
Stripcultuur: hoe er tegenwoordig over 
strips gedacht wordt
De wereld lijkt 180 graden gedraaid te zijn binnen 
de opinie tegenover strips. De functies die strips 
tegenwoordig vervullen zou de pedagogen uit de jaren 
50 doen gruwen. Zelfs literaire werken zijn niet meer 
heilig voor het medium dat zo toegankelijk is voor alle 
lezers. Wereldschokkende gebeurtenissen zijn niet 
veilig voor de potloden van de stripauteurs. Toch valt er 
enige twijfel te bespeuren. Er klinkt nog steeds kritiek, 
zei het veel minder, uit de hoek van de tegenpartij.

De horizon verbreden: oude en nieuwe mogelijk
heden en toepassingen
Inmiddels is er van de twijfelende houding tegenover 
strips op basisscholen, in 1949 opgeroepen door 
minister Rutten, niets meer te bekennen. In 2005 
gebeurde het omgekeerde toen de regering besloot 
dat er 200.000 exemplaren van een educatieve strip 
verspreid moesten worden. 

Terwijl er vroeger met afschuw werd gekeken naar 
de slechte invloeden van strips op het taalgebruik 
en de woordenschat van jongeren, worden strips 
tegenwoordig veelvuldig gebruikt in het taalonderwijs. 
Strips laten jongeren bijvoorbeeld eenvoudig 
kennismaken met vreemde talen. Leerlingen kunnen 
de woorden eenvoudig in een context plaatsen door de 
aanwijzingen in de beelden. Dit is vooral een voordeel 
wanneer de leerling al bekend is met de stripserie in 
zijn eigen taal.

Voor eventuele rampzalige gevolgen op taalkundig 
gebied hoeven pedagogen niet meer te vrezen. In 
1993 is er uit een onderzoek van de Journal of Child 
 Language gebleken dat een kind in een stripboek maar 
liefst twee keer zoveel nieuwe woorden leest als in 
het gemiddelde kinderboek. Het stripboek lijkt zelfs de 
educatieve waarde van een gemiddelde conversatie 
met een volwassene voorbij te streven, want een 
kind leert in een stripboek maar liefst vijf keer zo veel 
nieuwe woorden. Het is dan ook niet verrassend dat 
uit onderzoek gebleken is dat striplezers bij de betere 
studenten behoren.

Daarnaast kan volgens de Finse website World Comics 
vrijwel ieder onderwerp, idee of feit in een strip worden 
uitgelegd. Zij noemen de ‘acht sterktes van strips’. 
Daar staan ook de vier functies die strips kunnen 
hebben in de klas toegelicht: toegankelijk maken van 
onderwerpen, motiveren, serieuze thema’s openen en 
het zogeheten ‘remedial teaching’.
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