Hoofdthema Stripdagen Haarlem 2018:
De maakbare mens: 200 jaar Frankenstein
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Mary Shelleys boek Frankenstein, or
the modern Prometheus het levenslicht zag. Sindsdien is het boek niet weg
te denken uit de literaire canon. Deze klassieker wordt beschouwd als het
eerste sciencefictionverhaal en stelt vele vragen over wat een mens maakt, de
positie van de mens als schepper en de plek van de mens in de natuur. Het
naamloze monster, dat vaak onterecht de naam van zijn maker krijgt, heeft het
als cultureel icoon en zelfs als metafoor ver geschopt. De eerste toneelversie
komt al snel (1823), de eerste film stamt uit 1910, de eerste comic uit 1939
en het eerste videospel uit 1987. De verfilming uit 1931 met Boris Karloff als
het monster was een groot succes en leverde een horroricoon op dat nog
steeds herkenbaar is, ook al kent men vaak het oorspronkelijke verhaal niet.

Hoofdexpo 37PK

De aan dit thema verbonden hoofdtentoonstelling heeft plaats in galerie 37PK (Grootheiligland 37,
Haarlem). Aan de hand van het oorspronkelijke boek van Mary Shelley wordt het verhaal herverteld
met behulp van fragmenten uit de talloze bestaande verstrippingen en geïllustreerde versies, van onder
meer Lynd Ward (uit 1934) tot Berni Wrightson. Uiteraard zal er ook veel origineel (strip)werk rond het
Frankenstein-thema uit binnen- en buitenland geëxposeerd worden. Originelen zijn er van Dave McKean
en Dean Ormston (UK), Pieter De Poortere (B) en Peter de Wit, Wilbert Plijnaar, Gideon Brugman,
Gerard Leever, Daniel van den Broek en Mark van Herpen (NL). En de lijst groeit nog steeds!
Naast het boek is er een andere bron bepalend geweest voor de Frankenstein-beeldvorming zoals we
die kennen: de Universal-films van James Whale uit de jaren 30 met Boris Karloff als het monster. Het is
die creatie, met vierkante kop en bouten in de nek, die in het collectieve geheugen staat gegrift, en waar
veel beelduitingen zoals strips en parodieën op teruggrijpen. Ook hier wordt de nodige aandacht aan
besteed. Een uniek onderdeel vormen de hieraan gerelateerde Frankenstein-memorabilia zoals filmposters,
filmstills, Frankenstein-poppen, merchandise, 8mm-films en comics uit de gigantische collectie van
Frankenstein-verzamelaars Hein van Putten en Spekko. Daarnaast zullen er diverse lezingen plaatsvinden
rond het Frankenstein-thema, maar ook bijvoorbeeld over science en science-fiction in de strip (door
journalist Hans Pols).
Een belangrijk onderdeel van de hoofdexpo vormen de morele, filosofische en wetenschappelijke aspecten van het Frankenstein-thema, zoals het Godcomplex, nature versus nurture en de maakbare mens
(denk hierbij aan designer-DNA, nanotechnologie in medische toepassingen, KI en robotics): deze
aspecten zijn actueler dan ooit en spelen in onze huidige maatschappij een bepalende rol. Het stripjournalistieke platform Drawing the Times neemt een deel van de hoofdexpo voor zijn rekening en koppelt
daar een educatief programma en lespakket aan voor de bovenbouw van de middelbare school. Voor
dit onderdeel, dat uiteraard voor alle bezoekers toegankelijk is en niet alleen voor scholieren, maken
vijf stripauteurs elk een nieuw verhaal, die ook de basis vormen voor het lespakket. De vijf auteurs, die
elk hun sporen hebben verdiend in de stripjournalistiek (onder andere voor Vrij Nederland, NRC en
De Bezige Bij) zijn: Eva Hilhorst, Merel Barends, Emma Ringelding, Aart Taminiau en Robert van Raffe.
Aan de expositie worden ook workshops gekoppeld.

Nevenexpo’s en activiteiten rond het hoofdthema van
Stripdagen Haarlem 2018
Naast de hoofdexpo in 37Pk worden op diverse andere locaties in Haarlem expo’s en evenementen
georganiseerd die aanhaken bij het hoofdthema:
• De tentoonstelling KLAMZWEET: Zombies. Griezels & andere Creeps in Museum Haarlem, gelegen
naast 37PK, sluit naadloos aan bij het thema en wordt samengesteld door voormalig festivaldirecteur en
Volkskrant-journalist Joost Pollmann. Deze tentoonstelling bestaat uit twee niveaus – voor volwassenen
én voor kinderen – waarin zowel aandacht is voor klassiek als actueel werk, zoals de zombies uit The
Walking Dead, zowel bekend van tv als van de oorspronkelijke stripserie, maar ook het ‘Kabinet van Dr.
Kriek’, met aandacht voor onder meer Erik Krieks graphic novels H.P. Lovecraft’s Het Onzienbare en In
The Pines en zijn werk voor het Festival van de Fantastische Film. Voor de kinderen is er aandacht voor
Casper het vriendelijke spookje, Dummie de Mummie en andere populaire figuren uit de stripwereld.
• De expo Dr. Ranoud’s Lab in Nieuwe Vide, geïnitieerd door DUONAR (Stefan Kasper en TRIK). Een
korte omschrijving: ‘Een lichaam bestaat uit zes delen: torso, linkerarm, linkerbeen, hoofd, rechterarm,
rechterbeen. We vragen zes kunstenaars om elk een keuze te maken uit die onderdelen, en daar iets
mee te doen. DUONAR doet zelf het torso. Het gaat dus om samengesteld lichaam (ofwel een cadavre
exquise) zoals het Monster van Frankenstein dat ook is.’ Deelnemende kunstenaars zijn DUONAR,
Hanco Kolk, Jeroen Funke, Talitha Dijkhuizen, Bas de Wit, Lode Devroe en Nils Mühlenbruch.
• Teylers Museum haakt aan met een op het hoofdthema toegspitste demonstratie van de elektriseermachine, een replica van de machine die de eerste museumdirecteur Martinus van Marum liet bouwen. Van
Marum onderzocht de invloed van elektrische lading op verschillende materialen, planten, dieren en
zelfs mensen – net als in de Frankenstein-mythe, waarin het monster met behulp van elektriciteit tot leven
wordt gewekt!
• In Galerie Gemundt is een expositie te zien van origineel artwork van illustratoren van het filmtijdschift
Schokkend Nieuws, dat Frankenstein als thema heeft gekozen voor hun voorjaarsnummer. Deelnemende
kunstenaars zijn onder meer Milan Hulsing, Erik Kriek, Gees Voorhees en Gwen Stok.
• In de Bibliotheek Zuid-Kennemerland wordt een debatavond georganiseerd rond Frankenstein. Uitgangspunt is de beeldvorming rond moderne wetenschap, en met name hoe die in de loop der tijd is gevormd
door het boek Frankenstein en de films, waarbij ook de invloed van de popcultuur van belang was.
Wat zijn de vooroordelen, en welke mate heeft de wetenschap last van deze beeldvorming? Onder meer
Dan Hassler-Forest (Universiteit Utrecht, voorheen docent populaire cultuur UvA) zal hieraan deelnemen.
• De Filmschuur zal een retrospectief van Frankenstein-films vertonen, met inleidingen van filmkenners en
Frankenstein-experts.
• In de Toneelschuur komt het theaterstuk-met-een-hoog-stripgehalte GIZMO, de toekomst van gisteren
van Michael Helmerhorst, dat met zijn verhaal over twee excentrieke uitvinders ook knipoogt naar
Frankenstein.

De maakbare mens: het scholenproject
In conjunctie met de hoofdtentoonstelling in 37PK wordt er een scholenproject gerealiseerd, waarbij
het thema ‘Frankenstein’ verder wordt uitgediept door het te koppelen aan huidige ontwikkelingen in
de wetenschap en maatschappij. Denk daarbij aan de creatie van übermenschen, in de vorm van
designerbaby’s en KI (Kunstmatige Intelligentie), maar ook aan bijvoorbeeld nanotechnologie in medische
toepassingen, en robotics en hoe dit de werkgelegenheid in de nabije toekomst zal beïnvloeden.
Hiervoor is een samenwerking gezocht met het stripsjournalistieke platform Drawing The Times.
Het medium van stripjournalistiek is niet alleen heel geschikt om deze ingewikkelde materie toegankelijk
te maken, maar ook om te speculeren over de mogelijke langetermijngevolgen. Hoe ziet een wereld vol
robots en designerbaby’s eruit? De vraag rijst of we onze wereld aan het verbeteren zijn, of zijn we
bezig met het creëren van monsters, die uiteindelijk misschien zelfs onze ondergang zouden kunnen
betekenen? Door bovenstaande problematiek op stripjournalistieke wijze te benaderen wordt geprobeerd
jonge mensen aan het denken te zetten over wetenschap, techniek en de manier waarop ze zelf vorm
kunnen geven aan hun toekomst.
Het lespakket is toegespitst op de profielen die leerlingen op de middelbare school moeten kiezen:
• Natuur & Gezondheid
• Natuur & Techniek
• Cultuur & Maatschappij
• Economie & Maatschappij
Voor elk van deze profielen wordt een stripverhaal gemaakt van vier pagina’s waarin een bepaalde
maatschappelijke of wetenschappelijke ontwikkeling aan bod komt. Elk verhaal wordt chronologisch
opgebouwd: verleden, heden en de toekomst van deze ontwikkeling wordt getoond. De leerlingen
worden aangemoedigd zelf een mening te vormen over deze ontwikkelingen. Daarnaast is er een
inleidend stripverhaal waarin het overkoepelende thema wordt geïntroduceerd.
• Het introducerende verhaal wordt gemaakt door Eva Hilhorst.
• Het verhaal voor Natuur & Gezondheid gaat over dierenrechten en wordt gemaakt door Merel Barends.
• Het verhaal voor Natuur & Techniek gaat over robotisering en wordt gemaakt door Emma Ringelding.
• Het verhaal voor Cultuur & Maatschappij gaat over de maakbare mens en wordt gemaakt door Aart
Taminiau.
• Het verhaal voor Economie & Maatschappij gaat over financieel-economische ontwikkelingen en wordt
gemaakt door Robert van Raffe.
Het lespakket en de bijhorende workshops worden actief aangeboden in de regio Haarlem, waarbij
gebruikt wordt gemaakt van het netwerk van scholen waarover 37PK beschikt. Daarnaast wordt het
lespakket ook toegankelijk gemaakt via onder meer de websites van Stripdagen Haarlem en Drawing
The Times.

De Zwaan-Kleef-Aan-projecten, tot nu toe
Naast de expo’s en evenmenten rond het hoofdthema zijn er door de hele stad op diverse locaties tentoonstellingen te zien die in samenwerking met Stripdagen Haarlem door derden worden georganiseerd
onder de vleugels van het zwaan-kleef-aan-concept. Een greep uit de belangrijkste deelnemers:
• De Hallen: stripauteur Aart Taminiau (Wol, De kraker, de agent, de jurist en de stad) is gastcurator.
• Het Dolhuys: expositie van en workshops door Maaike Hartjes en Francine Oomen, die respectievelijk
met graphic novels over burn-out en de overgang kwamen.
• Het Patronaat: het traditionele grote muziekspektakel in Het Patronaat op de eerste zaterdagavond
van het festival, in samenwerking met stripauteur Typex en stripcollectief Lamelos.
• Bibliotheek Zuid-Kennemerland: lezing en paneldiscussie met Adriaan van Dis en Peter van Dongen
over de totstandkoming van de graphic novel Familieziek, naar Van Dis’ roman.
• Toneelschuur: op de tweede zaterdag van het festival, 2 juni, zal hier het officiële slotfeest van
Stripdagen Haarlem worden gehouden.
• Filmschuur: actuele programmering van stripverfilmingen en animaties.
• De Philharmonie: naast de traditionele binnenbeurs vinden hier ook interviews, lezingen en expo’s
plaats tijdens het eerste weekend, alsmede de uitreiking van de StripGrafiekPrijs (zie volgende pagina).
• ABC Architectuurcentrum: expositie van de graphic novel in leporellovorm Exodus van Jasper Rietman.
• Kunsthandel KRUIS-WEG68: expositie van striptekenaar/kunstenaar Wasco.
• Galerie Année: exposities van Ibrahim Ineke (NL), Jan Van der Veken (B), Pieter De Poortere (B),
Jonathan Edwards (GB) en Louise Evans, a.k.a. Felt Mistress (GB).
• St. Bavokerk: Bommel en de Bijbel, een expo die is geïnspireerd op het gelijknamige boek van Klaas
Driebergen.
• Kloostergangen/Refter Stadhuis: Afgelopen februari was Ulli Lust op uitnodiging van Citybooks Haarlem
en de Buren, in samenwerking met de gemeente Haarlem en Stripdagen Haarlem, in Haarlem om een
korte strip te maken over de stad. De resultaten (waaronder originele tekeningen) zullen hier worden
geëxposeerd. Daarnaast is er een expo over de Belgische tekenaar/graficus Frans Masereel, wiens
eerste ‘beeldsuite’ Die Passion eines Menschen (voorloper van de graphic novel) in 1918 – dus 100 jaar
geleden – verscheen.
• Kunstcentrum Haarlem: een expo van de cartoonist TRIK.
• Studio Burgwal: een expo rond de strip noir (de beeldverhaalvariant van de film noir) met onder
anderen Thé Tjong-Khing, Fjodor Buis en Alex van Koten.
• Daarnaast doen ook van oudsher onder meer Irrational Library, De Pletterij, Het Jan en Piet Museum,
het Seinwezen en De Waag mee. In De Pletterij, het Seinwezen en De Waag is een expo van Afrikaanse
tekenaars over ‘monsters’ te zien, waar in dit geval Afrikaanse dictators onder verstaan moeten worden.
Het programma in Irrational Library en Het Jan en Piet Museum wordt in een later stadium bekendgemaakt.

De StripGrafiekPrijs op Stripdagen Haarlem 2018
In samenwerking met Griffioen Grafiek en Bernard Ruigrok Piëzografie wordt de jaarlijkse
StripGrafiekPrijs dit jaar tijdens Stripdagen Haarlem uitgereikt. Voorheen werd deze prijs altijd
uitgereikt tijdens de KunstStripBeurs op het Holland Animation Film Festival (HAFF) in Utrecht, maar
aangezien dit festival dit jaar niet doorgaat, adopteert Stripdagen Haarlem voor deze editie de
prijsuitreiking van 2018. De StripGrafiekPrijs is een prijs voor prenten en ontwerpen door stripmakers,
illustratoren en ontwerpers. Een vakjury onder leiding van Joost Swarte kiest drie winnende ontwerpen.
Prijzen bestaan uit een drukwerkbudget bij Bernard Ruijgrok Piëzografie. Onder de winnaars waren
in het verleden veel studenten en pas afgestudeerden
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