Smith besluit in hun voetstappen
te treden en zijn strips zelf uit te
geven. Zijn eerste publicatie, het
eerste
nummer
van
BONE,
verschijnt vervolgens in januari
1991.
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WANNEER
DISNEY
TOLKIEN
ONTMOET
De magie van
BONE ligt vooreerst verscholen
in zijn universum.
Jeff Smith slaagde
erin het avontuur en
de heroïek uit THE LORD OF
THE RINGS van J.R.R. Tolkien te
matchen met de humor en de tederheid van Donald Duck en Mickey
Mouse.
De helden zijn drie neven. Fone
Bone is een dromer, maar ook erg
dapper, in tegenstelling tot Phoncible P. Bone alias Phoney die een hebzuchtige en laffe manipulator is. Hij
is een ritselaar wiens zaakjes steeds
slecht aflopen. Smiley Bone tot slot
is eerder naïef en heeft een gouden
hart. Hij is ook de meest muzikale
neef, hij speelt banjo. Door toedoen
van Phoney moest het trio hun
thuis in Boneville ontvluchten. Ze
komen per toeval in een mysterieuze
vallei waar ze de vreemdste wezens
ontmoeten: eeuwenoude draken die
sigaretten roken, rattenbeesten die

tuk
zijn
op quiches en een
mensenvolk dat
verzot is op koeienraces. Maar ze komen ook
in contact met de mooie Thorn —
op wie Fone Bone smoorverliefd
wordt — en haar heldhaftige grootmoeder Rose Harvestar — met wie
Phoney langs geen kanten kan opschieten.

HOGE VLUCHT
De drie neven passen zich zo goed
mogelijk aan in hun nieuwe biotoop. Jeff Smith biedt hen genoeg
stof voor een epos van meer dan
1.300 pagina’s, verdeeld over 55
comics. Ze verschijnen onregelmatig
tussen 1991 en 2004. Het is een
kolossaal karwei dat vanaf het begin
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Wanneer Smiley en Phoney Bone zich vermommen als koe om de boel op te lichten in de jaarlijkse koeienrace, zijn de gevolgen van een
niet te overziene orde. (uit BONE 2: DE GROTE KOEIENRACE)

II

Fone Bone heeft een boontje voor de mooie Thorn. (uit BONE 2:
DE GROTE KOEIENRACE)

EEN EPOS MET UITBREIDINGEN
Twee miniseries vervolledigen de
reeks. In STERKE VERHALEN vertelt Smiley Bone an drie scoutsjongetjes over
ontdekkingsreiziger Big Johnson
Bone die Boneville stichtte en er de
oorzaak van is dat de rattenbeesten
na hun eerste levensjaar hun staart
afsnijden. Het door Charles Vess getekende ROSE is gewijd aan de jeugd
van de grootmoeder van Thorn en
haar zuster Briar.
Momenteel buigt Smith zich over
het filmscript voor een verfilming
van BONE. Maar voor hem is de
stripreeks niet definitef afgelopen.
Met jeugdschrijver Tom Sniegoski
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1: WEG UIT BONEVILLE
Nr. 21 De Rest van de Wereld Top 50
Nr. 196 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 68 in 2012)
2: DE GROTE KOEIENRACE
Nr. 233 De Grenzeloze Top 500 (2012)
3: IN HET OOG VAN DE STORM
Nr. 256 De Grenzeloze Top 500 (2012)
4: DE DRAKENDODER
Nr. 268 De Grenzeloze Top 500 (2012)
5: ROCK JAW: HEER VAN DE OOSTGRENS
Nr. 492 De Grenzeloze Top 500 (2012)
ONE VOLUME EDITION
Nr. 47 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 37 in 2012)

Het volledige verhaal verdeelt Smith
onder in drie cycli. In het Engels zijn
dat THE VALLEY (nummers 1 tot 19,
van juni 1991 tot augustus 1995),
SOLSTICE of PHONEY STRIKES BACK
(nummers 20 tot 37, van oktober
1995 tot augustus 1999) en FRIENDS
& ENEMIES (nummers 38 tot 55, van
augustus 2000 tot juni 2004). Silvester houdt het op VOORJAARSEQUINOX,
ZONNEWENDE en OOGST. De die neven
beleven hierin hun allergrootste
avontuur en raken betrokken in een
heuse oorlog, net zoals hun nieuwe
bondgenoten. Oma Ben toont zich
als een waardevolle krijgster en
Thorn als een waardige erfgename.
Springend van grootse veldslagen
tot pure slapstick verliest de reeks
niets aan energie tot het ultieme slot
waarbij het verlies van een sleutelpersonage valt te betreuren.
Grafisch gezien vond Smith een
ronde, cartooneske en heldere stijl
waarbij fantasywezens probleemloos
naast meer realistisch neergezette
mensen gedijen.
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DE STRIPSPECIAALZAAK

EEN SAGA IN DRIE BEDRIJVEN

(die grotendeels de verhalen in
STERKE VERHALEN schreef) lanceerde
hij in 2011 de geïllustreerde
romantrilogie QUEST FOR THE SPARK
waarvan in 2012 en 2013 de volgende delen verschenen. Sniegoski
introduceerde hierin nieuwe personages, jongere Bones, die op hun
beurt hun opwachting maken in de
bekende vallei.
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an OOM DAGOBERT: En bij
rv uitbreiding de net zo komische

avonturen van Donald Duck
door Carl Barks. Lees vooral de
verhalen waarin epische zoektochten naar verloren schatten worden
ondernomen • POGO: Politieke
satire van Walt Kelly met kwistige
knipogen naar het anticommunisme en
andere hete hangijzers, maar
dan wel door de ogen van
knuffelbare, naïeve dieren

je

TOPNOTERINGEN

licht aangepaste versie waaruit tabak
en bepaald taalgebruik geweerd zijn.
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volgens planning verloopt. Vooraleer eraan te beginnen, tekent hij
de laatste pagina van de serie. In het
ultieme deeltje komt diezelfde plaat
voor, nauwelijks aangepast.
Ondertussen neemt de serie een
hoge vlucht. Ondanks een moeizame distributrie raakt BONE opgepikt door critici en enkele groten in
het stripvak onder wie Matt Groening, de bedenker van THE SIMPSONS.
TIME MAGAZINE noemt het: “Even
episch als THE LORD OF THE RINGS, en
bovendien grappig”. Sinds 1994
won de reeks meer dan veertig Amerikaanse topprijzen waaronder meerdere Eisner - en Harvey Awards.
In een land waarin amper een overgang bestaat tussen strookjesstrips
als PEANUTS, superheldencomics en
Disney-strips vindt hij een nieuw
soort strip uit voor een groot publiek. BONE raakt trouwens gepubliceerd in een Disney-tijdschrift in een

De prequel ROSE, de verhalenbundel STERKE
VERHALEN en de romantrilogie QUEST FOR THE
SPARK zijn uitbreidingen van het BONE-epos.



