
EERSTE OPTREDEN: BATMAN 1 (1940, EERSTE DRUK BIJ NATIONAL COMICS) • GECREËERD DOOR: BOB KANE EN  JERRY ROBINSON + BILL FINGER

BEDREIGING: 

The Joker

De creatie van (The) Joker wordt nog

steeds betwist. Bob Kane en Bill Finger

schiepen dan wel het personage Batman en

maakten het eerste verhaal in 1939 voor de

reeks DETECTIVE COMICS, maar toen BATMAN

als zelfstandige reeks begon te lopen, was

Jerry Robinson er al bijgekomen die mee als

inkter, decortekenaar en letteraar het ont-

werp van de figuren Joker en ook Batmans

sidekick Robin claimde. Bob Kane hield het

erop dat hij en scenarist Finger op het

 personage kwamen terwijl Robinson een

speelkaart van de Joker had gemaakt. Het

uiterlijk baseerden ze op acteur Conrad

Veidt uit THE MAN WHO LAUGHS (1928), een

verfilming van de roman L’HOMME QUI RIT

(1869) van Victor Hugo. Finger bezat een

boek met een foto van Veidt. Hoe dan ook,

in het eerste nummer van de comicreeks

BATMAN (25 april 1940) zou Joker zijn eer-

ste en laatste opwachting maken als een

crimineel meesterbrein, als een psychopaat

met een afwijkend en sadistisch gevoel voor

humor. De makers wilden in het tweede

gebundelde verhaaltje voorgoed met hem

afrekenen, maar daar stak een redacteur

een stokje voor. En zo werd de schurk Bat-

mans belangrijkste nemesis die in ontelbare

strips, (teken)films, tv-reeksen en games

werd opgevoerd. 

Jokers uiterlijk en voorgeschiedenis kreeg

vaak een nieuwe invulling. Over zijn groene

haar, zijn brede, op zijn gezicht gebeitelde,

sardonische glimlach, zijn lijk witte gezicht

en paarse kostuum bestaat een grote con-

census bij de vele stripmakers die hem

onder handen namen. Zijn meest vertelde

voorgeschiedenis is hoe hij in een tank met

chemicaliën viel waardoor zowel zijn uiterlijk

als zijn geest danig werd verminkt. Sinds-

dien laat hij zich in met georganiseerde

misdaad, diefstal, ontvoeringen, moord en

al wat het daglicht niet mag zien. 

Op psychologisch vlak wordt hij vaak als

Batmans absolute tegenpool gezien. Regel-

matig houdt de moordzuchtige, onvoorspel -

bare schurk met de dodelijke speeltjes de

koele onrechtbestrijder een spiegel voor.

Zijn op merkingen over Batmans ook niet

altijd koosjere praktijken zijn vaak raak. 

Het lukt hen maar niet om elkaar uit de

wereld te helpen, tot meerder plezier van

 opeenvolgende generaties lezers, film- en

tv-kijkers die het personage blijven ontdek-

ken.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 4

(David Steenhuyse)

Deze stad is nou
eenmaal te klein voor
twee moordzuchtige
maniakken.”
Joker bijt een door hem neergeslagen Harvey Dent toe.
(UIT BATMAN: DE LANGE HALLOWEEN)

(UIT JOKER)


