
Historische Drukkerij Turnhout  Reeks van 32 onuitgegeven mannekensbladen (ontwerpen, ingekleurde tekeningen en teksten) uit 1910 over het leven en dood van Maria Stuart.   Mijnheer de minister, geachte parlementsleden,   Jarenlang heb ik stil gezwegen. Maar vandaag komt daar eindelijk verandering in. Kunt u zich voorstellen hoe blij ik ben dat ik vandaag een stem krijg en u kan toespreken?  Decennialang heb ik gerust. Roerloos. Eerst in een archiefkast in een hoek van het archief van een drukkerij die werk verleende aan honderden arbeiders. Van daar ben ik verhuisd, naar de privécollectie van een van de directeurs van die drukkerij. Toen de brave man stierf, werd ik in een muffe bananendoos gestopt en verkocht op een veiling. En zo kwam ik grappig genoeg pas recent terug terecht in de stad waar ik jarenlang in een archiefkast was weggeborgen. In mijn nieuwe verblijf werd ik – eindelijk - naar waarde geschat.   Op een zolderkamer werd ik zorgvuldig terug samengesteld, als grote een legpuzzel waarvan de stukken eindelijk op de juiste plaats vielen. Mijn potloodschetsen, mijn ingekleurde tekeningen, mijn teksten, het voelde goed om ze na bijna honderd jaar weer allemaal bij elkaar te vinden. Ik kon me amper nog herinneren hoe Alfred me zo lang geleden al weer had gecreëerd. Zegt die naam je niets? Ik neem het je niet kwalijk. De mannen die mij nu bestuderen, weten ook alleen maar dat hij Van de Gejuchte heette, in Gent woonde, een halve frank per uur verdiende en nog heel wat andere mannekesbladen tekende. Van de meeste daarvan wisten ze een paar maanden geleden zelfs niet dat hij ze getekend had.   Veel is er dus ook over mij nog niet bekend. Ik laat die geleerde hoofden het werk maar doen. Ze lijken het er wel over eens dat ik op een kruispunt zit. Ik ben gemaakt in een lange traditie van mannekesbladen. Prenten die je drie eeuwen lang voor een paar centen kon kopen en een verhaal vertelden met opeenvolgende tekeningen, voorzien van een begeleidende tekst. Ooit werden er miljoenen van gedrukt! Ze werden cadeau gedaan bij een goed rapport en belandden tegen de muur van – meestal – de kinderkamer.   Maar de meeste van die mannekesbladen hadden maar een paar tekeningen nodig om hun verhaal te vertellen. Dat vond ik toch wat mager. Zeg nu zelf, het tragische leven van Mary Stuart, dat krijg je toch niet op één blad? Mary werd koningin van Schotland toen ze amper zes dagen oud was, koningin van Frankrijk op haar 16, werd een eerste keer weduwe op haar 18 en een tweede keer op haar 25. Ze werd ontvoerd, verkracht en in de echt verbonden met de man die ervan verdacht werd haar tweede echtgenoot vermoord te hebben.   



‘Ze leefde nog lang en gelukkig’ was er helaas niet bij voor de koningin. Ze had een miskraam van een tweeling in gevangenschap en moest haar troon afstaan aan haar één jaar oude zoon. Ze ontvluchtte haar thuisland, dat in een burgeroorlog verwikkeld raakte, en werd 20 jaar opgesloten in Engeland, waar ze een bedreiging vormde voor koningin Elizabeth. Na een mislukte moordpoging op Elizabeth werd ze ter dood veroordeeld en onthoofd.   Nee, dat krijg je niet samengevat op één mannekesblad. Daarom besta ik uit 32 delen. Dat is eigenlijk ongezien. Akkoord, er waren wel eens verhalen in twee delen verschenen, één keer zelfs in drie, maar nooit meer dan dat. Was het de bedoeling dat ik in 32 aparte stukken zou verschijnen en dat ik verzameld moest worden, zoals die flippo’s en sigarenbandjes die iedereen vandaag alweer vergeten is? Of zou ik gebundeld in een schoon album verkocht worden?   Dat zou werkelijk uniek geweest zijn! De eerste Vlaamse stripbladen beginnen kort voor de Eerste Wereldoorlog te verschijnen. Maar dat zijn tijdschriften met korte gags, zotternijen, vaak overgekocht in het buitenland, en vertaald en met maar zelden een verhaal dat in meerdere afleveringen doorloopt. Daarom durf ik graag denken dat ik de grootvader ben van de Vlaamse strip. Pas tien jaar nadat ik getekend ben, verschijnt in een Nederlandse krant een stripverhaal, getekend door een uitgeweken Antwerpenaar. Het gaat er nogal naïef aan toe: op hun wereldreis ontmoeten twee eenvoudige knullen ijsberen, zeerovers en menseneters. Ik ben er trots op dat mijn verhaal waargebeurd is, onverbloemd. En dat ik wel in kleur gedrukt ging worden.   Het is jammer dat ik jarenlang in het duister heb gelegen. Was de Groote Oorlog iets anders gelopen, had die brand iets langer gewoed, was ik handen terecht gekomen van iemand die niet wist wat hij met me aan moest, dan kon ik vandaag mijn verhaal niet meer vertellen en dan had Alfred al zijn werk voor niets in mij gestoken. Maar ik voel dat ik nu terug in goede handen ben. Er zijn plannen om me aan het publiek te tonen, op allerlei verschillende manieren. Ik hoop dat ik de mensen wat plezier kan bezorgen en hen wat bij kan brengen. Net zoals de mannekesbladen en de stripverhalen, mijn voorouders en nageslachten, dat eeuwenlang deden, doen en zullen doen.   Daarom roep ik u, parlementsleden, op om vanavond ‘ja’ te stemmen. Stem ‘ja’ voor het verder ontsluiten van het erfgoed in het algemeen, en het erfgoed van mijn grote familie – strips – in het bijzonder. Hoe dat precies moet, weet ik niet. Het heeft iets te maken met beleid, met geld en inzet. Met planmatig vooruit werken, nieuwsgierigheid en passie. Want ik weet wel zeker: ik ben maar het topje van een grote ijsberg. Een ijsberg die ook uw aandacht verdient, mijnheer de minister en waarde dames en heren parlementsleden.   Ik vraag uw hulp, hier en nu, om licht in de duisternis te brengen.      Tekst : Wouter Adriaensen, voor Historische Drukkerij Turnhout / Herwig Kempenaers  




