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Ik herinner me nog levendig hoe ik me

eind de jaren 1980, als opgroeiende

puber, bekende tot de fameuze New

Beat-beweging. De bijhorende

muziek dreef mijn huisgenoten

tot op de grens van een zenuw-

inzinking. Het bleef echter niet

bij muziek alleen. Samen met

heel wat klasgenoten trok ik

naar school met felgekleurde

smileys op jassen, broeken,… en

alles wat maar enigszins het

gewicht van een sticker of badge kon

torsen. Het plaatje was pas compleet

met de legendarische, zwart lederen

schoenen met stalen tip, waarin ook nog

eens een serienummer stond gegraveerd. De

speciale zolen waren bestand tegen allerlei chemische

troep waaronder zuren of acids. Al snel hadden ingewijden het

over New Beat of Acid Beat en werden groepen zoals Lords of Acid

erg populair. Waarom de beweging volop gebruik maakte van

smileys, heb ik me toen nooit afgevraagd. Net voor nieuwjaar

kreeg het VCV een vraag binnen van het populaire Radio1-

programma Jongens en wetenschap: waar komt de smiley vandaan

en waarom ziet hij geel? Meer heeft een onderzoeker als alibi niet

nodig om zich te verdiepen in de historie van een wereldicoon uit

de populaire massacultuur.

DE ‘FEEL GOOD’ CAMPAGNE VAN HARVEY ROSS BALL

In 1963 kreeg freelance ontwerper Harvey Ross Ball (1921-2001)

een opdracht van de State Mutual Life Assurance Company of

Worcester om een beeld te ontwerpen dat de Amerikaanse

verzekeraar wilde inzetten in een ‘vriendelijkheidscampagne’. Kort

voordien had de State Mutual immers een verzekeringsbedrijf uit

Ohio – het Guarantee Mutual Company of Ohio – opgeslorpt. De

fusie had het moreel van de werknemers van beide bedrijven

onder het vriespunt geduwd. De leiding schakelde Ball in om een

logo te ontwikkelen dat gebruikt kon worden in een campagne

gericht op het revitaliseren van de

werkmentaliteit. Ball tekende een lach

op een zongele achtergrond, voegde

twee ogen toe – het linker iets

groter dan het rechter – en werkte

het geheel af met een cirkel: de

eerste smiley was geboren.2 Geel

als keuze lag voor de hand: de

kleur van een warme, vriendelijke

zon. Dezelfde gedachte deed de

VRT-leiding enkele jaren geleden

beslissen om een zonnetje te

gebruiken als logo van TV1.

Daarnaast is geel ook de kleur die, na

wit, het meeste licht reflecteert. In een

interview uit 1996 verklaarde Ball waarom

hij twee ogen aan zijn oorspronkelijk ontwerp

toevoegde. Zonder ogen zou je de smiley kunnen

omdraaien waardoor de lachende mond plots verandert in een

trieste grimas… niet echt effectief in het kader van een

vriendelijkheidscampagne.3 De bedrijfsleiding van het fusiebedrijf

was tevreden met het ontwerp en betaalde Ball, afhankelijk van de

bron, tussen de $45 en $240. Ball liet echter na om een patent te

nemen op zijn ontwerp of zijn nieuwe creatie auteursrechtelijk te

beschermen. Aanvankelijk had de opdrachtgever slechts een

kleine, interne campagne op het oog met enkele honderden

bedrukte pins, posters en ander kantoormateriaal. Het draaide

enigszins anders uit…

HET ZAKENINSTINCT VAN DE GEBROEDERS SPAIN

Het door Ball ontworpen icoontje bleef vanzelfsprekend niet

binnen de muren van het verzekeringsbedrijf. Het dook op in

verschillende advertenties en toen Bernard en Murray Spain in

september 1970 op zoek waren naar iets waar geld mee te

verdienen was, kwamen ze als vanzelf uit bij de smiley. Deze twee

gewiekste reclamejongens uit Philadelphia vonden dat de

Amerikanen, intern verscheurd door een uitzichtloos en geweld-

dadig conflict in Vietnam, best wat vriendelijkheid en een portie

De klanten van buurtwinkel ‘Bij Cyriel’ in Moerbeke-Waas kregen dit jaar

een wel heel opvallend nieuwjaarsgeschenk: een doorzichtige plastic

snijplank met een zongele smiley op. Rond het kogelronde, lachende

gezichtje krult zich het gekende devies ‘don’t worry be happy’. ‘Made in

China’ staat in verzonken zwarte letters onder aan de snijplank. Dit artikel

wil nagaan hoe het wereldwijd gekende icoon anno 2004 terecht komt in

een lieflijk groen dorp in Vlaanderen, waar het levensritme grotendeels

wordt aangegeven door de plaatselijke suikerfabriek met zijn

reusachtige, cilindervormige silo.
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positieve energie konden gebruiken. Het dagelijkse nieuws werd

beheerst door beelden van straatprotest, rellen en politieke strijd

tussen voor- en tegenstanders van de oorlog. De gebroeders Spain

namen het risico en produceerden een kogelronde smiley met als

bijschrift ‘Have a happy day’. Het ‘nieuwe’ ontwerp werd op grote

schaal gedrukt op stickers, vlaggen, pins, t-shirts, postkaarten, … In

geen tijd werd het lachende gezichtje één van de symbolen van de

vredesbeweging en de flowerpowergeneratie. In 1972 werden

maar liefst 50 miljoen smiley-pins geproduceerd en kende de

smiley voor het eerst een wereldwijde verspreiding. Het werd een

symbool van vreugde, vriendelijkheid, geluk, … De smiley kreeg in

deze periode zijn uitgesproken pacifistische perceptie en heel wat

tegenstanders van de vredesbeweging in Amerika associeerden

het lachende gezichtje met de vredesactivisten. Het zou de

gebroeders Spain worst wezen, zij hadden immers een hit

gescoord en waren financieel binnen.4 Na 1975 was de rage wat

voorbij en viel de hype rond de smiley stil. Tijdens de late jaren

1980 kwam het gekende gezichtje opnieuw volop in de belang-

stelling toen de fans van New Beat-muziek – waarvan België het

epicentrum was – zich de smiley toe-eigenden om zichzelf te

onderscheiden van anderen. Zij wilden zichzelf uiten als lid van de

‘fun’-generatie die uit was op plezier en kicks en het liefst vertoefde

op zogenaamde ‘rave- and funparties’. Het is de periode waarin heel

wat jongeren al dansend op opzwepende, elektronische muziek en

met de hulp van drugs collectief in trance geraakten.De smiley werd

opnieuw bevestigd als symbool voor een generatie die zich, net als

in de jaren 1970, afzette van de burgerlijke maatschappij. Maar

intussen was in een heel ander circuit en een andere context een

gloednieuwe ‘smiley’ met een totaal verschillende functie ontstaan.

:-)   ;-)   {:-(   {:-] 

OF ZORG ERVOOR DAT DE ONTVANGER WEET WAT U WIL ZEGGEN

U gebruikt ze vermoedelijk zelf wel eens in e-mailberichten. Dit type

smileys,die je kan ‘zien’als je je hoofd links naar je schouder brengt,zijn

samengesteld uit allerlei leestekens en karakters en werden voor het

eerst gebruikt in het begin van de jaren 1980. Aan de hand van dit

soort gezichtjes kan de opsteller van een bericht geen twijfel laten

bestaan over de manier waarop een bericht door de ontvanger(s)

moet worden geïnterpreteerd. Deze redenering ligt aan de grondslag

van het ontstaan en de creatie van dit type smileys. Scott Fahlman,

verbonden aan het computerdepartement van de Amerikaanse

Carnegie Mellon University (CMU), ergerde zich aan het feit dat

sommige van zijn tussenkomsten op toen nog experimentele chatfora

verkeerd begrepen werden door de andere participanten. Hij

probeerde dan ook, buiten de tekst, op een metaniveau een extra

communicatielaag in te bouwen.5 Internet en e-mailcommunicatie

stonden toen nog in de kinderschoenen. Op 19 september 1982 stuurde

Fahlman een e-mail rond waarin hij zijn collega’s het volgende voorstelde:

"I propose that the following character sequence for joke markers

:-)

Read it sideways. Actually, it is probably more economical to

mark things that are NOT jokes,given current trends.For this,use

:-(  "

Het streven om zo transparant mogelijk te communiceren via het

internet is één van de essentiële doelstellingen van heel wat

gebruikers volgens Brenda Danet, die in 2001 onderzoek verrichtte

naar on line communicatie. Volgens Danet is de evolutie parallel

aan deze van de literaire traditie die er ook lange tijd over deed

om, via de drukkunst, in een fase van transparantie terecht te

komen.Naast het streven naar duidelijkheid, is er nog een streven dat

on line communicatie kenmerkt: de homo ludens. Danet benadrukt

dat Johan Huizinga’s inzichten omtrent de spelende mens nog

steeds gelden voor het wereldwijde web. Zij heeft het over

‘Cyberspace as a Space for Play’, een trend die ook zichtbaar is bij

het gebruik en de uitvinding van steeds nieuwe smileys.6 Toen het

internet wereldwijd doorbrak en de communicatie via e-mail

ingeburgerd raakte, gingen heel wat gebruikers aan de slag om

het arsenaal smileys uit te breiden: het spel, en niet langer de

drang naar transparantie, haalde hierbij vaak de bovenhand, zoals

de voorbeelden hieronder illustreren:

:-Q = ik ben aan het roken

:-8) = ik ben een baviaan

C|:-= = ik ben Charlie Chaplin

+-(:-) = ik ben de paus

5:-) = ik ben Elvis

‘:-) = ik heb per ongeluk één wenkbrauw afgeschoren
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FUSION : J + :-) = EMOTICON

De laatste tijd fleuren heel wat e-mailschrijvers hun berichten op

met zogenaamde emoticons. Op verschillende websites kunnen

bezoekers de laatste en hipste emoticons downloaden. In zekere

zin kunnen we stellen dat het figuurtje van Ball en de smileys van

Fahlmann geïntegreerd werden in een nieuw type van meta-

linguïstische communicatie. Je kunt het vandaag zo gek niet

bedenken of er bestaat wel een emoticon voor. Enerzijds zijn vele

van deze figuurtjes duidelijk gebaseerd op het eerste ontwerp van

Ball en anderzijds willen gebruikers heel duidelijk aangeven,door het

inlassen van een emoticon, hoe een bericht gelezen moet worden.

Maar er is meer. Daar waar Fahlmann er gewoon zeker van wilde

zijn dat zijn berichten goed werden begrepen, dragen emoticons

vandaag veel meer informatie over de gemoedsgesteldheid, de

gevoelens of de fysieke conditie van de e-mailschrijver: een groene

smiley geeft aan dat de verzender wat ziekjes is, een verliefde

schrijver stuurt een gele smiley met zijn bericht mee waar bovendien

ook nog eens dieprode hartjes uit opspringen. Verschillende

providers, zoals MSN bijvoorbeeld, introduceren bijna wekelijks

nieuwe figuurtjes. Ook gebruikers van mobiele telefoons kunnen

vandaag emoticons met hun sms’jes meesturen. Een en ander

heeft tot gevolg dat vandaag de dag digitale communicatie al ver

voorbij het efficiëntiestadium zit waar Fahlmann op uit was. Er

wordt niet langer alleen omwille van het werk digitaal gecommu-

niceerd. Door de steeds verdere integratie van digitale

communicatie in de cultuur van alledag worden digitale vormen

van communicatie steeds meer ingezet om over de ‘dingen des

levens’ informatie uit te wisselen: relaties, huis-, tuin- en keuken-

geheimen, … De ontwikkelde emoticons volgen dan ook alleen

maar een nieuwe trend.

Vermoedelijk zal het bovenstaande nooit hebben meegespeeld bij

de beslissing van buurtwinkel ‘Bij Cyriel’ om de klanten voor het

nieuwe jaar een snijplank met een smiley cadeau te doen. Ook de

vermelding ‘Made in China’ zal de meeste klanten niet zijn

opgevallen. Uit de lotgevallen van Harvey Ross Ball weten we

intussen dat, aangezien hij nooit een patent nam op zijn ontwerp,

eigenlijk iedereen de smiley kan inzetten. Overigens gebruikt de

oorspronkelijke opdrachtgever, die intussen van naam veranderde

en als Allamerica door het leven gaat, nog steeds de oorspronkelijke

smiley in zijn communicatie. Ball zelf lag aan de basis van de ‘World

Smile Corporation’ die vooral liefdadigheidsprojecten financieel

steunt. Overigens ijvert diezelfde corporatie voor een heuse ‘World

Smile Day’ die voor het eerst plaatshad in 1999. Ball droomde

ervan om elke eerste vrijdag van oktober tot een dag van geluk en

goede wil uit te roepen. U hebt er misschien niet veel van gemerkt,

maar de meest recente ‘wereld smile dag’ vond plaats op vrijdag 3

oktober 2003. Het valt niet mee om zo een ‘invented tradition’ te

voorzien van een breed maatschappelijk draagvlak. Hopelijk halen

de klanten van ‘Bij Cyriel’ op vrijdag 1 oktober 2004 hun snijplank

massaal uit de kast en voelen ze zich oprecht gelukkig bij het

snijden van groenten, kaas of iets anders op dit handige

hebbeding… Wie weet, wordt het ooit een heus collector’s item. ■

CYBERCULTUUR

1 Met deze oneliner bediende Kevin Spacey de klanten van de drive-

through van de fictieve Amerkaanse fastfoodketen Mr. Smileys in de film

American beauty (1999) van Sam Mendes. Het werd één van de meest

populaire filmcitaten van de afgelopen jaren.

2 http://www.worldsmile.org/smiley_bio.htm: dit is maar één van de vele

websites die handelen over het ontstaan van de smiley.

3 http://www.s-t.com/daily/04-01/04-14-01/a04wn028.htm

4 Op de populaire website www.smileyworld.com wordt een heel ander

‘oorsprongsverhaal’ verteld. Volgens deze website zou een journalist van

France Soir, Franklin Loufrani, in 1972 de eerste smiley ontworpen hebben.

Hij ontwikkelde een systeem waarbij hij de lezers snel goed nieuws wilde

communiceren en daarvoor de smiley gebruikte. Loufrani liet op 1 januari

1972 voor de eerste keer een smiley afdrukken in de krant. Rekening

houdend met het ontwerp van Loufrani en de verspreidingsgeschiedenis

van de smiley van Ball kunnen we er zeker van zijn dat Ball de geestelijke

vader is van de eerste smiley.

5 www.2.cs.cmu.edu/~sef/sefsmiley.htm en www.research.microsoft.com/

~mbj/Smiley/Smiley.html

6 Brenda Danet, Cyberpl@y. Communicating online. Oxford/New York, 2001,

p. 6-18

www.smileyworld.com/dictionary/ Stem voor je favoriete smiley!


