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Dit is hem dan. Mijn boekwerk, mijn verhaal. Verhalen zijn nou eenmaal echt mijn ding, en het was
dan ook geen straf om me een geruime tijd bezig te houden met het onderzoeken van het stripboek
Suske en Wiske en de razende rentmeester. Maar niet zonder de hulp van meerdere mensen.
De heer Kragt van de gemeente Zoetermeer heeft mij voorzien van benodigde informatie in de
interviews die ik met hem af mocht nemen, waar mijn dank naar uitgaat. Met deze informatie heb ik
de basis voor mijn scriptie kunnen leggen.
In mijn onderzoek had ik tevens niet zonder mijn acht respondenten gekund, die de tijd en moeite
hebben willen nemen om het stripboek te lezen en hier in een tweedelig interview uitgebreid over te
praten. Nogmaals bedankt voor jullie hulp.
Vanuit de master Communicatie, beleid en management gaat mijn dank uit naar mijn
scriptiebegeleidster, Iris van Veenendaal. Ik heb momenten gehad dat ik dacht dat ik het helemaal
niet goed deed omdat ik zoveel feedback kreeg, maar jouw kritische, intelligente blik heeft er voor
gezorgd dat mijn scriptie is geworden tot wat hij nu is! Dank je wel voor alle hulp.
Ook wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om mijn tweede lezer te bedanken, Eugene Loos.
Eigenlijk was jij in mijn ogen een beetje mijn tweede begeleider, die indien nodig elke keer weer de
tijd nam om mee te kijken en te denken. Je enthousiasme en motiverende woorden hebben me goed
gedaan.
De contacten met mijn vriendinnetjes en Vietjes stonden de afgelopen maanden op een laag pitje; ik
heb jullie gemist. Dank voor jullie begrip, en ik kan jullie verzekeren dat ik vanaf nu weer overal bij
ben! En Anne in het bijzonder bedankt voor al het last-minute lezen van mijn scriptie.
Ook mijn moeder wil ik bedanken voor al het lezen en corrigeren; ik heb altijd kunnen vertrouwen op
jouw inzichten, mam. Pap, jij bedankt voor de verhelderende brainstormsessies, waardoor ik
ingewikkelde zaken weer makkelijk ging zien. En allebei bedankt voor het aanhoren van de eindeloze
scriptiegerelateerde verhalen.
Maar Ralph, jij bent toch wel mijn allergrootste rots in de branding geweest. Dag en nacht heb je me
bijgestaan. Ik heb alles bij je kunnen spuien en met je kunnen bespreken; hoeveel woorden we wel
niet over mijn scriptie hebben gewisseld … Ik kon altijd rekenen op je onverminderde hulp. Vanaf nu
heb ik ook eindelijk weer tijd voor jou in plaats van jij alleen voor mij; je hoeft niet meer “Onze tijd
komt wel weer,” te zeggen, want die tijd is aangebroken!
Het afgelopen half jaar heb ik met plezier beleefd, met af en toe een dipje daargelaten. Mijn
onderzoek heeft me van het begin tot het einde geboeid en mijn interesse is alleen maar gegroeid. Ik
heb veel geleerd van het in mijn eentje uitvoeren van een onderzoek, waarvan ik de periode dan ook
met een tevreden en trots gevoel afsluit.
Veel plezier gewenst met het lezen van mijn verhaal,
Utrecht, juni 2009
Joyce Ritsema
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Samenvatting

7

8

Hoofdstuk 1
de interessante inleiding

9

Dit hoofdstuk vormt de inleiding op mijn scriptie. Allereerst zal de aanleiding voor de keuze van mijn
onderwerp uiteen worden gezet. Vervolgens zal in paragraaf 1.2 een beeld geschetst worden van dit
onderwerp: het stripboek Suske en Wiske en de razende rentmeester, dat als alternatieve brochure
door de gemeente Zoetermeer als onderdeel van het citymarketingbeleid is uitgebracht. Nadat de
aanleiding voor mijn onderzoek en de achtergrondinformatie over het onderwerp aan bod zijn
gekomen, kunnen in de volgende paragraaf de onderzoeksvragen en doelstelling besproken worden.
In aansluiting hierop komen de methoden van onderzoek die ik bij de beantwoording van deze
onderzoeksvragen gehanteerd heb, aan bod. Ook mijn positionering als onderzoeker zal uitgebreid
aan de orde komen, wat terug te vinden is in paragraaf 1.5. Hierna zal aandacht besteed worden aan
de relevantie van het onderzoek en sluit het hoofdstuk in paragraaf 1.7 af met een leeswijzer.

1.1 Aanleiding
Verhalen…
“Narrative stems from the Latin word ‘narration’, which means: telling, the tale.” (Abma, 1999: 10)
Zijn overal, in een verscheidenheid aan genres en vormen:
“The narratatives of the world are numberless. Narrative is first and foremost a prodigious variety of
genres, themselves distributed amongst different substances. … Able to be carried by articulate
language, spoken or written, fixed or moving images, gestures, and the ordered mixture of all these
substances, narrative is present in myth, legend, fable, tale, novella, epic, history, tragedy, drama,
comedy, mime, painting, … stained glass windows, cinema, comics, news item, conversation.
Moreover, under this almost infinite diversity of forms, narrative is present in every age, in every
place, in every society; it begins with the very history of mankind and there nowhere is nor has been
people without narrative.” (Barthes, 1966/1977: 79, in: Czariawska-Joerges, 1997: 11)
Verhalen hebben altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Van kinds af aan ben ik dol op het
lezen en vertellen van verhalen. In mijn jeugd verslond ik het ene boek na het andere; ik vond het
heerlijk om helemaal in een verhaal te kunnen duiken. Ook hield ik er van om zelf verhalen te
verzinnen; dan kon ik zelf bepalen wie de hoofdpersonen waren en wat zij mee zouden maken. Ik
schreef mijn verhalen op, of vertelde ze. Het is leuk om te merken dat anderen zich ook vermaakten
met mijn verhalen. Maar niet alleen lees en vertelde ik fictieve verhalen ter vermaak, dagelijks kom ik
ook in aanraking met non-fictieve, waargebeurde verhalen. Ik lees verhalen in de krant of op
internet, hoor verhalen aan van mensen op de televisie of uit mijn omgeving, vertel zelf wat ik heb
meegemaakt en kijk bijvoorbeeld films die zijn gebaseerd op waargebeurde verhalen.
Verhalen komen niet alleen in een verscheidenheid aan genres en vormen, ook kunnen zij een
verscheidenheid aan doelen dienen. Zoals gebleken kunnen verhalen ter vermaak en ontspanning
dienen. Daarnaast kunnen mensen door het vertellen van verhalen hun gebeurtenissen en gevoelens
delen met anderen, feedback krijgen en de gebeurtenissen verwerken. Ook kan een verhaal het doel
hebben bepaalde informatie over te brengen en mensen te laten leren. Misschien zelfs te overtuigen,
of aan te zetten tot verandering. Bovendien kan een verhaal betrokkenheid en verbondenheid
bewerkstelligen. Dit zijn een aantal mogelijke doelen van verhalen. Een verhaal kan op deze manier
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bewust ingezet worden voor een bepaald doel, wat tegenwoordig ook steeds meer gebeurt door
organisaties, bedrijven en overheden.
Het lezen, schrijven, luisteren en vertellen van verhalen spelen niet alleen een belangrijke rol in míjn
leven, maar in de hele wereld. Zoals Roland Barthes aangeeft, zijn er overal verhalen. Het vertellen
van verhalen is iets menselijks; iedereen doet het, zonder dat men het misschien altijd door heeft. Ik
vind het interessant om te kijken hoe het verhaal, dat ik vroeger puur zag als bron van vermaak, ook
bewust ingezet kan worden om andere doelen te realiseren. Het feit dat de gemeente Zoetermeer
eind 2004 een stripverhaal heeft uitgebracht als alternatieve gemeentebrochure ter ‘marketing’ van
de stad, sprak mij dan ook meteen aan als onderwerp voor mijn afstudeerscriptie. De tak van de
marketing trekt mij en dit gecombineerd met het inzetten van een verhaal maakte het onderwerp
voor mij compleet. Het stripboek Suske en Wiske en de razende rentmeester zal centraal staan in
deze scriptie.

1.2 Achtergrond
“Gemeentebesturen hebben plotseling de strip omarmd. Zoetermeer zette dit najaar het Vlaamse
succesduo Suske & Wiske in bij wijze van alternatieve citymarketing. Haarlem heeft Gerrie Hondius
aangetrokken om het stadspromotieblad op te vrolijken. En Tilburg heeft zojuist het startsein gegeven
voor ‘het langste stripverhaal van Nederland’ met Kees Kruik in de hoofdrol. Het verhaal is 152 meter
lang en staat op een bouwschutting op het Pieter Vreedeplein in de Tilburgse binnenstad. … Ook de
gemeente Dongeradeel ging mee in de trend en vroeg Guido van Driel een stripboek over Dokkum te
maken, gecombineerd met 27 tegeltableaus die een plek hebben gekregen aan de gevel van het
nieuwe stadhuis.” (www.stichtingbeeldverhaal.nl)
Eind 2004 stond het krantenartikel in de Volkskrant waar bovenstaand citaat uitkomt. Gemeenten
blijken steeds vaker stripverhalen te gebruiken voor verschillende doeleinden. Ondertussen hebben
ook de gemeente Almere en Kampen een stripboek uitgebracht als onderdeel van hun
citymarketingbeleid. Bij de gemeente Almere is ook sprake geweest van een speciale editie van Suske
en Wiske, genaamd Suske en Wiske en de weerwaterman (http://suskeenwiske.ophetwww.net).
Kampen heeft het stripboek Het goud van Kampen uitgebracht, waar twee brugklassers in de
hoofdrol staan (www.pear-productions.com).
Bij de gemeente Zoetermeer is sinds zeven jaar een senior adviseur citymarketing werkzaam. Hij
heeft als hoofdtaak het regisseren van het citymarketingbeleid en het ontwikkelen van
vernieuwende citymarketingactiviteiten binnen en buiten Zoetermeer. De functie valt onder de
stafafdeling communicatie, waarmee veel overleg plaatsvindt (zie voor het organisatieschema van de
gemeente Zoetermeer bijlage 1). Daarnaast werkt de senior adviseur ook met vele andere afdelingen
samen, zoals Economische Zaken. Centraal in het citymarketingbeleid staat het verhogen van de
naamsbekendheid en het creëren van een imago van een actieve, ondernemende en vooral
aantrekkelijke stad, waarin men graag wil recreëren, wonen en werken (Kragt, 2007: 2). Daarbij zijn
vijf sterke punten van de stad geformuleerd: de stad zou goed scoren op vrijetijdsvoorzieningen,
gespecialiseerd zijn op het gebied van ICT, een langere historie hebben dan vaak wordt aangenomen,
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veel groenvoorzieningen hebben en goede woonvoorzieningen bezitten. Onderdeel van het
citymarketingbeleid is het verzorgen van de promotionele gemeentebrochure. Bij de nieuwe
brochure die uitgebracht moest worden, had de gemeente vijf verwachtingen. De brochure zou
waardevol moeten worden, beleving moeten creëren van de stad, bij moeten dragen aan de
ambassadeursrol van de inwoners, hergebruik moeten bevorderen en meerdere doelgroepen
moeten aanspreken. De senior adviseur citymarketing opperde om een brochure in de vorm van een
stripboek uit te brengen, aangezien dit middel aan de verwachtingen zou kunnen voldoen. In
navolging hiervan heeft de gemeente eind 2004 een speciale editie van Suske en Wiske uitgegeven.
In het korte verhaal Suske en Wiske en de razende rentmeester achtervolgen Suske en Wiske en hun
vrienden de slechterik de razende rentmeester door Zoetermeer. Zoetermeer dient zo als het decor
van het verhaal. Aan het stripverhaal van 23 pagina’s zijn acht pagina’s met informatie over en foto’s
van Zoetermeer toegevoegd. Dit was de eerste keer dat een gemeente zich via een strip profileerde
(www.stichtingbeeldverhaal.nl). De gemeente heeft voor dit project in 2005 de Chiel Galjaardprijs
gewonnen; deze prijs wordt uitgereikt door de Vereniging voor Communicatie voor het meest
innovatieve initiatief in overheidscommunicatie (www.logeion.nl).
Ook is er een dvd van Suske en Wiske geproduceerd, getiteld De magneet van Zoetermeer. Op dit
korte filmpje komen Suske en Wiske ‘in aanraking met de aantrekkingskracht van Zoetermeer’; door
een magnetische kracht komen ze terecht in Zoetermeer en worden ze van de ene locatie naar de
andere ‘getrokken’. De boodschap hierachter is dat Zoetermeer een mensen aantrekkende,
aantrekkelijke stad is. Er is hierbij gebruik gemaakt van een combinatie van 3D-beelden van Suske en
Wiske en live-action beelden van Zoetermeer. Het is de enige 3D-film van Suske en Wiske
(www.stichtingbeeldverhaal.nl).
De belangrijkste doelgroepen van het stripboek en de dvd zijn inwoners en bedrijven. Inwoners,
omdat zij zich meer verbonden aan en trots op de stad zouden moeten gaan voelen. Bedrijven, om
zich te komen vestigen in Zoetermeer. Inwoners en andere geïnteresseerden konden het stripboek
kopen voor €3,95; de combinatie met dvd kostte €14,95. Van bedrijven werd in principe niet
verwacht dat zij het stripboek zouden kopen; aan hen werd het meegegeven of achtergelaten als
bedrijven bezocht werden. Het boek is eind 2004 landelijk de verkoop ingegaan in een oplage van
20.000 stuks. In oktober 2005 zijn nog 10.000 extra exemplaren gedrukt (Kragt, 24/02/2009:
interview).

1.3 Onderzoeksvragen en doelstelling
In deze scriptie zal de beantwoording van de volgende onderzoeksvragen centraal staan:
1. Welke connotaties bij Zoetermeer tracht de gemeente op te roepen bij lezers van het stripboek?
2. Wat valt op aan de compositie van zes geselecteerde afbeeldingen uit het stripboek?
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3a. Worden de beoogde op te roepen connotaties daadwerkelijk opgeroepen bij enerzijds zes
geselecteerde afbeeldingen en anderzijds het stripboek als geheel?
3b. Wordt aan de verwachtingen bij het stripboek voldaan?
In de eerste onderzoeksvraag ligt de nadruk op het verhaal van de gemeente Zoetermeer. In de
tweede vraag staat mijn verhaal centraal, dat verteld zal worden middels een analyse van
afbeeldingen uit het stripboek. Tot slot zal in de beantwoording van de derde vraag het verhaal van
acht lezers van het stripboek aan bod komen, waarbij gekeken wordt naar hun persoonlijke
connotaties bij zes geselecteerde afbeeldingen en het stripboek als geheel. Zo wordt gekeken naar
de werking van het stripboek in zijn geheel, maar ook van zes geselecteerde afbeeldingen. Ook zal
onderzocht worden in hoeverre voldaan wordt aan de verwachtingen die de gemeente bij het
stripboek heeft. De beantwoording van de vragen 3a en 3b zal voortkomen uit acht afgenomen
interviews, waarbij tevens specifiek gekeken is naar opmerkelijke verschillen tussen jongeren en
ouderen.
De doelstelling luidt hierbij als volgt:
Inzicht krijgen in de semiotische werking van het stripboek Suske en Wiske en de razende
rentmeester als alternatieve gemeentebrochure.

1.4 Methoden van onderzoek
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen heb ik verschillende methoden van onderzoek
gehanteerd. Daaraan voorafgaand wil ik ingaan op het literatuuronderzoek dat ik verricht heb ter
inleiding op relevante thema’s. Aangezien mijn object van studie een stripverhaal is, dat is ingezet in
het kader van citymarketingbeleid, heb ik mij allereerst verdiept in de thema’s citymarketing en
stripverhalen. De leidende vraag voor het onderzoek over citymarketing was ‘Wat is citymarketing?’,
waarbij de boeken Steden in de markt: het elan van citymarketing (1991) van Jan Buursink en
Marketing places: attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations (1993) van
Philip Kotler, Donald H. Haider en Irving Rein de belangrijkste bronnen vormden.
In het onderzoek met betrekking tot stripverhalen wilde ik antwoorden vinden op de volgende twee
vragen: ‘Wat zijn de belangrijkste kenmerken van stripverhalen?’ en ‘Wat zijn belangrijke doelen
waarvoor stripverhalen ingezet worden?’. Hierbij heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van het boek
The language of comics (2003) van Mario Saraceni en het hoofdstuk ‘Strips en publiciteit’ in – Wordt
vervolgd – Stripleksikon der Lage Landen (1979) van Evelien en Kees Kousemaker.
Ter verdieping in het onderwerp verhalen, waar het stripverhaal een vorm van is, heb ik onderzoek
gedaan naar de theorie van verhalende teksten, de narratologie. Centraal stond hierbij de vraag hoe
door narratologen gekeken wordt naar verhalen. Vertelduivels: handboek verhaalanalyse van Luc
Herman en Bart Vervaeck diende hierbij als basis.
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Tot slot heb ik mij verdiept in het thema semiotiek. Bij het onderzoek naar de andere thema’s kwam
de manier waarop mensen betekenis geven aan verhalen al meerdere keren aan bod, maar vanuit de
semiotiek ben ik hier verder de diepte mee ingegaan. Mijn leidende vraag was dan ook ‘Hoe verloopt
volgens semiotici het proces van betekenisgeving?’. Deze theorie dient als basis voor mijn onderzoek
– mijn analyse van zes afbeeldingen enerzijds en de analyse van de interviews met acht
respondenten anderzijds. Het boek Semiotics: the basics (2002) van Daniel Chandler heb ik bij het
onderzoek naar de semiotiek veelvuldig geraadpleegd. Al met al vormt het gehele
literatuuronderzoek een inleiding voor de lezer in relevante onderwerpen, en ook een aanvulling op
het kader van waaruit het onderzoek heeft plaatsgevonden.
Om vervolgens de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik een oriënterend en
verdiepend interview afgenomen met de senior adviseur citymarketing van de gemeente Zoetermeer
(zie voor de vragenlijsten bijlage 2 en 3). Ik heb gekozen voor het afnemen van interviews, omdat ik
veel open vragen had, de respondent op deze manier de ruimte had om zijn verhaal te vertellen en ik
hier vervolgens op door kon vragen. Bij de interviews heb ik gebruik gemaakt van gestructureerde
vragenlijsten, zodat ik er zeker van kon zijn dat ik alle informatie zou krijgen die ik zocht. Voor het
oriënterend interview heb ik de vragen gebaseerd op de informatie die ik zelf al op internet had
gevonden over deze invulling aan de gemeentebrochure door de gemeente Zoetermeer. Verder heb
ik me van tevoren ingelezen in het gebruik van stripverhalen voor verschillende doeleinden en
andere, soortgelijke projecten. Voor het verdiepend interview heb ik me ingelezen in het onderwerp
citymarketing.
Om opvallendheden in de compositie van zes geselecteerde afbeeldingen te onderzoeken
(onderzoeksvraag 2) is een semiotisch onderzoeksinstrument ontwikkeld. Dit instrument is in het
bijzonder voortgekomen uit de visuele sociale semiotiek, een stroming binnen de semiotiek die
gespecialiseerd is in de analyse van visueel materiaal. Mijn belangrijkste bron hierbij was het
hoofdstuk ‘Visual meaning: a social semiotic approach’ van Carey Jewitt en Rumiko Oyama, in het
boek Handbook of visual analysis (2001) van Theo van Leeuwen en Carey Jewitt. Dit
onderzoeksinstrument wordt behandeld in paragraaf 2.5. Het analysemateriaal betreft vijf
afbeeldingen uit Suske en Wiske en de razende rentmeester en de afbeelding op de omslag van het
stripboek. De plaatjes uit het stripboek zijn geselecteerd op basis van de vijf sterkte punten die de
gemeente voor zichzelf geformuleerd heeft: leisure, ICT, historie, groen en wonen (zie bijlage 4).
Over deze sterke punten volgt meer in hoofdstuk 3, in paragraaf 4.1 wordt dieper ingegaan op het
selectieproces van de afbeeldingen.
Om de twee onderdelen van de laatste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, heb ik acht
interviews afgenomen. Baarda vertelt in zijn boek Basisboek methoden en technieken: handleiding
voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek dat interviewen de aangewezen methode van
dataverzameling is als de onderzoeker iets te weten wil komen over attitudes, opinies, gevoelens,
gedachten of kennis (Baarda, 2001: 222). Aangezien in onderzoeksvraag 3 de connotaties en
meningen van respondenten centraal staan heb ik er dan ook voor gekozen om interviews af te
nemen. Er is hierbij gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst, gebaseerd op de theorie
van de semiotiek. Hierbij werden veel open vragen gesteld en kon eventueel doorgevraagd worden.
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Ook dit onderzoeksinstrument wordt besproken in paragraaf 2.5. Op deze manier heb ik van alle
respondenten antwoorden op dezelfde vragen gekregen en deze kunnen vergelijken. Zoals Baarda
schrijft in zijn boek: “door het mondeling afnemen van interviews heeft de onderzoeker meer controle
over de informatie die hij krijgt dan als hij bijvoorbeeld schriftelijke enquêtes laat invullen.” (Baarda,
2001: 229)
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 3a diende niet alleen gezocht te worden naar de
connotaties van de respondenten bij de zes geselecteerde afbeeldingen, maar ook naar hun ideeën
over Zoetermeer nadat zij het stripboek in zijn geheel gelezen hebben. Zo wordt de semiotische
werking van de composities van de afbeeldingen onderzocht, maar ook de werking van het stripboek
in zijn geheel. In onderdeel 3b wordt gekeken of de meningen van de respondenten aansluiten bij
drie van de vijf verwachtingen die de gemeente bij het stripboek heeft. Het gaat hierbij om de
verwachting dat het stripboek meerdere doelgroepen aan zou spreken (waarbij ik kijk naar jongeren
versus ouderen), beleving zou creëren van de stad en hergebruik zou bevorderen. De verwachting
dat de brochure waardevol zou moeten worden is beter te toetsen bij een onderzoekspopulatie van
grotere omvang en de verwachting dat het de ambassadeursrol van de inwoners zou versterken is
hier niet van toepassing, aangezien ik er niet voor gekozen heb om inwoners van de stad te
interviewen. De verwachtingen worden ook nog besproken in hoofdstuk 3. Om te onderzoeken of
aan de drie verwachtingen tegemoet gekomen wordt, was het ook nodig dat de respondenten het
stripboek zouden lezen. Om mensen zo ver te kunnen krijgen dat zij de tijd nemen om het stripboek
door te lezen, was het voor mij het meest voor de hand liggend om goede bekenden te benaderen.
Dit is dan ook de belangrijkste reden dat de interviews zijn afgenomen met mensen uit mijn eigen
omgeving. Ik heb de respondenten geselecteerd door middel van een aselecte steekproef (loting). Zij
hebben allen geen relatie met de stad; ze wonen en werken hier niet en recreëren niet op
regelmatige basis in Zoetermeer.
Hierbij heb ik de leeftijdscategorieën 18-25 jaar (jongeren) en 45-55 jaar (ouderen) in acht genomen;
per categorie zijn vier respondenten geïnterviewd. Het is hierbij niet mijn bedoeling om een
representatieve afspiegeling van de denotaties en connotaties van jongeren en ouderen zonder band
met Zoetermeer te geven. Het onderzoek heeft als doel om semiotische inzichten te verkrijgen met
betrekking tot de werking van de zes afbeeldingen en het stripboek, dat gebaseerd is op mijn
semiotische analyse en de analyse van acht interviews. Er is sprake van explorerend onderzoek
aangezien er geen hypothesen getoetst worden, maar met een brede, open blik gezocht wordt naar
vernieuwende inzichten. Opgemerkt moet worden dat bij het onderzoek ter beantwoording van
vraag 3b in principe wel sprake is van het toetsen van aannames, namelijk verwachtingen van de
gemeente bij de nieuwe brochure.
Het interview bestond uit twee delen. Op de eerste afspraak heb ik de respondent, voordat hij het
stripboek moest lezen, een aantal vragen gesteld. Vervolgens heb ik het stripboek achtergelaten, dat
de dag vóór de tweede afspraak gelezen zou moeten worden. Hierbij heb ik benadrukt dat het lezen,
net als ieder ander willekeurig stripboek, van groot belang was. Daarom heb ik er ook voor gekozen
om er niet bij te zijn als de respondenten het stripboek lazen. Hierdoor zouden zij zich opgejaagd
kunnen voelen. Het stripboek kon in op hun gemak in de eigen tijd gelezen worden. Dat dit de dag
vóór de tweede afspraak zou moeten gebeuren, zorgde ervoor dat bij alle respondenten het
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stripboek nog ongeveer even vers in het geheugen zou zitten. Aangezien ik de respondenten van
tevoren ingelicht heb dat zij een stripboekje voor het onderzoek zouden moeten lezen en zij hiermee
ingestemd hebben (en het goede bekenden zijn), heb ik er op moeten vertrouwen dat het lezen ook
daadwerkelijk op deze manier gebeurd is. Op de tweede afspraak vond het vervolg van het interview
plaats. Op deze manier heb ik kunnen achterhalen welke connotaties de respondenten vóór en na
het lezen bij de zes afbeeldingen hebben en bij het stripboek in het geheel.

1.5 Positionering
In de wetenschapsfilosofie zijn verschillende benaderingen te onderscheiden van waaruit gekeken
kan worden naar de wereld, wetenschap, onderzoek, kennis en objecten van studie. Gibson Burrell
en Gareth Morgan (1979) hebben structuur aangebracht in de verschillende benaderingen (zij
spreken ook wel van paradigma’s) door er vier te onderscheiden op basis van twee dimensies:
RADICALE
VERANDERING
Radicaal
humanisme

Radiaal
structuralisme

SUBJECTIEF

OBJECTIEF
Interpretatief

Functionalisme

REGULERING
(Burrell, e.a., 1979, in Frost, e.a.: 109)
De x-as duidt hierbij op de manier waarop door de onderzoeker gekeken wordt naar de wereld en
het onderzoek (Burrell, e.a., 1979, in Frost, e.a.: 108). De wereld kan gezien worden als een
vaststaand, objectief object waar de onderzoeker objectief onderzoek naar kan doen (Deetz, 1996,
in: Frost, e.a.: 128). Deze objectieve mening van de onderzoeker staat dan ook centraal. Objectieve
wetenschappers denken en handelen ook wel vanuit een realistisch, positivistisch en deterministisch
standpunt (Burrell, e.a., 1979, in Frost, e.a.: 112). In de subjectieve visie wordt de wereld gezien als
geïnterpreteerd, waar weer interpretaties van gemaakt worden door de onderzoeker en
onderzochten (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 128). In dit soort onderzoek staat de subjectieve mening
van de onderzochten dan ook centraal. “<The subjective> approach … views the social world from a
perspective which tends to be nominalist, anti-positivist, voluntarist and ideographic.” (Burrell, e.a.,
1979, in Frost, e.a.: 117).
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De andere dimensie geeft aan waar het onderzoek op gericht is; op de beheersing en het beter
begrijpen van de sociale werkelijkheid door te zoeken naar terugkerende patronen of het veranderen
van de werkelijkheid (Burrell, e.a., 1979, in Frost, e.a.: 109). Bij regulering wordt gezocht naar
“explanations of the status quo, social order, consensus, social integration … and actuality.” (Burrell,
e.a., 1979, in Frost, e.a.: 112). Indien het veranderen van de wereld centraal staat, ligt de nadruk op
“radical change, … emancipation, … potentiality” (Burrell, e.a., 1979, in Frost, e.a.: 118) en eventueel
“modes of domination” (Burrell, e.a., 1979, in Frost, e.a.: 118) en “structural conflict, … contradiction”
(Burrell, e.a., 1979, in Frost, e.a.: 119).
Stanley Deetz (1996) heeft het model van Burrell e.a. aangepast. Dit heeft hij gedaan om twee
redenen. Over zijn eerste reden schrijft hij: “The Burrell and Morgan grid can easily produce four
classified things given object status, rather than providing two lines of differentiation that draw
attention to important differences in research programs. Burrell and Morgan invite reification by
claims of paradigmatic incommensurability, by staying at the level of theory and reconstructed
science.” (Deetz, 1996: in: Frost, e.a.: 124) Dit heeft er toe geleid dat men het model van Burrell e.a.
is gaan gebruiken als een vaststaande categorisatie van vier wetenschapsfilosofische stromingen,
terwijl volgens Deetz geen sprake zou hoeven zijn van een keuze voor of de ene benadering of de
andere. “One purpose of this essay is to fight the tendency to reduce conceptions to categories or
reduce sensitizing concepts to definitions.” (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 124). De hieruit
voortvloeiende en voor hem nog belangrijkere reden is dat de gehanteerde dimensies belangrijke
verschillen tussen de benaderingen vertroebelen. Het opnieuw overdenken van de overeenkomsten
en verschillen tussen de verschillende benaderingen staat dan ook voor hem centraal (Deetz, 1996,
in: Frost, e.a.: 124).
Hij gaat hierbij uit van het linguïstieke, talige karakter van de benaderingen: “In line with modern
discourse theory, conceptions are always contests for meaning. Language does not name objects in
the world; it is core to the process of constituting objects. The appearance of labeling or categorizing
existing objects is derived from this more fundamental act of object constitution through language.”
(Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 124-125). Hierbij vindt betekenisgeving en categorisatie voornamelijk
plaats door te benoemen wat een benadering wel en niet is. Volgens Deetz hebben Burrell e.a.
hierbij de functionalistische benadering als uitgangspunt genomen en de andere benaderingen
onderscheiden door te benoemen wat er ‘anders’ kan zijn en op welke manier (Deetz, 1996, in: Frost,
e.a.: 125). Deetz ziet het functionalisme als ‘een van de anderen’ (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 126) en
kijkt op zijn eigen manier, vanuit zijn linguïstieke visie, naar de overeenkomsten en verschillen tussen
de benaderingen: “… paradigms are produced and reproduced in discursive practices of unity and
separation.” (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 127)
De benaderingen ziet hij als discoursen of oriëntaties: “I will describe these as different discourses to
nota a way of articulating arguments and engaging in research practices rather than a means of
reconstructive self naming. Each discourse provides an orientation to organizations, a way of
constituting people and events in them, and a way of reporting on them.” (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.:
136) Hij gebruikt niet de door Burrell e.a. gehanteerde term paradigma’s, omdat binnen de
benaderingen ook conflicten plaatsvinden. Daarnaast zijn de grenzen niet afgebakend; de meeste
onderzoekers kunnen zich vinden in verschillende benaderingen en wetenschapsfilosofen houden
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zich ook bezig met andere benaderingen naast hun dominante wijze van denken (Deetz, 1996, in:
Frost, e.a.: 136-137). “The discursive orientation here hopes to provide insights with words which
differentiate research activities and justifications before they are merely captured by the category
named and become part of the commerce of research.” (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 137)
Deetz onderscheidt de volgende discursieve oriëntaties:
DISSENSUS

Dialogische
studies

Kritische
studies

LOCAL /
EMERGENT

ELITE /
A PRIORI
Interpretatieve
studies

Normatieve
studies

CONSENSUS
(Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 137)
Hierbij maakt hij gebruik van dimensies die veel taliger van aard zijn dan die van Burrell e.a. Bij de xas gaat het om de manier waarop onderzoeksconcepten ontstaan (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 130):
“In the two extremes, either concepts are developed in relation with organizational members and
transformed in the research process or they are brought to the research ‘interaction’ by the
researcher and held static through the process.” (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 131). In het laatste geval
is er sprake van elite / a priori: de onderzoeker hanteert een bepaald taalsysteem, heeft een
bepaalde oriëntatie, en deze blijft gehandhaafd tijdens onderzoek. Onderzoekers aan de kant van
local / emergent gebruiken een open taalsysteem, waarin ze nieuwe betekenissen willen vinden in
interactie met de leden van de onderzochte organisatie. De kijk van onderaf staat centraal (Deetz,
1996, in: Frost, e.a.: 131-132).
De andere dimensie gaat over de manier waarop met het heersende dominante discours wordt
omgegaan. Dit komt overeen met de dimensie van regulering / radicale verandering uit het model
van Burrell e.a. Bij consensus wordt gezocht naar patronen in de dominante manier van denken; er
wordt gezocht naar hetgeen mensen delen (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 134). Deetz gebruikt hiervoor
de metafoor van een spiegel: “The descriptions hope to ‘mirror’ entities and relations that exist out
there in a relative fixed state reflecting their ‘real’ character. Language is treated as a system of
representations, to be neutralized and made transparent, used only to display the presumed shared
world.” (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 134-135). In het andere uiterste van de y-as wordt er van
uitgegaan dat de heersende discursieve patronen er voor zorgen dat conflicten en spanningen
onderdrukt worden. Aanhangers van deze visie proberen te laten zien dat conflicten mogelijk zouden
moeten zijn en het dominante discours zou moeten (kunnen) veranderen (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.:
135). Er wordt gekeken naar datgene waar conflict over is. “The ‘mirror’ gives way to the ‘lens’ as the
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metaphor noting the shifting analytic attempt to see what could not be seen before and showing the
researcher as positioned and active.” (Deetz, 1996, in: Frost, e.a.: 135).
Ik kan me als onderzoeker sterk vinden in de interpretatieve benadering. Er is niet één waarheid,
maar de wereld bestaat uit subjectieve constructies. Mensen zijn niet objectief in hun denken en
handelen, maar worden beïnvloed door onder andere hun geschiedenis, cultuur en context. Aan
signalen uit de omgeving geeft elk individu hierdoor zijn eigen betekenis; elk individu interpreteert
de wereld op zijn eigen manier (Burrell, e.a., 1979, in: Frost, e.a. 114). Kennis is hierdoor voorlopig en
niet waardevrij.
In mijn onderzoek tracht ik de wereld te begrijpen op het niveau van menselijke ervaringen. In mijn
onderzoek onder respondenten ben ik in interactie met hen op zoek gegaan naar hun betekenissen;
naar hun verschillende constructies van de werkelijkheid. Vervolgens heb ik als onderzoeker de
verschillende interviews geanalyseerd en deze ook weer op mijn eigen manier geïnterpreteerd en
weergegeven. Hierbij heb ik gezocht naar overeenkomsten en gelijkenissen tussen de constructies
van respondenten; ik ben op zoek gegaan naar de patronen in hun manieren van denken. Op deze
manier heb ik getracht de situatie zoals die nu ‘is’ voor deze acht respondenten, te laten zien door
deze te spiegelen. De vraag hierbij is welke connotaties bij Zoetermeer steeds terugkomen en waar
deze betekenissen vandaan komen.
Ook in het andere onderdeel van mijn onderzoek, de semiotische analyse, heb ik gewerkt vanuit de
interpretatieve benadering, in die zin dat ik ook hierbij een subjectieve interpretatie van een reeds
bestaande constructie (de zes afbeeldingen uit het stripboek) heb gemaakt waarin ik patronen tracht
te ontdekken. Mijn analyse kan niet beschouwd worden als de enige juiste analyse. Iemand anders
zou misschien dezelfde elementen op een andere wijze hanteren, de nadruk leggen op andere
aspecten en zo tot een andere analyse komen (Bal, 1978: 12). De analyse zal zo mijn subjectieve
constructie van een reeds bestaande constructie worden.
Op deze manier is er in mijn onderzoek steeds sprake van het interpreteren van eerdere
interpretaties. De leer van de interpretatie wordt binnen de wetenschapsfilosofie tegenwoordig ook
wel de hermeneutiek genoemd (www.encyclo.nl). De enkelvoudige hermeneutiek is afgeleid uit de
natuurwetenschappen, waarbij er wordt uitgegaan dat de onderzoeker de vaststaande, objectieve
werkelijkheid interpreteert. Hieruit is de dubbele hermeneutiek ontstaan, die zijn oorsprong vindt in
de sociale wetenschappen. Er wordt uitgegaan van twee lagen van interpretatie: “De sociale
wetenschapper wordt geconfronteerd met een reeds door er in aanwezige actoren geïnterpreteerde
sociale werkelijkheid.” (Jacobs, 1993: 53, http://lib.ugent.be) Deze sociale werkelijkheid interpreteert
de onderzoeker op zijn beurt weer. Dit sluit aan bij mijn manieren van onderzoek doen; ik zal
constructies van de werkelijkheid van anderen op mijn eigen manier gaan interpreteren. Uit mijn
scriptie zal niet dé waarheid naar voren komen rondom de semiotische werking van Suske en Wiske
en de razende rentmeester; het is de weergave van mijn geconstrueerde werkelijkheid rondom dit
onderwerp, gebaseerd op interessante patronen die ik heb gevonden.
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1.6 Relevantie
Niet alleen is dit onderzoek voor mij persoonlijk relevant omdat ik sterk geïnteresseerd ben in het
gebruik van verhalen, maar ook voor de gemeente Zoetermeer. Zij verkrijgen door dit onderzoek
allereerst op kleinschalig niveau resultaten met betrekking tot drie van hun verwachtingen met
betrekking tot het stripboek. Verder wordt verwacht dat de gemeente eind 2009, begin 2010 een
tweede stripboek uit zal brengen (Kragt, 24/02/2009: interview). De inzichten in de mogelijke invloed
van de compositie van afbeeldingen op de tekens die respondenten zien en de connotaties die zij
hierbij hebben – wat ook voortkomt uit hun persoonlijke en sociaal-culturele achtergronden – kan
meegenomen worden in de ontwikkeling van het tweede stripboek. In aansluiting hierop worden in
het laatste hoofdstuk aanbevelingen gedaan. Dit kan tevens interessant zijn voor andere gemeenten
en/of organisaties die geïnteresseerd zijn in het gebruik van stripverhalen voor (city)marketing of
andere doeleinden.

1.7 Leeswijzer
Het volgende hoofdstuk zal een inleiding vormen op relevante thema’s voor het onderzoek. Hierna
kan begonnen worden met de beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen. In hoofdstuk
3 zal de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag centraal staan, waarbij wordt ingegaan op
het citymarketingbeleid van de gemeente Zoetermeer en de alternatieve gemeentebrochure die
hieruit is voortgekomen. In het daaropvolgende hoofdstuk zal door middel van een semiotische
analyse verder de diepte in worden gegaan met het stripboek. Met behulp van deze analyse zal een
antwoord gegeven worden op onderzoeksvraag 2. Voor de beantwoording van 3a en 3b zullen de
data van de respondenten in hoofdstuk 5 behandeld worden. In het daaropvolgende hoofdstuk zal
de analyse hiervan plaatsvinden, waarbij wordt geëindigd met de beantwoording van de twee
onderdelen van onderzoeksvraag 3. De scriptie sluit in hoofdstuk 7 af met een samenvattende
conclusie, waarin de antwoorden op alle onderzoeksvragen bijeenkomen. Ook zullen hier enkele
aanbevelingen gedaan worden. Voor een verkorte lezing van de scriptie wordt het advies gegeven
om van elk hoofdstuk de inleiding en laatste paragraaf te lezen, waar bij hoofdstuk 2 ook aangeraden
wordt de op een na laatste paragraaf te lezen. Hoofdstuk 5 kan, op de inleiding na, overgeslagen
worden. Tot slot dient hoofdstuk 7 voor een compleet beeld helemaal gelezen te worden.
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Hoofdstuk 2
het leerzame literatuuronderzoek

21

In dit hoofdstuk zal voorafgaand aan de beantwoording van mijn onderzoeksvragen aandacht
besteed worden aan een viertal thema’s met relevante inleidende informatie. Deze thema’s sluiten
aan op mijn interpretatieve positionering als onderzoeker. In paragraaf 2.1 zal gekeken worden naar
het thema citymarketing, van welk beleid het uitgebrachte stripboek onderdeel uitmaakt. Vervolgens
zal een inleiding gegeven worden op stripverhalen, aangezien mijn object van studie een verhaal van
dit type is. In aansluiting hierop zal in paragraaf 2.3 de narratologie behandeld worden. Hierin staat
het onderzoeken van verhalende teksten centraal. Deze benadering is voor mijn onderzoek relevant,
aangezien ik het stripboek Suske en Wiske en de razende rentmeester zie als een verhalende tekst.
Tot slot zal in de laatste paragraaf het thema semiotiek behandeld worden. De semiotiek staat ook
wel bekend als de tekenleer, waarbij de wereld wordt opgevat als een geheel van tekens. Deze leer
vormt de basis voor de analyse van de zes afbeeldingen en voor de vragenlijst en analyse van de
interviews. Deze onderzoeksinstrumenten worden in aansluiting op het uitgebreide
literatuuronderzoek behandeld in paragraaf 2.5.

2.1 Citymarketing
In deze paragraaf staat het thema citymarketing centraal. Hierbij zal eerst gekeken worden naar de
ontwikkeling van het concept citymarketing. Vervolgens zal gekeken worden naar de aanleidingen
voor het ontstaan van citymarketing. De paragraaf sluit af met een aantal kritische opmerkingen met
betrekking tot de toepassing van het marketingconcept op gemeenten en steden.
2.1.1 Plaatspromotie, plaatsmarketing, citymarketing

Steden hebben altijd met elkaar gestreden om bronnen, inwoners, bedrijven en activiteiten
(Ashworth, e.a. in: Gold, e.a., 1994: 39), iedere stad wil overleven en er op vooruit gaan ten opzichte
van andere steden (Buursink, 1991: 12). Dit betekent dat steden zich eigenlijk altijd al op een soort
markt hebben bevonden. Hierdoor is vrijwel automatisch sprake van plaatspromotie (Ashworth, e.a.
in: Gold, e.a., 1994: 39); er wordt geprobeerd door middel van reclamecampagnes mensen te
bewegen zich als inwoner of ondernemer te vestigen in een stad, of om er als bezoeker te recreëren.
Het belangrijkste doel hierbij is het bevorderen van de werkgelegenheid. In de promotie van steden
staat de stad, het product, dus centraal (Buursink, 1991: 20, 22).
Marketing is ontstaan in de commerciële wereld; het is een instrument dat door ondernemingen
ingezet kan worden om de productie beter in overeenstemming te brengen met de behoeften en
wensen van (potentiële) klanten, de markt dus. Philip Kotler toonde omstreeks 1970 als eerste de
relevantie van de marketingbenadering voor non-profit organisaties aan (Buursink, 1991: 33-34).
Marketing kan als een instrument gezien worden dat door iedere organisatie aangewend kan worden
om doelgroepen te onderscheiden en op hun behoeften in te spelen (Poll, 2001: 20-21). Daarbij
bracht Kotler marketing in verband met ruimtelijke eenheden en sprak van plaatsmarketing
(Buursink, 1991: 37).
In Nederland is plaatsmarketing in de jaren tachtig bekend geworden onder de benaming
citymarketing (Van den Berg, 1990: 11). Citymarketing kan omschreven worden als een marktgericht
beleidsinstrument dat ingezet kan worden door een gemeente om de kwaliteiten van de stad af te
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stemmen op de behoeften van doelgroepen, om deze zo naar de stad te trekken waardoor de positie
van de stad – het welvaart- en welzijnsniveau – versterkt kan worden. Niet alleen hoeven
economische doelstellingen centraal te staan; in een onderzoek naar de organisatie van
citymarketing en evenementen bij Nederlandse gemeenten worden ook maatschappelijke
doelstellingen als leefbaarheid, sociale samenhang en binding met de gemeente vaak genoemd als
belangrijke doelstellingen (www.communicatieonline.nl). Citymarketing maakt onderdeel uit van het
stedelijk beleid van gemeenten en houdt meer in dan plaatspromotie; promotie is slechts een
onderdeel van citymarketing (Buursink, 1991: 11, 38).
“Steden kunnen zich het best profileren wanneer ze gekenmerkt worden door een duidelijke
identiteit.” (Buursink, 1991: 85). Hierbij draait het om de onderscheidende kenmerken of kwaliteiten
van een stad met betrekking tot bijvoorbeeld de ligging, de ouderdom, het uiterlijk, de grootte en
attributen zoals bekende gebouwen, bedrijven en evenementen (Buursink, 1991: 29, 84, 87-91).
Kotler noemt daarnaast de infrastructurele en basisvoorzieningen van een stad en de houding van de
inwoners (Kotler, e.a., 1993: 106). Door deze en eventueel andere identiteitsfactoren verkrijgt een
stad een bepaalde mate van naamsbekendheid, waar een bepaald imago uit voortvloeit. Enerzijds
bestaat dit beeld van een stad uit het aantal gepercipieerde kenmerken dat opgeroepen wordt,
anderzijds uit de positieve, neutrale of negatieve connotaties die het horen van de naam
teweegbrengt (Buursink, 1991: 92, 94). Vanuit citymarketing wordt getracht de identiteitskenmerken
of kwaliteiten van een stad zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoeften van verschillende
doelgroepen en de naamsbekendheid te verhogen en/of het imago van de stad te veranderen.
Kotler heeft hierbij verschillende doelgroepen onderscheiden. Allereerst noemt hij de bewoners,
opdat zij in de stad blijven wonen, maar ook het trekken van nieuwe bewoners. Een tweede
doelgroep is die van bezoekers, die een zakelijk of niet zakelijk bezoek kunnen afleggen. Bij mensen
die een niet zakelijk bezoek afleggen aan de stad, kan gedacht worden aan mensen uit eigen land of
buitenland (toeristen). Verder kan geprobeerd worden werknemers en bedrijven te trekken, zoals
professionals, geschoolde en ongeschoolde mensen. Wat betreft bedrijven kan gedacht worden aan
bestaande bedrijven of ondernemers die nieuwe bedrijven op willen zetten. Het is voor steden van
belang goederen te produceren die geëxporteerd kunnen worden, waarmee andere goederen
geïmporteerd kunnen worden. Tot slot vormen investeerders een vierde belangrijke doelgroep
(Kotler, e.a., 1993: 23-33).
In deze marktgerichte visie concurreren gemeenten met elkaar in het aantrekken van de
verschillende doelgroepen. Centraal staat dus niet meer het product, zoals bij plaatspromotie het
geval was, maar de gebruiker: er wordt gedacht en gehandeld vanuit de ogen van de doelgroepen,
waarbij het afstemmen van de stad op hun behoeften en wensen centraal staat (Buursink, 1991: 38).
Al met al is naast de traditionele taken van gemeenten – besturen, beheren en zorgen – ondernemen
een dimensie van de gemeentelijke beleidsfilosofie geworden (Van den Berg, e.a., 1990: 14).
2.1.2 Aanleidingen

Er zijn verschillende redenen voor het ontstaan van citymarketing. Ten eerste is het uit nood
geboren; er vond een verschuiving van de industriële naar dienstverlenende sector plaats, waardoor
gemeenten met een overschot aan uitgeefbaar bedrijfsterrein kwamen te zitten. Bedrijven hadden
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minder behoefte aan ruimte en zijn vestigingsplaatsen steeds meer op andere factoren gaan
uitkiezen. Dit vereiste belangstelling en kennis van de behoeften van diverse partijen, om zo
bedrijfsterreinen meer aan de vraag aan te kunnen passen. De internationale economische recessie
aan het eind van de jaren zeventig zorgde daarnaast voor snel stijgende werkloosheid, geringe
investeringsactiviteiten, malaise in veel bedrijfstakken en sterke bezuinigingen op overheidsuitgaven.
Dit had ook invloed op de economie en financiële mogelijkheden van gemeenten (Van den Berg, e.a.,
1990: 22-23). De rol van de overheid werd hierdoor minder gewaardeerd en zij zou meer moeten
terugtreden, waardoor er marktgerichter te werk zou kunnen worden gegaan (Ashworth, e.a. in:
Gold, e.a., 1994: 41). Dit was de reden dat de overheid decentraliseerde, wat de mogelijkheid, maar
ook de noodzaak, van het voeren van lokaal beleid vergrootte en het concurrentiegevoel
aanwakkerde (Buursink, 1991: 7). Daarnaast is door de Europese integratie de markt vergroot en is er
sprake van meer internationale concurrentie. Tot slot bleek de behoefte om niet achter te willen
blijven bij andere steden, een reden te zijn om citymarketing onderdeel te maken van het stedelijk
beleid van gemeenten (Van den Berg, e.a., 1990: 23-24).
2.1.3 Complexiteit van het marketingconcept

Zoals gebleken zijn de meeste marketingtermen gemakkelijk toe te passen op gemeenten:
“Gemeenten, dat wil zeggen de gemeentelijke functionarissen, moeten ‘klantgericht denken en
handelen’. Ze hebben een ‘product’ onder handen, dat onder de aandacht van ‘doelgroepen’ moet
worden gebracht, inspelend op de behoeften en wensen van die doelgroepen. Ze hebben ook hun
‘concurrenten’, namelijk andere gemeenten die dezelfde producten en doelgroepen hebben, en ze
moeten een ‘concurrentie-analyse’ verrichten. Gemeenten moeten zich tenslotte profileren met hun
‘unique selling points’ op de ‘markt’.” (Buursink, 1991: 39)
Net als in de commerciële sector staat het ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch
marketingplan centraal. Hierin worden de hoofddoelstellingen voor de stad op de lange termijn
vastgesteld, waarna in de analysefase een audit van de stad uitgevoerd wordt. Hierbij komen de
sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van de stad aan bod. Vervolgens wordt er een strategie
en eventueel actieplan geformuleerd. Op grond hiervan gaat de gemeente de fasen van uitvoering en
evaluatie in (Van den Berg, e.a., 1990: 37-42).
Toch is een consequente toepassing van het marketinginstrument lastig. Er is bij citymarketing geen
eenduidige omschrijving van het product mogelijk; de stad als geheel kan als product worden gezien,
maar ook onderdelen van een stad kunnen als producten worden gezien. Hierbij kan gedacht worden
aan een verscheidenheid aan producten zoals bedrijfsterreinen, woningen, infrastructurele
voorzieningen en voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheid, sport, horeca, cultuur, etc.
Daarbij kan de gemeente niet gezien worden als de enige producent of exploitant van de stad (Van
den Berg, e.a., 1990: 16-17); juist omdat er sprake is van een marktgerichte aanpak is het van belang
dat allerlei ondernemingen, organisaties en bewoners meedenken en meewerken. Verder zijn er niet
alleen doelgroepen waarop de gemeente zich moet richten, maar ook belangengroepen en vaste
gebruikers. Wat betreft de concurrentie kan afgevraagd worden of hier echt sprake van is, of dat
gemeenten zich in hoge mate juist in een monopoliepositie bevinden (Buursink, 1991: 29, 39). Tot
slot zal in citymarketing niet het behalen van winst centraal staan, maar het bevredigen van
maatschappelijke behoeften van verschillende doelgroepen waarbij politieke en morele normen en
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waarden in acht moeten worden genomen (Van den Berg, e.a., 1990: 14, 18). Ondanks deze
complexiteit die het toepassen van het marketingconcept met zich meebrengt, kan citymarketing het
beleid van gemeenten veel doeltreffender maken (Buursink, 1991: 35).
Na stil te hebben gestaan bij het beleidsinstrument citymarketing, zal in de volgende paragraaf het
onderwerp stripverhalen behandeld worden. Ten behoeve van citymarketing van de gemeente
Zoetermeer is Suske en Wiske en de razende rentmeester uitgebracht, een middel van het medium
stripboek.

2.2 Stripverhalen
Allereerst zullen in deze paragraaf de belangrijkste kenmerken van het medium stripverhaal aan bod
komen. Om een globaal beeld van de ontwikkeling te geven, wordt vervolgens de geschiedenis van
het stripverhaal geschetst. Hierna wordt er gekeken naar de mogelijke doelgroepen en doelen van
stripverhalen, waarbij wordt afgesloten met een verdieping in de stripreeks Suske en Wiske.
2.2.1 Kenmerken

Strips hebben twee belangrijke kenmerken: ten eerste dat er gebruik gemaakt wordt van
samenhangende kaders die grafisch van elkaar gescheiden zijn er ten tweede dat er sprake is van een
combinatie van afbeeldingen en woorden (Saraceni, 2003: 5).
De afbeeldingen in stripverhalen zijn van elkaar gescheiden, doordat ze in losstaande kaders
geplaatst worden waartussen zich ruimtes bevinden. Toch is er sprake van cohesie en coherentie
tussen de verschillende afbeeldingen. Cohesie heeft volgens Mario Saraceni, die in zijn boek
Language of comics (2003) het medium stripverhaal uitgebreid beschrijft, betrekking op de
samenhang in de plaatjes. Dit wordt over het algemeen gecreëerd door repetitie: bepaalde
elementen als personages, objecten, gebouwen, achtergronden of kleine details komen in
verschillende afbeeldingen terug. Wat herhaald wordt in een afbeelding, vormt gegeven informatie,
wat is toegevoegd is nieuwe informatie. Vaak vindt repetitie plaats tussen elkaar opvolgende
afbeeldingen, maar dit hoeft niet. Er kan ook repetitie plaatsvinden tussen afbeeldingen die zich niet
naast elkaar, maar in verschillende gedeelten van een stripverhaal bevinden (Saraceni, 2003: 36-38,
43).
Maar repetitie is niet voldoende om lezers van een strip samenhang tussen de kaders te laten zien.
Volgens Saraceni zullen de lezers op basis van hun achtergronden en wereldkennis de samenhang
moeten begrijpen; hij spreekt hierbij van coherentie. Daarbij hoeft niet altijd sprake te zijn van
repetitie tussen de kaders. Afbeeldingen kunnen ook aan elkaar gekoppeld zijn doordat mensen het
gevoel hebben dat zij tot een bepaald semantisch veld behoren. Zo kunnen de woorden of
losstaande afbeeldingen van ‘station’, ‘trein’, ‘passagiers’ en ‘spoorweg’ het concept ‘treinstation’
oproepen. Voor een andere persoon behoort dit tot het semantische veld van ‘treinreis’.
Semantische velden zijn zo geen vaststaande sets van woorden of afbeeldingen, maar mentale
representaties (Saraceni, 2003: 45-46). Het feit dat ieder individu een eigen achtergrond en
wereldkennis heeft, leidt er toe dat de samenhang in strips op verschillende manieren
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geïnterpreteerd wordt. Dit sluit aan bij de interpretatieve visie, waarin vanuit wordt gegaan dat
individuen vanuit hun context hun eigen, subjectieve betekenissen vormen. Saraceni: “In fact this is
true for any text: readers react to texts in different ways because of their different backgrounds.”
(Saraceni, 2003: 51) In strips bedoeld voor kinderen wordt geprobeerd de kaders zo min mogelijk te
scheiden; er is sprake van veel repetitie en veranderingen in tijd of plaats worden duidelijk begeleid.
Strips die daarentegen gericht zijn op een volwassen publiek vragen om extra inspanning, waarbij
datgene wat niet verteld wordt, even belangrijk is als datgene wat wel verteld wordt (Saraceni, 2003:
55).
Het zoeken naar de samenhang tussen de afbeeldingen, waarbinnen de tijd doorloopt en
handelingen plaatsvinden, zorgt voor de dynamiek en spanning die stripverhalen typeren. De
beelden staan dan ook centraal in de strip (Kousemaker, e.a., 1979: 7); niet voor niets wordt het ook
wel het beeldverhaal genoemd. Deze combinatie van woorden en beelden is ook zichtbaar in
bijvoorbeeld advertenties, kranten, kinderboeken, internet en televisie (Saraceni, 2003: 13). Samen
met woorden vormen de beelden in strips een naadloos geheel (Eisner, 1996: 111). De tekst heeft
hierbij een ondergeschikte functie aan het beeld. Dit is vooral zichtbaar in de manier waarop
woorden en beelden de blik van de lezer vasthouden; beelden in stripverhalen zijn meer dan slechts
illustraties. Wat betreft de tekst wordt over het algemeen gebruik gemaakt van heldere, korte
boodschappen, die zoveel mogelijk samenvallen met de afbeeldingen en zo in een snel tempo
verwerkt kunnen worden. De tekst is daarbij een aanvulling op de beelden; het verduidelijkt de
beelden, maar kan niet als een afzonderlijk verhaal gelezen worden. Ook kan het gebruikt worden
om te verwijzen naar wat er in het volgende plaatje gebeurt (Lefèvre, e.a., 1993: 21), om zo
nieuwsgierigheid en spanning op te roepen bij de lezer, die tijdens het lezen van het verhaal constant
op zoek is naar verbanden tussen de verschillende plaatjes. Zoals gezegd wordt het stripverhaal
hierbij door elk persoon op een eigen manier gelezen en geïnterpreteerd.
2.2.2 Geschiedenis

Al eeuwen terug werden voorlopers van de strip ontwikkeld, zoals rotstekeningen en Egyptische
hiëroglyfen. Aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw
ontstonden de eerste ‘echte’ strips. Voor Nederland wordt 1 april 1921 gehanteerd als het begin van
de stripproductie (Fuchs, e.a., 1974: 10, 191). Strips hebben de Engelse naam comics gekregen,
aangezien het oorspronkelijk om humoristische, vrolijke verhalen ging (Saraceni, 2003: 4). De strips
waren makkelijk te lezen en te begrijpen, waardoor als doelgroep voornamelijk mensen werden
gezien die niet goed hoefden te kunnen lezen en heel intellectueel hoefden te zijn. Strips waren
bedoeld voor kinderen, niet voor volwassenen. De strip werd niet erg serieus genomen; zoals eerder
aangegeven is het is een medium waarin visuele beelden centraal staan, in plaats van de
geletterdheid waarmee men was opgegroeid (Eisner, 1996: 3). Het genre van de heldenverhalen
deed als eerste zijn intrede (Saraceni, 2003: 2). Het ging in eerste instantie om korte strips in de
dagelijks verschijnende krant en/of de zondagbijlagen (Fuchs, e.a., 1974: 11). “This was feasible
because until the 1930s, newspapers dominated popular reading and were a regular uninterrupted
family companion.” (Eisner, 1996: 125) Kranten wilden niet achterblijven en de meeste namen strips
op. Op een gegeven moment ontstond de eerste ‘wordt vervolgd’-strip, waarbij lezers nog sterker
verbonden werden aan de krant omdat het verhaaltje zich de volgende dag zou vervolgen (Eisner,
1996: 125). Hieruit vloeide het bestaan van stripboeken voort, waarin reeds gepubliceerde
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krantenstripjes bijeengevoegd werden. Eind jaren dertig ontstond het eerste ‘echte’ stripboek, met
een nieuw, compleet verhaal (Fuchs, e.a., 1974: 18). Daarnaast ontwikkelde zich striptijdschriften, die
wekelijks of maandelijks verschenen (Saraceni: 2003: 2).
De Tweede Wereldoorlog zorgde er vervolgens voor dat strips over minder vrolijke en grappige
onderwerpen gingen; de genres avontuur, misdaad en horror kwamen op. Enerzijds sloten de strips
op deze manier aan bij de belevingswerelden van lezers, anderzijds kwam er steeds meer kritiek. De
vraag was wat het effect van dit soort verhalen op jonge lezers was (Saraceni: 2003, 2). Door de
steeds strenger wordende censuur en materiaalschaarste verdwenen langzamerhand steeds meer
striptijdschriften en –boeken. Toch bleven de meeste striptekenaars doorwerken en na de oorlog
leidde het ontstane saamhorigheidsgevoel tot de oprichting van vele stripstudio’s (Fuchs, e.a., 1974:
191). Vanuit verontruste ouders en pedagogen duurde de kritiek op het stripverhaal voort; het werd
nog steeds niet als literatuur gezien en zou er voor zorgen dat kinderen leeslui werden (Kousemaker,
e.a., 1979: 6).
Pas vanaf de jaren zestig, toen deze toenmalige kinderen opgegroeid waren, werd de strip weer
populair. Er werden stripwinkels geopend en vakbladen voor stripliefhebbers, een vereniging van
belangstellenden en een stripdocumentatiecentrum ontstonden. Oude series werden herdrukt en
ook de productie van nieuwe strips nam toe (Kousemaker, 1979: 6). Het niveau van de striptekenaars
werd meer intellectueel en een nieuw genre deed zijn intrede: de underground strips. Hierin werd
meer geëxperimenteerd met vorm en inhoud, en het belangrijkste kenmerk is dat de strips gericht
waren op volwassenen (Saraceni, 2003: 3).
2.2.3 Doelgroepen en doelen

Volwassenen worden tegenwoordig dus beschouwd als een belangrijke doelgroep van stripverhalen.
Maar ook door kinderen worden stripverhalen nog steeds in grote getale gelezen. Er is tegenwoordig
geen sprake meer van puur geletterde media; kinderen groeien op in een grotendeels visuele wereld
van televisies en computers. Het is niet meer dan normaal om hen op een deels visuele manier te
benaderen (Eisner, 1996: 4). “Strips worden door alle bevolkingslagen in gelijke mate gelezen, omdat
ze haast elke lezer iets op zijn eigen intellectuele niveau kunnen bieden.”, aldus Fuchs e.a. in hun boek
Strips: anatomie van een massamedium (Fuchs, e.a., 1974: 10). Volgens Bogart zijn strips zo populair
geworden omdat “ze uitdrukking geven aan de fantasieën, hartstochten en onderdrukte impulsen van
mensen die in een chaotische wereld leven. In het door frustratie en sleur beklemde bestaan
introduceren ze een moment van bevrijding.” (Bogart, 1963: 244, in: Fuchs, 1974: 10).
Het belangrijkste doel van de eerste strips was dus vermaak, amusement. Daarnaast kunnen
stripverhalen ook als middel gebruikt worden om bepaalde informatie over te brengen (Fuchs, e.a.,
1974: 9). Zo worden strips steeds meer in het onderwijs gebruikt ten behoeve van educatie. Zoals
eerder aangegeven domineren afbeeldingen in een stripverhaal, terwijl er relatief weinig tekst in
voorkomt. Hierdoor zijn stripboeken toegankelijk voor kinderen, waarin toch veel informatie verpakt
kan worden. Het is een direct medium, dat gemakkelijk aanspreekt (Kousemaker, e.a., 1979: 27). Een
voorbeeld van een stripboek dat in het onderwijs gebruikt kan worden is De zoektocht over de
Holocaust, uitgebracht in maart 2007 door de Anne Frank Stichting in samenwerking met de
Hollandsche Schouwburg. In combinatie met lesmateriaal kan het stripboek ingezet worden voor
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lessen Geschiedenis (www.stichtingbeeldverhaal.nl). Ook Suske en Wiske en de razende rentmeester
is in combinatie met opgesteld lesmateriaal ingezet op Zoetermeerse basisscholen als les begrijpend
lezen. De strip is daarnaast in het Engels vertaald en verspreid onder middelbare scholen in heel
Nederland ten behoeve van de Engelse les (Kragt, 24/02/2009, interview).
Verder maken steeds meer bedrijven, organisaties, instellingen, overheden, etc. gebruik van
stripverhalen in hun communicatie, voorlichting en marketing. Indien mensen ergens overtuigd van
moeten worden, kan een boodschap door afbeeldingen gedramatiseerd worden waardoor meer
overgebracht kan worden dan alleen woorden kunnen zeggen (Kousemaker, e.a., 1979: 24). Een
voorbeeld is het internetbedrijf Google dat zijn nieuwe browser uitlegt aan de hand van een
stripverhaal. Hiervoor is gekozen aangezien via een strip gemakkelijk stap voor stap instructies
kunnen worden gegeven (www.stichtingbeeldverhaal.nl). Daarnaast worden bijvoorbeeld in veel
Afrikaanse landen strips gebruikt om voorlichting te geven over de gevaren van aids, illegale
emigratie en andere problemen (www.stichtingbeeldverhaal.nl). Er kan hierbij gekozen worden om
gebruik te maken van bekende en dus vertrouwde stripfiguren, waarvan de populariteit benut wordt,
of nieuwe stripfiguren te ontwikkelen (Kousemaker, e.a., 1979: 24-25).
2.2.4 Suske en Wiske

Suske en Wiske is zo’n bekend stripduo dat al vaker is ingezet voor campagnes. Suske en Wiske was
oorspronkelijk, net als vele andere strips, een krantenstrip, getekend door de Vlaamse Willy
Vandersteen. Het eerste stripboek lag in 1946 in de boekhandels (Hooydonck, van, 1995: 14, 116).
Ondertussen zijn er meer dan driehonderd delen uitgebracht (www.suskeenwiske.ophetwww.net).
De strip zou zijn populariteit te danken hebben aan de goede samenstelling van humor, spanning,
mysterie, avontuur, fantasie en magie. Hierbij vervult ieder personage een eigen rol. Al vanaf het
begin heeft de uitgeverij zich beziggehouden met het gebruiken van de populariteit voor andere
doeleinden dan amusement. Voor het eerst gebeurde dit in 1950, toen de Landsbond van Christelijke
Mutualiteiten in 1950 een wedstrijd organiseerde rondom het thema hygiëne. Hier werden zes korte
stripjes door Vandersteen voor getekend en gepubliceerd. De eerste speciale editie van het stripboek
werd in 1957 gerealiseerd vanwege het tienjarige bestaan van de Toeristische Federatie van
Antwerpen (Hooydonck, van, 1995: 12, 121-123). Aan de stroom van speciale stripjes en stripboeken
van Suske en Wiske lijkt geen einde te komen; ondertussen zijn al rond de honderd uitgaven gedaan.
Zo is bijvoorbeeld het stripboek Suske en Wiske en de lollige lakens in 1981 als reclame voor Ariel
uitgebracht, dat men bij een pak waspoeder kreeg (www.qoop.nl). Suske en Wiske en beter voor Bert
(1983) was een stripboek uit de reeks Info-strips, uitgegeven voor het Rode Kruis om mensen ervan
te overtuigen dat gehandicapten net als ieder ander behandeld zouden moeten worden. Ter viering
van het honderdjarige bestaan van de Albert Heijn in 1987 is verder de strip Suske en Wiske en witte
zwanen, zwarte zwanen gepubliceerd die te koop was (http://suskeenwiske.ophetwww.net). Meer
recent is in 2005 de strip Suske en Wiske en de sinistere site uitgebracht, waarbij een lespakket
ontwikkeld is om kinderen veilig gebruik te leren maken van internet. Dit is een onderdeel van een
campagne van de onderwijsorganisatie Kennisnet ICT (www.stichtingbeeldverhaal.nl). Een jaar later
is Suske en Wiske en de vergeten vluchtelingen uitgebracht in opdracht van de Stichting Vluchteling.
Het doel van dit stripboek is het onder de aandacht brengen van de vluchtelingenproblematiek en is
gericht op kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool (www.volkskrant.nl). Daarnaast zijn
vele licensing producten uitgebracht van het duo en hun vrienden (Hooydonck, van, 1995: 123).
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Ter verdieping op het onderwerp stripverhalen is het interessant om te kijken naar de theorie die
zich bezighoudt met verhalende teksten, de narratologie. Het stripverhaal is immers een bepaald
type verhaal.

2.3 Narratologie
Na een korte introductie van twee dominante manieren van denken, die aansluiten op de
wetenschapsfilosofische stromingen zoals behandeld in hoofdstuk 1, zullen de structuralistische en
poststructuralistische stromingen in de narratologie behandeld worden. De laatste blijkt goed aan te
sluiten bij mijn visie op stripverhalen en de wetenschapsfilosofische stroming waarin ik me kan
vinden.
2.3.1 Logische wetenschap vs. verhalen

Zoals uit paragraaf 1.5 is gebleken, zijn er verschillende wetenschapsfilosofische stromingen te
onderkennen. Door de stromingen te scheiden met behulp van de x-as, ontstaat een scheiding in
stromingen die meer gericht zijn op de subjectieve werkelijkheden van onderzochten of op de
objectieve werkelijkheid van de onderzoeker. Jerome Bruner (1986) heeft in Actual minds, possible
worlds onderscheid gemaakt tussen twee dominante manieren van denken. Enerzijds is men bekend
met een logisch-wetenschappelijke manier van denken, waarin de werkelijkheid verklaard wordt
vanuit empirisch onderzoek. Dit sluit aan bij de stromingen van Burrell, Morgan en Deetz die de
objectieve werkelijkheid van de onderzoeker centraal zetten. Anderzijds denken mensen volgens
Bruner vanuit narratives, ofwel verhalen (Abma, 1999: 2). De narratologie is de theorie van deze
verhalende teksten (Bal, 1978: 16) en bestudeert deze.
Deze manier van denken wordt in de dominante wetenschap van het functionalisme in het Westen
niet gezien als wetenschappelijk, aangezien in deze benadering op een geheel andere wijze tegen de
wereld aangekeken wordt en niet gezocht wordt naar feitelijke kennis (Czariawska-Joerges, 1997:
17). De structuralistische benadering binnen de narratologie vormt hier een uitzondering op, maar
verder zouden verhalen subjectief, bevooroordeeld en misleidend zijn, die logische beredenering in
de weg staan en de harde feiten van de realiteit verduisteren. Vergeleken met logica en
wetenschappelijke bewijsvoering worden verhalen gezien als onnauwkeurig, onbetrouwbaar en van
beperkte waarde in het begrijpen van persoonlijke levens en sociale gebeurtenissen (Abma, 1999: 3).
De vraag van de wetenschap is hoe vanuit de narratologie kennis gegenereerd kan worden, als
verhalen niet waar, maar verzonnen en non-fictief kunnen zijn (Czariawska-Joerges, 1997: 20).
2.3.2 Klassieke narratologie

“De hedendaagse narratologie is voortgekomen uit het werk van de Franse structuralisten. Als
officieel vertrekpunt verwijst men meestal naar het achtste nummer van het tijdschrift
Communications. Dit nummer verscheen in 1966 en bevatte negen teksten die concepten en
methoden voorstelden voor de studie van verhalende teksten. Een aantal van die studies is klassiek
geworden. Dat geldt zeker voor de verhaalanalyse van Roland Barthes. … Als voorlopers erkennen de
Franse structuralisten de Russische formalisten. Vooral de sprookjesanalyse van Vladimir Propp kan
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worden beschouwd als een embryonale vorm van structuralistische narratologie.” (Herman, e.a.,
2001: 47)
Een tekst wordt binnen deze klassieke, structuralistische stroming van de narratologie over het
algemeen gedefinieerd als een linguïstieke, talige tekst, zoals een roman, kort verhaal, sprookje of
krantenbericht (Bal, 1978: 17). Het verhalende kenmerk van een tekst wordt gezien als een
aaneenschakeling van gebeurtenissen. Deze aaneenschakeling vindt plaats op basis van temporele en
causale verbanden (Herman, e.a., 2001: 17). Daarbij wordt door structuralisten niet gekeken op het
oppervlakkige niveau in de manier waarin een verhalende tekst tot uiting komt, maar op het
abstracte niveau met zijn dieptestructuur. Er wordt in de analyse van verhalen gezocht naar hun
structuren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie lagen van een verhaal: de vertelling (of tekst,
op het oppervlakteniveau: de zichtbare formulering van het verhaal), het verhaal (de manier waarop
verhaalelementen georganiseerd worden; de manier waarop het verhaal aangeboden wordt aan de
lezer) en de geschiedenis (op het abstracte niveau: de manier waarop gebeurtenissen logisch en
chronologisch aan elkaar verbonden worden, die worden veroorzaakt of ondergaan door ‘acteurs’)
(Herman, e.a., 2001: 47-48). Verschillende structuralisten hebben hierbinnen verschillende
analysemodellen ontwikkeld; “er zijn evenveel opvattingen als er structuralisten zijn.” (Herman, e.a.,
2001: 50) Er wordt uitgegaan van een objectieve positie van de onderzoeker, die tekst en
interpretatie gescheiden heeft en de lezer en zijn context buiten beschouwing probeert te laten
(Herman, e.a., 2001: 113, 136).
2.3.3 Postklassieke narratologie

In navolging van de klassiek structuralistische fase is de narratologie in een postklassieke fase terecht
gekomen, waarbinnen verscheidene benaderingen zijn ontstaan. Centraal staat dat verder wordt
gekeken dan ‘intrinsiek literaire aspecten’ (Herman, e.a., 2001: 112); er wordt niet meer het gezocht
naar dieperliggende, abstracte structuren door de deconstructie van literaire teksten. Een tekst
wordt gezien als een samenhangend en geïntegreerd geheel van vorm en inhoud door
betekenisgeving waarbij in de analyse van verhalen vooral aandacht is voor elementen die niet in een
mooie structuur passen (Herman, e.a., 2001: 114, 119).
Hierbij kan het ten eerste gaan om de mens- en wereldbeelden (ideologie) die verweven zijn in een
verhaal. Toch zijn er ook degelijk structuralisten die tekst verbinden met de ideologische context. Zo
meent Barthes dat er codes aanwezig zijn in een verhaal die rechtstreeks of niet rechtstreeks
verwijzen naar maatschappelijke waarden, normen en overtuigingen (Barthes, 24-27, in: Herman,
e.a., 2001: 121).
De meest vooruitstrevende benaderingen in de postklassieke narratologie houden ten tweede
rekening met de lezer en leesvarianten van een verhaal (Herman, e.a., 2001: 136). De maker van een
verhaal zal de lezer altijd in een bepaalde richting proberen te sturen, maar uiteindelijk heeft de lezer
het laatste woord in (Herman, e.a., 2001: 136). Lezers geven betekenis aan een verhaal vanuit hun
persoonlijke contexten. Een verhaal hoeft niet zozeer gekenmerkt te worden door temporele en
causale relaties, maar wordt gekenmerkt door allerlei zinvolle verbanden die door de lezer worden
aangebracht; het gaat erom dat verbanden als betekenisvol worden gezien door de lezer (Herman,
e.a., 2001: 19): “Narrative is making (versus finding) meaning.” (Abma, 1999: 12). Dit werd ook al
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eerder behandeld met betrekking tot de kenmerken van stripverhalen: centraal staat dat mensen
vanuit hun eigen achtergrond en wereldkennis verbanden zien tussen losse afbeeldingen. Luc
Herman en Bart Vervaeck definiëren in hun boek Vertelduivels: handboek verhaalanalyse (2001) een
verhaal dan ook als volgt: “De voorstelling van zinvol gerelateerde gebeurtenissen.” (Herman, e.a.,
2001: 19) Monika Fluderink, die werkt vanuit het constructivisme, heeft hierover een algemene
theorie ontwikkeld. Centraal staat dat mensen teksten interpreteren als een verhaal dankzij
experientiality; mensen roepen ‘echte’ ervaringen op die zij (menen te) herkennen waardoor
aansluiting gevonden kan worden bij de tekst (Herman, e.a., 2001: 146-147). Abma zegt hierover het
volgende: “It is an interpretation, and as such, a transformation and transmution of experiences.”
(Abma, 1999: 12). Al met al hangt de interpretatie van een verhalende tekst af van de lezer en zijn
context en ervaringen (Herman, e.a., 2001: 150).
Hierbij kan in de verhalende tekst niet alleen gebruik gemaakt worden van het talige tekensysteem,
maar van elk mogelijk tekensysteem. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld ook films, toneelstukken,
strips, schilderijen en videospelletjes een verhaal vertellen (Herman, e.a., 2001: 19). Het stripboek
dat de gemeente Zoetermeer heeft uitgebracht is in mijn ogen dan ook een verhalende tekst,
waaraan door individuen betekenis wordt gegeven door het zien van verbanden tussen
gebeurtenissen in de kaders van het verhaal. De onderwerpen tekens en tekensystemen zullen
verder behandeld worden in de volgende paragraaf, over semiotiek.
Hoe kan nu vanuit de narratologie kennis gegenereerd worden, als verhalen niet waar, maar
verzonnen en non-fictief kunnen zijn? De kracht van een verhaal is niet dat het een feitelijke
werkelijkheid representeert, maar dat er op verschillende manieren betekenis aan gegeven kan
worden vanuit de context en ervaringen – de werkelijkheden – waarin verschillende individuen zich
bevinden (Czariawska-Joerges, 1997: 20). De postklassieke stroming binnen de narratologie, waarin
deze betekenisgeving centraal staat, sluit aan bij de kenmerken van stripverhalen die ik
onderscheiden heb en de interpretatieve stroming. Ik zie mijn object van studie, het stripboek, als
een verhalende tekst waarin gebruik wordt gemaakt van een talig en visueel tekensysteem. Dit
stripboek wordt door mijzelf en andere lezers (de respondenten) als een bepaald verhaal opgevat
doordat vanuit context, wereldkennis en ervaringen verbanden zullen worden gelegd en betekenis
zal worden gegeven. De manier waarop het verhaal geïnterpreteerd wordt, kan zo per persoon
verschillen. Iedereen zal een eigen, subjectieve constructie van het verhaal maken. Daarnaast ben ik
mij er van bewust dat in het stripboek een bepaalde ideologie, en dan vooral een bepaald
wereldbeeld met betrekking tot Zoetermeer, verweven is.
In de volgende paragraaf zal ingegaan worden op de al eerder aangehaalde semiotiek, ook wel de
tekenleer genoemd. Binnen verhalen kan onderscheid gemaakt worden in verschillende tekens,
waarin – zoals besproken – persoonlijke verbanden gezocht worden en betekenis aan wordt
gegeven. In paragraaf 2.4 zal duidelijk worden hoe betekenisgeving volgens semiotici verloopt, of het
nu gaat om talige of visuele tekens. Deze theorie dient als basis voor mijn onderzoeksinstrumenten,
die in de daaropvolgende paragraaf besproken zullen worden.
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2.4 Semiotiek
De semiotiek staat ook wel bekend als de tekenleer. Alles wat voor iets anders staat, wordt hierbij als
een teken gezien (Chandler, 2002: 2). Dit kunnen zowel talige, visuele of andere uitdrukkingen zijn.
Voorbeelden van talige tekens zijn uitgesproken of geschreven letters, zinnen en woorden, visuele
tekens zijn bijvoorbeeld tekeningen, schilderijen en foto’s. Ook kleuren, geuren en gebaren kunnen
als teken gezien worden. Deze tekens worden niet geïsoleerd bekeken, maar als onderdeel zijnde van
een bepaald tekensysteem (zoals een medium of genre). Semiotici onderzoeken hoe betekenissen
worden gegeven aan deze tekens en hoe de werkelijkheid gerepresenteerd wordt (Chandler, 2002:
2). In deze paragraaf zal gestart worden met een inleiding in de traditionele, structuralistische
semiotiek met zijn grondleggers. Vervolgens zal de stap naar de poststructuralistische benadering
binnen de semiotiek gemaakt worden. Ook hierbij zal blijken dat deze aansluit op de interpretatieve
benadering. Twee voor mij relevante stromingen die hierbinnen ontstaan zijn, het model van Barthes
en de visuele sociale semiotiek, zullen tot in detail uitgewerkt worden, aangezien zij de basis vormen
voor mijn analyse-instrument. Dit instrument zal aan het einde van de paragraaf aan bod komen.
2.4.1 Saussure: signifier, signified, sign

De Zwitserse linguïst Ferdinand de Saussure en de Amerikaanse filosoof Charles Sanders Pierce
worden als de grondleggers van de semiotiek gezien. Vanuit Saussure is de term semiology ontstaan,
afgeleid vanuit het Griekse ‘semeion’ wat staat voor ‘teken’. Semiologie was voor hem een
wetenschap die de rol van tekens als onderdeel van het sociale leven bestudeerde (Chandler, 2002:
2). Hierbij focuste hij op linguïstieke tekens. In zijn model maakt hij onderscheid tussen de signifier
en signified. Een signifier is een vorm, voor Saussure dus ook wel een geluidspatroon, of eventueel
een geschreven teken. Deze signifier roept een signified op; een mentaal concept:

signified
signifier

boom

(Chandler, 2002: 14-15)
Zo roept het geluidspatroon ‘boom’ een beeld op van wat er verstaan wordt onder een boom. Deze
combinatie van signifier en signified vormen het sign, het teken. Voor Saussure zijn deze signifier en
signified puur psychologisch en niet materialistisch; een geluidspatroon is de impressie van een
geluid door de luisteraar en wat dit bij oproept is niet een materialistisch object, maar een mentale
voorstelling van dit object. Tegenwoordig wordt het model van Saussure meer materialistisch
benaderd, waarbij uit wordt gegaan van een signifier zijnde een materialistisch object en de signified
die ook kan verwijzen naar een materialistisch iets (Chandler, 2002: 14-17). Saussure gaat er vanuit
dat de relatie tussen signifier en signified willekeurig is; er is geen sprake van een natuurlijke, eigen
relatie tussen deze twee elementen. Dat de combinatie van klanken van de letters b-o-o-m een
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mentale voorstelling geeft van wat verstaan wordt onder een boom, is volstrekt willekeurig. Deze
relatie bestaat alleen omdat dit afgesproken is (Chandler, 2002: 22).
2.4.2 Peirce: representamen, interpretant, object

Peirce bestudeerde vanuit de semeiotic het formele leersysteem van tekens (Chandler, 2002: 3). In
zijn model gaat hij uit van drie elementen, namelijk de representamen, een interpretant en een
object:
interpretant

representamen

object

(Chandler, 2002: 30)
De representamen is de vorm van een teken, dat niet materialistisch hoeft te zijn maar vaak wel zo
opgevat wordt (het ‘sign vehicle’). Dit is vergelijkbaar met de signifier van Saussure. De interpretant is
de waarneming en interpretatie van de representamen. Dit vertoont overlap met de signified van
Saussure, al wordt in het model van Pierce de interpretant gezien als een nieuw teken in het hoofd
van de interpreterende persoon. Het object is datgene waar het teken naar refereert (Chandler,
2002: 29). Op deze manier wordt de materialistische wereld van buiten het systeem van het maken
van tekens meegenomen. In het model van Saussure was hier geen ruimte voor (Chandler, 2002: 33).
Een ander verschil met het linguïstische model van Saussure is dat Saussure uitging van een
willekeurige relatie van signifier en signified. Pierce daarentegen gaat er al meer vanuit dat niet alle
relaties tussen representamen en object of interpretant willekeurig zijn. Hij onderscheidt hierbij drie
typen relaties:
•

•
•

De symbolische relatie: in dit geval is de relatie willekeurig of afgesproken. Deze relatie moet dan
ook afgesproken en geleerd worden. Voorbeelden hiervan zijn taal in het algemeen en nationale
vlaggen. De woorden in de strip Suske en Wiske en de razende rentmeester komen het dichtst bij
de symbolische relatie.
De iconische relatie: de signifier imiteert of staat gelijk aan de signified, zoals een tekening en een
foto. De afbeeldingen in het stripboek zijn dan ook het meeste iconen.
De indexicale relatie: de relatie is niet willekeurig, maar signifier en signified zijn op een bepaalde
manier rechtstreeks aan elkaar gekoppeld. Bijvoorbeeld een pijltje dat omhoog wijst op een
website en dat verwijst naar het begin van de pagina (Chandler, 2002: 36-37).
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Over het algemeen wordt er tegenwoordig geen onderscheid meer gemaakt tussen Saussures
semiology en de semeiotic van Peirce. De term semiotics (semiotiek) wordt nu gebruikt als
overkoepelende term voor het gehele onderzoeksveld (Chandler, 2002: 4).
2.4.3 Structuralisme en poststructuralisme

Saussure, Pierce en andere semiotici van de Paris School die in het begin van de jaren zestig
ontstond, werkten vanuit de structuralistische benadering; structuralisten zijn op zoek naar de
dieperliggende structuren van tekensystemen (Chandler, 2002: 5), net zoals de structuralistische
narratologen op zoek zijn naar structuren in verhalende teksten. Saussure heeft het onderscheid
gemaakt tussen langue (taal) en parole (voordracht), waarbij langue staat voor het bestaande
systeem van regels en afspraken dat onafhankelijk van zijn gebruikers bestaat en parole refereert
naar het gebruik hiervan. Oftewel een scheiding tussen systeem en gebruik, structuur en gebeurtenis
of code en bericht. De structuralisten focussen hierbij op de langue; op de onderliggende structuren
en regels van een tekensysteem als geheel in plaats van op het gebruik van de tekensystemen
(Chandler, 2002: 8-9). De semiotici bouwen sterk voort op de linguïstiek, aangezien deze discipline
het meest georganiseerd is van alle tekensystemen en taal nog vaak als belangrijkste tekensysteem
gezien wordt (Chandler, 2002: 5). Structuralisten willen het linguïstische model toepassen op andere
sociale fenomenen. Er wordt geprobeerd de verbale taal als model te gebruiken voor media de niet
(primair) verbaal zijn (Chandler, 2002: 213).
Hierbij is gebleken dat de relatie tussen signifier en signified niet altijd willekeurig, maar vaak
gemotiveerd is. Zo refereert een foto over het algemeen naar een werkelijkheid. Degene die de foto,
of een andere signifier maakt, maakt keuzes in de tekens die gebruikt worden (Kress, e.a.: 1996: 6-7).
Men heeft op deze manier door het maken van tekens een bepaalde mate van macht over
betekenisgeving en dus op de creatie van de werkelijkheid. Tekens en tekensystemen zijn zo altijd
ideologisch geladen, ook al lijken ze vaak natuurlijk. Dit kwam ook naar voren uit de postklassieke
benadering van de narratologie: er zit altijd een ideologie van de maker verscholen in zijn verhaal en
de maker zal de lezer proberen te sturen in diens interpretatie. Sociaal en cultureel georiënteerde
semiotici proberen dit te laten zien (Chandler, 2002: 214-215). Hieruit is de poststructuralistische
benadering van semiotiek ontstaan, die grote overeenkomsten vertoont met de postklassieke
benadering van verhalen in de narratologie en de interpretatieve benadering. De nadruk ligt hierbij
op dit sociale aspect van het produceren en interpreteren van tekens, in plaats van op de formele
tekensystemen zelf (Chandler, 2002: 217). Poststructuralisten gaan er vanuit dat men niet buiten de
tekensystemen om kan bestaan, waar structuralisten wel van uitgaan. De sociale werkelijkheid wordt
geconstrueerd door tekensystemen (Chandler, 2002: 218).
2.4.4 Barthes: denotatie, connotatie, mythe

De al vaker aangehaalde Franse Roland Barthes hing in eerste instantie de structuralistische
benadering aan. Van hieruit hield hij zich bezig met onder andere de narratologie en semiotiek.
Langzamerhand is hij zich van de structuralistische stroming richting het poststructuralisme gaan
verschuiven, aangezien hij zich steeds meer bezig ging houden met de ideologische lading van tekens
(Chandler, 2002: 217). In zijn analyses gaat hij uit van een gelaagdheid van betekenisgeving,
bestaande uit het niveau van denotatie en connotatie. De denotatie is de letterlijke en algemeen
bekende betekenis van een teken. Voor een woord zou dat de definitie die in het woordenboek te
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vinden is zijn. De connotatie wordt gevormd door de sociaal-culturele en persoonlijke associaties bij
een teken. De denotatie van een teken is eigenlijk ook een vorm van connotatie, maar hierbij is
sprake van een algemeen bekende, natuurlijk geworden betekenis waar consensus over bestaat.
Toch is bij de denotatie van een teken ook sprake van een tekensysteem of code, aangezien als men
deze natuurlijke code niet kent, het teken een andere betekenis kan krijgen (Chandler, 2002: 137140). Een tekst of afbeelding, waarin denotaties en connotaties te herkennen zijn, zou ook nog
kunnen duiden op een mythe; dit is voor Barthes een natuurlijk geworden manier van denken en
handelen in een cultuur. Voorbeelden zijn mythes met betrekking tot de functionalistische,
objectivistische wetenschapsfilosofische manier van denken, mythes met betrekking tot vrijheid,
individualisme, succes, etc. Dit stijgt boven het talige niveau van denotatie en connotatie uit; Barthes
noemt het een ‘metataal’. Mythes zijn volgens hem cultureel en ideologisch van aard; zij zouden een
weerspiegeling zijn van de ideologische belangen van de heersende bourgeoisie (Chandler, 2002:
144-145). Doordat ze natuurlijk zijn geworden lijkt dit niet meer zichtbaar te zijn: “Their function is to
naturalize the cultural – in other words, to make dominant cultural and historical values, attitudes en
beliefs seem entirely natural, normal, self-evident, timeless, obvious common sense – and thus
objective and true reflections of ‘the way things are’. … Myths can function to hide the ideological
function of signs.” (Chandler, 2002: 145) Barthes tracht inzichten te geven in het ontrafelen van het
culturele en ideologische karakter van mythes, alhoewel dit lastig is omdat de semioticus zelf ook
onderdeel van de cultuur vormt (Chandler, 2002: 145). Barthes heeft zijn ideeën verweven in het
model van signifier en signified van Saussure:
signifier

signified

SIGN
signifier

signified
SIGN

(Chandler, 2002: 140)
Er zijn twee lagen van betekenisgeving. De eerste laag (niet dikgedrukt) geeft de betekenisgeving op
het talige niveau weer, de tweede duidt op het niveau van de mythe (dikgedrukt). Betekenisgeving
vindt plaats in een vaste volgorde; eerst op het talige niveau en daarna eventueel op het niveau van
de mythe. Een voorbeeld op het eerste niveau: de lettercombinatie r-o-o-s leidt over het algemeen
voor iemand die de code van de Nederlandse taal kent en bekend is met het fenomeen roos, tot een
denotatie van een bloem met doornen (signifier). Dit kan bijvoorbeeld een connotatie oproepen met
liefde (signified). Dit hangt af van de codes die men kent vanuit zijn sociaal-culturele en persoonlijke
context. Verschillende combinaties van signifier en signified kunnen tot allerlei verschillende tekens
leiden. Dit teken kan een signifier voor de tweede laag van betekenisgeving vormen, waar eventueel
door nieuwe connotaties (signified) een mythe uit naar voren zou kunnen komen (Chandler, 2002:
140).
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Visuele uitdrukkingen

Foto’s en afbeeldingen zijn moeilijker op te delen in verschillende losse tekens dan verbale taal en
zijn hierdoor lastiger te analyseren. Toch gaan een aantal semiotici er vanuit dat er ook een
‘grammatica’ bestaat om (audio)visuele media te begrijpen (Chandler, 2002: 213). Zo is het model
van Barthes niet alleen toepasbaar op talige, maar ook op visuele uitdrukkingen zoals foto’s. John
Fiske heeft dit als volgt verwoord: “Denotation is what is photographed, connotation is how it is
photographed.” (Fiske, 1982: 91, in Chandler, 2002: 138). In principe wordt gesteld dat bij foto’s en
afbeeldingen geen sprake is van een code die men moet kennen om de foto of afbeelding te
begrijpen op het niveau van denotatie, aangezien het over het algemeen een representatie van de
werkelijkheid is (Van Leeuwen, in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 94). Toch moet men wel bekend zijn met
deze sociale conventie dat een foto over het algemeen zo realistisch mogelijk de werkelijkheid
representeert (Jewitt e.a., in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 151) én moet men de weergegeven
werkelijkheid herkennen (Van Leeuwen, in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 94). Zo kunnen de op een
afbeelding weergegeven mensen, plaatsen of objecten een bepaald beeld van de werkelijkheid
oproepen (signifier op het eerste niveau). Dit kan tot bepaalde connotaties leiden, enerzijds door de
sociaal-culturele context waarin men verkeert en anderzijds door de manier waarop mensen,
plaatsen en objecten gerepresenteerd worden in de afbeelding, bijvoorbeeld met behulp van
fotografische technieken (signified op het eerste niveau). De manier waarop zaken gerepresenteerd
zijn, kan echter ook al invloed hebben op denotaties (Van Leeuwen, in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 9798). Eventueel kan uit het hieruit ontstane teken een mythe herleid worden (tweede niveau). Op de
manieren van afbeelden die van invloed kunnen zijn op de eerste laag van betekenisgeving, zal nu
dieper ingegaan worden vanuit de (visuele) sociale semiotiek.
2.4.5 Sociale semiotiek

Een poststructuralistische stroming die ontstaan is, is die van de sociale semiotiek. Deze vindt zijn
oorsprong halverwege de jaren tachtig bij leden van de Sydney School, die voornamelijk beïnvloed
zijn door het werk van Michael Halliday. Deze stroming borduurt voort op de traditionele,
structuralistische semiotiek van Saussure en Peirce (Chandler, 2002: 219-220): “Formal semiotics is
mainly interested in the systematic study of the systems of signs themselves. Social semiotics includes
formal semiotics and goes on to ask how people use signs to construct life of a community.” (Lemke,
1990: 183, in: Harrison, 2003: 48). De nadruk binnen de sociale semiotiek ligt op het sociale aspect
van tekens en tekensystemen; hoe deze geproduceerd en geïnterpreteerd worden door mensen in
verschillende contexten; de nadruk ligt niet op sign, maar op signmaking (Kress, e.a., 1996: 7).
Net als in de traditionele semiotiek wordt uitgegaan van het feit dat mensen de wereld zien door
tekens. De sociale conventies rondom tekens worden aangeleerd. Deze tekensystemen gaan
hierdoor natuurlijk en gewoon lijken, maar de conventionele aard ervan moet niet uit het oog
verloren worden (Chandler, 2001, in: Harrison: 2003, 48). De mensen zelf hebben invloed op
tekensystemen en maken tekens vanuit de sociale conventies die zij kennen en culturele resources
waarover zij beschikken vanuit hun sociaal-culturele en persoonlijke contexten (Kress, e.a., 1996: 11).
Het gaat niet zozeer om het kennen van codes en tekensystemen die volgens het structuralisme
buiten de mensen om bestaan (langue), maar meer om het gebruik van resources, bronnen waarover
een persoon beschikking heeft uit deze tekensystemen (parole), om de betekenisgeving van de
tekens in een bepaalde richting te sturen (Jewitt, e.a., in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 134). Sociaal
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semiotici erkennen het bestaan van beschikbare tekensystemen, maar deze bepalen niet de grenzen
van wat gezegd en bedoeld kan worden. Er is dus sprake van een minder strikte scheiding tussen
langue en parole (Kress, e.a., 1996: 8). Zo kan dezelfde boodschap op verschillende manieren
verwoord worden of kan in een schilderij gekozen worden om bepaalde zaken weg te laten. Een deel
representeert op deze manier het geheel. Ook kan een foto van hetzelfde object op verschillende
manieren gemaakt worden. Zo kan voor een bepaald camerastandpunt gekozen omdat dit
verschillende betekenissen tot stand zou kunnen brengen. Een teken is altijd een gemotiveerde,
gekozen verbinding tussen een signifier en signified; belangen spelen altijd mee en tekens zijn dan
ook altijd ideologisch geladen (Kress, e.a., 1996: 7). Op deze manier leidt het gebruik van tekens tot
een bepaalde mate van macht om een eigen representatie van de werkelijkheid te geven. De
betekenisgeving en interpretatie van deze tekens vindt ook weer plaats door mensen en bestaat niet
los van hen en hun sociaal-culturele levens. In verschillende sociale en culturele contexten worden
tekens dan ook verschillend geïnterpreteerd (Harrison, 2003: 48).
2.4.6 Visuele sociale semiotiek

Binnen de sociale semiotiek wordt onder andere gekeken naar visuele tekens, zoals tekeningen,
schilderijen en foto’s. Deze tak binnen de sociale semiotiek wordt ook wel de visuele sociale
semiotiek genoemd. Ook hierbij wordt uitgegaan van verschillende bronnen die men kan hebben en
kan inzetten bij het genereren van tekens, om zo bepaalde interpretaties op te roepen (Jewitt, e.a.,
in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 140). Carey Jewitt en Rumiko Oyama zeggen hierover het volgende: “It
involves the description of semiotic resources, what can be said and done with images (and other
visual means of communication) and how the things people say and do with images can be
interpreted.” (Jewitt e.a., in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 134).
Halliday onderscheidde drie functies van een teken, die altijd gelijktijdig vervuld worden: de functie
van ideeënvorming, de interpersoonlijke functie en de textuele functie (Halliday, 1978, in: Van
Leeuwen, e.a., 2001: 140). Gunther Kress en Theo van Leeuwen hebben deze metafuncties
uitgewerkt voor visuele tekens en gebruiken hiervoor een iets andere benaming. Zij onderscheiden
de representationele, interactieve en compositionele metafunctie: “Any image not only represents
the world, but also plays a part in some interaction and, with our without accopanying text,
constitutes a recognizable kind of text (a painting, a magazine advertisement, etc.).” (Jewitt e.a., in:
Van Leeuwen, e.a., 2001: 140).
Representationele metafunctie

Binnen de representationele metafunctie draait het om de gerepresenteerde participanten in de
afbeelding: mensen, dingen of plaatsen, en in welke relatie deze tot elkaar staan. Hierbij kan sprake
zijn van een narratieve of conceptuele structuur.
Bij een narratieve afbeelding is sprake van actie; er gebeurt iets, er wordt iets gedaan in de
afbeelding. Dit wordt weergegeven met behulp van lijnen. Alleen de handelende representanten en
de lijnen kunnen zichtbaar zijn (er is dan sprake van non-transactieve actie), maar ook kunnen de
handelende representanten, de lijnen en hun doel waarop hun handeling gericht is, uit de afbeelding
naar voren komen (transactieve actie). Daarnaast kan reactie in de afbeelding te ontdekken zijn als er
lijnen met betrekking tot de ogen van gepresenteerde participanten zichtbaar zijn; richtingen waarin
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gekeken wordt. Datgene waar naar gekeken wordt kan binnen (transactieve reactie) of buiten (nontransactieve reactie) de afbeelding vallen (Jewitt e.a., in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 141-143).
Daarnaast kan een afbeelding een conceptuele structuur hebben. In dit geval is er geen sprake van
handelingen en gebeurtenissen in de afbeelding en zijn er geen lijnen zichtbaar, maar wordt
geprobeerd een concept over te brengen waar de gepresenteerde participanten voor staan
(Harrison, 2003: 51). Dit kan plaatsvinden door classificatie, waarbij een gepresenteerde participant
staat voor een ‘soort’ iemand, iets of plaats. Ook kan een gepresenteerde participant staan voor een
deel van een geheel (de analytische structuur). Tot slot kan een afbeelding conceptueel van aard zijn
doordat er een symbolische relatie bestaat tussen gepresenteerde participanten en zaken buiten de
afbeelding om (Jewitt e.a., in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 143-144).
Interactieve metafunctie

De interactieve metafunctie gaat over de relatie tussen de gerepresenteerde participanten en
mensen die de afbeelding waarnemen. Het gaat om de manier waarop en de mate waarin
betrokkenheid opgroepen kan worden bij kijkers (Harrison, 2003: 52-53). Centraal hierbij staan het
soort contact, de afstand en het perspectief (Jewitt e.a., in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 145).
Uitdrukking, blik, houding en gebaren van gerepresenteerde participanten kunnen vragende of
schenkende afbeeldingen opleveren. Indien de blik van een gerepresenteerde participant
bijvoorbeeld gericht is naar de kijker, leidt dit eerder tot vragend contact. Hierbij wordt symbolisch
iets gevraagd of verlangd van de kijker. Als de gerepresenteerde participant de kijker niet aankijkt, zal
dit eerder leiden tot schenkend contact. Bij schenkend contact wordt niets gevraagd van de kijker,
maar wordt deze van informatie voorzien (Jewitt e.a., in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 145-146).
De afstand van de gerepresenteerde participanten tot de kijker kan ook invloed hebben op de
verbondenheid en betrokkenheid die kijkers voelen. In het dagelijks leven beïnvloeden bestaande
normen sociale relaties; mensen waarmee iemand een intieme relatie heeft, mogen letterlijk heel
dichtbij komen, terwijl onbekenden vaak letterlijk ver van elkaar af staan. Hoe meer de
gerepresenteerde participanten naar de kijker toekomen, hoe intiemer de relatie wordt en kijkers
zich meer verbonden kunnen gaan voelen. Harrison onderscheidt de intieme afstand (alleen het
hoofd wordt afgebeeld), de persoonlijke afstand die dichtbij staat (hoofd en schouders), de
persoonlijke afstand die verder weg staat (vanaf het middel), de sociale afstand die dichtbij staat (het
gehele figuur), de sociale afstand die verder weg staat (het gehele figuur met omgeving) en de
publieke afstand (torso’s van meerdere mensen) (Harrison, 2003: 53).
Tot slot kan het perspectief waaruit de gerepresenteerde participanten worden afgebeeld invloed
hebben op de verbintenis die kijkers voelen. Met betrekking tot de horizontale hoek kunnen
gerepresenteerde participanten van voren of van de zijkant afgebeeld zijn, dat kan leiden tot
respectievelijk meer of minder gevoel van verbintenis. De verticale hoek beïnvloedt daarnaast de
machtsrelaties: kikvorsperspectief leidt tot een gevoel dat de gerepresenteerde participanten meer
macht hebben dan de kijkers, terwijl vogelvluchtperspectief het gevoel oproept dat de kijkers meer
macht hebben. Als de verticale hoek recht is, kunnen de machtsverhoudingen als gelijk
geïnterpreteerd worden (Harrison, 2003: 53).
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Compositionele metafunctie

In de compositionele metafunctie komen de twee besproken metafuncties samen en vormen een
betekenisvol geheel (Harrison, 2003: 55). Drie compositionele aspecten staan daarbij centraal: de
informatiewaarde, kadering en opvallendheid. Jewitt en Oyama hebben hieraan het aspect
modaliteit toegevoegd.
De compositie van een afbeelding kan te maken hebben met de informatie die de maker wil
verschaffen. In de Westerse cultuur is het gebruikelijk om van links naar rechts te lezen, waardoor
informatie die links staat dan ook als gegeven en rechts als nieuw beschouwd kan worden.
Gerepresenteerde participanten aan de linkerkant van een afbeelding geven bekende informatie
weer, terwijl aan de rechterkant niet vaststaande informatie wordt weergegeven waar extra
aandacht aan moet worden besteed. Daarnaast zou de onderkant van de afbeelding de realiteit
weergeven in de vorm van feitelijke, down to earth informatie. De bovenkant zou verwijzen naar de
ideale situatie; hoe de situatie zou kunnen zijn. Tot slot wordt er onderscheid gemaakt tussen de
gerepresenteerde participanten die zich in het midden van de afbeelding bevinden, en degene die
zich hieromheen bevinden. Het centrum kan centraal staan, dat de omringende elementen bij elkaar
houdt (Jewitt e.a., in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 147-149).
Het gebruik van kaders kan er voor zorgen dat bepaalde elementen wel of niet bij elkaar lijken te
horen. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van lege ruimtes of verschil in kleuren of vormen, kunnen
gerepresenteerde participanten gescheiden worden (Jewitt e.a., in: Van Leeuwen, e.a., 2001: 150).
De mate waarin gerepresenteerde participanten in de afbeelding opvallen, hun salience, heeft te
maken met verschillende zaken. Dit kan te maken hebben met de grootte van de gerepresenteerde
participant (hoe groter, hoe opvallender), de scherpte van de focus (hoe scherper de focus, hoe
opvallender), het kleurcontrast (hoe meer verzadigd de kleur, hoe opvallender), de plaats op voor- of
achtergrond (hoe meer op de voorgrond, hoe opvallender), de plaats in het visuele veld (hoe meer
naar links en naar boven, hoe opvallender) en redelijk specifieke culturele factoren (menselijke
figuren, krachtige culturele symbolen). Op deze manier wordt de nadruk op een gedeelte van de
afbeelding gelegd, dat een gebalanceerd centrum vormt (Kress, e.a., 1996: 212-213).
Modaliteit staat voor de ‘reality value’; de mate van validiteit en betrouwbaarheid. Er is sprake van
natuurlijke en wetenschappelijke modaliteit. Natuurlijke modaliteit gaat er vanuit dat hoe meer
overeenkomsten er zijn tussen de afbeelding en datgene men kan zien met het blote oog in de
realiteit, hoe hoger de modaliteit van de afbeelding is (een voorbeeld is een foto). Wetenschappelijke
modaliteit zoekt daarentegen niet naar gedetailleerde overeenkomsten, maar naar hoe zaken over
het algemeen, of regelmatig, zijn (een voorbeeld is een grafiek, tabel of diagram) (Jewitt e.a., in: Van
Leeuwen, e.a., 2001: 151). De kwestie van modaliteit is ingewikkeld, aangezien men een afbeelding
misschien niet erg realistisch over kan vinden komen, maar de achterliggende boodschap wel
(Harrison, 2003: 58).
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De visies van de poststructuralisten Barthes, Kress en Van Leeuwen sluiten goed aan op mijn
interpretatieve en narratieve postklassieke visie op de wereld en onderzoek, en tevens op mijn visie
op stripverhalen. Dit is dan ook de reden dat hun theorieën de basis voor mijn semiotische
onderzoeksinstrumenten vormen, die in de volgende paragraaf besproken worden.

2.5 Onderzoeksinstrumenten
2.5.1 Analyse van de zes afbeeldingen

De zes geselecteerde afbeeldingen (zie bijlage 4) zullen geanalyseerd worden met behulp van de
metafuncties van Kress en Van Leeuwen, aangezien deze semiotische stroming specifiek gericht is op
de analyse van visuele tekens.
Wat betreft de vijf afbeeldingen uit het stripverhaal Suske en Wiske en de razende rentmeester zal
vanuit de compositionele metafunctie gekeken worden naar de salience, ofwel de mate van
opvallendheid, van de participanten in de afbeeldingen. Hierbij zal gekeken worden naar zaken als
grootte, kleurgebruik en –contrast, plaatsen op voor- of achtergrond en de plaats in het visuele veld.
Ook de in termen van Kress en Van Leeuwen ‘scherpte van focus’ zal geanalyseerd worden, ondanks
dat er geen sprake van foto’s is waarbij met een lens kan zijn scherpgesteld op bepaalde
participanten. In de afbeeldingen zal ik kijken waar de focus op lijkt te liggen door het wel of niet
zichtbaar zijn van details en dikke omlijningen. Door de afbeeldingen op deze manier te analyseren
kunnen mogelijke verklaringen worden gegeven waarom bepaalde participanten wel of niet opvallen
door de manier van afbeelden.
Naar deze vijf afbeeldingen zal niet gekeken worden vanuit de twee andere metafuncties. Wat
betreft de representationele metafunctie kan gesteld worden dat er voornamelijk sprake zal zijn van
een narratieve structuur, aangezien de afbeeldingen allemaal onderdeel uitmaken van een
stripverhaal. Daarbij ligt de nadruk in de semiotische analyse niet op de afgebeelde personages, maar
voornamelijk op de omgeving waarin zij zich bevinden: de stad Zoetermeer. Het analyseren van de
narratieve structuur heeft dan ook geen prioriteit. In aansluiting hierop kan gezegd worden dat een
analyse van de afbeeldingen vanuit de interactieve metafunctie ook geen toegevoegde waarde heeft.
In deze metafunctie staat het creëren van betrokkenheid, voornamelijk via personages naar de kijker,
centraal. Daarnaast kan van tevoren gesteld worden dat in het gehele stripboek geen gebruik is
gemaakt van afwijkende verticale lijnen die op machtsverhoudingen ten opzichte van de omgeving
zouden kunnen wijzen.
Voor de afbeelding die op de voorkant van het stripboek staat is een uitzondering gemaakt aangezien
het in principe de eerste afbeelding is die lezers te zien krijgen, het plaatje losstaat van het verhaal
en een complexer karakter heeft. Onder andere deze afbeelding zou potentiële lezers ervan moeten
overtuigen het stripboek daadwerkelijk te gaan lezen. Het is dan ook interessant om de afbeelding te
analyseren vanuit de interactieve metafunctie. Hierbij zal gekeken worden naar blikken en
uitdrukkingen, de afstand van de participanten tot de kijker en het gebruikte horizontale en verticale
perspectief. Ook zal de representationele structuur van de afbeelding onderzocht worden door
middel van het aan- of afwezig zijn van lijnen. Om de analyse compleet te maken zal naar de mate
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van opvallendheid en eventueel andere interessante aspecten uit de compositionele metafunctie
gekeken worden. Hierbij gaat het om de informatiewaarde, het gebruik van kaders en de natuurlijke
en wetenschappelijke modaliteit.
2.5.2 Dataverzameling van respondenten en de analyse hiervan

De bedoeling is dat met behulp van een vragenlijst (bijlage 5) de connotaties die de respondenten bij
Zoetermeer hebben, achterhaald worden. Het gaat daarbij enerzijds om de connotaties die zij
hebben bij de zes geselecteerde afbeeldingen en anderzijds bij het stripboek in zijn geheel. Om de
connotaties bij de afbeeldingen te vinden, dient de theorie van Barthes als basis. Zijn theorie over de
twee lagen van betekenisgeving wordt gebruikt om de diepte in te kunnen gaan met de
betekenisgeving van de respondenten. Met behulp van de vragenlijst wordt getracht de denotaties
en connotaties van de respondenten bij de afbeeldingen te ontdekken. Daarbij wordt gezocht naar
de tekens die voor bepaalde denotaties en connotaties zorgen. De tekens kunnen per persoon
verschillen; mensen kunnen wel of niet dezelfde connotaties bij een afbeelding hebben. Dit kan
mede verklaard worden uit de verschillende persoonlijke, sociaal-culturele achtergronden van
mensen.
Ik heb de keuze gemaakt om het interview in twee delen op te delen. De reden hiervoor hangt samen
met de semiotische aard van het onderzoek. Doordat de respondenten in het eerste deel van het
onderzoek nog geen weet hebben van het stripboek, beïnvloedt dit niet het kader van waaruit zij
kijken naar de zes geselecteerde afbeeldingen. Door hen in het eerste deel van het interview te
vragen naar wat zij zien op de plaatjes en waar dit uit voortkomt, kunnen denotaties en connotaties
achterhaald worden. Vervolgens lezen respondenten in voorbereiding op het tweede deel van het
interview het gehele stripboek waardoor zij de besproken plaatjes in de context van het verhaal zien.
Dit kan invloed hebben op hun denotaties en connotaties; het zou zo kunnen zijn dat ze nu andere
dingen over de gerepresenteerde participanten weten en/of andere dingen op het plaatje zien.
Naast de connotaties bij de zes afbeeldingen wordt gekeken naar de connotaties bij het stripboek in
het geheel. Dit vindt vanzelfsprekend in het tweede deel van het interview plaats, nadat de
respondenten het stripboek gelezen hebben. Ook is er gekozen om dit in de vragenlijst vóór de
tweede bespreking van de zes afbeeldingen te zetten. Zo kan op een zo neutraal mogelijk manier
antwoord gegeven worden op de vraag wat de respondenten is bijgebleven en opgevallen met
betrekking tot Zoetermeer. Hier kunnen de connotaties uitgehaald worden die de respondenten
hebben door het lezen van het stripboek.
Maar zoals Barthes aangeeft spelen er altijd belangen mee in de manier waarop afbeeldingen zijn
vormgegeven. De gemeente Zoetermeer probeert hun werkelijkheid met betrekking tot de stad over
te brengen op mensen die naar afbeeldingen kijken en/of het gehele stripboek lezen. Door de
connotaties van de respondenten te vergelijken met de connotaties die de gemeente op wil roepen –
de boodschappen die zij over willen brengen – wordt gekeken of dit lukt. Hiervoor zijn ook nog ter
controle twee vragen opgenomen in de vragenlijst. Per afbeelding wordt aan de respondenten
bekend gemaakt bij welk sterk punt of thema (leisure, ICT, historie, groen of wonen) het geselecteerd
is, met de vragen of dit thema wordt teruggezien in de afbeelding en het stripboek als geheel.
41

Nadat de data met behulp van deze semiotisch ingegeven vragenlijst verzameld zijn kan in de analyse
hiervan per thema, waar de gemeente bepaalde connotaties bij wil oproepen, het volgende schema
ingevuld worden:
THEMA
Als het thema nog niet bekend is

Als het thema bekend is gemaakt

Afbeelding
Stripboek
Deze schemaatjes geven een samenvattend overzicht van datgene wat onderzocht is: welke
connotaties de respondenten bij de betreffende afbeeldingen respectievelijk het stripboek als geheel
hebben en of dit aansluit bij de beoogde op te roepen connotaties bij dit thema (kolom ‘Als het
thema nog niet bekend is’). Daarnaast zijn de antwoorden op de controlevragen, nadat het thema
bekend is gemaakt, opgenomen in het schema. Zoals aangegeven, worden de afbeeldingen (en niet
het stripboek als geheel) hierbij onderzocht vanuit de semiotiek.
Bij het invullen van de schemaatjes wordt gebruik gemaakt van de volgende antwoordcategorieën:
++ (de connotaties van de acht respondenten komen zeer goed overeen met het thema en de
beoogde connotaties) , + (goed), +/- (een beetje), - (slecht) en -- (zeer slecht). Hierbij moeten de
ingevulde schema’s niet als volledig antwoord op onderzoeksvraag 2 geïnterpreteerd worden; de
motivaties zijn hier namelijk niet in opgenomen. Hierbij gaat het om datgene wat de respondenten
wel of niet zien op de afbeeldingen, verklaard vanuit de semiotiek. Slechts in hoeverre dat aansluit bij
de beoogde connotaties, is kort en bondig terug te vinden in de schema’s.
In het volgende hoofdstuk zal eerst ingegaan worden op het citymarketingbeleid van de gemeente
Zoetermeer en de alternatieve brochure die zij hebben uitgebracht: het stripboek Suske en Wiske en
de razende rentmeester. Nadat op basis van dit hoofdstuk onderzoeksvraag 1 beantwoord is, zal in de
daaropvolgende hoofdstukken de semiotische analyse van de zes afbeeldingen en de behandeling
van de data en data-analyse van de interviews aan bod komen.
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Hoofdstuk 3
de citymarketing door suske en wiske
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“In Nederland hebben vele gemeenten in de afgelopen jaren … een opmerkelijke belangstelling
ontwikkeld voor marktbeginselen en –praktijken. Zij nemen meer en meer een marktgerichte
houding en denkwijze aan en presenteren zich bij voorkeur als ‘ondernemende gemeente’.”
(Buursink, 1991: 18) Niet voor niets heeft de gemeente Zoetermeer als slogan ‘Zoetermeer steeds
ondernemend’. Hoe de gemeente invulling geeft aan het marktgerichte citymarketingbeleid, zal in de
eerste paragraaf behandeld worden; centraal staan de kenmerken van de identiteit die de gemeente
naar bepaalde doelgroepen wil communiceren. Vervolgens zal in paragraaf 3.2 ingegaan worden op
een onderdeel van het citymarketingbeleid: promotie door middel van een gemeentebrochure, waar
Zoetermeer het stripboek Suske en Wiske en de razende rentmeester voor heeft uitgegeven. Er zal
gemotiveerd worden waarom hiervoor gekozen is, wat de inhoud van het stripboek is en wat volgens
de senior adviseur citymarketing de behaalde resultaten zijn. Niet alleen paragraaf 3.2 is mede
gebaseerd op twee afgenomen interviews met de senior adviseur citymarketing van de gemeente
Zoetermeer, maar ook de paragraaf daarvoor (zie voor de gehanteerde vragenlijsten bijlage 2 en 3).
Het hoofdstuk zal in paragraaf 3.3 afgerond worden met een conclusie, waarin antwoord wordt
gegeven op de eerste onderzoeksvraag.

3.1 Citymarketing Zoetermeer
In het kader van de toekomstontwikkeling van Zoetermeer is het doel van het citymarketingbeleid
het verhogen van de naamsbekendheid van de stad en het veranderen van het imago, om zo
bepaalde doelgroepen te trekken en de positie van de stad te versterken. Uit onderzoeken
uitgevoerd in 2000 en 2001 komt namelijk naar voren dat de naamsbekendheid en het imago van
Zoetermeer te wensen over laten. Na een vervolgonderzoek in 2002 bleek dat Zoetermeer,
voornamelijk onder de jeugd, bekend staat als ‘de slaapstad van Den Haag’. Het doel van het
citymarketingbeleid is het veranderen van het imago naar een actieve, ondernemende en vooral
aantrekkelijke stad, waarin men graag wil recreëren, wonen en werken (Kragt, 2007: 2). Kotler
onderscheidt verschillende typen stadsimago’s; Zoetermeer kan bijvoorbeeld binnen de categorie
tegenstrijdig imago geplaatst worden. Hierover zegt Kotler: “Here the strategy challenge is to
accentuate the positive so that people eventually stop believing the opposite, no-longer-true image.”
(Kotler, e.a., 1993: 36) Ook zou het imago van Zoetermeer in de categorie van negatief imago
geplaatst kunnen worden. Daarbij geeft hij aan dat “Yet, if the place advertises a new image but
continues to be the place that gave rise to the old image, the image strategy will not succeed.”
(Kotler, e.a., 1993: 35) De visie van de gemeente op citymarketing is dan ook: ‘Zorg dat je bent wat je
zegt en laat dat daarna door anderen bevestigen’ (Kragt, 2007: 2). “… voor steden en regio’s geldt …
dat hun image meer voortkomt uit daden dan uit woorden. (‘be good and tell it’),” aldus Buursink in
zijn boek Steden in de markt: het elan van citymarketing (Buursink, 1991: 22).
‘Zorg dat je bent wat je zegt en laat dat daarna door anderen bevestigen’: wat zou de stad
Zoetermeer hierbij dan precies zijn? Om de onderscheidende kenmerken van Zoetermeer in kaart te
brengen is in 2002 een SWOT-analyse uitgevoerd door externe bureaus ten behoeve van een
overkoepelend Masterplan voor Zoetermeer voor de periode van 2001 tot 2025. Hieruit bleek dat de
stad vooral goed scoorde op vijf onderwerpen: leisurevoorzieningen, ICT, historie,
groenvoorzieningen en wonen. Ten behoeve van het Masterplan zijn ook concurrentieanalyses
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gemaakt met betrekking tot omliggende steden. Zoals de senior adviseur zegt: “Elke gemeente kijkt
voor zijn eigen stad, zo simpel is het toch heel vaak.” (Kragt, 20/05/2009: interview) Toch wordt er
ook samengewerkt met steden uit de omgeving. Door middel van regionaal beleid wordt geprobeerd
een win-win situatie te creëren, waarvan meerdere steden in de regio profiteren (Kragt, 20/05/2009:
interview). Maar de vijf kwaliteiten van Zoetermeer waardoor het zich van andere steden kan
onderscheiden blijven leisure, ICT, historie, groen en wonen. Leisure, oftewel vrijetijdsbesteding, zou
een sterk punt van Zoetermeer zijn, aangezien de stad grootschalige leisurevoorzieningen heeft
waarvan de overdekte skipiste SnowWorld de bekendste is. Ook bestaat de mogelijkheid om de
voorzieningen uit te breiden. Daarnaast zou ICT een tweede sterk punt zijn, omdat Zoetermeer
relatief gezien het hoogste percentage ICT’ers in haar beroepsbevolking heeft en het hoogste
percentage banen in deze sector. Deze ICT-branche zou een aantrekkelijk beeld kunnen geven van
schone, duurzame en creatieve bedrijvigheid van hoog niveau. Wat betreft historie is de stad ouder
dan vaak wordt aangenomen. Groenvoorziening is een sterkte, omdat de stad door de strategische
spreiding ervan een opvallend groene uitstraling zou hebben. Verder ligt Zoetermeer aan de rand van
het Groene Hart. Wat betreft wonen zou Zoetermeer een opvallend groot en divers aanbod van
vooral op jonge gezinnen toegesneden woonvoorzieningen hebben, die relatief goedkoper zijn dan in
de omliggende steden. Dit gecombineerd met de gunstige ligging in de Randstad, de goede
voorzieningen, de charme van een lang verleden en de relatief groene uitstraling, zouden wonen tot
een sterk punt voor Zoetermeer kunnen maken (Kragt, 2007: 4).
Besloten is om voor citymarketing deze vijf thema’s als uitgangspunt voor de identiteit en het op te
roepen imago te nemen. Leisure vormt hierbij het eerste hoofdthema, gevolgd door ICT, omdat
Zoetermeer hier het meest sterk in zou zijn en er vele ontwikkelingsmogelijkheden aanwezig zijn. De
thema’s historie, groen en wonen zijn onder het hoofdthema leisure geschaard. De thema’s kunnen
in marketingtermen ook wel gezien worden als de producten van de stad Zoetermeer. In het kader
hiervan wordt leisure- en ICT-beleid ontwikkeld. Een onderdeel van het leisurebeleid is het
evenementenbeleid, waarbij de gemeente nauw samenwerkt met de stichting Floravontuur. Deze
stichting wordt gesubsidieerd door de gemeente en is voortgekomen uit de wens structureel
promotionele evenementen te organiseren. In samenwerking met de stichting wordt het
evenementenbeleid ontwikkeld en evenementen worden gecoördineerd door Floravontuur (Kragt,
2007: 4-6 en Kragt, 20/05/2009: interview). Bij het beleid dat ontwikkeld wordt heeft de gemeente
een marktgerichte instelling: de functie van het Masterplan, en dus ook van het beleid dat gevoerd
wordt op het gebied van citymarketing, “is dat we niet wachten op wat de markt ons brengt, maar
inspelen op hetgeen de markt wenst,” aldus de city marketeer in een interview in het blad van de
Raad voor Ondernemend Zoetermeer (Kragt, 2006, in: Slee, 2006: 4) De gemeente ‘is’ iets, ‘bezit
bepaalde producten’, waarbij de wensen en behoeften van de doelgroepen centraal staan.
‘Zorg dat je bent wat je zegt en laat dat daarna door anderen bevestigen’: op welke doelgroepen
richt de gemeente Zoetermeer zich dan met deze producten? Het antwoord is inwoners, bedrijven,
toeristen/recreanten en in het bijzonder jongeren. Enerzijds draait het om de huidige inwoners,
anderzijds om het trekken van nieuwe inwoners. Uit de SWOT-analyse is als zwakte naar voren
gekomen dat er een weinig ontwikkeld gevoel van trots heerst onder de inwoners. Dit is onderzocht
door middel van een Omnibusenquête. Deze enquête wordt uitgevoerd door de afdeling Onderzoek
& Statistiek van de gemeente om te achterhalen hoe inwoners de stad beleven en wat hun wensen
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zijn (Kragt, 20/05/2009: interview). Er wordt dan ook getracht het gevoel van trots te versterken,
betrokkenheid te genereren en de inwoners uiteindelijk ambassadeurs van de stad te laten zijn
(Kragt, 2007: 3, 5). Dat zij staan voor Zoetermeer en kunnen bevestigen dat de stad inderdaad is wat
gezegd wordt dat de stad is: “The point is that a place’s citizens are an important part of the
product.” (Kotler, e.a., 1993: 97) Daarnaast wordt vooral getracht jonge gezinnen te trekken, waar de
(woon)voorzieningen goed op zouden aansluiten. Wat betreft bedrijven ligt de focus op
leisurebedrijven en hightech- en kennisbedrijven als ICT, maar ook als belangenorganisaties, koepelen intermediaire organisaties en (semi)overheidsorganisaties. De stad scoort hier namelijk ook goed
op, maar heeft hier geen focus op gelegd, want “als je gaat uitdragen dat je heel veel bestuurs- en
belangenorganisaties hebt, dan wordt dat toch een beetje gezien als een soort ambtenarendorp. En
dat is eigenlijk niet wat we willen uitstralen,” aldus de senior adviseur citymarketing (Kragt,
20/05/2009: interview). Verder geeft hij aan dat de gemeente eigenlijk continu in overleg is met het
bedrijfsleven; via maandelijks bestuurlijk overleg met onder andere vertegenwoordigers van de Raad
Voor Ondernemend Zoetermeer en de Kamer van Koophandel, “ten tweede worden door onze
accountmanagers netwerkbijeenkomsten bezocht om ook voeling te houden op welke manier wij
ondernemers goed kunnen bedienen,” (Kragt, 20/05/2009: interview) en door middel van de
Omnibusenquête wordt ook onderzocht hoe tevreden lokale bedrijven zijn. Verder wordt getracht
actieve recreanten en meerdaagse bezoekers naar de stad te trekken. Hierbij gaat het in eerste
instantie om mensen uit de regio, maar ook om recreanten uit het hele land (Kragt, 20/05/2009:
interview). Ze zijn een belangrijke doelgroep voor de leisureontwikkeling en worden ook gezien als
mogelijke nieuwe inwoners. Tot slot richt de gemeente Zoetermeer zich in het bijzonder op jongeren
door heel Nederland (Kragt, 2007: 5). Het grijze imago werd vooral teruggevonden bij de jeugd en
“wil je structureel iets veranderen aan een imago dan moet je beginnen bij de jeugd.” (Kragt, 2006, in:
Slee, 2006: 4). Zij zijn zeer ontvankelijk voor nieuwe indrukken en vormen de toekomst van later
(Kragt, 2007: 5).
‘Zorg dat je bent wat je zegt en laat dat daarna door anderen bevestigen’: op welke manieren
communiceert de gemeente Zoetermeer zijn identiteit naar de doelgroepen? Centraal in de
communicatie staat het bewerkstelligen van promotioneel medegebruik van reeds bestaande
producten, het creëren van vernieuwende en opvallende marketingcommunicatiemiddelen, het op
nieuwe wijze gebruiken van bestaande kanalen en waar mogelijk het integreren van ICT (Kragt, 2007:
6). Suske en Wiske en de razende rentmeester is als alternatieve gemeentebrochure een voorbeeld
van een vernieuwend en opvallend communicatiemiddel. Het is een onderdeel van de promotie van
de stad, dat een onderdeel van het gehele citymarketingbeleid vormt.

3.2 Suske en Wiske en de razende rentmeester
3.2.1 Verwachtingen bij de nieuwe brochure: een stripboek

“Ik huldig het standpunt: een gemeentelijke brochure wordt niet gelezen. Niemand, althans
niemand… is er in geïnteresseerd; hoogstens dat je er een keer doorheen bladert, maar verder leest
niemand het echt,” vertelt de senior adviseur city marketing (Kragt, 24/02/2009: interview). Bij de
nieuwe brochure die een aantal jaar terug moest worden uitgebracht had de gemeente dan ook vijf
verwachtingen. Allereerst zou de brochure waardevol moeten worden: mensen zouden de brochure
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echt moeten willen hebben, in plaats van dat ze hier eigenlijk niet echt in geïnteresseerd zouden zijn.
Daarbij moet de brochure beleving creëren van Zoetermeer; men zou het gevoel moeten krijgen de
stad ‘te ervaren’, ‘mee te maken’. Ten derde wordt verlangd dat de brochure bijdraagt aan de
ambassadeursrol van de inwoners; inwoners zouden meer betrokken bij en trots op de stad moeten
worden door middel van de brochure (Kragt, 24/02/2009: interview). “Citymarketing doe je nooit
alleen. Het is een samenspel tussen gemeente, bedrijven en inwoners. … Maar dan moet je de
inwoners en het bedrijfsleven ook iets tastbaars aanreiken, waarmee ze zelfstandig de stad kunnen
promoten.” (Kragt, 2006, in: Slee, 2006: 4) De brochure zou dan ook hergebruik dienen te
bevorderen. Ook zou het meerdere doelgroepen moeten aanspreken, met de nadruk op inwoners en
mogelijk toekomstige bedrijven (Kragt, 24/02/2009: interview). Op deze manier wordt in het beleid
vanuit de marketinggedachte rekening gehouden met de wensen en behoeften van de doelgroepen.
De senior adviseur citymarketing is op het idee gekomen om een stripboek uit te brengen. In eerste
instantie was het College van B&W nog niet helemaal overtuigd; zij leken het een redelijk infantiel,
kinderachtig idee te vinden. Maar uiteindelijk ging men er toch vanuit dat met dit middel aan de
verwachtingen zou kunnen worden voldaan. Door niet alleen een standaardvariant van het stripboek
uit te brengen, maar ook een luxe editie in beperkte oplage, zou getracht worden het stripboek tot
een waardevol object te maken. De luxe editie is voorzien van een harde, linnen kaft met
aangepaste, goudkleurige opdruk, waarbij de dvd met het filmpje is ingevoegd. Deze variant was niet
te koop, maar werd door de gemeente Zoetermeer uitgereikt als relatiegeschenk. Ten tweede zou
met het stripboek beleving van de stad gecreëerd kunnen worden; “een strip lezen is een belevenis;
als je een stripverhaal leest, dan beleef je eigenlijk die wereld. Je ziet het, je wordt meegezogen in het
verhaal, en je bent bezig een stad te verkennen zonder dat je het door hebt. Zo zie je alles wat de stad
te bieden heeft.” (Kragt, 20/05/2009: interview) Ook zou het stripboek bij kunnen dragen aan de
ambassadeursrol van de inwoners. De inwoners werden betrokken bij de ontwikkeling van de strip,
doordat de krant een oproep plaatste voor de keuze uit verschillende titels voor het boek. De senior
adviseur city marketing: “Daarmee betrek je ze erbij, ze krijgen het gevoel dat ‘het iets van ons’ is en
voelen ze zo zich meer verbonden.” (Kragt, 24/02/2009: interview). Ook werd er van uitgegaan dat
een stripboek niet zomaar weggegooid zou worden; dat zou men zonde vinden. De gemeente hoopte
dat het stripboek door inwoners en bedrijven doorgegeven zou worden en zo nog meer mensen zou
bereiken. Verder werd van een stripboek verwacht dat dit zowel jongeren als ouderen aan zou
spreken, van inwoners tot in bedrijven, tot andere mensen in het land die informatie over
Zoetermeer zoeken (Kragt, 24/02/2009: interview).
Er had bijvoorbeeld ook gekozen kunnen worden voor een gewoon verhaal, maar de senior adviseur
geeft aan dat beelden volgens hem veel meer zeggen dan tekst alleen. Maar dan had er bijvoorbeeld
ook gekozen kunnen worden om het filmpje van de dvd centraal te zetten, terwijl dat nu een
extraatje naast het stripboek is. Dit blijkt echter veel te duur te zijn. Uiteindelijk is besloten om een
stripboek uit te brengen, een speciale editie van Suske en Wiske. Hierbij is gekozen voor een reeds
bestaande, bekende strip, omdat zo gebruik van de populariteit gemaakt kon worden. Suske en
Wiske was daarbij in 2004 de meest populaire en best verkochte strip in de Benelux. Wat betreft het
aanspreken van ouderen in bedrijven zegt de senior adviseur citymarketing in het interview: “Een
Suske en Wiske heeft iedereen die nu in een leidinggevende functie zit, van tussen de 40 en de 55,
vroeger gelezen. Zij kennen het nog, want vroeger was de strip immens populair; bijna iedereen las
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het wel. Als je zo iemand een Suske en Wiske geeft dan zegt hij vast ‘Dat vind ik nog wel grappig, dat
vind ik wel lollig.’” (Kragt, 24/02/2009: interview)
Het doel van de gemeentebrochure in de vorm van een stripverhaal is het verschaffen van informatie
over Zoetermeer; de promotie van de stad op de sterke punten van de identiteit. Het uiteindelijke
doel van citymarketing is dat dit bij zou dragen aan de naamsbekendheid en het veranderen van het
imago van de stad. In het stripboek staan de twee hoofdthema’s, leisure en ICT, en de drie onder
leisure vallende thema’s historie, groen en wonen, centraal. Dit is bepaald door de gemeente
Zoetermeer en gecommuniceerd naar studio Vandersteen. Het verhaal zou het beeld van
Zoetermeer als stad met goede leisurevoorzieningen en ICT-mogelijkheden moeten oproepen.
Daarnaast zou uit het boek moeten blijken dat Zoetermeer een langere geschiedenis heeft dan vaak
wordt aangenomen, een relatief groene stad in de Randstad is en goede woonvoorzieningen kent
(Kragt, 24/02/2009: interview).
3.2.2 De inhoud van Suske en Wiske en de razende rentmeester

In samenwerking tussen de gemeente en de studio is het stripboek uiteindelijk geworden tot wat het
is. Centraal staan natuurlijk het duo Suske en Wiske en hun vrienden Sidonia, Lambik en Jerom. Suske
is de voorzichtige, de bezonnen van het duo. Voordat hij handelt, denkt hij rationeel na, waarbij hij
zich niet laat afleiden door zijn emoties. Hij is trouw aan zijn vrienden, ideeën en overtuigingen
(Hooydonck, van, 1995: 41-42) en is “bijna onrealistisch intege.r” (Hooydonck, van, 1995: 41) Wiske is
daarentegen veel meer onbezonnen; zij is enthousiast en nieuwsgierig. Ook is ze eigenwijs en koppig
– als ze eenmaal ergens van overtuigd is, kan niemand haar meer tegenhouden. Dit doet haar dan
ook de angst vergeten. De twee houden elkaar met hun verschillende persoonlijkheden goed in
evenwicht (Hooydonck, van, 1995: 28). Tante Sidonia heeft de rol van ouderfiguur, maar wel een die
soepel genoeg is om spannende avonturen niet te verhinderen. Zij wordt getypeerd door haar
uiterlijk; mager, een grote kuif, een opvallende kin en enorme voeten, maar wat betreft haar
intelligentie hoeft ze niet te klagen. Verder laat zij haar emoties duidelijk zien – vooral haar
verlangen naar een relatie met Lambik (Hooydonck, van, 1995: 66-69). Kenmerkend voor Lambik is
zijn domheid, zijn “chronische tekort aan logica.” (Hooydonck, van, 1995: 56) Ondanks dat is hij ook
vindingrijk. Daarnaast staat voor hem streling van zijn ego centraal en overschat hij zichzelf vaak
(Hooydonck, van, 1995: 56-58). Op emotioneel gebied kan hij zich moeilijk onder controle houden;
“zijn jaloezie, koppigheid en naïviteit zijn sterker dan hemzelf.” (Hooydonck, van, 1995: 57) Tot slot
staat Jerom bekend om zijn indrukwekkende spierbundels, kracht en snelheid. Stiekem is hij verder
een romanticus die hunkert naar liefde (Hooydonck, van, 1995: 84-85). Opmerkelijk is tot slot dat hij
vrijwel altijd zijn ogen dicht heeft, “maar wanneer hij ze opent, komen sterke lichtbundels
tevoorschijn.” (Hooydonck, van, 1995: 84)
Er is gekozen om in het verhaal een achtervolging te laten plaatsvinden, omdat op die manier zoveel
mogelijk van Zoetermeer kan worden laten zien (Kragt, 24/02/2009: interview). Het verhaal begint bij
een antiekwinkel, waar Lambik een oude sleutel koopt. Op de sleutel staat ‘Huis te Palenstein’ en na
even gespeurd te hebben op internet komen Suske en Wiske erachter dat dit een kasteel is dat in
Zoetermeer heeft gestaan. ’s Nachts droomt Lambik over een historisch figuur dat zegt de
schatbewaarder van Huis te Palenstein te zijn. De sleutel zou toegang geven tot een schatkist. Lambik
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schrikt wakker en gaat meteen op weg naar Zoetermeer. De volgende ochtend merken zijn vrienden
dat hij weg is met de sleutel en gaan hem achterna.
Lambik gaat de volgende dag naar de plek waar Palenstein vroeger gestaan heeft en begint te graven
in de grond. Uiteindelijk vindt hij de schatkist en opent deze. Hierin blijkt geen schat te zitten, maar
het historische figuur uit zijn dromen. Het is de rentmeester van Zoetermeer, die 450 jaar vast heeft
gezeten in de kist. Hij zegt wraak te willen nemen op de Zoetermeerders, omdat zij hem hebben
opgesloten en Huis te Palenstein zouden hebben afgebroken. Daarvoor zal hij een versteningsgas
gaan maken, waardoor heel Zoetermeer versteend zal raken. Ook heeft hij een bom in de kist zitten.
Hij rekent met Lambik af door hem een klap te geven en op te sluiten in de kist.
Ondertussen zijn Suske en Wiske op zoek naar meer informatie over de sleutel op de Academie voor
ICT in Zoetermeer. Ze komen achter een legende over een razende rentmeester, die de inwoners van
de stad vroeger hoge belastingen oplegde. Mensen die niet konden betalen, werden in een kerker
gegooid. Uiteindelijk hebben de inwoners hem gevangen kunnen nemen en opgesloten in een kist.
Hij sprak een vloek uit dat als de kist ooit weer open zou gaan, hij wraak zou nemen op Zoetermeer.
Jerom is ondertussen naar de plek van het oude kasteel gegaan. Uiteindelijk vindt hij daar de kist en
neemt deze mee naar het hotel waar Sidonia is. Ook Suske en Wiske arriveren en Lambik wordt
bevrijd, die vervolgens vertelt dat de razende rentmeester wraak wil nemen op Zoetermeer. Er is
geen tijd te verliezen; de vrienden moeten de rentmeester vinden en weer opsluiten.
De rentmeester is inmiddels bezig met het verzamelen van de benodigde ingrediënten voor het gas.
Hij rent door een park en komt uiteindelijk bij de oude watertoren terecht. Voor het gas heeft hij
heel veel water nodig en daarom laat hij het reservoir vollopen. De rest van de ingrediënten moet hij
verzamelen en mengen in het water. Zijn plan is om de bom dan onderin de toren tot explosie te
brengen, zodat het reservoir uit elkaar spat en het versteningsgas zich door de stad verspreidt. De
rentmeester gaat op weg naar het survivalcentrum Ayers Rock, omdat hij zweet van een
bergbeklimmer nodig heeft. Op de klimmuur veegt hij het zweet van het voorhoofd van een man.
Lambik en Jerom zijn met z’n tweeën op pad. Via de Nelson Mandela brug komen ze terecht in een
park, vlakbij de stadstrein. Vervolgens zien ze dat de rentmeester de overdekte skipiste Snowworld
binnen gaat. Er volgt een achtervolging op ski’s. Maar de rentmeester heeft het volgende benodigde
ingrediënt, een schep sneeuw, toch ook te pakken gekregen. Lambik en Jerom zien nog net dat de hij
op een vrachtwagen richting de Zoetermeerse plas springt. Suske en Wiske zijn via het Stadshart in
de buurt van de plas gekomen. Daar zien ze de rentmeester, die net zijn derde ingrediënt gepakt
heeft; een geeuw van een zonnebadende inwoner. Suske en Wiske proberen de rentmeester te
pakken, maar hij is hen voor en ontvoert Wiske. Suske vindt vervolgens een kaart waarop de
rentmeester zijn plan heeft uitgetekend en het wordt hem allemaal duidelijk…
Snel neemt hij contact op met zijn vrienden en iedereen begeeft zich naar de oude watertoren.
Lambik en Jerom passeren hierbij de ijshal Silverdome. Sidonia neemt uit het hotel de kist mee, want
daar willen ze de razende rentmeester weer in opsluiten. Toevallig vindt ze op weg naar de
watertoren bij een antiekwinkel een soortgelijke kist. Aangekomen bij de watertoren wil de
rentmeester dat de kist vernietigd wordt, anders doet hij Wiske wat aan. Jerom maakt de kist kapot
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en de rentmeester denkt dat hij voor altijd vrij zal zijn. Hij wil de watertoren in lopen, om alle
ingrediënten voor het versteningsgas bij het water te voegen. Maar de vrienden hebben de deur
dicht gedaan en proberen de rentmeester alsnog te pakken. Hij denkt slim te zijn en glipt via een
raampje naar binnen… rechtstreeks de échte kist in, die onder het raam is neergezet. De kist die
kapot is gemaakt, was de kist uit de antiekwinkel. Het is de vrienden via deze list gelukt de
rentmeester weer op te sluiten in zijn kist, waardoor hij Zoetermeer niets aan kan doen. Ze worden
tot ereburgers van de stad uitgeroepen.
De senior adviseur citymarketing zegt over het verhaal: “Het verhaaltje zelf is een beetje dun. Maar
dat kan eigenlijk niet anders, want wij hadden wel wat noten op onze zang. We wilden dat er heel
veel te zien was, dus moesten er allerlei achtervolgingen in terugkomen.” (Kragt, 24/02/2009:
interview) In het verhaal zijn uiteindelijk veel plaatsen in Zoetermeer terug te zien. Aan het
hoofdthema leisure kunnen het weergegeven hotel, Stadshart, Ayers Rock, SnowWorld en
Silverdome gekoppeld worden. Het hoofdthema ICT komt naar voren uit de Academie voor ICT. De
historie wordt in de strip vooral benadrukt door het kasteel Huis te Palenstein en de watertoren. Ook
het thema groen komt meerdere keren naar voren in de strip, door parken en de Zoetermeerse plas.
Tot slot is het thema wonen afgebeeld door middel van huizen waarlangs en wijken waarin de
personages lopen. Na het stripverhaal zijn nog acht pagina’s met informatie en foto’s van
Zoetermeer opgenomen. Dit vormt een verdiepende aanvulling op het stripverhaal. Ook hier komen
onder andere de thema’s vrijetijdsbesteding, ondernemen (ICT), historie, groen- en
woonvoorzieningen aan de orde.
3.2.3 Resultaten van Suske en Wiske en de razende rentmeester

Volgens de senior adviseur citymarketing zijn de verwachtingen die de gemeente bij het stripboek
heeft allemaal uitgekomen. Nog voordat de luxe editie van het stripboek was uitgebracht, werd de
gemeente al gebeld en gemaild door verzamelaars die biedingen deden tot 100 euro. Uiteindelijk
heeft de gemeente besloten één Nederlands en één Engels exemplaar te veilen op de
openingspresentatie; deze brachten respectievelijk 480 en 260 euro op. Later werden tien vervalste
exemplaren aangeboden op EBay: “Dat maakt ons de enige gemeente, ik denk ik de wereld, waar de
promotiebrochure wordt vervalst en verkocht op EBay. … We hadden een buitengewoon kostbaar
relatiegeschenk, dat niets meer was dan onze promotiebrochure.” (Kragt, 24/02/2009: interview) Wat
betreft het creëren van beleving geeft de senior adviseur aan dat niet precies te meten valt hoe
mensen dit ervaren. Wel blijkt uit het aantal stripboeken dat verkocht is, dat mensen het verhaal
blijkbaar willen lezen. Door het stripboek te lezen, maar ook door er slechts een beetje doorheen te
bladeren, ziet de lezer beelden van Zoetermeer en beleeft hij de avonturen ook al een beetje mee.
Dit draagt bij aan de beleving van de stad (Kragt, 20/05/2009: interview). Volgens de senior adviseur
heeft het stripboek daarnaast bijgedragen aan de ambassadeursrol van de inwoners. De schatting is
dat 15.000 tot 20.000 van de ongeveer 30.000 exemplaren in Zoetermeer verkocht zijn. Uit
verkooppuntenonderzoek (2005) blijkt dat mensen op de eerste verkoopdatum letterlijk in de rij
stonden en soms tien stripalbums tegelijk kochten. Over reacties die gepeild zijn zegt de senior
adviseur: “Eigenlijk is iedereen eensgezind; ‘Goh, wat leuk dat een gemeente dat doet.’” (Kragt,
24/02/2009: interview) Daarnaast liep het tegen Sinterklaas en Kerstmis en uit het onderzoek bleek
dan ook dat het stripboek veel weg zou worden gegeven door inwoners: “Die vonden het zo lachen
om weg te geven, want dit was eigenlijk echt iets van Zoetermeer.” (Kragt, 24/02/2009: interview)
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Inwoners zouden zo ambassadeur van de stad zijn geworden. Wat betreft het bevorderen van
hergebruik, zegt de senior adviseur citymarketing: “Je kunt niet helemaal meten hoe vaak het
herlezen wordt. Maar we gaan er eigenlijk vanuit, gezien de reacties, dat veel mensen hem krijgen,
bekijken en weggeven.” (Kragt, 24/02/2009: interview) Hierbij zouden zowel inwoners, bedrijven,
kinderen als mensen door het hele land bereikt zijn. Deze resultaten zijn grotendeels niet gebaseerd
op officieel (evaluatief) onderzoek, en het wel uitgevoerde verkooppuntenonderzoek is niet
gerapporteerd. De resultaten zijn dan ook vooral een weerspiegeling van de mening van de senior
adviseur citymarketing. Door middel van mijn onderzoek tracht ik iets meer inzicht in te geven in de
meningen die acht respondenten hebben met betrekking tot de verwachtingen van de gemeente.
Naar de bijdrage van het stripboek op het uiteindelijke doel van citymarketing – het verhogen van de
naamsbekendheid en het veranderen van het imago – is geen onderzoek gedaan. De senior adviseur
citymarketing zegt hierover: “Een imago verander je niet met één brochure, dat kan niet. Een imago is
een olietanker, die komt mondjesmaat vooruit.” (Kragt, 24/02/2009: interview) Waar volgens de
senior adviseur citymarketing wel aan afgemeten kan worden dat het imago verandert, is de invloed
van het beleid dat gevoerd wordt op het gebied van citymarketing, bijvoorbeeld het leisurebeleid. De
gemeente Zoetermeer was de eerste gemeente die beleid ontwikkelde op het gebied van leisure.
Over de invulling hiervan zegt de senior adviseur citymarketing: “We hadden zoiets van, dat gaan we
niet op de ouderwetse manier doen; van die prachtige nota’s waar geen kip wat van snapt, die in een
grote la verdwijnen.” (Kragt, 24/02/2009: interview) Er is gekozen om marktgericht te werk te gaan,
waarbij onderzocht wordt welke leisure kansrijk is in Zoetermeer, wat daarvoor de beste locaties zijn,
met welke markt de leisureondernemingen in aanraking zullen komen, etc. Als eerste gemeente met
leisurebeleid werd de gemeente Zoetermeer regelmatig gevraagd om te spreken op semiars over dit
thema, en vaak als voorbeeld aangehaald. Op deze manier wordt er naar de markt toe
gecommuniceerd. De citymarketeer zegt hierover in het blad voor de Raad voor Ondernemend
Zoetermeer: “Als het ware creëren we de voorwaarden en het juiste klimaat voor
projectontwikkelaars om hier te investeren. We zeggen hen: dit zijn in Zoetermeer de kansen en de
mogelijkheden; u kunt zo beginnen.” (Kragt, 2006, in: Slee, 2006: 4) Dit heeft er volgens de
citymarketeer toe geleid dat projectontwikkelaars met ambitieuze leisureprojecten meer naar
Zoetermeer zijn gekomen. Hierdoor ontwikkelt de leisure in Zoetermeer zich verder en wordt het
imago als stad met goede leisurevoorzieningen versterkt. Op deze manier wordt een selffulfilling
prophecy gecreëerd. Ondertussen staan er zestien grote, unieke leisureondernemingen te wachten
om iets in Zoetermeer te beginnen. “Dan loopt je leisure-imago goed,” volgens de senior adviseur
citymarketing (Kragt, 24/02/2009: interview).
Nu, meer dan vier jaar later, is de gemeentebrochure weer aan vernieuwing toe. Na even getwijfeld
te hebben is besloten een tweede stripboek uit te willen geven. Daarbij zal de nadruk nog steeds
liggen op de twee hoofdthema’s, al zou ICT in de toekomst vervangen kunnen worden door het
bredere hoofdthema innovatie, waar ICT dan een onderdeel van uitmaakt. Dit, naar aanleiding van
een vernieuwde versie van het Masterplan 2001-2025; de Stadsvisie 2030 (Kragt, 20/05/2009:
interview). Over een tweede stripboek zegt de city marketeer: “Het zal waarschijnlijk minder
vernieuwend zijn, maar aan de andere kant vonden mensen het wel heel erg leuk.” (Kragt,
24/02/2009: interview) De gemeente wil niet terug naar een standaard brochure en wil nog een keer
gebruik proberen te maken van het succes van een stripboek als alternatief op de standaard
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gemeentebrochure. Daarbij is het plan weer een speciale editie van Suske en Wiske uit te brengen, al
staat dit nog niet helemaal vast. De burgers zullen waarschijnlijk opnieuw betrokken worden bij de
ontwikkeling van de strip; zij zullen verhalen mogen verzinnen waar de studio uiteindelijk het beste
verhaal uitkiest om in de strip te laten plaatsvinden. In de planning ligt dat het stripboek eind 2009,
begin 2010 uit zal komen. Ook zal daarbij nogmaals een vernieuwende film geproduceerd worden;
waarschijnlijk zal het gaan om een film van Suske en Wiske in 3D (Kragt, 20/05/2009: interview).

3.3 Conclusie onderzoeksvraag 1
Met behulp van dit hoofdstuk kan een antwoord gegeven worden op de eerste onderzoeksvraag:
Welke connotaties bij Zoetermeer tracht de gemeente op te roepen bij lezers van het stripboek?
In het kader van het Masterplan voor de periode van 2001 tot 2025 is een SWOT-analyse gemaakt
van Zoetermeer. Uit de sterkten en kansen zijn vijf thema’s geformuleerd die de basis vormen van de
identiteit van de stad. Allereerst bezit de stad een aantal grote leisurevoorzieningen en is er de
mogelijkheid dit verder uit te breiden. Ten tweede heeft Zoetermeer relatief gezien het hoogste
percentage ICT’ers in haar beroepsbevolking heeft en het hoogste percentage banen in deze sector.
Ook de historie van de stad is een sterk punt; vaak wordt aangenomen dat Zoetermeer een relatief
nieuwe stad is, terwijl het in werkelijkheid al meer dan 1000 jaar oud is. Verder is de stad, liggend in
de Randstad, relatief groen. Het groen is strategisch verspreid en ook ligt de stad aan het Groene
Hart. Tot slot zou de stad relatief goedkope woningen hebben, toegespitst op jonge gezinnen.
Ook in het citymarketingbeleid staan deze vijf thema’s centraal. De gestelde doelgroepen hierbij zijn
inwoners, bedrijven, toeristen/recreanten en in het bijzonder jongeren. In het kader van de promotie
van de stad, dat onderdeel uitmaakt van het citymarketingbeleid, heeft de gemeente Zoetermeer
een speciale editie van het stripboek Suske en Wiske uitgebracht als alternatief op de standaard
gemeentebrochure. De belangrijkste doelgroepen van het stripboek zijn inwoners en bedrijven, maar
ook anderen die geïnteresseerd zijn in Zoetermeer kunnen het stripboek lezen. Hieruit zouden de vijf
kwaliteiten van de stad naar voren moeten komen, met de nadruk op leisure en ICT. De promotie van
de stad als ‘leisure- en ICT-stad’ is het doel van het stripboek. De connotaties die getracht worden op
te roepen bij lezers van het stripboek, zijn die van een stad met grote en goede leisurevoorzieningen,
mogelijkheden in de duurzame, creatieve sector van de ICT, vele groenvoorzieningen en
woonvoorzieningen en een langere historie dan vaak aangenomen. Uiteindelijk wordt geprobeerd
door middel van het citymarketingbeleid de naamsbekendheid van de stad te vergroten en het imago
van ‘slaapstad van Den Haag’ te veranderen naar een actieve, ondernemende en vooral
aantrekkelijke stad, waarin men graag wil recreëren, wonen en werken.
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Hoofdstuk 4
de sensationele semiotische analyse
van zes afbeeldingen
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In dit hoofdstuk staat mijn semiotische analyse van de zes geselecteerde afbeeldingen uit het
stripboek centraal. In de eerste paragraaf zal gemotiveerd worden hoe tot de keuze voor de zes
betreffende afbeeldingen (zie bijlage 4) is gekomen. De afbeeldingen vormen niet alleen de basis voor
deze semiotische analyse, maar ook voor de vragenlijst ten behoeve van de interviews. Vervolgens
zullen in paragraaf 4.2 de afbeeldingen geanalyseerd worden. Het hoofdstuk eindigt met een
conclusie, waarin antwoord wordt gegeven op de tweede onderzoeksvraag. De resultaten uit dit
hoofdstuk zullen meegenomen worden in de analyse van de data van de interviews, die plaats zal
vinden in hoofdstuk 6.

4.1 De zes afbeeldingen voor de semiotische analyse
en de interviews
In navolging van de vijf thema’s die de gemeente als basis voor zijn identiteit heeft genomen en
getracht heeft in het stripboek te verwerken, is gekozen voor vijf afbeeldingen uit het stripboek die
samenhangen met de thema’s leisure, ICT, historie, groen en wonen. De selectie van deze
afbeeldingen is als volgt verlopen; allereerst heb ik vijf plaatjes gekozen die ik zelf goed vond
aansluiten. Vervolgens heb ik deze plaatjes naar de senior adviseur citymarketing van de gemeente
Zoetermeer gestuurd, zodat hij ter controle kon kijken of ook hij de plaatjes bij de thema’s vond
passen. Hierdoor hebben zich een aantal kleine wijzigingen voorgedaan in de selectie. Verder is ook
de keuze gemaakt om de afbeelding op de omslag van het stripboek te onderzoeken, waarvan al
eerder is aangegeven dat dit voortkomt uit het feit dat dit de eerste afbeelding is waarmee mogelijke
lezers in aanraking komen.
Ik heb ervoor gekozen om voor zowel mijn semiotische analyse als de interviews de tekst in de
afbeeldingen weg te halen; dit, omdat de analyses puur gericht zijn op de afbeeldingen. Daarbij zijn
de teksten ook nog eens geen losstaande teksten, maar maken zij onderdeel uit van een verhaal. Het
gaat hierbij niet om een analyse van het verhaal, maar van de losstaande afbeeldingen. Wel houd ik
rekening met het feit dat ik kennis heb van het verhaal, net als de respondenten in het tweede deel
van het interview. Verder had ik er voor kunnen kiezen om foto’s vanuit de informatiepagina’s
achterin als analysemateriaal te nemen. Omdat de nadruk van het boek op het stripverhaal ligt en de
tekst en foto’s achterin als aanvulling dienen, heb ik hier niet voor gekozen. Een combinatie van zes
afbeeldingen en ook nog foto’s reikt voor dit onderzoek te ver.

4.2 Semiotische analyse
4.2.1 Afbeelding leisure

Op de afbeelding die bij het thema leisure geselecteerd is onderscheid ik de volgende
gerepresenteerde participanten: een skiënd mannetje, een ander mannetje, een sneeuwhelling, een
muur en een dak. Aangezien ik weet dat de afbeelding onderdeel uitmaakt van de strip Suske en
Wiske en de razende rentmeester en ik dit verhaal gelezen heb, weet ik dat het Lambik is die in de
indoor skipiste SnowWorld te Zoetermeer naar beneden skiet.
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Het skiënde mannetje springt duidelijk in het oog in de afbeelding. Vanuit de mate van opvallendheid
van de compositionele metafunctie zijn daar verschillende verklaringen voor te geven: ten eerste
bevindt de participant zich in het centrum van de afbeelding en ten tweede is er sprake van een sterk
kleurcontrast. De participant zelf is niet gekleurd in hele opvallende kleuren; zwart, wit, grijs en een
klein beetje rood. Zijn achtergrond is daarentegen felgeel en beslaat daarbij ook nog een groot deel
van de afbeelding. De muur zelf valt hierdoor op, maar zorgt er ook voor dat de daarvoor vrijwel
enige weergegeven participant er sterk uitspringt.
Het is opvallend dat de muur zo’n felle en niet meteen aan een muur gerelateerde kleur heeft. Een
mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat zo getracht wordt de muur inderdaad op te laten
vallen zodat de kijker wat betreft de omgeving doorkrijgt dat de skibaan zich binnen bevindt.
Anderzijds zou de gele kleur ook verwarrend kunnen werken, omdat deze dus niet meteen
geassocieerd zou kunnen worden met een standaardkleur voor een muur.
Het mannetje op de voorgrond staat voor een achtergrond van witte sneeuw, waardoor veel minder
sprake is van kleurcontrast. Ook hij is namelijk gekleurd in het niet opvallende wit, grijs en een beetje
rood. Dit tegen een witte achtergrond geeft geen sterk contrast. Waardoor het mannetje wel opvalt,
is doordat hij iets groter is afgebeeld, wat voortkomt uit het feit dat hij zich op de voorgrond bevindt.
Daarbij zijn er meer details zichtbaar in bijvoorbeeld zijn gezicht; zo ziet hij er blij uit doordat hij
lacht. Op deze manier kan geprobeerd worden het plezier dat men in Zoetermeer kan beleven, te
benadrukken. Ook is de omlijning van het mannetje opmerkelijk dik, waardoor de indruk gewekt zou
kunnen worden dat de focus van de afbeelding toch (ook) op dit mannetje ligt.
4.2.2 Afbeelding ICT

Op deze afbeelding zijn de volgende participanten gerepresenteerd: een gebouw, een boom, een
grasveld, struiken en lucht. Zoals ik weet vanuit het stripboek is het gebouw de Academie voor ICT.
Wat opvalt aan de weergave van dit gebouw, is dat het op de achtergrond staat, maar
desalniettemin een behoorlijk deel van de afbeelding in beslag neemt. Het gebouw is redelijk
gecentreerd en over vrijwel de gehele breedte van het plaatje weergegeven. Dat het gebouw toch
een behoorlijk deel van de afbeelding in beslag neemt ondanks de afstand vanaf de kijker, zorgt voor
de indruk dat het gaat om een groot gebouw, waar zich veel mensen in zouden kunnen bevinden. Dit
zou een connotatie kunnen opleveren met een belangrijk gebouw. Wat hierbij wel opgemerkt moet
worden is dat het gebouw niet gedetailleerd is getekend; er zijn voornamelijk globale grijze en zwarte
balken zichtbaar.
De boom is daarentegen de gerepresenteerde participant die het meest tot in detail getekend is. Er is
getracht de structuur van de stam aan te geven, er zijn verschillende takken zichtbaar en de vorm
van de bladeren is te zien. Wel is daarbij duidelijk gebruik gemaakt van een versimpelde vorm van
bladeren; er is slechts een ruwe omtrek zichtbaar. Dit zou voort kunnen komen uit het feit dat er
sprake is van een stripafbeelding, waarbij het zo natuurgetrouw mogelijk weergeven van een situatie
over het algemeen niet centraal staat. Dat de boom in vergelijking met het gebouw veel
gedetailleerder is weergegeven, vloeit ook voort uit het feit dat de boom zich op de voorgrond
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bevindt. De andere gerepresenteerde participanten die zich op de voorgrond van de afbeelding
bevinden, zijn het struikje naast de boom en een deel van het grasveld. Bijzonder hierbij is dat deze
participanten niet zozeer zeer veel meer in detail zijn getekend dat de struikjes respectievelijk
graspolletjes op de achtergrond, maar voornamelijk een grotere omvang hebben.
Wat betreft het kleurgebruik valt mijn oog als eerste op het groene gras, gecombineerd met het
groen van de boom en struiken. Dit komt door de felle kleur van het grasveld en de grote
hoeveelheid van de kleur groen in de gehele afbeelding. Daarbij bevindt veel groen zich ook nog op
de voorgrond. Het gebouw steekt daar tegen af met zijn veel minder opvallende, grijze en zwarte
kleuren, maar door de grootte van het gebouw is het grijs en zwart op zich wel duidelijk aanwezig.
Maar niet alleen aan de onder- en zijkanten van de afbeelding wordt het grijs en zwart in contrast
gebracht met een felle kleur, ook aan de bovenkant van de afbeelding is dit het geval. Wel valt de
blauwe kleur van de lucht minder op dan het groen, doordat het iets lichter van aard is en voor een
groot deel verscholen zit achter de tekstkaders.
4.2.3 Afbeelding historie

Ik onderscheid de volgende gerepresenteerde participanten: een mannetje, met een sleutel in zijn
hand, een ander mannetje, drie aaneengesloten huizen, een ondergrond en lucht. Verder bestaat de
rand van de afbeelding niet uit strakke lijnen, maar uit vele kleine rondingen. Vanuit het verhaal weet
ik dat de afbeelding een droom van het rechter mannetje, Lambik, weergeeft waarin hij terug in de
tijd is in het oude Zoetermeer. Het linker mannetje, de rentmeester, vertelt hem waar de sleutel voor
dient.
Het eerste wat opvalt is dat de afbeelding in zijn geheel in sepia-achtige, bruinige kleuren is. Redenen
hiervoor kunnen zijn dat hiermee het idee van een droom en/of het idee van de omgeving van
vroeger versterkt zou moeten worden. Daarbij is wel gebruik gemaakt van lichtere en donkere tinten.
Zo valt de sleutel die een van de mannetjes vasthoudt, onder andere op door het kleurcontrast met
de achtergrond: een donkerdere sleutel tegen een lichtere achtergrond. Ook valt deze participant op
doordat hij in verhouding met andere participanten vele malen groter is weergegeven en zich in het
centrum van de afbeelding bevindt. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de sleutel een belangrijke
component van het verhaal en/of Zoetermeer is.
Wat betreft de twee mannetjes kan gesteld worden dat zij zich op de voorgrond bevinden en daarom
ook redelijk groot en gedetailleerd zijn weergegeven. Als het gaat om het kleurgebruik vind ik het
opvallend dat zij beide enigszins wegvallen tegen de achtergrond; dit in tegenstelling tot de zojuist
besproken sleutel. Het linker mannetje is afgebeeld in meer donkere tinten en staat ook voor een
huis waarin relatief veel donkere tinten gebruikt zijn in vergelijking met de huizen ernaast. Zo komen
de donkere tinten terug in het dak en de vele ramen. Het rechter mannetje is in het geheel
weergegeven in lichtere kleuren en staat voor twee huizen waar minder ramen inzitten en de waar
de daken minder goed zichtbaar zijn. De muren nemen en een groot deel in beslag, die in een
soortgelijke tint zijn afgebeeld als het mannetje. Een mogelijke verklaring voor de keuze om de
mannetjes in soortgelijke tinten als hun achtergrond af te beelden kan zijn dat zo geprobeerd wordt
de focus op deze figuren te verminderen. De mannetjes staan al prominent op de voorgrond van de
afbeelding en de lezer van het stripverhaal leest wat zij zeggen, maar ook de achtergrond is van
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belang. Dit staat gelijk aan het onderscheid tussen het verhaalaspect van de strip en de belangrijke
omgeving waarin zich dit afspeelt: Zoetermeer.
In aansluiting hierop vind ik het opvallend dat de huisjes, ondanks dat zij zich op de achtergrond
bevinden, toch gedetailleerd zijn weergegeven. Als dit een foto zou zijn en geen tekening, zou er niet
specifiek op een onderdeel van de afbeelding zijn scherpgesteld; zowel de voor- als achtergrond is
gedetailleerd weergegeven. Ook dit verklaar ik doordat geprobeerd zou worden naast de personages
en het verhaal ook de omgeving te benadrukken. Het feit dat de afbeelding uit bruintinten bestaat en
niet uit allerlei kleuren, zou verder een reden kunnen zijn dat ervoor gekozen is de afbeelding
gedetailleerder te maken dan het gemiddelde plaatje in een stripboek. Én veel kleur én veel details
zou misschien een te druk beeld opleveren. De salience, de mate van opvallendheid, komt in deze
afbeelding dan ook meer voort uit de details dan uit de kleur.
4.2.4 Afbeelding groen

Op deze afbeelding zie ik een mannetje, met een meisje in zijn arm, in een bootje in de vorm van een
zwaan, water, twee andere bootjes in de vorm van een zwaan, een stellage, een rennend persoon,
een grasveld, bomen, struiken en een huis. Vanuit het stripverhaal weet ik dat dit zich afspeelt bij de
Zoetermeerse plas, waar het mannetje in de boot, de rentmeester, het meisje Wiske ontvoert. Het
jongetje Suske rent hier achteraan.
Wat opvalt aan de afbeelding, is dat deze voor het grootste deel bestaat uit felle, groene en blauwe
kleuren. Het gaat daarbij om grote vlakken op zowel de voor- als achtergrond. Het blauw van het
water steekt af tegen het groen van het gras, en het groen van het gras, de struiken en de bomen
steekt weer af tegen de blauwe lucht.
Wat verder uit de afbeelding springt is het bootje in de vorm van de zwaan waar het mannetje en het
meisje in zitten. Dit bootje bevindt zich in het midden op de voorgrond en is redelijk groot
weergegeven. Hierbij is gebruik gemaakt van dikke zwarte omlijningen waardoor de focus nog meer
op het bootje komt te liggen. Daarbij steekt de witte, egale kleur van de zwaan erg af tegen het
lichtblauwe water en de witte kop van de zwaan tegen de felgroene achtergrond van gras. Zo valt het
witte vlak, een kleur die van zichzelf niet zozeer opvallend is, erg op door het contrast met de fellere
blauwe en groene kleur. Het wit lijkt hierdoor ook ‘fel’ te worden. Opmerkelijk is wel dat ondanks de
plaats van het bootje op de voorgrond, er vrij weinig details zichtbaar zijn van het bootje naast de
vorm ervan. Het zou zo kunnen zijn dat er niet veel meer details op soortgelijke bestaande bootjes
zitten.
De personen in het bootje vallen ook op door hun centrale plaats op de voorgrond. Ze contrasteren
met het bootje doordat hierbij juist wel sprake is van veel zichtbare details. Ook is hier in
tegenstelling tot het bootje gebruik gemaakt van veel verschillende kleuren, die als bont geheel de
aandacht trekken. Het relatief simpel weergegeven bootje en de meer gedetailleerde inhoud ervan
vormen een combinatie die de aandacht trekt.
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4.2.5 Afbeelding wonen

Op deze afbeelding worden een toren, een huis, gebouwen, water met waterplanten en een frame,
gras, struiken en bomen gerepresenteerd. Uit het stripverhaal heb ik op kunnen maken dat het wat
betreft de toren om een watertoren gaat.
Mijn oog valt als eerste op deze toren, waar een aantal mogelijke verklaringen voor zijn vanuit de
mate van opvallendheid van de compositionele metafunctie. Om te beginnen kan dit komen door de
hoogte en de grootte ervan, die opvallen, ondanks dat de het zich meer op de achtergrond bevindt
dan de voorgrond. Daarnaast is er grotendeels gebruik gemaakt van een aparte kleur bruinroze. Deze
kleur steekt sterk af tegen de omringende blauwe lucht. Deze kleur gecombineerd met het beetje
grijs en wit in de toren, kan bijdragen aan een ouderwetse uitstraling.
Naast de blauwe lucht is ook in de rest van de afbeelding veel gebruik gemaakt van felle kleuren,
zoals het blauw van de vijver en het groen van de waterplanten, het gras, de struiken en de bomen.
Het grootste deel van de afbeelding is in deze kleuren weergegeven en door de helderheid hiervan
valt dit dan ook op. Daarbij vallen de waterplanten in het bijzonder op, doordat zij relatief groot zijn
afgebeeld omdat ze zich op de voorgrond bevinden. Ook is daarin gebruik gemaakt van drie
verschillende kleuren groen, wat duidt op details die zichtbaar zijn.
De gebouwen op de achtergrond zijn kleiner en globaler weergegeven. Het huisje links bestaat
slechts uit basisvormen en heeft een grijzige, niet opvallende kleur. De gebouwen rechts van de
toren lijken ook erg ver weg te staan doordat er weinig details zichtbaar zijn. De lijnen van de daken
en mogelijke schoorstenen sluiten zelfs niet helemaal aan, waardoor het iets weg heeft van een ruwe
schets. Dit wordt nog versterkt door de horizontale lijntjes onder de ramen, waarvan niet met
uitsluitsel gezegd kan worden wat ze voorstellen. Verder zijn er enkel wat raampjes zichtbaar.
Doordat de gebouwen wit zijn en de lucht daarachter ook, is er ook geen sprake van een
contrasterend effect.
Het witte gebouw aan de rechterkant is een uitzondering op dit alles; hier lijkt de focus meer op te
liggen. Dat is opmerkelijk, want doordat de witte kleur van de gebouwen in elkaar doorloopt krijg je
de indruk dat de gebouwen naast elkaar staan en dus even ver weg staan, waardoor evenveel details
zichtbaar zouden moeten zijn. Het is dan ook apart dat bij dit gebouw veel meer sprake is van een
gedetailleerde weergave, wat terug te zien is in de duidelijke vorm, de ramen en het feit dat je tussen
de twee delen door naar ‘binnen’ kijkt. Ook is er bij dit gebouw gebruik gemaakt van diepte,
aangezien er schuine lijnen naar achter lopen. Verder is er meer sprake van een kleurcontrast door
de zwarte schaduwen tegenover de witblauwe lucht. De diepte is evenwel terug te zien op de
voorgrond van water en gras, waarvan de lijnen richting het rechtergebouw lijken te lopen. Ook lijkt
de wind richting het gebouw te staan: de waterplanten en het gras neigen naar rechts, wat zichtbaar
is door de lijnen naar rechts. Dit alles zou mogelijk bewust gedaan kunnen zijn, om zo de blik van de
kijker te trekken naar het rechter gebouw.
4.2.6 Afbeelding voorkant

Op deze afbeelding neem ik de volgende gerepresenteerde participanten waar: een mannetje, met
een bom in zijn handen, een rennend jongetje, een rennend meisje, een gebouw, nog een gebouw,
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water, een trap, een weg, een lantaarnpaal, bomen, lucht en wolken. Door het verhaal weet ik dat
het mannetje met de bom de razende rentmeester is, die de stad Zoetermeer wil verstenen met
behulp van onder andere zijn bom. Het jongetje en meisje, Suske en Wiske, willen hem stoppen door
hem te pakken te krijgen. Verder is het meest linker gebouw op de achtergrond het stadhuis.
Vanuit de representationele metafunctie kan gesteld worden dat de afbeelding een narratieve
structuur heeft; er gebeurt iets, er wordt gehandeld. De keuze voor deze structuur in plaats van een
conceptuele structuur sluit aan op het middel; de afbeelding staat op de voorkant van een stripboek,
waarin zich een verhaal afspeelt waar van alles in gebeurt. De narratieve structuur is zichtbaar door
lijnen van het jongetje en meisje: de lijnen van hun benen geven aan dat ze niet stilstaan, maar
vooruitgaan. Ook de lijnen van hun armen wijzen in de richting waarin ze zich bewegen. Om dit effect
te versterken is er in de afbeelding gebruik gemaakt van witgekleurde lijntjes die hun
beweging(srichting) aangeven. Daarbij lijkt er zowel sprake van non-transactieve als transactieve
actie en reactie te zijn. Het doel waar het jongetje op af rent, is niet zichtbaar in de afbeelding. Het
lijkt zich achter het mannetje met de bom te bevinden, aangezien ik het idee krijg dat hij in die
richting wijst en zijn benen ook meer naar links (vanuit de kijker gezien) wijken. Daarbij kijkt hij naar
iets buiten de afbeelding aan de rechterkant. Er is zowel sprake van non-transactieve actie als
reactie. Wat betreft het meisje krijg ik de indruk dat zij meer rechtdoor rent, wel in de richting van
het mannetje met de bom. Ook lijkt zij richting hem te (gaan willen) wijzen. Verder zijn haar ogen die
kant op gericht. Hierdoor wordt de indruk van transactieve actie en reactie gewekt.
Er wordt getracht betrokkenheid te creëren met het mannetje met de bom, dat verklaard kan
worden vanuit de interactieve metafunctie. Zo kijkt het mannetje de lezer aan, waardoor een
vragende afbeelding ontstaat. Verder is hij van redelijk dichtbij weergegeven; in termen van Harrison
zou gesproken kunnen worden over de persoonlijke afstand die verder weg staat. Daarnaast is er
geen gebruik gemaakt van een verticale hoek waarmee een machtsverhouding gecreëerd zou
kunnen worden, maar kijken de lezer en het mannetje elkaar recht aan. Dit duidt op een gelijke
machtsverhouding, wat ook kan bijdragen aan een gevoel van betrokkenheid. Wel is hij wat betreft
de horizontale hoek niet van voren maar van de zijkant weergegeven, wat tot een minder gevoel van
betrokkenheid leidt; het leidt niet tot het gevoel dat hij ‘een van ons’ is, maar eerder ‘een van hen’.
Door de manier waarop het jongetje en meisje zijn afgebeeld, wordt er met hen minder
betrokkenheid gecreëerd. Zo staan hun blikken niet richting de kijker; in ieder geval het jongetje lijkt
dus naar iets te kijken dat zich buiten de afbeelding bevindt, dat de kijker niet kan zien. Dit versterkt
de mindere mate van betrokkenheid. Daarnaast zijn zij in het geheel afgebeeld inclusief de omgeving;
er is sprake van de sociale afstand die verder weg staat. Anderzijds bevinden het jongetje en meisje
zich wel redelijk op de voorgrond en lijken hun acties gericht te zijn in de richting van de lezer; alsof
ze in de richting van de lezer rennen. Ook zijn ze daarbij redelijk van voren weergegeven, wat wel
weer kan leiden tot meer verbondenheid.
Het mannetje met de bom springt er, verklaard vanuit de interactieve metafunctie, dus voornamelijk
uit doordat hij de kijker aankijkt en vanaf halverwege zijn bovenlijf is weergegeven. Daarnaast valt
ook op dat het mannetje zich eigenlijk niet in, maar vóór het plaatje lijkt te bevinden. Vanuit de
compositionele metafunctie past dit binnen een vorm van kadering: hij is aan de linkerkant deels
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buiten het kader van de afbeelding is geplaatst, waardoor een scheiding ontstaat tussen hem en de
rest van het plaatje. Het feit dat hij, ondanks dat hij slechts vanaf de helft van zijn bovenlichaam op
het plaatje staat, erg groot is weergegeven in verhouding met de rest van de participanten, duidt er
ook op dat hij zich niet in de afgebeelde omgeving bevindt. Het is hierdoor ook niet zeker of de actie
en reactie van het meisje daadwerkelijk op het mannetje gericht kunnen zijn. De mate van
opvallendheid neemt in ieder geval toe door de manier van kaderen, zijn plek op de voorgrond en
zijn omvang. Ook is voornamelijk zijn gezicht daarbij gedetailleerd weergegeven en vallen de grote,
donkere vlakken – zijn zwarte hoed en de donkerblauw/zwarte bom – duidelijk op doordat zich om
deze vlakken heen vrijwel alleen lichte kleuren bevinden.
Vanuit de compositionele metafunctie kan ook verklaard worden waardoor het jongetje en meisje
opvallen in de afbeelding. Dit heeft te maken met het feit dat zij zich redelijk op de voorgrond van
het plaatje bevinden. In vergelijking met de rest van de omgeving zijn zij daarom relatief groot
afgebeeld, waarbij de grote, felgekleurde vlakken van het t-shirt van het jongetje en het jurkje van
het meisje in het oog springen. Wat betreft de omgeving waarin zij zich bevinden, valt verder het
hoge gebouw op, ondanks dat dit zich op de achtergrond bevindt. Het staat daar namelijk ten eerste
op een centrale plek, ongeveer in het midden van de afbeelding. Verder komt het door de grootte
ervan, waarbij de witte kleur afsteekt tegen het omringende lichtblauw van de lucht. In het gebouw
zelf contrasteert het donkerblauw met het wit. Tot slot is het redelijk gedetailleerd weergegeven,
wat ook bijdraagt aan de aandacht die het gebouw trekt.
Al met al verplaatst de aandacht zich van het mannetje met de bom, via het jongetje en het meisje
naar het grote gebouw op de achtergrond. Dat betekent dat de aandacht voornamelijk op het
verhaal gevestigd lijkt te worden en minder op de omgeving waarin zich dit afspeelt; Zoetermeer.
Met het gemeenkijkende mannetje met de bom zou de lezer zich eerst betrokken moeten voelen,
ondanks dat hij waarschijnlijk wel meer gezien wordt als ‘een van hen’ aangezien aannemelijk is dat
weinig mensen zich met een slechterik kunnen identificeren. Dit mannetje zou een gevoel van angst
kunnen oproepen, dat in combinatie met het paniekerige jongetje en meisje zou moeten leiden tot
een gevoel van spanning. Dit zou uit moeten nodigen tot het lezen van een spannend verhaal,
waarbij de omgeving waarin zich dit afspeelt, zich – in deze afbeelding letterlijk – op de achtergrond
bevindt.
Tot slot kan over de natuurlijke modaliteit van alle geanalyseerde afbeeldingen gezegd worden dat
deze zich niet op het hoogst mogelijke niveau bevindt; er is geen sprake van de zoveel mogelijk
overeenkomst tussen datgene wat met het blote oog in de realiteit gezien wordt en de afbeeldingen.
Opgemerkt moet worden dat hierbij dan ook geen sprake is van foto’s maar van tekeningen. Ook is
hierbij nog eens bewust gekozen om de tekeningen in die mate te versimpelen dat zij passen in de
reeks van het stripboek waar zij onderdeel van uitmaken. Over het algemeen is het niet het doel van
stripverhalen om de werkelijkheid zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. Wel zijn de
gerepresenteerde participanten voor de kijker dus herkenbaar uit de realiteit, wat bijdraagt aan de
modaliteit.
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4.3 Conclusie onderzoeksvraag 2
Wat valt op aan de compositie van zes geselecteerde afbeeldingen uit het stripboek?
Om deze tweede onderzoeksvraag te beantwoorden, zal eerst per afbeelding kort samengevat
worden tot welke opmerkelijkheden de semiotische analyse heeft geleid op het gebied van de mate
van opvallendheid. In navolging hiervan zullen de opvallende patronen die ontdekt zijn tussen de
verschillende afbeeldingen, besproken worden.
Wat betreft de afbeelding bij leisure kan gesteld worden dat het weergegeven skiënde mannetje op
de achtergrond opvalt door zijn plaats in het midden van het plaatje en het contrast met de gele
achtergrond; het mannetje op de voorgrond valt op door zijn grootte, dikke omlijning en de zichtbare
details. Daarbij valt ook de muur, ondanks de plek op de achtergrond en het ontbreken van details,
op door de grootte ervan en de felle kleur. Mogelijkerwijs is hiervoor gekozen om te benadrukken
dat de skibaan zich binnen bevindt, al is geel geen standaardkleur voor een muur.
In de tweede afbeelding, die bij het thema ICT hoort, is het gebouw op de achtergrond geplaatst
waarin weinig details zichtbaar zijn. De groenvoorziening zoals het gras, de struiken en de boom
vallen meer op door de hoeveelheid hiervan en de felle kleur. Wel steekt het grijs en zwart van het
gebouw tegen de felle kleuren af, wat ook vooral komt doordat het gebouw toch een behoorlijk deel
van de afbeelding in beslag neemt.
In de afbeelding die bij het thema historie hoort valt op dat vrijwel alle participanten gedetailleerd
zijn weergegeven, ongeacht hun plek op de voor- of achtergrond. De mannetjes op de voorgrond
lijken zelfs enigszins weg te vallen door hetzelfde kleurgebruik in de achtergrond. Hier zou voor
gekozen kunnen zijn om zo meer de nadruk te leggen op de omgeving. De afbeelding bestaat hierbij
geheel uit bruintinten. Dit zou ook nog mogelijk verband kunnen houden met de gedetailleerdheid
van de afbeelding. Aangezien de afbeelding niet gedomineerd wordt door felle kleurcontrasten, kan
de nadruk gelegd worden op de details van de participanten, zonder dat dit een mogelijk te druk of
onoverzichtelijk beeld oplevert.
Samengevat over de afbeelding bij groen kan gezegd worden dat de felle, groene en blauwe kleuren
die vrijwel de hele afbeelding dekken, meteen in het oog springen. In dit geheel van felle kleuren
vallen de participanten die zich op de voorgrond in het centrum van de afbeelding bevinden – het
bootje met daarin het mannetje en het meisje – het meeste op. Dit komt door het kleurcontrast met
de blauwe en groene achtergrond, door hun centrale plek op de voorgrond en de zichtbare details
van het mannetje en het meisje.
De toren valt op de afbeelding van wonen op door enerzijds zijn grootte en hoogte en anderzijds het
kleurcontrast met de achtergrond. Ook de veelgebruikte kleuren blauw en groen vallen in de gehele
afbeelding op. Verder blijkt als goed gekeken wordt dat het meest rechter gebouw op de
achtergrond veel gedetailleerder weergegeven dan de gebouwen ernaast, waar ook de lijnen op de
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voorgrond naar toe lijken te lopen. Mogelijk wordt zo geprobeerd de aandacht te trekken naar dit
gebouw.
Wat betreft de afbeelding op de omslag is tot slot opvallend dat het mannetje met de bom er
uitspringt; hij bevindt zich deels buiten het kader van de afbeelding, is groot en gedetailleerd
weergegeven en contrasteert door zijn kleuren met de achtergrond. Ook het jongetje en meisje
vallen op door hun plek op de voorgrond en de gebruikte felle kleuren. Doordat vooral de
personages uit de afbeelding opvallen, lijkt de nadruk meer te liggen op het verhaal dat zij beleven
dan op de omgeving waarin zij zich bevinden. Wel valt in de omgeving voornamelijk het grote
gebouw op door zijn afmetingen, kleurcontrasten en details.
In de verschillende afbeeldingen zijn patronen waarneembaar wat betreft het gebruik van grootte,
details, kleurgebruik en voor- en achtergronden. Zo vallen gerepresenteerde participanten op de
voorgrond van afbeeldingen veelal logischerwijs op door hun grootte en zichtbare details.
Participanten op de achtergrond vallen soms weg door hun kleine omvang, weinig zichtbare details
en niet opvallende kleuren waarbij ook geen sprake is van een sterk kleurcontrast met de
achtergrond. Toch zijn er tevens op de afbeeldingen participanten aanwijsbaar die zich op de
achtergrond bevinden, maar wel in het oog springen. Dit heeft te maken met het gebruik van tekens
als centrale positie, omvang, details en kleurgebruik. Zo valt de skiër in de afbeelding bij leisure
onder andere op door zijn plek in het midden van de afbeelding en het gebouw bij de afbeelding van
ICT door de grootte ervan. De huisjes die staan afgebeeld op het plaatje die bij het thema historie is
geselecteerd, komen onder meer naar voren door de zichtbare details. En ondanks dat het groen op
de afbeelding bij dit thema zich op de achtergrond bevindt, springt het in het oog door de felle kleur
ervan. Tot slot valt de toren in de afbeelding van wonen mede op door het kleurcontrast met de
blauwe achtergrond. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat er steeds gebruik gemaakt wordt van
een fellere kleur achtergrond met daarvoor een minder felgekleurde participant.
Sowieso valt op dat in de afbeeldingen opvallend veel gebruik is gemaakt van de felle kleuren blauw
en groen in lucht, water en natuur, dat zich daarnaast ook nog veel op de voorgrond bevindt.
Hierdoor springt dit snel in het oog. Daarbij zijn de meeste overige participanten in de afbeeldingen
in veel minder verzadigde kleuren afgebeeld. De personages zijn af en toe wel weergegeven in
heldere kleuren, waar waarschijnlijk voor gekozen is omdat zij degene zijn die het verhaal beleven
dat de lezer leest, en daarom duidelijk herkenbaar moeten zijn. Op de afbeelding op de voorkant
springen de drie personages er bijvoorbeeld sterk uit, waarbij het mannetje met de bom ook nog
extra groot en gedetailleerd is weergegeven. De mate van gedetailleerdheid van alle afbeeldingen
bevindt zich verder op geen hoog niveau, al vormt de afbeelding bij het thema historie hier enigszins
een uitzondering op. Dat er geen sprake is van een hoge mate van gedetailleerdheid en modaliteit,
kan verklaard worden doordat het om striptekeningen gaat, die niet ten doel hebben een zo
realistisch mogelijke weergave van de werkelijkheid te geven.
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Hoofdstuk 5
de daverende data
van de interviews
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In dit hoofdstuk zullen de meest relevante data gepresenteerd worden die zijn voortgekomen uit de
acht afgenomen interviews op basis van de vragenlijst zoals weergegeven in bijlage 5. Iedere
respondent heeft een eigen nummer en kleur. De paragrafen 5.1 en 5.2 verwijzen naar de data uit het
eerste respectievelijk het tweede deel van het interview, waardoor de chronologische volgorde van de
verkregen data gehandhaafd blijft. Daarbij zijn de paragrafen opgedeeld in de topics die behandeld
zijn in de interviews. In paragraaf 5.1 komen de antwoorden met betrekking tot de zes geselecteerde
afbeeldingen aan bod, om vervolgens af te sluiten met de verkregen informatie met betrekking tot
een van de verwachtingen van de gemeente bij het stripboek. Vervolgens wordt in paragraaf 5.2
besproken wat de respondenten zelf uit het stripboek is bijgebleven met betrekking tot Zoetermeer,
om hierna nogmaals de diepte in te gaan met de zes afbeeldingen waarop de stad gerepresenteerd is.
Tot slot worden de meningen over de twee nog niet eerder besproken verwachtingen bij het stripboek
behandeld. Al deze data zullen dienen als analysemateriaal voor het hier opvolgende hoofdstuk.

5.1 Het eerste deel van het interview
5.1.1 De zes afbeeldingen

In het eerste deel van het interview leg ik de respondenten de zes gekozen afbeeldingen voor en
vraag ik hen wat zij zien en waardoor. Ik heb hen hierbij nog niet op de hoogte gesteld van het
stripboek Suske en Wiske en de razende rentmeester, waar de afbeeldingen allen onderdeel van
uitmaken.
Afbeelding 1

Op de vraag wat de respondenten op de eerste afbeelding zien, krijg ik antwoorden als: “Ik zie een
skiër. Dat zie ik door de ski’s, de skischoenen en zijn houding voorover,” (respondent 5) “Het is een
skipiste; dat komt vooral door de man met de skietjes. En door de witte ondergrond die er een beetje
hobbelig uitziet,” aldus respondent 3. Respondent 8 zegt: “Je associeert dingen bij elkaar. Je ziet ski’s,
dus dat witte moet sneeuw zijn. Zonder het mannetje op de ski’s en het mannetje met de muts had
het voor mij niet perse sneeuw hoeven zijn.”
Dat de skipiste overdekt is, lijken de respondenten ook door te hebben: “Misschien is het zo’n indoor
skipistebaan… Ik ga nooit skiën, maar ik neem aan dat ze geen gele muren hebben in Oostenrijk,”
aldus respondent 1. Respondent 6 zegt: “Dit is een indoor skibaan. Het lijkt binnen te zijn, door de
muur met het glazen dak erboven.” Ook wordt er een paar keer verwezen naar het feit dat niets in de
afbeelding duidt op een omgeving in de buitenlucht: “Ik denk dat het zich op een binnen skibaan
afspeelt. Ik zie verder geen bomen en struiken; geen dingen waardoor ik denk dat het buiten zou zijn.
En de indruk dat het binnen is wordt ook versterkt door de geel/oranje kleur.” (respondent 4) Hierbij
wordt de gele muur niet altijd als een muur gezien: “Het ziet eruit als een baan waar je overheen kan
lopen naar de piste,” vult respondent 4 aan.
Afbeelding 2

Op deze afbeelding wordt een gebouw gezien, maar over de functie ervan verschillen de meningen:
“Ik zie het zelf als een flat. Dat komt door de verschillende verdiepingen en doordat het van die lange
galerijen heeft,” aldus respondent 1. Ook respondent 5 heeft de connotatie van een galerijflat, “maar
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het zou ook een ziekenhuis kunnen zijn. Ik ken ziekenhuizen die ook wel deze vorm hebben; niet heel
recht, maar met een bocht erin om het wat speelser te maken.” Verder wordt een kantoor een aantal
keer genoemd, waarbij vooral de grootte en het aantal verdiepingen van het gebouw genoemd
worden. Ook hebben respondenten de connotatie van een parkeergarage: “Door die brede vakken
hieronder. En bij een parkeergarage heb je meestal meerdere verdiepingen,” zegt respondent 4.
Respondent 8 denkt in eerste instantie dat het een school is, maar daar wordt snel op
teruggekomen: “Het eerste wat ik dacht is een school, maar dat is niet waar. Het lijkt alsof er te
weinig ramen zijn voor klaslokalen. Scholen hebben veel meer glas.” Respondent 7 heeft daarnaast
een uitgesproken, dubbel gevoel met betrekking tot de afbeelding: “Het gekke is dat het gebouw iets
engs, maar ook iets betrouwbaars uitstraalt. Dat als je daar eenmaal bij hoort, je je er rustig kan
voelen. Het rustige zit hem in het strakke van het gebouw, het grasveld en de kleur groen, en de
ruimte. Enerzijds heb je de ruimte om naar het gebouw toe te komen, maar anderzijds kan ruimte er
ook voor zorgen dat je bespied wordt. Het enge zit ook in het donkere van de garage; ik stel me voor
dat daar ook van alles in mis kan gaan.”
Verder worden er over de omgeving waarin het gebouw staat uitspraken gedaan als “een bosrijke
omgeving,” (respondent 1) “een soort weiland,” (respondent 2) “een parkje, of een tuin,”
(respondent 5) en regelmatig “in het groen.” (bijvoorbeeld respondent 8) Daarbij wordt verwezen
naar het grasveld, dat herkenbaar zou zijn door de groene kleur en de polletjes die er uitkomen. Ook
de boom wordt genoemd: “Ik herken de boom aan zijn stam en blaadjes. Ik zeg wel blaadjes, maar je
ziet niet eens blaadjes. Ik bedoel meer die groene wolk,” merkt respondent 7 op. Verder staan rechts
van het gebouw volgens veel respondenten struiken, maar ook wordt er naar een aantal keer naar
een bos verwezen, bijvoorbeeld door respondent 8: “Aan de rechterkant staat iets wat weinig
contouren heeft, dus dat wat groters uitstraalt dan dat je eigenlijk ziet, denk ik. Daarom denk ik dat
het een heel bos is.”
Afbeelding 3

Meerdere respondenten zien op de derde afbeelding een bekend figuur, namelijk Lambik. Naast hem
staat een ander mannetje. De omgeving wordt op de volgende manieren getypeerd: “een oude
bouwstijl,” (respondent 1) “een beetje een oude omgeving,” (respondent 3) “het ziet er een beetje
ouderwets uit, ik zou zeggen uit de 17e of 18e eeuw,” (respondent 5) en “een middeleeuws aandoende
omgeving.” (respondent 6) Respondent 1 krijgt dit beeld door de bovenkant van de voorgevels van
de huizen: “Dat is een beetje wat je ook bij de grachtenpanden in Amsterdam ziet.” Ook respondent 8
vindt “de trapgeveltjes” typerend. Daarnaast worden de deuren van de huizen genoemd: “Ze zien
eruit als oude, houten deuren. Er zitten streepjes in de deur en ze hebben geen knoppen,” volgens
respondent 3. Respondent 6 zegt: “De deuren zijn van hout en zijn minder mooi afgebeeld. Dat ze van
hout zijn zie ik door de verticale strepen.” Verder worden de ramen genoemd: “De vorm van de
ramen, opgedeeld in kleinere stukjes. Ze konden vroeger nog niet van die hele grote glasplaten maken
voor zover ik weet,” (respondent 5) en “Ramen met lood ter versteviging. Dat hoeft tegenwoordig
niet meer, omdat het glas zo sterk is.” (respondent 7) Ook wordt de ondergrond die voor de huizen
loopt een aantal keer aangekaart: “Je ziet de straat niet echt goed, het zou zand kunnen zijn. Het is
gelig en er zitten golfjes in,” aldus respondent 5. Verder wordt verwezen naar de kleding van het
linker mannetje. Respondent 1 zegt hierover het volgende: “De ouderwetse kleding zie ik terug in de
hoge hoed, de witte kraag, de cape, de omgevouwen mouwen en de hoge laarzen.” Tot slot kan de
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kleur van de afbeelding bijdragen aan het ouderwetse beeld: “Het komt denk ik ook door de kleuren,
het gelige; net als een piratenbrief die helemaal verlept is,” zo geeft respondent 3 aan. Respondent 2
benoemt niet het oude karakter, maar wel het sterke gevoel dat ze bij de afbeelding krijgt: “Ik vind
het een spookachtig, verlaten huizenblok.” Het spookachtige komt voor haar voort uit de details van
de deur – “Het is niet een normale, mooie, nette deur, maar het lijkt een beetje een afgeragde houten
deur,” – in combinatie met de “zand- of modderachtige” ondergrond en de “grauwe, sepia-achtige
kleur” van de afbeelding.
Respondenten hebben connotaties als “een dorps tafereel,” (respondent 1) “een stadje,” (respondent
3) “een straat of plein,” (respondent 5) en “een marktplein in een klein stadje.” (respondent 6)
Daarbij wordt gerefereerd naar de huizen in het plaatje: “Dat zie je doordat de huisjes dicht op elkaar
staan,” (respondent 1) “Omdat de huizen tegen elkaar gebouwd zijn,” (respondent 5) en “Door de
huizen die in een open ruimte staan.” (respondent 6).
Een aantal respondenten hebben de connotatie van een Belgische stad: “Ik weet dat het van
Vandersteen is; dat komt door Lambik. Dit soort plaatjes zou je ook nog wel in Nederland of Duitsland
kunnen zien, maar ik associeer het toch vooral met België.” zegt respondent 6 en ook respondent 8
ziet hier een Belgische stad in: “Een stad als Brugge in België lijkt hierop.”
Afbeelding 4

De respondenten blijken water en bootjes op deze afbeelding te zien: “Ik zie een blauwe kleur, waar
kronkels in zitten. En bij de zwaan zie ik dat het water omhoog komt. Hierdoor herken ik er een vijver
in,” aldus respondent 3. Respondent 4 vertelt: “Het is een vijver of een meertje. Dat komt door de
spiegeling in het water, de golfjes en de spetters onder de zwaan.” Respondent 2 aan het woord: “Ik
zie een zwanenboot, het is volgens mij een soort trapfiets. Die indruk krijg ik doordat zijn been
omhoog staat en ik ken die waterfietsen,” en “Roeibootjes in de vorm van een zwaan,” is wat
respondent 6 ziet. De respondenten geven daarbij aan dat zij een meisje, waarbij soms de link gelegd
wordt naar Wiske, en een man in het voorste bootje zien zitten.
Naast het water wordt over de omgeving het volgende opgemerkt: “Ik zie veel groen en natuur. … Ik
zie bomen en struiken,” zegt respondent 2. “Het is een groene omgeving. Dat komt door al die
struiken en bomen en het stuk gras. Verder zie ik helemaal geen cultuur, geen gebouwen,” vertelt
respondent 3. En respondent 5 ziet “groen gras met bomen en struiken.” Verder wordt het huisje op
de achtergrond aangestipt: “Achter de bomen en de struiken zie ik een huisje. Dat herken ik aan de
rode daken; rode daken zijn meestal dakpannen,” verkondigd respondent 3. Respondent 4: “Het huis
herken ik aan de kleur van de daken, de dakpannen. En de driehoekige vorm van het dak en het
raampje. Maar zeker de rode kleur is voor mij herkenbaar als huisjes uit strips.” En respondent 6 zegt
tot slot: “Ik zie er een huisje in, vanwege het dak, het rode dak.”
Een aantal respondenten hebben de connotatie van een park: “Ik zie het als een park,” (respondent
3) en “Het lijkt op een park. Ik weet niet of het een stadspark is in de stad of dat het aan de rand van
de stad ligt. Dat zou ik toch eerder zeggen, want je zit toch heel erg in het groen.” (respondent 8) Ook
wordt door respondent 6 de vergelijking met een pretpark gemaakt: “Het lijkt op een soort pretpark,
met van dat soort bootjes. Maar het huisje contrasteert daar wel mee.”
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Afbeelding 5

Op deze afbeelding worden verschillende dingen gezien. De respondenten benoemen een toren,
waarbij veelal de relatie gelegd wordt met een watertoren. Bij de (water)toren wordt vaak
gerefereerd naar de vorm: “Het is smal en hoog, met een afgerond koepeldak.”, zegt respondent 6.
Ook wordt een aantal keer verwezen naar de watertoren die in Utrecht staat: “Ik denk dat het een
soort watertoren is, maar dat komt voornamelijk doordat er in Utrecht ook een staat; die herken ik
dan weer in dit plaatje,” aldus respondent 2. Ook het water op de voorgrond van de afbeelding kan
bijdragen aan het idee van een watertoren: “Het komt voor mij in eerste instantie door die vijver
ervoor.” (respondent 3)
Wat betreft het gebouw links van de watertoren wordt gerefereerd naar een huis(je) of
boerderij(tje). Hierbij wordt veel gesproken over de vorm ervan: “Het ziet eruit zoals kinderen altijd
huizen tekenen; met twee rechtopstaande stukken als muren, daarop een schuin dak en verder twee
raampjes en een schoorsteen,” aldus respondent 5. De connotatie met een boerderijtje komt ook
voort uit de omgeving waarin het staat: “Dat komt voor mij voornamelijk doordat er één boom bij
staat die bij het huisje hoort. En doordat het in het groen staat,” vertelt respondent 2.
Bij de gebouwen rechts van de watertoren hebben respondenten verschillende connotaties. Er wordt
gesproken over bedrijven en kantoren: “Ik zou zeggen dat het een soort bedrijf is, omdat het in een
keer doorloopt. En modernere gebouwen zijn vaak voor bedrijven opgezet. Ik vind het er modern
uitzien, omdat het gebouw wit is en er heel veel ramen in zitten. En het rechter gebouw is hoger en
hoekiger, met een tussenverdieping. Dat is ook wel heel modern,” zegt respondent 1. Ook respondent
3 merkt op: “De kenmerken lopen helemaal door; ik zie dezelfde raampjes en kleur. … Rechts zie ik
een grote ingang en ik denk dat de mensen dan werken in de vleugels die daaraan vastzitten.”
Daarnaast worden de gebouwen geassocieerd met fabrieken en industrie: “Het zou de fabriek
kunnen zijn waarin ze het water van de watertoren bewerken, of een andere fabriek. Ik zie een
hoofdgebouw met links en rechts bijgebouwen,” spreekt respondent 5. Verder wordt een aantal keer
geopperd dat het om woningen zou gaan; respondent 7 heeft die indruk bij het grote gebouw aan de
rechterkant: “Ik vind het moeilijk te beschrijven waarom ik hier een woning in zie… Ik zie een
liftschacht voor me, met daarnaast appartementen, maar het zou ook een kantoor kunnen zijn. Dat
zou je eigenlijk wel moeten kunnen bedenken, waarom je dan eerst aan een woning denkt… Ik denk
dat ik alleen maar huizen ken die zo zijn. Dat ik niet echt kantoren ken die zo zijn.” Voor respondent 8
zorgt de combinatie van de toren met de gebouwen er rechts van, voor een beeld van een stadslijn
of -muur: “Het is een zijaanzicht naar een nieuwe wijk denk ik. … De toren is denk ik een van de
hoekpunten van de wijk, waar er waarschijnlijk nog twee of drie van staan. … De huizen vormen een
doorlopende lijn, waardoor het een stadsmuur lijkt, met rechts een stadspoort naar de wijk. Ik zie er
huizen in terug door de dakvormen, maar ik denk dat het de achterkant van de huizen zijn.”
Tot slot wordt er gesproken over de omgeving waarin de gebouwen staan; in het groen, dat zichtbaar
wordt door het gras en de bomen, met water. Met betrekking tot dit water worden uitspraken
gedaan als “Het eerste wat me opvalt is het water,” aldus respondent 3, “Het lijkt een soort van
aangelegde vijver, een hele grote plas,” (respondent 1) en “Het is een soort aangelegd meer,” volgens
respondent 2. De blauwe kleur duidt hierop, maar ook andere elementen in de afbeelding dragen
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hieraan bij: “Ik zie het ook aan de spiegeling,” zegt respondent 4 en “Er lijken waterplanten in te
staan,” volgens respondent 5. Wat betreft de manier waarop het aangelegde en niet natuurlijke
karakter van het water wordt teruggezien worden uitspraken gedaan als: “Het is een heel precies
vierkant en er is een stalen frame in gemaakt,” (respondent 2) “Die rand in het water is duidelijk
neergezet, voor de eendjes misschien. En de beplanting is ook niet natuurlijk.” (respondent 7)
Respondent 8 denkt ook dat het water aangelegd is, maar anderzijds zou het ook natuurlijk kunnen
zijn: “De vijver heeft rechte randen en is niet grillig, maar misschien is het toch een rivier… Dat houten
ding is een beschoeiing tegen golfslag van boten en dat hoeft er dus alleen in te zitten als er gevaren
wordt. … Maar het is eigenlijk gewoon te strak en steriel.”
Afbeelding 6

Op de vraag wat de respondenten op deze afbeelding zien, worden voornamelijk antwoorden
gegeven als: “Als eerste valt die man links op,” (respondent 3), “Ik zie Suske en Wiske lopen,”
(respondent 4) en “Suske en Wiske rennen door een stad.” (respondent 8) Daarna wijzen de
respondenten ook nog op hetgeen ze zien in de omgeving. Respondenten 1 tot en met 4 zeggen
hierover:

“Ik zie een modern gebouw. Het is wit, heeft heel veel ramen en
is groot en hoekig van vorm. Maar vooral de ramen dragen bij
aan de moderne uitstraling. Dat heb ik ook op mijn studie over
architectuur gekregen; als er heel veel ramen worden gebruikt,
is dat een typisch modernistische bouw. De open box enzo.
Daarbij gaat het eigenlijk om huizen die alleen maar uit ramen
bestaan, maar hier is het grootste deel ook raam. Vandaar dat ik
die associatie leg.” (respondent 1)

“Een boulevard of promenade waar water
langsloopt. Het water ziet er aangelegd uit
doordat er een trap naar het water loopt en
door de rechte lijnen ervan.” (respondent 2)

“Ik zie water en een kantoorgebouw. Het
is een hoog gebouw, staat los in de
omgeving en heeft een mooie entree. Het
is echt zo’n kantorenpark.” (respondent 3)

“Ik zie een groot gebouw, dat door lijkt
te lopen. Daarvoor staan bomen en zie ik
een trap met water. Ik heb geen idee
waarvoor het gebouw zou dienen. Ik denk
in

eerste
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instantie

aan

kantoren

of

bedrijven. Dat zijn vaak van die hoge
gebouwen.” (respondent 4)

De andere vier respondenten zeggen:
“Ik zie een flatgebouw of wolkenkrabber; het is
denk ik een kantoor of hotel. Er zit namelijk een
grote hoofdingang in en er staan boven op het dak
waarschijnlijk grote koelinstallaties. En als ik
naar de kleine vorm van de ramen kijk, denk ik dat
het geen woonflat is, want dan verwacht ik wat
grotere ramenpartijen.” (respondent 5)

“Dit doet me denken aan een soort pretpark, met een hotel. Het ziet er modern
aangelegd, een beetje aangeharkt uit. Het moderne zie ik terug in het hotel door de
hoeveelheid ramen, de witte kleur en doordat het hoog is. Aan de voorkant is een
vijver met een trappetje aangelegd. De boompjes staan allemaal op een rij en de
steentjes liggen heel precies. Het is voor mij een modern aangeharkt geheel. … Ik
vind het overgeorganiseerd. Je hebt ook bij Disneyland van die hotels die allemaal
zo clean zijn. Daarom heb ik die associatie hier ook bij. Er mag nooit ergens een
kruimeltje op de grond liggen of er staat weer een of andere parkwachter die het
allemaal weghaalt. Het is allemaal echt heel steriel en netjes.” (respondent 6)

“De plek ziet er rustig, modern en chique uit. Het rustige komt voort uit het
hele geordende; het water is gepland met het trappetje en de boompjes. Als het
natuurlijk zou zijn, zou het water bochtig zijn en met planten, maar dit is
met steen en rechte hoeken. Ook zit er regelmaat in de boompjes. Doordat het
hoge gebouw geen vierkant is, maar er ook net wat andere hoeken inzitten, lijkt
het modern. En het chique zie ik in de vele ramen, de hoogbouw en de grote
deuren. Ik denk dat het een congresgebouw en hotel ineen is, met aan de ene
kant zalen en aan de andere kant slaapkamers. Bij de lage gebouwen denk ik aan
een kantoor, waarbij iedereen zo zijn raampje heeft bij zijn bureau. … Voor een
bedrijf ziet deze omgeving er nog wel relaxed uit vind ik.” (respondent 7)

“Een moderne stad, maar toch met groen. Het groen ziet er wel netjes en steriel
uit, zoals je kan zien aan die bomen. Als ik de stadsontwikkelaar was geweest, had
ik hier ook allemaal bankjes en bloembakken neergezet; dan had ik het een beetje
gezelliger gemaakt. Ik zie verder een nette geplaveide stoep, een moderne
straatlantaarn, een aangelegde vijver en hele moderne gebouwen. Dat moderne in
de gebouwen komt door de hoogbouw, de vele ramen, de strakke lijnen en de
hoeken die in de flat zitten. Dat het geen blokvorm heeft maar ook hoeken, is
iets van de laatste tien jaar. Ik denk dat het kantoren zijn, al zou de laagbouw
ook winkels kunnen zijn. Dat de vijver aangelegd is, komt door de strakke
lijnen. Het is duidelijk stadsontwikkeling, stadsvernieuwing.” (respondent 8)
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5.1.2 Stripverhalen

Nadat gesproken is over de zes afbeeldingen, stel ik de respondenten nog een aantal vragen over
stripverhalen. Centraal staat hierbij de vraag of het gebruik van een stripboek als middel om
informatie over te brengen en dan in het bijzonder als promotiebrochure voor een gemeente, hen
aanspreekt. Dit sluit aan bij een van de verwachtingen die de gemeente bij de nieuwe brochure
heeft. Hier wordt op de volgende manieren op gereageerd: “Het is een leuke, originele manier om
dingen onder de aandacht te brengen. Ik denk dat het een middel is waarmee je misschien wel een
groter publiek kan bereiken; ik denk dat mensen eerder een stripboek willen lezen dan een saaie
reader met alleen maar tekst. De vraag is natuurlijk wel of het net zo informatief is,” (respondent 1)
“Ik sta daar heel positief tegenover. Ik denk dat mensen eerder de neiging hebben een stripverhaal te
lezen dan een lap tekst. Een tekst is vaak langdradig, terwijl wat je in strips ziet heel herkenbaar is; je
ziet in één beeld wat ze bedoelen. … Ik vind het heel tof dat een gemeente zo laat zien dat ze daar
vrijer in is; dat het niet perse allemaal zo serieus en zakelijk hoeft,” (respondent 2) “Zo kan je op een
leuke manier iets bijbrengen en wordt het minder saai. Ik denk dat ik dan ook meer geneigd ben om
het goed te lezen, dan bij bijvoorbeeld een lap tekst. Wel vind ik dat gemeenten een beetje serieus
moeten blijven in dat opzicht. Voor hen vind ik het niet echt nodig,” (respondent 3) en “Ik vind het
gebruik van strips goed, omdat het vaak heel helder is. Ik vind beelden sowieso vaak veel handiger
dan tekst. Maar ik weet niet of het ideaal is als het voor een gemeente helemaal en stripverhaal zou
worden. Ik ben bang dat het dan zo gedwongen wordt, maar het is wel leuk als illustratie bij een stuk
tekst.” (respondent 7)

5.2 Het tweede deel van het interview
5.2.1 Zoetermeer in het stripboek

Na het eerste deel van het interview hebben de respondenten het stripboek Suske en Wiske en de
razende rentmeester gelezen. Aan het begin van het tweede deel van het interview vraag ik hen wat
hen is bijgebleven en opgevallen met betrekking tot Zoetermeer. In aansluiting hierop vraag ik de
respondenten naar de mogelijke sterke punten of kwaliteiten van de stad. Een greep uit de
antwoorden die worden gegeven:
“Wat voor mij echt terugkwam is dat Zoetermeer een hippe stad is geworden, die vooral jongeren
veel te bieden heeft. Ze hebben een rijke geschiedenis, maar willen tegelijkertijd nu ook echt
uitstralen dat ze niet meer dat dorpje van vroeger zijn. … Het is leuk om er te wonen als je jong bent;
er is een bruisend Stadshart met leuke winkeltjes en SnowWorld. Ook is er een ICT-gebouw voor ICTonderwijs; dat is natuurlijk ook wel iets wat jongeren tegenwoordig aanspreekt. De architectuur is
modern, het is volgens mij best een moderne stad. Ik denk dat hippe, moderne huizen jongeren wel
aantrekken.” (respondent 1)
“Het is een levendige stad met veel voorzieningen op elk gebied, die nog steeds groeit en verbetert.
Vooral het vele groen en de sportgelegenheden zijn me bijgebleven. … En het lijkt alsof het voor
iedereen toegankelijk is; jong, oud, arm, rijk… … Voor ouderen is er de mogelijkheid om rustig te
wonen, in de ruimte en het groen. En dan zijn er niet alleen dure villa’s, maar ook 2-onder-1-kap
woningen. Voor jongeren zijn er scholen en sportmogelijkheden.” (respondent 2)
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“Ze hebben sportactiviteiten, zoals een klimmuur en de mogelijkheid om te skiën. Er zijn woonwijken
die wel in het groen liggen, dat is rustig voor als je kinderen hebt. Het inwoneraantal is heel erg
gegroeid. Het is aantrekkelijk voor bedrijven omdat het in de Randstad ligt, maar de grondprijzen wel
lager liggen dan in de omgeving. En er zijn vele parken. Het winkelcentrum is me ook nog opgevallen.
Het ligt wel in de Randstad, maar er is dus ook natuur en rust.” (respondent 3)
“Ze willen uitdragen dat ze meegaan met de vaart der volkeren, dat Zoetermeer echt een stad is. Dat
ze veel doen aan bedrijvigheid, maar dat ze ook een historie hebben, veel groen en je er leuk kunt
wonen. … Er is wel meer dan ik verwacht had; in plaats van alleen kale kantoorgebouwen blijkt het
zelfs iets meer historie te hebben. Ook is er meer groen en zijn er meer recreatiemogelijkheden dan ik
verwacht had. Maar het blijft voor mij wel een aangeharkt geheel.” (respondent 6)
“Ik heb een beeld van flatgebouwen enzo, maar het is me opgevallen dat er toch oude elementen in
de stad zitten. … Het is gaaf dat ze die watertoren hebben en het oude centrum lijkt me ook leuk. …
Wat ik ook heel leuk vind is dat ze van die grote sportcentra hebben, zoals SnowWorld. En dat
recreatiemeer, maar dat is meer iets voor de stadsbewoners zelf. … Verder zijn ze al enorm gegroeid
in korte tijd; ze zijn van dorp naar stad gegaan. Het is heel ambitieus allemaal. Ze willen nog
uitbreiden, dus je kan hier nog komen wonen.” (respondent 7)
5.2.2 Zoetermeer in de zes afbeeldingen

Vervolgens wordt weer meer de diepte ingegaan met de zes afbeeldingen. Ik vraag de respondenten
of zij na het lezen van het stripboek andere dingen op de afbeeldingen zien, aangezien zij de
afbeeldingen nu in hun context – het stripboek en het verhaal – hebben gezien. Ook wordt ingegaan
op de mogelijke boodschappen die de gemeente met de afbeeldingen zou willen overbrengen en de
eventuele gevoelens die de respondenten hierbij krijgen.
Hierna worden de respondenten op de hoogte gesteld van de vijf thema’s die de gemeente als basis
voor zijn identiteit heeft genomen. Per afbeelding wordt aangegeven bij welk thema deze
geselecteerd is. Ter controle wordt gevraagd hoe de respondenten dit thema wel of niet terugzien in
de desbetreffende afbeelding, en ook hoe zij het thema wel of niet in de rest van het stripboek
hebben gezien.
Afbeelding 1

Wat betreft de eerste afbeelding is voor de respondenten nu duidelijk dat de indoor skipiste
SnowWorld is, wat alle respondenten kennen. Verder worden er vooral opmerkingen gemaakt die
gerelateerd zijn aan het verhaal waarvan de afbeelding onderdeel uitmaakt; dat men nu weet dat het
Lambik is op de ski’s en dat hij zo hard de berg afskiet omdat hij de rentmeester te pakken wil
krijgen.
Als het gaat over de mogelijke boodschap die de gemeente met de afbeelding zou willen
overbrengen, worden er antwoorden gegeven als: “Misschien willen ze zich op deze manier profileren
als een stad met veel mogelijkheden op vele gebieden, zoals vermaak,” (respondent 1) “Dat er vele
mogelijkheden zijn op sportgebied,” (respondent 3) “Dat ze willen laten zien dat ze een binnen
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skibaan hebben,” (respondent 4), “Dat mensen lol hebben in een hoeveelheid aan recreatieve
voorzieningen, waaronder de sneeuw.” (respondent 6) Als er wordt gevraagd naar de gevoelens van
de respondenten bij Zoetermeer naar aanleiding van de afbeelding en de mogelijke boodschap,
worden uiteenlopende antwoorden gegeven. Zo zegt respondent 5: “Het geeft aan dat ze grote
ambities hebben; er is natuurlijk nog veel meer. Ik weet van een collega dat je er ook kan raften.” Als
ik respondent 7 aan het woord laat, zegt zij: “SnowWorld vind ik wel een sterk punt. Maar ik zit zelf
heel erg in milieu en duurzaamheid en dit kost natuurlijk heel veel energie, dus ik zou zeggen, probeer
dan ook te profileren hoe je dat weer terugbetaalt. Laat dan wel zien dat je het ook belangrijk vindt
dat je weer iets terugzet in de natuur.” En respondent 8: “Ik associeer SnowWorld niet als iets unieks
van Zoetermeer, omdat het naar mijn idee puur toeval is dat het daar staat.”
Als het hoofdthema leisure, ofwel vrijetijdsbesteding, bij de respondenten bekend wordt gemaakt
en ter controle wordt gevraagd of de respondenten dit thema terugzien in de afbeelding, worden
antwoorden gegeven als: “Ja, heel duidelijk,” (respondent 2), “Ja, sowieso!” (respondent 3) en “Ja,
zeker.” (respondent 4)
Tot slot vraag ik ter controle of en zo ja hoe de respondenten het thema leisure in de rest van het
stripboek hebben teruggezien: “Ja, voor mij waren de waterfietsen en het Stadshart, waar je lekker
kan winkelen, de opvallendste. Die werden ook wel heel specifiek benadrukt,” vindt respondent 1.
“De klimmuur en het meertje met het strandje” zijn respondent 4 bijgebleven. Respondent 6 zegt: “Ze
zijn wel langs allerlei voorzieningen gekomen, maar het staat me niet meer bij langs wat precies.
Maar wel dat ze veel dingen hebben. Het groen en het water is me meer bijgebleven.” Ook bij
respondent 7 is de klimmuur blijven hangen: “De klimmuur was er wel een beetje met de haren
bijgesleept vond ik, maar je ziet wel dat ze het hebben, dat is dan wel weer leuk. … Het is ook wel
aardig dat de klimmer safe naar beneden valt. Ook al wil iemand gemeen doen, het lukt hem toch
niet.”
Afbeelding 2

Doordat de respondenten de tekst bij de afbeelding hebben kunnen lezen wordt de link naar een
soort van academie voor ICT nu regelmatig gelegd. Maar op de vraag of er echt een academie in het
plaatje is terug te zien, wordt veelal ontkennend geantwoord. Respondent 8, die als enige in het
eerste gesprek in eerste instantie de connotatie van een school had maar hier op terugkwam, ziet
het nog steeds niet: “Ik vind het nog steeds geen schoolgebouw. Het is gewoon niet licht genoeg voor
een school. Het is meer beton dan glas.” Respondent 6 zegt echter het volgende: “Ik weet nu dat het
iets met onderwijs te maken heeft, volgens mij iets van onderzoek naar ICT. Dat klopt wel met hoe het
eruit zou zien. Het gebouw ziet eruit zoals onderwijsgebouwen zoals ik ze hier in Utrecht ook zie. In de
Uithof zie je ze ook zo liggen in een groene omgeving.” Voor respondent 3 draagt het beeld dat hij
van de Uithof heeft, juist niet bij aan zijn associatie met een academie: “Ik zie het nu ook wel terug in
het plaatje; er kunnen veel studenten in. Maar meestal denk ik bij gebouwen voor de studie aan heel
veel gebouwen bij elkaar en hier lijkt het er maar een te zijn. Ik ben de Uithof gewend.” Naast de link
naar ICT en academie worden er ook een paar keer uitspraken gedaan als “Het rare is dat als ik dit
plaatje zie, ik me niet meer kan herinneren wat het is. Ik heb nog steeds het idee dat het een flat is of
bedrijf.” (respondent 2)
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Wat betreft de boodschap die de gemeente met het plaatje zou willen overbrengen, zegt respondent
5: “Dat ze veel aan scholing doen; niet alleen basis- en middelbaar onderwijs, maar dat ze ook een
college voor ICT hebben.” Verder worden er boodschappen genoemd die meer gericht zijn op de
omgeving waarin de Academie voor ICT staat: “De boodschap zou kunnen zijn dat het in een groene
omgeving staat, midden in de natuur. Dat valt me wel direct op. Ik vind het gebouw er niet heel
spectaculair uitzien,” (respondent 2) “Dat je kan studeren in een rustige omgeving,” (respondent 3)
en “Dat het een moderne stad in het groen is, dus met rust en ruimte.” (respondent 8)
Vervolgens vertel ik de respondenten dat deze afbeelding geselecteerd is bij het andere hoofdthema:
ICT. Ter controle vraag ik of zij dit terugzien in het plaatje. Respondent 1 merkt op: “Het is wel een
heel strak gebouw, met die rechte vormen, dus dat past wel bij ICT. … Maar of het dan perse voor ICT
moet zijn… Dat hoeft niet natuurlijk.” Een uitspraak van respondent 7 is: “Ik zie de relatie met ICT
helemáál niet. Het zou ook nog steeds een parkeergarage kunnen zijn,” en respondent 8 geeft aan
dat hij ICT zelf heel anders zou hebben weergegeven: “Dan zou ik duidelijker een school tekenen en
dat je door de ramen allemaal pc’s ziet staan, of mensen die daar bezig zijn.”
Op de vraag of ICT in de rest van het stripboek opgevallen is en hoe, worden antwoorden gegeven als
“Ja, wat moderne technologie viel me wel op, zoals de moderne telefoontjes. Dat is niet echt
gebruikelijk in de Suske en Wiskes die ik vroeger las. En dat ze even op internet gingen. Maar als je zo
ICT wil profileren… Dan zou ik ze toch even door een zaal laten lopen met allemaal computers.” Ook
respondent 7 geeft op deze manier aan dat zij ICT zelf anders zou hebben weergegeven. Respondent
6 aan het woord: “Nee, helemaal niet. Als dat het hoofdthema is… Dit is het enige plaatje dat me
bijgebleven is. En dat komt ook doordat ik wist dat je me dit plaatje had laten zien; daarom heb ik er
op gelet, ik heb gekeken wat het was. … Ik zou verwachten dat ze dan ook wat modernere dingen
door de lijn van het verhaal hadden verweven.”
Afbeelding 3

Het verhaal waar de twee afgebeelde figuren onderdeel van uitmaken is de respondenten duidelijk
geworden na het lezen van de strip; de boosaardige rentmeester vertelt Lambik in zijn droom dat zijn
sleutel van een schat is. Wat betreft de omgeving weten de respondenten nu dat het zich afspeelt in
de stad Zoetermeer: “Ik weet dat het een oudere stad is, dat het niet van nu is,” zegt respondent 1.
Respondent 3: “Ik denk dat dit de oude stad van vroeger is, uit de 18e of 19e eeuw, en dat het er toen
nog heel rustig was.” Respondent 2 krijgt door de afbeelding het idee dat Zoetermeer vroeger een
verlaten dorp was. Over het feit dat Zoetermeer, en niet een Belgische stad is weergegeven – wat
wel een aantal keer geopperd werd in het eerste deel van het interview – worden uitspraken gedaan
als “Het is niet meer Zoetermeer geworden,” (respondent 7) en “Ik zou dit nooit associëren met
Zoetermeer.” (respondent 8)
Wat betreft de boodschap die de gemeente over zou willen brengen met dit plaatje, zeggen
respondent 4, 6 en 8: “Dat de stad oude delen heeft,” “Dat het een historie en een historisch karakter
heeft,” en “Dat Zoetermeer een heel lang verleden heeft.” Andere mogelijke boodschappen zijn
“Misschien te laten zien dat Zoetermeer nu veel mooier is dan vroeger,” (respondent 2) en “Misschien
hoe goed Zoetermeer zich tegenwoordig heeft ontwikkeld?” (respondent 3) De gevoelens die de
historische component van Zoetermeer oproept, zijn te omschrijven als “Het krijgt wel meer smoel,
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meer karakter,” (respondent 6) en “Dit heeft mij wel op een ander been gezet voor Zoetermeer.”
(respondent 7) Daarbij vragen respondenten zich wel af wat ze precies aantreffen als ze naar
Zoetermeer zouden gaan. Zo zegt respondent 7: “Dit ziet er hartstikke leuk uit. Maar dan verwacht je
ook wel zo’n hele omgeving, en als dat niet zo is dan is het snel klaar.”
Op de vraag of het thema historie verder in het stripboek is teruggezien, antwoordt respondent 6:
“Ja, ook omdat het verhaal zich daar omheen afspeelt. Ze maken wel leuk gebruik van het historisch
persoon.” Respondent 4 verwijst naar “Kasteel Palenstein” en respondent 1 naar “die watertoren
natuurlijk en een ander gebouw, een soort kerkje. Er waren nog wel een paar gebouwen waarvan ik
echt zag dat het oude gebouwen waren.” Ook wordt er verwezen naar informatie achterin, zoals de
rol die Zoetermeer gespeeld heeft bij het ontzet van Leiden.
Afbeelding 4

Na het lezen van het stripboek maken de respondenten opmerkingen als: “Wiske wordt inderdaad
ontvoerd en het klopt ook dat het Suske is die er achteraan rent,” (respondent 8) “Ik las in de
informatie op het einde dat Zoetermeer ontstaan is en zo heet omdat het naast het Zoetermeer lag.
Toen dacht ik wel aan het water op deze afbeelding, maar ik denk dat dat het toch niet is, omdat het
er wel klein uitziet,” (respondent 4) en “Nu weet ik dat het geen pretpark is, maar gewoon een vijver
met bootjes.” (respondent 6)
Wat betreft de boodschap die de gemeente mogelijk met deze afbeelding zou willen overbrengen,
worden antwoorden gegeven als “Dat ze mogelijkheden tot vermaak hebben in een groene
omgeving,” door respondent 1, “Dat je net buiten de stad, maar wel dichtbij de bewoonde wereld,
rust kan vinden in de natuur,” zegt respondent 3, “Het geeft aan dat ze het ook heel belangrijk vinden
om groen en parken binnen de stad te hebben,” aldus respondent 5 en “Dat er een hoop leuke,
spannende dingen te beleven zijn in de recreatieve sfeer.” (respondent 8) Wat betreft het gevoel dat
de ondervraagden bij de stad krijgen door de afbeelding, wordt door respondent 5 de volgende
uitspraak gedaan: “Het groen vind ik alleen maar fijn. Het lijkt me afschuwelijk om een stad te hebben
zonder of met nauwelijks groen. Dat is ook een veelgehoorde klacht, dat mensen vinden dat ze te
weinig groen in hun wijken hebben.” Respondent 7 aan het woord: “Ik heb de indruk dat je daar wel
ontspannen op een handdoekje bij het water kan liggen. Dat lijkt me wel aangenaam. … Maar het
valt me wel op dat je in het stripboek alleen maar de hoofdpersonen ziet en dat nooit andere mensen
zichtbaar zijn. … Het geheel straalt geen gezelligheid uit, helemaal niet.” Tot slot zegt respondent 8:
“Dit soort faciliteiten met trapfietsen zijn wel lollig voor mensen met kleine kinderen. Er zullen wel
veel mensen met kleine kinderen in Zoetermeer wonen.”
Vervolgens stel ik ter controle de vraag of de respondenten het thema groen terugzien in de
afbeelding. “Ja, dat zie ik duidelijk terug,” zegt respondent 2. “Ja, heel goed zelfs,” aldus respondent
4. En respondent 7 deelt mee: “Ja, dat vind ik wel. Dit is lekker groen en buiten, maar ik vind dat je
ergens ook moet laten zien dat het in de buurt van de stad is. Het kan ook zo zijn dat je een uur moet
rijden voordat je hier bent en dan heeft het eigenlijk weinig met Zoetermeer zelf te maken.”
De volgende citaten hebben betrekking op de mate waarin het thema de respondenten in de rest van
het stripboek is opgevallen: “Ja, ik vind dat je het veel terugziet. Ook in afbeelding 5; water met groen
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en boompjes. Het is iets wat steeds terugkomt ja,” spreekt respondent 1. Respondent 7 zegt: “Ik vind
dat het groen dat ik heb gezien uitstraalt dat het heel strak is; daardoor vind ik het geen ‘gezellig’
groen. Maar ze laten wel zien dat er groen is ja. En de ruimte vind ik wel iets dat ze laten zien; ze
hebben blijkbaar ruimte voor groen en water.” Respondent 8: “Ik heb her en der van die strakke
bomenrijtjes gezien. Maar parken… Het is me niet heel erg opgevallen.”
Afbeelding 5

Als de respondenten gevraagd wordt of zij andere dingen zien op de afbeelding, wordt voornamelijk
geantwoord dat men nu weet dat de toren inderdaad een watertoren is. Verder vragen een aantal
respondenten zich af of de zaken die zij op de afbeelding zien misschien verband houden met andere
plaatsen die zij in het stripboek hebben teruggezien.
Wat betreft de boodschap die de gemeente met dit plaatje zou willen overbrengen, wordt verwezen
naar de combinatie van oude en nieuwe gebouwen, vaak gekoppeld aan de groene omgeving.
Respondent 5 merkt hierover op: “Dat om het oude een nieuwe stad is gebouwd; historie en
nieuwbouw zijn gecombineerd.” Een andere respondent, nummer 7, zegt: “Dat je wilt laten zien dat
je oud en nieuw prima kan integreren; dat je dan wel een mooi beeld overhoudt. Want het mooie is
dat je wel groen houdt en water is ook altijd rustgevend. … Dat er ondanks de oude elementen, toch
een moderne woonsfeer is.” Verder zegt respondent 8 hierover: “Dat er een mooie nieuwe wijk is,
maar wel in het groen. Ze willen de suggestie van een ouderwetse uitstraling wekken, gecombineerd
met nieuwe luxe.” Bij het oude wordt voornamelijk verwezen naar de watertoren, bij het nieuwe
naar de gebouwen rechts van de toren alsook het groen en water in de omgeving. Respondent 3 ziet
een combinatie van wonen en werken in het plaatje terug: “Hier valt wel op dat wonen en werken
dicht bij elkaar liggen. En dat als je een stuk van de bewoonde wereld af bent, je toch rustig kan
ontspannen in een parkje.” Dit beeld van Zoetermeer roept gevoelens op als “Hierdoor denk ik wel
dat het een mooie stad is,” (respondent 4) “Ik vind het prima dat oud en nieuw gecombineerd worden
en het is ook slim; mensen willen ook graag iets dat van vroeger is,” (respondent 5) en “Het aanzicht
is niet slecht; maar dan moet het binnen de stadsmuren wel gezellig zijn en dat kan je niet zien. … In
Frankrijk heb je ook van die dorpen, waarbij ze ouderwetse muren en poorten hebben gemaakt. Als je
daar naar binnen gaat, zijn er kronkelende weggetjes, waardoor je de indruk krijgt dat het al heel oud
is, met her en der een plein en terras. Dan is het echt leuk, maar ik ben eigenlijk bang dat dat in
Zoetermeer niet het geval is.” (respondent 8)
Als ik vertel dat deze afbeelding bij het thema wonen hoort, wordt er verschillend gereageerd.
Respondent 2 zegt bijvoorbeeld: “Ik zie maar één huisje, en verder dat het veel groen bevat als goede
woonvoorziening,” terwijl respondent 4 als antwoord “Ja, ik zie dat thema goed terug door alle
huizen op de achtergrond,” geeft. Als ik respondent 6 aan het woord laat, zegt hij: “Wonen?! Nee,
nee. Ik vind dit nog steeds meer een kantoor met een fabriek. De boerderij of het woonhuis links is het
enige huis wat op de afbeelding staat.” Respondent 7 ziet het thema wel terug in de afbeelding: “Ja,
ik dacht ook gelijk dat het een woongedeelte was. En als je dan zo’n uitzicht hebt, dan is dan niet
verkeerd.”
In de rest van het boek zijn de mogelijkheden om te wonen en de woonvoorzieningen niet echt
opgevallen: “Nee, dat heb ik niet echt duidelijk teruggezien.”, zegt respondent 1. En respondent 8
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meldt hierover: “Het is me niet speciaal opgevallen. Als woonvoorziening heb ik wel een
winkelcentrum gezien. Maar dat hoort inherent bij wonen.”
Afbeelding 6

Wat betreft deze afbeelding worden nu aanvullingen gedaan als “Het vat eigenlijk mijn beeld van
Zoetermeer samen: een moderne, hippe stad, maar wel met water en groen,” door respondent 1,
“Dat het wel echt een aangelegde stad is,” door respondent 2 en “De gebouwen zijn voor mij nog
steeds kantoren. Ik weet nu dat deze stad in de Randstad ligt, waardoor het aantrekkelijk is voor
bedrijven. Het ziet er verder modern uit,” zegt respondent 3. Respondent 6 voegt toe: “Het past nu
meer in het verhaal, dat ze die man proberen te pakken.”
Als het gaat over datgene wat de gemeente mogelijk zou willen vertellen met de afbeelding, zegt
respondent 3: “Dat ze een nieuw, stijlvol kantorenpark hebben, maar waar werk en natuur wel dicht
bij elkaar liggen.” Respondent 6: “Ik denk dat ze hier vooral het contrast tussen oud en modern willen
weergeven. Dat ze beide hebben.” Respondent 7 aan het woord: “Het is een rustige omgeving, waar
bedrijven door aangetrokken kunnen worden.” En respondent 8 denkt dat het doel van de makers het
“Laten zien dat stadsvernieuwing heel mooi kan zijn,” is.
Deze afbeelding is niet gekoppeld aan een van de vijf thema’s, maar is geselecteerd vanwege het feit
deze op de omslag staat. Als controlevraag wordt dan ook niet ‘Nu je van het thema afweet, zie je dit
dan terug in de afbeelding en hoe?’ gesteld, maar ‘Welke van de vijf thema’s zie je terug in deze
afbeelding en hoe?’. Een greep uit de antwoorden die hier op worden gegeven: “Ik zie het groen
terug door de bomen. De gebouwen daarachter zou ik niet zo snel met wonen associëren, maar meer
met bedrijven. Leisure zou je terug kunnen zien door het trappetje naar het water, waardoor je het
idee kan krijgen dat je het water in kan. En ook doordat je op de kade rond kan lopen en je kan
vermaken. Historie zie ik verder niet terug; de gebouwen zijn ook modern,” aldus respondent 1.
Respondent 3: “Ik zie hier eigenlijk vooral bedrijvigheid in terug. Vrijetijdsbesteding zie ik niet echt en
historie ook niet, want het is allemaal modern. Op zich zie je wat groen, maar dat valt niet echt op,
dat is best logisch eigenlijk. En ICT… Ik zie meer bedrijvigheid. En wonen zie ik helemaal niet terug.”
Respondent 5 veronderstelt het volgende: “Het zou dan denk ik het meeste met ICT te maken kunnen
hebben. Dat je bedrijven op de achtergrond ziet. Historie zie ik terug in dat manneke. Groen is wel
heel vergezocht in één boom… Nee, ik vind niet dat je hier echt de vijf thema’s uit kunt halen.”
Respondent 7 aan het woord: “Historie nee, ICT nee. Vrijetijdsbesteding ook niet. Ja, die skihal, die
zou hier achter kunnen staan, maar hier op de voorgrond ga je ook niet met een handdoekje liggen. Ik
zie hooguit het bedrijfsleven terug. Dat is dan misschien die ICT-kant, maar ik vind dit niet typisch ICT.
En wat betreft het groen is het allemaal zo stenig en die boompjes zijn zo gestroomlijnd dat het bijna
geen natuur meer is. Dat is niet mijn stijl.”
5.2.3 Het stripboek

Nadat in het eerste deel van het interview al gekeken is naar een van de verwachtingen bij de
gemeentebrochure, wordt in het tweede deel ingegaan op de overige twee onderzochte
verwachtingen. Na het lezen zijn de eerste indrukken van de respondenten: “Ik vond het echt leuk
om te lezen, het was een leuk verhaal. Ik vind het leuk gedaan,” (respondent 4) “Het is een leuke
poging,” (respondent 6) “Het verhaal is wel grappig, het leest lekker.” (respondent 7) Vervolgens
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worden er wel allerlei opmerkingen gemaakt met betrekking tot de informatievoorziening, de
combinatie van het stripverhaal met de tekst achterin en de mate waarin men het gevoel heeft de
stad echt beleefd te hebben in het stripboek:

“Ik vond het wel een beetje opgedrongen eigenlijk; het is wel echt
duidelijk om de stad te promoten. Het is wel leuk verwerkt en ik vind
het ook niet storend, maar het is wel opvallend. En ik concentreer me
toch meer op het verhaal dan op de context, dus dan vraag ik me dingen af
als ‘Oh, wat voor een gebouw was dat dan precies?’” (respondent 1)

“Ik merkte wel dat ik bij de strip niet heel erg keek naar de
omgeving, maar vooral naar de tekst, de personages en wat er
gebeurde. Je leest eigenlijk zo snel, dat je die beelden op de
achtergrond niet ziet. … Bij het stripverhaal moet je de
informatie meer zelf zoeken, waar je snel overheen kijkt,
omdat je het verhaal wilt volgen. Ik heb de informatie meer
gehaald uit de tekst achterin, daar wordt het echt duidelijk
per kopje uitgelegd. Je hebt de tekst er wel echt bij nodig.”
(respondent 2)

“Ik weet nog steeds niet of een
stripverhaal een goede manier
is om een stad in naar voren te
brengen. Want na het stripje zat
nog wat tekst en daar leer je in
mijn ogen toch wel meer van.”
(respondent 4)

“Je ziet in het stripverhaal wel plaatjes van
allerlei plekken, maar je weet niet hoe het er
precies uitziet. In de realistische foto’s achterin
zie je dat wel terug. Ik heb toch echt de meeste
informatie gekregen uit die foto’s en de lap
tekst

erbij.

Het

stripverhaal

is

niet

echt

overzichtelijk, het springt van het een over op
het ander. Het stripverhaal is op zich wel een
leuke aanvulling, maar misschien is het handiger
om eerst de tekst te geven, zodat je weet waar je
echt op moet letten in de strip.” (respondent 3)
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“Ik betrap mezelf erop dat ik in het stripverhaal alleen de ballonnetjes ga lezen. Dan
weet ik ook meteen weer waarom ik strips niet leuk vind; ik vind die combinatie van
tekst en plaatjes niets. … Ik haal meer informatie uit de tekst achterin. Dan krijg je
gewoon een gestructureerd verhaal over Zoetermeer; dat lees ik dan door en dan weet
ik het ook. Bij zo’n strip moet ik ook een heleboel dingen lezen die niet relevant zijn.
In dit geval weet ik gewoon dat ik informatie wil over Zoetermeer en dat wil ik dan
ook graag kort en bondig krijgen à la reisgids. … Voor mij is de strip veel complexer
qua informatie dan de tekst erachter. … Ik vraag me af of je dit stripverhaal moet
gebruiken om die vijf kernpunten over te brengen. Volgens mij moet je het dan veel
minder complex maken; een kortere strip, meer direct gericht op de punten waar het
over gaat.” (respondent 5)

“De strip maakt wel beeldend, maar of ik het daardoor heb kunnen beleven
dan ik een brochure… Ik weet het niet. … En op een bepaald moment gaat het
me irriteren dat dingen er met de haren bij worden gesleept. Het heeft dan
geen functie in het verhaal, het is te gedwongen. … Het is al sluikreclame,
maar ik denk dat het handiger is als het nog sluikser gaat. Als het er nog
wat meer natuurlijk in wordt verweven, is het denk ik effectiever.”
(respondent 6)

“Ik vind het wel meevallen hoe erg Zoetermeer in het boek
wordt geprofileerd, dat doen ze wel slim. … Door een strip
ga je wel iets meer kijken, maar toch wordt je aandacht heel
snel

getrokken

door

het

verhaal,

waardoor

je

de

achtergrond vergeet. Dan vind ik, dat als het de bedoeling
is dat je je profileert, er nog wel iets krachtiger gebruik
kan

worden

gemaakt

van

de

achtergrond.

Ze

laten

bijvoorbeeld een mooie oude kerk zien, maar ga die dan ook
in; doe wat met de omgeving! In die zin vind ik de strip
niet heel versterkend voor het mooie beeld dat je van de
stad krijgt.” (respondent 7)

“Ik denk dat die pagina’s achterin ook wel nodig zijn, want als je die er niet in
zou doen, dan blijven bepaalde dingen misschien onduidelijk voor sommige
mensen.” (respondent 8)
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Op de vraag of de respondenten denken dat ze het stripboek gekocht zouden hebben als ze er vanaf
hadden geweten, wordt ‘nee’ geantwoord: “Ik koop sowieso geen stripboeken en het zou me
waarschijnlijk ook niet opvallen dat het van de gemeente Zoetermeer is,” zegt respondent 3.
Respondent 4 geeft als reden dat ze het stripboekje niet gekocht zou hebben: “Ik heb niet zoveel met
Zoetermeer te maken,” en respondent 6 zegt: “Het is promotiemateriaal; dan zou ik het nooit kopen.
Als je die boodschap wilt uitdragen, moet je maar zorgen dat het bij mij komt, in plaats van dat ik het
moet kopen. En ik koop sowieso geen Suske en Wiskes meer.” Als respondent 7 aan het woord komt,
verkondigt deze: “Ik zou het alleen gekocht hebben als ik al plannen had om naar Zoetermeer te
gaan.”
Daarnaast geven de respondenten aan wat zij denken dat ze met het stripboek zouden doen als zij
het toch in hun bezit zouden hebben. Vrijwel alle respondenten denken het stripboek te bewaren:
“Het is toch een stripboek; dat ga je niet weggooien toch?”, stelt respondent 1. Respondent 5 en 6
zeggen hierover: “Ik zou het bewaren, al was het maar voor kinderen die een stripje willen lezen,” en
“Ik zou het bewaren bij mijn stripverzameling.” Daarnaast wordt een aantal keer door respondenten
gezegd dat zij denken dat ze het stripboek door zouden geven: “Ik denk dat ik het door zou geven, om
te laten zien hoe de gemeente dit heeft gedaan, omdat ik het wel een hele leuke manier vind,” vertelt
respondent 2. Respondent 8 aan het woord: “Ik gooi niet zo snel een boek weg. Ik zou het aan
iemand geven, of naar een tweedehands winkel brengen voor de liefhebber.” Over het eventueel zelf
herlezen van de strip wordt een uitspraak gedaan als “Als ik een keer zin heb zou ik het misschien wel
weer opnieuw lezen,” (respondent 1) maar hierop wordt voornamelijk ontkennend geantwoord. Een
uitgesproken voorbeeld hiervan is een citaat van respondent 3: “Eén keer lezen vind ik wel genoeg. Ik
weet niet eens of ik het wel gelezen had als ik het stripboek buiten dit onderzoek om had gekregen.”
Als gevraagd wordt of de respondenten denken dat ze een soortgelijk stripboek over hun eigen stad
Utrecht zouden kopen en wat ze hiermee zouden doen, worden onder andere de volgende
antwoorden gegeven: “Ik weet niet of ik het echt zou kopen, maar als ik het ergens zou zien liggen
zou ik het wel lezen. … Als ik het zelf in mijn bezit zou hebben, zou ik het in ieder geval bewaren en
niet weggooien. En misschien zou ik het nog even doorgeven aan mijn huisgenoten.” (respondent 3)
Respondent 4 antwoordt: “Ja, ik denk het wel. Dan zou ik toch wel benieuwd zijn hoe onze gemeente
het zou doen. Omdat ik Utrecht goed ken, zou ik het wel willen lezen ja.” Tot slot zegt respondent 7:
“Ja, dat zou ik dan weer wel kopen en misschien ook om aan iemand te geven. Suske en Wiske
hebben toch een soort allure en dan lopen ze door jouw stad en dat is heel herkenbaar. Het lijkt mij
het leukste om aan Utrechters zelf te geven, tenzij mensen bijvoorbeeld zitten te twijfelen of ze hier
willen komen wonen ofzo.”
Tot slot zeggen de respondenten over de keuze voor Suske en Wiske onder andere het volgende:
“Het is wel slim dat ze voor Suske en Wiske hebben gekozen, want ik denk wel dat het een strip is die
iedereen, van jong tot oud, aanspreekt. Ik ben zelf natuurlijk nu ook al 21, maar toch denk ik ‘Suske
en Wiske, leuk, dat wil ik wel even lezen’ en ik denk dat bijvoorbeeld mijn vader van in de vijftig dat
ook zou denken. Maar het is geen uitzondering, andere strips zouden die potentie ook wel kunnen
hebben. Maar Suske en Wiske is wel heel bekend,” (respondent 1) “Goed, omdat iedereen het kent.
En het doet ook denken aan vroeger. Maar ik zie Suske en Wiske niet als het beste stripboek,”
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(respondent 2) en “Ik weet niet zo goed hoe het bij de moderne jongeren valt, maar voor ons
volwassenen is het natuurlijk heel herkenbaar.” (respondent 7)
Nadat in dit hoofdstuk de data besproken zijn die relevant geacht worden voor de beantwoording
van onderzoeksvraag 3a en 3b, zal in het volgende hoofdstuk verder worden gegaan met de analyse
van deze data. Zo zal uiteindelijk een antwoord op de onderzoeksvragen geformuleerd kunnen
worden.
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Hoofdstuk 6
de denderende data-analyse
van de interviews
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Nadat de relevante data uit de interviews behandeld zijn, zal in dit hoofdstuk verder worden gegaan
met de analyse ervan. De eerste vijf paragrafen zijn ingedeeld naar de thema’s die de gemeente
Zoetermeer getracht heeft in het stripboek te verwerken en waar de lezers bepaalde connotaties bij
zouden moeten krijgen: leisure, ICT, historie, groen en wonen. Zo zal per thema gekeken worden of de
beoogde connotaties daadwerkelijk opgeroepen worden in zowel de daarbij behorende afbeelding,
alsook in het stripboek in het geheel. Ook wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen het moment
waarop de respondenten nog geen weet van het thema hebben en wanneer ik hen hier wel van op de
hoogte heb gesteld. Het schema wat hieruit geformuleerd kan worden – zoals eerder weergegeven in
de bespreking van mijn onderzoeksinstrumenten – is voor het overzicht onderaan elke paragraaf
ingevuld weergegeven. In paragraaf 6.6 komt vervolgens de analyse van de afbeelding van de
voorkant aan bod, waarbij gekeken wordt welke van de vijf thema’s de respondenten hierin terugzien.
In 6.7 worden de patronen besproken die ik heb gevonden in de tekens die de respondenten zien en
de betekenissen die zij hieraan geven. Ook zal in dit hoofdstuk, in paragraaf 6.8, gekeken worden of
het stripboek wel of niet tegemoet komt aan drie verwachtingen die de gemeente bij het stripboek
heeft. Een conclusie waarin de onderzoeksvragen 3a en 3b beantwoord worden, vormt de afsluiting
van het hoofdstuk. Tot slot moet opgemerkt worden dat in het gehele hoofdstuk van de data-analyse
gekeken zal worden naar mogelijke opmerkelijke verschillen tussen de ondervraagde jongeren en
ouderen.

6.1 Hoofdthema leisure
Voordat de respondenten het stripboek gelezen hebben werd hen in het eerste deel van het
interview gevraagd wat zij op de afbeeldingen zien. Uit de antwoorden die hierop gegeven zijn kan
met betrekking tot de afbeelding bij het thema leisure een basisbetekenis of denotatie geformuleerd
worden als ‘een snel skiënd mannetje en een ander mannetje op een skipiste die zich binnen
bevindt’. De tekens die duiden op een skiër, sneeuw en piste dragen aan elkaar bij en aan het
totaalplaatje; verschillende tekens worden duidelijk met elkaar gecombineerd om betekenis te
kunnen geven. Zo wordt de skiër gecombineerd met de sneeuw, waardoor respondenten de indruk
krijgen dat dit zich op een skipiste afspeelt. Dat de skiër hierbij in het oog springt, kan vanuit mijn
semiotische analyse verklaard worden door zijn centrale positie en kleurcontrast met de felle
achtergrond. Wat betreft het feit dat de piste zich binnen bevindt, is opmerkelijk dat dit niet alleen
voortkomt uit zichtbare tekens als een muur en een dak – al zien twee respondenten in het eerste
deel van het interview geen muur, maar een soort baan – maar ook door het ontbreken van tekens:
tekens die zouden kunnen duiden op buitenlucht. Het feit dat twee respondenten in eerste instantie
geen muur in de afbeelding terugzien, zou ik vanuit mijn semiotische analyse verklaren doordat er
vrijwel geen gebruik is gemaakt van details, waardoor het gele vlak niet meteen getypeerd wordt als
een muur, en het kleurgebruik, aangezien het felle geel mij geen kleur lijkt die meteen tot de
connotatie van een muur leidt. Op de vraag wat de gemeente met deze afbeelding zou willen
vertellen, wordt op allerlei manieren gerefereerd naar de recreatiemogelijkheden van Zoetermeer.
Dit sluit sterk aan op het thema leisure.
Als de respondenten in het tweede deel van het interview gevraagd wordt wat hen na het lezen van
het stripboek is bijgebleven en opgevallen met betrekking tot Zoetermeer en wat de kwaliteiten
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zouden zijn, wordt zonder uitzondering gewezen op de recreatiemogelijkheden. Daarbij wordt
regelmatig naar de voorzieningen op het gebied van sport verwezen, zoals de mogelijkheden om te
skiën en muur te klimmen. Ook het Stadshart met de winkels wordt geregeld genoemd. Verder
worden plaatsen in de buitenlucht aangekaart, zoals het strandje, het recreatiemeer en een park.
Vervolgens zijn de respondenten op de hoogte gesteld van het feit dat de gemeente vijf thema’s als
basis voor zijn identiteit heeft genomen en geprobeerd heeft in het stripboek te verwerken. Als ter
controle gevraagd wordt of zij het hoofdthema leisure inderdaad terugzien in de afbeelding, wordt
bevestigend geantwoord.
Het thema blijkt voor de ondervraagden logischerwijs ook terug te komen in de rest van het
stripboek als tot slot deze vraag ter controle gesteld wordt. Wat hierbij opvalt, is dat de jongeren in
hun antwoord duidelijk naar bepaalde plaatsen verwijzen, zoals de klimmuur en de waterfietsen,
terwijl ouderen niet meer precies aan kunnen geven welke plaatsen zij in het boek hebben
teruggezien die zij koppelen aan het thema. Een verklaring vanuit de persoonlijke achtergronden van
de respondenten zou kunnen zijn dat de twee groepen in leeftijd verschillen, waarbij jongeren meer
vrije tijd te besteden hebben en nog allerlei ervaringen zouden willen opdoen die ouderen mogelijk
al hebben. Daarbij zou het zo kunnen zijn dat een aantal van de genoemde voorzieningen, zoals
SnowWorld en de klimmuur, meer gericht zijn op jongeren dan op ouderen als doelgroep.
In onderstaand schema is de analyse met betrekking tot het thema leisure in globaal weergegeven.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het moment waarop de respondenten nog niet op de
hoogte zijn gesteld van het thema waarbij de afbeelding geselecteerd is (zie alinea 1 en 2 van deze
subparagraaf), en als dit wel bekend is (alinea 3 en 4). Daarbij is zowel gekeken of dit thema
terugkomt in de betreffende afbeelding, als in het stripboek als geheel. Hierbij worden de volgende
antwoordcategorieën gehanteerd: ++ (de connotaties van de acht respondenten komen zeer goed
overeen met het thema en de beoogde connotaties) , + (goed), +/- (een beetje), - (slecht) en -- (zeer
slecht).

Afbeelding
Stripboek

LEISURE
Als het thema nog niet bekend is
++
++

Als het thema bekend is gemaakt
++
++

6.2 Hoofdthema ICT
De denotatie die de respondenten bij deze afbeelding hebben luidt als volgt: ‘een gebouw in een
groene omgeving’. Niet geheel verrassend is dat de groene kleur en de tekens gras, boom en struiken
voor alle respondenten duiden op iets van een natuurlijke omgeving. Bij het gebouw, de Academie
voor ICT, hebben de respondenten daarentegen vele verschillende connotaties; de tekens in de
afbeelding worden verschillend geïnterpreteerd. De banen in het gebouw kunnen leiden tot de
connotatie van een galerijflat, de grootte kan zorgen voor de connotatie van een kantoor, de
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verticale lijnen en donkere kleur onderin tot een parkeergarage. Ook hebben meerdere
respondenten een connotatie van een ziekenhuis. Opmerkelijk is dat deze connotatie alleen bij
ouderen voorkomt. Vanuit de interpretatieve benadering zou dit verklaard kunnen worden uit hun
persoonlijke achtergrond en omgeving: de ouderen leven langer dan de ondervraagde jongeren en
het is aannemelijk dat zij meer met ziekenhuizen te maken hebben (gehad) dan de jongeren. Een
keer wordt de link gelegd naar een school, maar hier wordt door de desbetreffende respondent snel
op teruggekomen. De tekens in het gebouw zouden toch niet kunnen duiden op een school. Ook
blijkt uit het gevoel dat respondent 7 heeft bij het gebouw – het straalt voor haar zowel iets
betrouwbaars als engs uit – dat niet alleen tussen meerdere respondenten verschillende connotaties
en gevoelens aanwijsbaar zijn, maar ook binnen één respondent. Tekens in de afbeelding kunnen
blijkbaar tot verschillende, contrasterende gevoelens leiden. Duidelijk is dat de connotatie met een
academie, en dat op het gebied van ICT, niet wordt gelegd als voorafgaand aan het lezen van het
stripboek naar de afbeelding wordt gekeken.
Na het lezen van het stripboek wordt de ICT-sector vrijwel niet genoemd als gevraagd wordt wat de
respondenten is bijgebleven over de stad. Wel wordt er een aantal keer verwezen naar de scholingsen vooral bedrijfsmogelijkheden, maar deze onderwerpen komen zeker niet bij elke respondenten
ter sprake.
Als weer wordt gekeken naar de afbeelding, is nu wel bij een deel van de respondenten blijven
hangen dat het plaatje verband houdt met een soort academie. Toch wordt dit in het gebouw op de
afbeelding niet perse teruggezien; er zijn voor de respondenten niet veel tekens zichtbaar die op een
typische academie wijzen. Een aantal keer wordt de vergelijking gemaakt met de Uithof, dat
verklaard kan worden door de gedeelde factor ‘wonend in de stad Utrecht’ in de persoonlijke
achtergronden van de respondenten. Als bekend gemaakt wordt dat het een academie op ICT-gebied
betreft, zien de respondenten dit nog steeds helemaal niet terug. Vanuit de semiotische analyse van
de afbeelding kan dit verklaard worden door het ontbreken van details. Er lijken geen specifieke
tekens aanwezig te zijn die wijzen op een academie en op het thema ICT, waardoor het gebouw
allerlei verschillende connotaties oproept. Verder staat het gebouw op de achtergrond, in een
omgeving die gekenmerkt wordt door felle kleuren. De nadruk kan hierdoor meer op deze omgeving
komen te liggen, dat ook blijkt uit boodschappen die de gemeente volgens de respondenten over zou
willen brengen.
Ook in de rest van het stripboek lijkt ICT niet duidelijk over te komen op de respondenten als dit nog
ter controle gevraagd wordt. Opvallend hierbij is wel dat alle geïnterviewde jongeren zeggen dat zij
computers en internet in het stripverhaal hebben gezien, terwijl dit onder de ouderen minder wordt
genoemd. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de jongeren van tegenwoordig opgroeien met
computers en internet en hier meer gebruik van maken, waardoor dit element uit de strip hen meer
bijblijft dan ouderen.

Afbeelding
Stripboek

ICT
Als het thema nog niet bekend is
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Als het thema bekend is gemaakt
+/-

6.3 Thema historie
De denotatie die afgeleid zou kunnen worden uit de antwoorden van de respondenten zou ‘een oud
uitziende omgeving’ kunnen zijn. Dit sluit aan op het thema waarbij de afbeelding gekozen is. Verder
wordt gewezen op de twee mannetjes die met elkaar in interactie zijn. Het oude karakter ontleent de
afbeelding aan verschillende tekens. Er zijn meerdere participanten, zowel op de voor- als
achtergrond, die tekens bezitten die leiden tot deze connotatie. Zo wordt gesproken over de kleding
van het linker mannetje en de details van de huizen op de achtergrond. De relatief hoge mate van
gedetailleerdheid heeft op deze manier invloed op de betekenisgeving. De tekens in de kleding en de
huisjes worden af en toe gecombineerd met de ondergrond waarop de mannetjes staan en de kleur
waarin de afbeelding is weergegeven. Het kleurgebruik valt op en draagt dus ook bij aan het
ouderwetse beeld dat de respondenten bij het plaatje hebben. Verder wordt de sleutel in de
afbeelding wel opgemerkt door de respondenten, maar niet in verband gebracht met het oude
karakter. Ondanks de centrale plek op de voorgrond, het kleurcontrast met de achtergrond en het in
verhouding grote formaat, zijn de tekens die aansluiten op het thema historie juist rondom deze
gecentreerde participant te vinden. Verder kan opgemerkt worden dat ouderen bij het aangeven van
het oude karakter van de afbeelding vaak periodes noemen waarin zij denken dat de omgeving heeft
bestaan. Zo spreekt respondent 5 over “de 17e of 18e eeuw,” en respondent 6 en 7 over “de
middeleeuwen,”, al geeft respondent 7 aan dat het naar haar idee ook “nagemaakt uit de
middeleeuwen” zou kunnen zijn. Onder de geïnterviewde jongeren gebeurt dit veel minder, wat
vanuit het leeftijdsverschil verklaard zou kunnen worden door het hebben van minder kennis en
eventueel minder interesse in geschiedenis. Tot slot hebben respondenten connotaties als een
dorpje of stadje, waarbij meerdere keren door ouderen de link naar een Belgische plaats wordt
gelegd. Een mogelijke reden hiervoor is dat de ouderen meer reiservaring hebben dan de jongeren.
Nadat de respondenten voorafgaand aan het tweede deel van het interview het stripboek hebben
gelezen, zijn elementen met betrekking tot de historie van Zoetermeer hen redelijk bijgebleven. Het
verbaast voornamelijk ouderen dat de stad wel degelijk een geschiedenis heeft, wat hun gevoelens
positief beïnvloedt. Verder wordt regelmatig gesproken over het feit dat Zoetermeer uitgegroeid is
van dorp naar stad.
In de afbeelding zien de respondenten ook na het lezen van het stripboek nog steeds het oude
karakter terug. Hierbij springt nog wel iets in het oog met betrekking tot de boodschap die de
gemeente mogelijk zou willen overbrengen. Ouderen refereren hierbij naar het historische karakter
van de stad, terwijl jongeren ook denken dat de afbeelding bedoeld zou kunnen zijn om te laten zien
tot wat een moderne stad Zoetermeer zich ontwikkeld heeft. Dit zou ten eerste kunnen komen
doordat de ondervraagde ouderen meer interesse hebben in en waarde hechten aan historie.
Respondent 7 zegt hierover het volgende: “Historie is toch belangrijk. Daar profileren we ons op ten
opzichte van Amerika; die zijn hartstikke jaloers op ons.” Vanuit de interpretatieve benadering kan
daarbij gesteld worden dat alle ouderen er bewust voor hebben gekozen om in een stad als Utrecht
te gaan wonen, waarbij de historie van deze stad een rol gespeeld zou kunnen hebben.
Desalniettemin zou dit ook voor de jongeren kunnen gelden die op zichzelf wonen in Utrecht.
Waarom de moderne ontwikkeling van Zoetermeer door jongeren wel en door ouderen niet als
85

boodschap genoemd wordt, zou ten tweede te maken kunnen hebben met het feit dat jongeren
opgroeien in een tijd waarin op ruimtelijk gebied steeds meer ontwikkeld en vernieuwd wordt.
Daardoor zouden zij naar elementen uit de geschiedenis kunnen kijken als zijnde zaken die mogelijk
vernieuwd of vervangen worden ter verbetering van de situatie.
Al ter controle gevraagd wordt of het thema teruggezien is in het gehele stripboek, wordt verwezen
naar tekstjes uit het stripverhaal en de informatie achterin. Daarbij wordt voornamelijk aangekaart
dat Zoetermeer een rol heeft gespeeld in de bevrijding van Leiden en van dorp is uitgegroeid tot
stad. Verder wordt een aantal keer aangegeven dat het stripverhaal is vormgegeven rondom het
historische figuur de rentmeester, die onder andere wrok koestert tegen de inwoners van
Zoetermeer omdat zij zijn Kasteel te Palenstein afgebroken zouden hebben. Verder wordt er af en
toe verwezen naar gebouwen die de respondenten zij bijgebleven, zoals de watertoren en een
kerkje.

Afbeelding
Stripboek

HISTORIE
Als het thema nog niet bekend is
++
+

Als het thema bekend is gemaakt
++
+

6.4 Thema groen
Wat betreft de afbeelding die geselecteerd is bij het thema groen kan op basis van de antwoorden
uit het eerste deel van het interview een denotatie gegeven worden van ‘een groene omgeving met
water en bootjes’. Ook wordt er door de respondenten verwezen naar de personages in de
afbeelding; een meisje in slaap of bewusteloos in de armen van een gemeen uitziende man, met op
de achtergrond een jongetje of mannetje dat er achteraan lijkt te rennen. Regelmatig heeft men bij
het meisje en soms ook bij het jongetje de connotatie met Wiske en Suske, maar de nadruk van deze
analyse ligt op de manier waarop Zoetermeer weergegeven is. Het bootje en het water vallen over
het algemeen als eerste op. Voor het bootje kan dit vanuit de mate van opvallendheid verklaard
worden door de centrale positie op de voorgrond. Hierdoor is het bootje automatisch groot
weergegeven, waarbij gebruik gemaakt is van een dikke, zwarte omlijning. Zoals besproken in de
semiotische analyse van hoofdstuk 4 steekt het grote, witte vlak hierbij af tegen de omringende felle
kleuren. Wat betreft het water worden verschillende tekens genoemd; de kleur blauw, de golfjes,
spiegeling en opspattende waterspetters. Dit is opvallend door de redelijk felle kleur ervan, de plek
op de voorgrond en de oppervlakte dat het in beslag neemt. Verder valt het groen in de omgeving
op, dat voortkomt uit de bomen, struiken en het grasveld in de groene kleuren. Dat dit over het
algemeen genoemd wordt na het bootje in het water, kan vanuit mijn semiotische analyse uitgelegd
worden door de plaats op de achtergrond. Toch springt het wel in het oog door de felle, bijna
verzadigde kleuren die een groot deel van de afbeelding bedekken en afsteken tegen het
omringende blauw. Het plaatje in het geheel wordt regelmatig geassocieerd met een park, waardoor
in zowel de denotatie als connotaties het thema groen zit opgesloten. Tot slot kan wat betreft het
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huisje op de achtergrond opgemerkt worden dat hierbij veelal verwezen wordt naar de rode kleur
van het dak; blijkbaar is de rode kleur van een dak een typerend teken voor een huis.
Nadat het stripboek gelezen is, is het groen een deel van de respondenten bijgebleven, waarbij veelal
ook meteen verwezen wordt naar de grote hoeveelheid ervan. Door een ander deel van de
respondenten wordt het groen daarentegen helemaal niet opgemerkt.
In de specifieke afbeelding wordt de groenvoorziening wel nog steeds teruggezien na het lezen van
het stripboek. Ook in de mogelijke boodschap die overgebracht zou willen worden met de afbeelding
wordt veelvuldig verwezen naar de groenvoorziening. Tevens wordt er verwezen naar de
recreatiemogelijkheden van de stad. Dit komt voort uit de combinatie van groen en water met de
bootjes.
Als daarnaast ter controle wordt gevraagd of de respondenten het thema groen nu ook in de rest van
het stripboek hebben teruggezien, wordt niet door een deel, maar door de grote meerderheid
bevestigend geantwoord. Hierbij wordt niet heel specifiek verwezen naar bepaalde teksten of
afbeeldingen.

Afbeelding
Stripboek

GROEN
Als het thema nog niet bekend is
+
+/-

Als het thema bekend is gemaakt
++
+

6.5 Thema wonen
Wat betreft de afbeelding die gekoppeld is aan het thema kan de denotatie ‘gebouwen in een
omgeving van groen en water’ gegeven worden. Opvallend wat betreft de gebouwen is dat veel
respondenten in de toren een watertoren terugzien. Dit geldt voor alle ondervraagde ouderen en
voor een deel van de jongeren. De jongeren die hier een watertoren in terugzien, refereren daarbij
naar de watertoren die in Utrecht staat. Vanuit hun context zorgt het feit dat zij in Utrecht wonen er
blijkbaar (onder andere) voor dat zij een watertoren herkennen in de afbeelding. Geen van de
ouderen legt daarentegen een link naar de watertoren uit Utrecht; een verklaring voor het feit dat zij
er toch allen een watertoren in zien, zou kunnen zijn dat zij in hun leven meerdere watertorens in
verschillende omgevingen hebben waargenomen. Zo zien zowel ouderen als jongeren een
watertoren terug in het plaatje, maar kan dit uit verschillende achtergronden voortkomen. Bij het
gebouwtje links van de watertoren hebben respondenten de connotaties van een huisje of
boerderijtje, die voornamelijk volgen uit de bekende basisvormen ervan. Dit sluit aan bij het thema
wonen. De gebouwen aan de rechterkant van de toren worden echter lang niet door alle
respondenten in verband gebracht met woningen. Dit lijkt vooral te komen doordat respondenten
denken te zien dat de gebouwen één geheel vormen, wat zij blijkbaar niet gebruikelijk achten voor
woningen – al geeft één respondent juist aan hier een stadsmuur van woningen in te zien. Vanuit
mijn semiotische analyse is het zichtbare geheel te verklaren door het kleurgebruik, waarbij het wit
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van de muren en het grijs van de raampjes doorloopt. Verder zijn er vrijwel geen details zichtbaar
door de plaats ver op de achtergrond en de kleine omvang. De vormpjes van de daken en mogelijke
schoorstenen zouden op woningen kunnen duiden, maar ook deze zijn klein en zeer globaal
weergegeven. Zoals eerder in de analyse gesteld is, heeft het iets weg van een ruwe schets doordat
de lijnen hier en daar onderbroken zijn. Voor een enkele respondent zeggen deze tekens genoeg,
maar voor het merendeel niet. Verder blijken de gebouwen voor veel respondenten een moderne
uitstraling te hebben, waarbij verwezen wordt naar de witte kleur en wel zichtbare details zoals de
hoeveelheid raampjes. Hierbij hebben respondenten eerder de connotatie van kantoren of
fabrieken, dan van woningen. Ook het meest rechter gebouw wordt benoemd om zijn moderne
uitstraling. Verder wordt dit regelmatig als afzonderlijk gebouw besproken, als zijnde een apart
kantoor of ingang bijvoorbeeld, maar ook hier wordt vrijwel geen verband gezien met een
woonvoorziening.
In het tweede deel van het interview worden de woonvoorzieningen regelmatig opgemerkt. Daarbij
wordt voornamelijk gewezen op de diversiteit van het aanbod in woningen en de mogelijkheid om in
het groen te wonen.
Wat betreft de specifieke afbeelding blijken de beelden van de respondenten na het lezen van het
stripboek niet veranderd te zijn. In de boodschap die de gemeente met het plaatje over zou willen
brengen ligt daarnaast vaak de nadruk op de combinatie van oude en nieuwe elementen, regelmatig
gekoppeld aan de goede groenvoorzieningen, en minder op de functie wonen. Het oude wordt
vooral teruggezien in de watertoren. Vanuit de semiotische analyse kan gesteld worden dat dit te
maken zou kunnen hebben met het kleurgebruik, waarvan de gebruikte combinatie aan een
ouderwetse uitstraling zou kunnen bijdragen. Het nieuwe zien de respondenten terug in de hun in
ogen moderne gebouwen en aangelegde omgeving. Ook na de bekendmaking van het thema
herkennen nog steeds alleen die respondenten die vanaf het begin woningen dachten te zien, het
thema echt goed in de afbeelding. Andere respondenten zien wonen niet of nauwelijks terug, al
wordt er wel af en toe gewezen op de woonvoorzieningen die zichtbaar zijn zoals het water en het
groen.
Als tot slot ter controle gevraagd wordt of volgens de respondenten het thema in de rest van het
stripboek is teruggekomen, lijkt het hen niet erg opgevallen te zijn. Het opmerkelijke hierbij is dat de
woonvoorzieningen in eerste instantie na het lezen van het stripboek wel regelmatig werden
benoemd. Als de respondenten blijkbaar bewust gaan nadenken waar ze het thema dan precies in
terug hebben gezien, vinden zij het lastig om dit te benoemen en krijgen zij hierdoor het gevoel dat
het thema toch minder duidelijk terugkomt dan misschien aanvankelijk werd gezegd.

Afbeelding
Stripboek

WONEN
Als het thema nog niet bekend is
+/+/-
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Als het thema bekend is gemaakt
+/-

6.6 Thema’s in de afbeelding op de voorkant
De denotatie die afgeleid kan worden uit de antwoorden met betrekking tot de afbeelding op de
voorkant, luidt ‘een modern ogende omgeving’. Hier kan wat betreft de weergegeven personages
‘een rennend jongetje en meisje en een gemeen kijkend, ouderwets ogend mannetje’ aan
toegevoegd worden. Als het gaat om de omgeving, hebben de respondenten verschillende
connotaties. Het ‘grote gebouw’ op de achtergrond wordt benoemd waar vanuit de mate van
opvallendheid meerdere verklaringen voor kunnen worden gegeven. Zo staat de participant in het
centrum van de afbeelding, is het groot van omvang, redelijk gedetailleerd weergegeven en
contrasteert de kleur met de achtergrond. In de ogen van de meeste respondenten is het een
kantoor, maar ook wordt de relatie met een hotel (eventueel in een pretpark) gelegd. Het valt op dat
bepaalde tekens hier veelvuldig bij aangehaald worden, die ook bij zouden dragen aan de moderne
uitstraling van alle gebouwen. Zo wordt er vaak verwezen naar de hoeveelheid ramen die in de
gebouwen zitten. Daarnaast wordt meerdere keren de witte kleur van het grote gebouw aangestipt,
dat voor modern of nieuw zou staan. De respondenten die een hotel in het grote gebouw zien,
blijken opmerkelijk genoeg allemaal tot het ondervraagde groepje ouderen te behoren. Hun leeftijd
en daarmee samenhangende levensfase zouden factoren kunnen zijn die invloed hebben op hun
betekenisgeving; mogelijk zijn zij al meer in aanraking geweest met hotels voor privé- of zakelijk
bezoek dan de ondervraagde jongeren. Het feit dat één oudere de connotatie met een hotel heeft,
komt voort uit zijn beeld van het pretpark Disneyland. Ook dit heeft te maken met zijn persoonlijke
achtergrond; eens heeft hij een bezoek aan Disneyland gebracht, waar hij een bepaald beeld aan
over heeft gehouden.
In de boodschap die de gemeente over zou willen dragen met de afbeelding ligt ook weer de nadruk
op enerzijds de kantoren en bedrijvigheid en anderzijds het moderne karakter van de omgeving.
Deze aspecten zijn niet meteen in een van de vijf thema’s te plaatsen. Op de vraag welke thema’s de
respondenten terugzien in de afbeelding, vermelden alle respondenten dan ook bedrijvigheid,
ondanks dat dit niet een van de vijf thema’s is. Wel wordt een mogelijke link met het hoofdthema ICT
gelegd. Het andere hoofdthema leisure wordt af en toe teruggezien in het water en de weg die hier
langsloopt. Met betrekking tot het thema historie wordt een paar keer verwezen naar het historische
figuur op de voorgrond, maar andere kant ook dat de gebouwen en omgeving er niet oud maar juist
modern uitzien. Groen blijkt een beetje naar voren te komen door de bomen, maar anderzijds
springt de hoeveelheid groenvoorziening er niet uit. Het thema wonen wordt tot slot niet
teruggezien in de afbeelding.

6.7 Tekens en betekenisgeving in de zes afbeeldingen
Er vallen meerdere dingen op met betrekking tot de tekens die door de respondenten genoemd
worden en de manier waarop zij daaraan betekenis geven. Het eerste deel van het interview zal,
ondanks dat de respondenten verteld is dat zij het stripboek zouden moeten lezen als elk ander
willekeurig stripboek, een bepaalde mate van invloed hebben gehad op de manier waarop het
stripboek voorafgaand aan het tweede deel van het interview gelezen is. Zo gaf één respondent dit
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zelf aan en werden er ook zo af en toe opmerkingen gemaakt waar ik uit kon afleiden dat het
onderzoek invloed had op de respondent. Anderzijds werden er ook opmerkingen gemaakt waaruit
bleek dat respondenten het stripboek inderdaad hadden gelezen als een willekeurig stripboek – voor
zover dat mogelijk is. Daarbij heeft het lezen van het stripboek het kader van waaruit respondenten
denken verbreed voor het tweede deel van het interview. In het eerste deel van het interview
hadden de respondenten nog geen kennis van het stripboek en de inhoud hiervan; in het tweede
deel wel. Dit heeft invloed op de tekens die gezien worden en de betekenissen die gegeven worden.
Ik heb gemerkt dat het als onderzoeker lastig kan zijn om tekens te achterhalen uit afbeeldingen die
zorgen voor bepaalde connotaties. Respondenten zien zaken afgebeeld die zij kennen uit het
dagelijks leven en zouden dus geen echte code hoeven te kennen. Het citaat “Ik herken de boom aan
zijn stam en blaadjes. Ik zeg wel blaadjes, maar je ziet niet eens blaadjes. Ik bedoel meer die groene
wolk,” (respondent 7) is een voorbeeld waaruit blijkt dat wat afgebeeld is, meteen geassocieerd
wordt met het beeld dat de respondent hier van heeft. Er worden tekens genoemd, die niet aan te
wijzen zijn op de afbeelding. Vanuit de semiotiek wil ik er echter achterkomen door welke tekens uit
de afbeeldingen de respondenten bepaalde zaken herkennen. Ook voor respondenten blijkt het dus
niet gemakkelijk te zijn om dit altijd aan te geven: “Ik vind het moeilijk te beschrijven waarom ik hier
een woning in zie… … Dat zou je eigenlijk wel moeten kunnen bedenken, waarom je dan eerst aan
een woning denkt…” (respondent 7)
Ik heb ervoor gekozen mijn onderzoek te doen vanuit de poststructuralistische, sociale semiotiek en
ik kan me daarnaast sterk vinden in de interpretatieve wetenschapsfilosofische stroming. In de
interviews heb ik dan ook oog gehad voor het feit dat mensen eigen constructies van de
werkelijkheid maken vanuit hun persoonlijke, sociaal-culturele achtergronden. Twee citaten waar
deze verschillende achtergronden bijvoorbeeld in naar voren komen zijn: “Maar vooral de ramen
dragen bij aan de moderne uitstraling. Dat heb ik ook op mijn studie over architectuur gekregen; als
er heel veel ramen worden gebruikt, is dat een typisch modernistische bouw. De open box enzo,”
(respondent 1) en “SnowWorld vind ik wel een sterk punt. Maar ik zit zelf heel erg in milieu en
duurzaamheid en dit kost natuurlijk heel veel energie, dus ik zou zeggen, probeer dan ook te
profileren hoe je dat weer terugbetaalt.” (respondent 7) Daarbij heb ik in het bijzonder gekeken naar
de mogelijke invloed van het leeftijdsverschil tussen jongeren en ouderen. Een andere, gedeelde
factor die invloed bleek te hebben op de betekenisgeving van de respondenten, is het feit dat de
ondervraagden allemaal in Utrecht wonen. Deze en andere aspecten uit de achtergronden van
respondenten bepalen deels de tekens die zij zien en betekenissen die zij geven. Op deze manier
heeft elke respondent zijn eigen werkelijkheid gecreëerd rondom de afbeeldingen en Zoetermeer. Zo
hebben bijvoorbeeld respondenten 7 en 8 ieder hun eigen ideeën met betrekking tot een balk in een
vijver op de afbeelding bij wonen: “Die rand in het water is duidelijk neergezet, voor de eendjes
misschien,” en “Dat houten ding is een beschoeiing tegen golfslag van boten.” Ook blijkt uit de
bespreking van de afbeelding bij het thema groen dat respondent 8 een eigen werkelijkheid met
betrekking tot de inwoners van Zoetermeer heeft gecreëerd: “Dit soort faciliteiten met trapfietsen
zijn wel lollig voor mensen met kleine kinderen. Er zullen wel veel mensen met kleine kinderen in
Zoetermeer wonen.”
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Verder is met betrekking tot tekens interessant om te zien dat naast vormen, ook kleuren een
belangrijke rol blijken te spelen in betekenisgeving. Er wordt in verschillende afbeeldingen veelvuldig
verwezen naar de blauwe kleur van water en de groene kleur van natuur. Natuur wordt zelfs
benoemd naar zijn kleur, als zijnde ‘het groen’. Daarbij zorgen voornamelijk deze kleuren voor veel
grote, felle vlakken in meerdere afbeeldingen, maar ook andere kleuren kunnen afbeeldingen voor
een behoorlijk deel bedekken. Verder is me opgevallen dat de rode kleur van een dak een belangrijk
teken is voor een huis. Dit kan voortkomen uit huizen met rode dakpannen die in het dagelijks leven
te zien zijn, maar ook zoals respondent 4 zegt: “De rode kleur is voor mij herkenbaar als huisjes uit
strips.” Interessant is om na te denken over de vraag wat er zou gebeuren als de dakjes van de
huisjes in de afbeelding bij het thema wonen rood gekleurd zouden zijn. Dit zou er mogelijk toe
geleid kunnen hebben dat het thema wonen door meer respondenten uit de afbeelding gehaald zou
zijn. Tevens wordt in meerdere afbeeldingen door verschillende respondenten de witte kleur van
gebouwen gezien als een teken voor modern of nieuw; zo zegt respondent 2 met betrekking tot het
grote gebouw op de afbeelding op de voorkant: “Wit straalt voor mij nieuwheid uit.” De afbeelding
bij het thema historie is daarnaast afgebeeld in één kleur, een soort sepia. Ook dit kan invloed
hebben op de betekenisgeving, wat blijkt uit het feit dat de kleur voor sommige respondenten
bijdraagt aan het ouderwetse karakter van de afbeelding. Een laatste opmerkelijkheid met
betrekking tot kleur is dat respondent 1 zegt een “witte kraag” te zien in deze afbeelding in
bruintinten. Op de vraag waarom zij zegt dat de kraag wit is wordt het volgende antwoord gegeven:
“Die kragen zie je ook altijd in kostuumdrama’s op tv en daar zijn ze ook altijd wit. Ik heb het nooit in
een andere kleur gezien; daarom associeer ik het meteen met wit.” Ook dit komt weer voort uit de
persoonlijke achtergrond en gecreëerde werkelijkheid van de respondent.
Naast vormen en kleuren worden in alle afbeeldingen weergegeven zaken met elkaar in verband
gebracht ter betekenisgeving. Een voorbeeld met betrekking tot de afbeelding bij het thema leisure:
“Je associeert dingen bij elkaar. Je ziet ski’s, dus dat witte moet sneeuw zijn. Zonder het mannetje op
de ski’s en het mannetje met de muts had het voor mij niet perse sneeuw hoeven zijn.” (respondent 8)
Wat betreft de oude omgeving op de afbeelding van historie wordt bijvoorbeeld gezegd: “Het komt
door de kleding van de man, … de huisjes met de oude, houten deuren … en het komt denk ik ook door
de kleuren.” (respondent 3) Tot slot hebben de respondenten regelmatig de connotatie van een
watertoren bij de toren op de afbeelding bij van wonen: “Het komt in eerste instantie door die vijver
ervoor.” (respondent 3)
Verder kan, in aansluiting op de semiotische analyse van hoofdstuk 4, aangenomen worden dat het
in principe niet uitmaakt of een participant zich op de voor- of achtergrond in een afbeelding
ophoudt als het gaat om zijn mate van opvallendheid. In sommige afbeeldingen worden
participanten die op de voorgrond staan door vrijwel alle respondenten als eerste benoemd, maar in
andere afbeeldingen komt de achtergrond eerst aan bod. Dit geldt bijvoorbeeld voor de afbeeldingen
bij de thema’s leisure, ICT en wonen. Wat in deze afbeeldingen wel is terug te zien, is dat
participanten op de voorgrond het zicht niet blokkeren op de participant op de achtergrond, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld de afbeeldingen bij historie en de voorkant. Dit lijkt noodzakelijk te zijn
indien de bedoeling is dat participanten op de achtergrond de aandacht trekken. Op de afbeeldingen
van historie en de voorkant wordt namelijk eerst verwezen naar participanten op de voorgrond.
Desalniettemin hoeft een plaats op de achtergrond dus geen minder opvallend teken te veroorzaken
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dan een plaats op de voorgrond. Andere tekens zoals omvang, details en kleuren kunnen de
participanten alsnog laten opvallen, wat ook bleek uit de semiotische analyse van hoofdstuk 4.
Bovendien valt op dat als er participanten in de afbeeldingen staan die respondenten specifiek
herkennen, zoals de personages Suske, Wiske en Lambik – maar ook de rentmeester die op meerdere
afbeeldingen terugkomt – hier ook vaak als eerste op gewezen wordt. Herkenbaarheid trekt ook de
aandacht.
Tot slot is over de vijf thema’s de opmerking op zijn plaats dat naar drie hiervan ook gerefereerd
wordt bij afbeeldingen die niet specifiek bij het desbetreffende thema’s geselecteerd zijn. Zo worden
opmerkingen gemaakt met betrekking tot het hoofdthema leisure bij de afbeelding die geselecteerd
is op het thema groen, aangezien er regelmatig verwezen wordt naar de recreatiemogelijkheden. Het
bootje in het water bevindt zich hierbij dan ook gecentreerd en op de voorgrond van het plaatje
waardoor het groot is afgebeeld. Ook steken de kleuren van het bootje en inzittenden af tegen de
omgeving. Het thema historie komt voor meerdere respondenten terug in de afbeelding van wonen,
wat zoals eerder besproken voornamelijk wordt teruggezien in de watertoren. Dit zou te maken
kunnen hebben met het kleurgebruik en de zichtbare details. Ook wordt op deze afbeelding het
thema groen opgemerkt, net als op de afbeelding van het thema ICT. Dit kan vanuit mijn semiotische
analyse verklaard worden door de felle kleuren, de hoeveelheid en de plek op de voorgrond. Het is
bijzonder dat het bij deze drie thema’s ook nog blijkt te gaan om diegene (leisure, historie en wonen)
die ook in hun eigen geselecteerde afbeeldingen sterk teruggezien worden. Mogelijk zijn er dus in
meerdere afbeeldingen duidelijke tekens aanwezig die doen wijzen op de drie thema’s.

6.8 Verwachtingen bij de het stripboek
Toen de gemeente Zoetermeer besloot een nieuwe brochure uit te gaan brengen, zou deze aan vijf
verwachtingen moeten voldoen. Er werd van uitgegaan dat een brochure in de vorm van een
stripboek aan deze verwachtingen tegemoet zou kunnen komen en volgens de senior adviseur
citymarketing is dit inderdaad gelukt. Door middel van mijn interviews heb ik onderzoek kunnen
doen onder acht respondenten met betrekking tot drie van deze verwachtingen. Zo verwacht de
gemeente dat de brochure meerdere doelgroepen aanspreekt (waarbij hier gekeken is naar de
doelgroepen jongeren en ouderen), beleving van de stad creëert en hergebruik bevordert. De
overige twee verwachtingen zijn niet van toepassing op mijn onderzoekspopulatie.
Wat betreft de eerste verwachting bij de het stripboek, het aanspreken van meerdere doelgroepen,
heb ik in mijn onderzoek specifiek naar jongeren en ouderen gekeken. Het stripboek als middel om in
de breedste zin van het woord informatie over te dragen lijkt beide ondervraagde groepjes aan te
spreken. Voor een brochure in de vorm van een stripboek, als onderdeel van het citymarketingbeleid
van een gemeente, klinken ook veel positieve geluiden. Een uitzondering hierop is dat een paar
jongeren vinden dat een gemeente hier serieus en zakelijk in zou moeten blijven: “Het moet wel echt
formeel blijven, niet met tekenfiguurtjes. Je moet alles gewoon goed kunnen lezen.” (respondent 3)
Een verklaring voor het feit dat een paar jongeren dit vinden, zou kunnen zijn dat zij een serieus,
zakelijk en formeel beeld hebben van gemeenten. Ouderen zouden meer ervaring met en kennis van
gemeenten kunnen hebben, waardoor zij andere beelden hebben. Voor respondent 3 komt het idee
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inderdaad voort uit het volgende: “Bij een gemeente denk je meteen aan wetgeving enzo, het is
serieus.” In de waardering van het stripboek als algemeen middel om informatie te verschaffen en
als specifieke promotiebrochure wordt vaak de vergelijking gemaakt met een lang stuk tekst, waarbij
dit vaak als saaier en lastiger wordt gezien.
Toch blijkt na het lezen van Suske en Wiske en de razende rentmeester dat de tekst achterin het
stripboek door vrijwel alle respondenten als een belangrijke, noodzakelijke toevoeging aan het
stripverhaal wordt gezien. Daarbij wordt opgemerkt dat respondenten in het stripgedeelte meer
aandacht aan het verhaal dan aan de achtergrond besteden en de informatie in het stripgedeelte
minder gestructureerd wordt weergegeven. Het gevoel dat zij Zoetermeer echt beleefd zouden
hebben in het stripverhaal – de tweede verwachting bij het stripboek – hebben de respondenten dan
ook niet echt. Ook daarbij wordt juist weer veel verwezen naar de tekst achterin. Verder vinden een
paar respondenten het stripverhaal te duidelijk ter promotie van Zoetermeer, terwijl een aantal
andere respondenten vinden dat de boodschappen juist duidelijker naar voren gebracht zouden
mogen worden in het stripverhaal.
Daarnaast zouden de respondenten het stripboek over Zoetermeer niet gekocht hebben, maar als
het over hun eigen stad zou zijn gegaan, vrijwel allemaal wel. Daarbij wordt gedacht dat de
stripboeken niet weggegooid, maar bewaard of doorgegeven zouden worden, daar de respondenten
niet snel een stripboek weggooien. Ook wordt een paar keer aangegeven dat hiermee aan anderen
laten zien kan worden hoe een gemeentebrochure ook vormgegeven kan worden. Als het stripboek
over Utrecht zou gaan, zouden twee ondervraagde ouderen het boekje ook kopen om weg te geven
als cadeautje, waarschijnlijk aan mensen die ook in Utrecht wonen. Tot slot wordt echter niet
gedacht dat de stripboeken nog veel door henzelf zouden worden herlezen. Al met al kan wat betreft
de derde verwachting van de gemeente, het bevorderen van hergebruik, gesteld worden dat hiervan
bij de acht geïnterviewden naar hun idee inderdaad sprake van zou zijn.

6.9 Conclusie onderzoeksvragen 3a en 3b
Naar aanleiding van hoofdstuk 5 en 6 kunnen onderzoeksvragen 3a en 3b beantwoord worden. Vraag
3a luidt als volgt:
Worden de beoogde op te roepen connotaties daadwerkelijk opgeroepen bij enerzijds zes
geselecteerde afbeeldingen en anderzijds het stripboek als geheel?
Bij sommige van de geselecteerde afbeeldingen hebben de respondenten precies die connotaties die
de gemeente Zoetermeer tracht op te roepen, maar bij andere afbeeldingen helemaal niet. Zo is er
een groot verschil zichtbaar tussen de twee hoofdthema’s: leisure komt voor de respondenten in de
afbeelding zeer goed terug, terwijl dit bij de afbeelding van ICT absoluut niet het geval is. In de
afbeelding bij leisure herkennen de respondenten meerdere participanten en tekens die met elkaar
gecombineerd worden tot een betekenis van een indoor skipiste, wat weer gekoppeld wordt aan
recreatiemogelijkheden.
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In de geselecteerde afbeelding bij het thema ICT zijn daarentegen weinig specifieke tekens zichtbaar
die duiden op een academie en dat het hierbij zou gaan om een Academie voor ICT zien de
respondenten vrijwel helemaal niet terug in het plaatje. Het gebouw bevindt zich op de achtergrond,
maar doordat het zicht niet geblokkeerd wordt valt de participant in principe wel op door zijn
centrale positie en omvang. Toch leidt dit niet tot de connotaties van een academie op het gebied
van ICT; vanuit de mate van opvallendheid zou dit verklaard kunnen worden door het ontbreken van
details hiertoe. De link naar Zoetermeer als ICT-stad wordt dan ook vrijwel niet gelegd en
respondenten hebben meer connotaties die wijzen op de zichtbare groenvoorzieningen.
De respondenten hebben echter bij de afbeelding die geselecteerd is bij historie wel weer de
beoogde op te roepen connotaties. Deze afbeelding is in vergelijking met de andere afbeeldingen
gedetailleerder op zowel de voor- als achtergrond, waar de respondenten verschillende tekens
uithalen die duiden op een oud karakter. Het merendeel van de respondenten denkt dat de
gemeente hiermee wil laten zien dat de stad een geschiedenis heeft, wat inderdaad de bedoeling is.
Opmerkelijk hierbij is wel dat een paar jongeren denken dat de gemeente hiermee juist wil laten zien
tot wat een moderne stad Zoetermeer zich nu ontwikkeld heeft. Een verklaring hiervoor zou kunnen
zijn dat zij opgroeien in een tijd waarin op ruimtelijk gebied veel ontwikkeld en vernieuwd wordt.
Ook bij de afbeelding van het thema groen hebben de respondenten de beoogde connotatie: het
laten zien van de hoeveelheid groenvoorzieningen. Dit wordt teruggezien in verschillende
participanten, die er allen uitspringen door hun felle kleuren en afmetingen. Opmerkelijk bij deze
afbeelding is wel dat ook regelmatig de link naar het thema leisure gelegd wordt door de
recreatiemogelijkheden die de respondenten terugzien. Dit zal ook samenhangen met het feit dat
het bootje in het water zich gecentreerd op de voorgrond bevindt en contrasteert met de
omringende kleuren, waardoor deze participant erg opvalt.
Tot slot associëren sommige respondenten de afbeelding van wonen wel met het thema, maar
andere niet. In het meest linker gebouwtje zien de meeste respondenten wel een huisje terug, wat
komt door de simpele basisvormen van het dak, het schoorsteentjes en de raampjes, maar in de
gebouwtjes rechts van de toren zien lang niet alle respondenten woningen. De tekens in deze
gebouwen worden verschillend geïnterpreteerd; ze lijken één geheel te vormen en hebben in de
ogen van vele respondenten een moderne uitstraling, wat blijkbaar niet zo snel tot de connotatie van
woonvoorzieningen leidt. Verder zijn de gebouwtjes klein en niet gedetailleerd afgebeeld. Anderzijds
leiden onder andere deze tekens voor overige respondenten juist wel tot de beoogde op te roepen
connotatie. Daarnaast zien respondenten vooral oud en nieuw terug in de afbeelding, dat ook wel
duidt op het thema historie, en de hoeveelheid groenvoorzieningen.
Op de afbeelding van de voorkant zien respondenten een modern ogende omgeving die zij
voornamelijk koppelen aan kantoren en bedrijvigheid. Het moderne karakter vloeit voort uit de
vorm, kleur en details van het grote gebouw. De kleur wit wordt zowel in deze afbeelding als de
afbeelding bij het thema wonen veel geassocieerd met modern en nieuw. Kleuren blijken een
opmerkelijke invloed te hebben op de betekenisgeving van de respondenten. Wat betreft de vijf
thema’s zien vrijwel alle respondenten hier vooral bedrijvigheid in terug, ondanks dat dit geen thema
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is. Leisure, historie en groen worden verder enigszins teruggezien in de afbeelding, ICT en wonen
vrijwel niet.
Geconcludeerd kan worden dat de connotaties op het gebied van ICT in de desbetreffende
afbeelding vrijwel niet worden opgeroepen. Ook het thema wonen komt niet erg goed uit de verf op
het daarbij geselecteerde plaatje. De respondenten zien in de afbeeldingen te weinig participanten
en tekens die hierop zouden moeten duiden. In beide afbeeldingen blijkt er gering gebruik te zijn
gemaakt van details in die participanten die aansluiten bij het thema; de Academie voor ICT
respectievelijk de woningen. De afbeelding bij het thema historie is daarentegen gedetailleerd, dat er
voor zorgt dat de respondenten vele tekens ontdekken die bijdragen aan de ‘juiste’ connotaties. Ook
de thema’s leisure en groen worden in de geselecteerde afbeeldingen goed teruggezien. In de
afbeelding van leisure bevinden zich meerdere participanten die duiden op het thema, in de
afbeelding van groen springen vooral de kleuren en de grootte van deze groene participanten eruit.
In het stripboek in zijn geheel zijn de leisurevoorzieningen de respondenten goed bijgebleven,
waarbij de jongeren in het bijzonder meerdere plaatsen kunnen benoemen die zij gezien hebben
zoals SnowWorld, de klimmuur, het Stadshart en bootjes. Dit zou kunnen komen doordat zij meer
vrije tijd dan de ouderen te besteden hebben en nog allerlei ervaringen op willen doen die de
ouderen al hebben. De specialisatie op het gebied van ICT komt voor de respondenten niet alleen op
de geselecteerde afbeelding matig over, ook in het stripboek hebben zij dit hoofdthema niet sterk
teruggezien. Wel wordt er af en toe verwezen naar de computers die de respondenten in het
stripboek hebben gezien. Over het thema historie hebben de ondervraagden veel gelezen in het
stripverhaal en de informatie achterin. Ook is het thema zichtbaar geworden in de strip doordat het
verhaal zich afspeelt rondom een historisch figuur en er plaatsen worden aangedaan zoals een
watertoren en een kerkje. Verder zijn de groenvoorzieningen sommige respondenten wel en andere
niet bijgebleven na het lezen van het stripboek, maar als vervolgens specifiek gevraagd wordt naar
het thema geven vrijwel alle respondenten aan dat zij dit toch wel terug hebben gezien. Informatie
over de woonvoorzieningen zijn een aantal respondenten bijgebleven uit de tekst achterin, maar
men heeft dit thema niet zozeer teruggezien in het stripverhaal. Opmerkelijk is dat dit thema, en het
hoofdthema ICT, dus zowel in de afbeeldingen als het stripboek niet goed over lijken te komen.
Onderzoeksvraag 3b is:
Wordt aan de verwachtingen bij het stripboek voldaan?
Allereerst wordt verwacht dat de het stripboek meerdere doelgroepen aanspreekt, waarbij ik
specifiek gekeken heb naar jongeren en ouderen. Het concept spreekt veel respondenten aan, maar
toch geven een paar jongeren aan dat zij vinden dat gemeenten hier serieus in moet blijven en geen
stripboek als middel zouden moeten gebruiken. Verder hebben de respondenten niet echt het gevoel
dat zij door een stripverhaal de stad extra hebben kunnen beleven of ervaren, wat de tweede
verwachting van de gemeente was. Volgens de senior adviseur citymarketing ben je als lezer van het
stripverhaal “bezig een stad te verkennen zonder dat je het door hebt,” (Kragt, 20/05/2009:
interview) maar respondenten geven meerdere keren aan dat zij zich er bewust van zijn dat zij zich in
het stripverhaal meer op het verhaal concentreren dan op de omgeving. Zij hebben het gevoel dat ze
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daardoor de stad juist niet echt verkend hebben. Daarnaast zou het stripverhaal minder
gestructureerd qua informatie zijn dan de tekst achterin, waardoor de meeste respondenten zeggen
dat ze informatie over de stad dan ook beter uit de tekst haalden. Tot slot denken alle respondenten
dat zij het stripboek, als zij deze in hun bezit zouden hebben, zouden bewaren en/of doorgeven. De
meesten denken niet dat ze het stripboek zelf nog een keer helemaal zouden herlezen. In ieder geval
kan geconcludeerd worden dat de brochure hergebruik lijkt te bevorderen, wat de derde
onderzochte verwachting is.
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Hoofdstuk 7
de complete conclusie
en afsluitende aanbevelingen
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De onderzoeksvragen die in deze scriptie centraal hebben gestaan zijn:
1. Welke connotaties bij Zoetermeer tracht de gemeente op te roepen bij lezers van het stripboek?
2. Wat valt op aan de compositie van zes geselecteerde afbeeldingen uit het stripboek?
3a. Worden de beoogde op te roepen connotaties daadwerkelijk opgeroepen bij enerzijds zes
geselecteerde afbeeldingen en anderzijds het stripboek als geheel?
3b. Wordt aan de verwachtingen bij het stripboek voldaan?’
In de vorige hoofdstukken zijn deze vragen reeds beantwoord. In dit hoofdstuk zal afgesloten worden
met een samenvattende conclusie waarin de antwoorden op de verschillende onderzoeksvragen
bijeenkomen. Vervolgens zullen er enkele aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de
compositie van afbeeldingen en mogelijk vervolgonderzoek.

7.1 Conclusie onderzoeksvragen
De gemeente Zoetermeer heeft in het kader van het citymarketingbeleid een alternatieve
gemeentebrochure uitgebracht in de vorm van een stripboek: Suske en Wiske en de razende
rentmeester. Bij de lezers zouden connotaties bij Zoetermeer opgeroepen moeten worden op het
gebied van vijf thema’s, die ook wel als sterke punten van de stad gezien worden. De hoofdthema’s
zijn leisure en ICT, de overige thema’s historie, groen en wonen. Lezers zouden het idee moeten
krijgen dat Zoetermeer een stad is met grootschalige leisurevoorzieningen ter recreatie,
gespecialiseerd is op het gebied van ICT waarin duurzame, creatieve bedrijvigheid plaatsvindt, een
relatief lange historie heeft, in het groen ligt en goede woonvoorzieningen te bieden heeft. Bij deze
brochure heeft de gemeente vijf verwachtingen: de brochure zou waardevol worden, beleving van de
stad creëren, de ambassadeursrol van de inwoners versterken, meerdere doelgroepen moten
aanspreken en hergebruik dienen te bevorderen.
Vanuit de semiotiek kan verklaard worden waarom beoogde connotaties wel of niet opgeroepen
worden bij de hierbij geselecteerde afbeeldingen. De semiotiek wordt ook wel de tekenleer
genoemd, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de wereld bestaat uit tekens en mensen de wereld
begrijpen door middel van deze tekens. De zes geselecteerde afbeeldingen vormen tekens, waarin
ook weer allerlei andere tekens verborgen zitten. In de poststructuralistische semiotiek is een
stroming ontstaan die zich bezighoudt met de sociale kant van de semiotiek. Als tekens ontwikkeld
worden, wordt hiermee getracht de betekenisgeving van anderen in een bepaalde richting te sturen;
er wordt geprobeerd een representatie van een werkelijkheid over te brengen. Zo tracht de
gemeente Zoetermeer met het stripboek bepaalde connotaties over te brengen met betrekking tot
de stad. Hiervoor worden keuzes gemaakt in de manier van afbeelden; zo kan bijvoorbeeld
geprobeerd worden om met de compositie van afbeeldingen de betekenisgeving van kijkers te
beïnvloeden. Maar hierbij interpreteren lezers de tekens nog altijd op hun eigen manier, vanwege
hun verschillende persoonlijke, sociaal-culturele achtergronden. Hierin zijn logischerwijs verschillen
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waarneembaar, maar ook patronen. Soms blijken de connotaties van de acht geïnterviewde
personen wel overeen te komen met de beoogde op te roepen connotaties, en soms niet.
Uit de interviews is gebleken dat de connotaties van de respondenten bij de thema’s leisure, historie
en groen goed overeenkomen met de beoogde op te roepen connotaties. Deze patronen zijn
verklaard vanuit één onderdeel met betrekking tot de compositie van afbeeldingen: de mate van
opvallendheid van gerepresenteerde participanten of tekens. Dit komt voort uit de visuele tak van de
sociale semiotiek. Daarbij is echter ook aandacht besteed aan de verschillen in de betekenisgeving
van de respondenten, waarbij in het bijzonder gekeken is naar jongeren versus ouderen. De skiër in
de afbeelding bij het thema leisure springt in het oog, door een aantal keuzes die in de compositie
gemaakt zijn: de participant bevindt zich in het centrum van de afbeelding en steekt sterk af tegen de
felle kleur van de achtergrond. De overige participanten worden door de respondenten in combinatie
met elkaar bekeken, wat unaniem leidt tot de connotatie van recreatiemogelijkheden. Het thema
historie wordt ook teruggezien op de geselecteerde afbeelding. Vanuit de visuele sociale semiotiek
kan dit verklaard worden door de scherpte van de focus: in de gehele afbeelding zijn details
zichtbaar, ook in de participanten die zich op de achtergrond bevinden. Kleine details vormen de
belangrijkste tekens voor de ‘juiste’ connotaties. Het groen springt er op de geselecteerde afbeelding
vooral uit door het felle kleurgebruik en kleuren blijken een belangrijke rol te spelen in de
betekenisgeving van de respondenten. Daarnaast beslaan de participanten die op het thema duiden
een behoorlijke oppervlakte van de afbeelding.
De thema’s ICT en wonen komen echter niet goed over bij de ondervraagde personen. Aangenomen
is dat dit samenhangt met een onderdeel van de mate van opvallendheid: de focus op de afgebeelde
gebouwen die zouden moeten duiden op de Academie voor ICT respectievelijk de woningen, is niet
scherp; er vrijwel geen sprake van zichtbare details. De Academie bevindt zich op de achtergrond
maar het zicht hierop wordt niet geblokkeerd, waardoor de participant in principe opvalt door de
centrale plaats en omvang. Ondanks dat blijkt dat er voor de respondenten geen tekens aanwezig
zijn die leiden tot de connotatie van een academie op het gebied van ICT. Zij hebben allerlei andere
denotaties en connotaties vanuit hun persoonlijke achtergronden. Wat betreft de woningen heeft
het ontbreken van details te maken met de plaats van de participanten ver op de achtergrond,
waardoor zij ook erg klein in omvang zijn. Ook hier ontbreken de tekens om tot de beoogde
connotaties te komen. De respondenten interpreteren de gebouwen op hun eigen manieren en
creëren zo hun eigen werkelijkheden.
Naast de specifieke afbeeldingen is ook onderzocht of de respondenten de beoogde op te roepen
connotaties bij Zoetermeer hadden door het lezen van het gehele stripboek. De
leisuremogelijkheden en relatief lange historie van de stad blijken de respondenten zeer goed bij te
zijn gebleven. Daarbij wordt zowel verwezen naar plaatsen die aangedaan zijn in het stripverhaal, als
informatie uit de tekst achterin. Ook de hoeveelheid groenvoorzieningen is de respondenten redelijk
goed opgevallen. De woonvoorzieningen sprongen echter niet echt in het oog. Tot slot komt het
hoofdthema ICT volgens de respondenten zeer matig terug in het stripboek. ICT en wonen komen
dus voor de acht ondervraagden dus niet alleen gebrekkig terug in de geselecteerde afbeeldingen,
maar ook in het stripboek als geheel.
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Wat betreft de drie onderzochte verwachtingen kan geconcludeerd worden dat niet aan allen zo
goed voldaan wordt als de senior adviseur citymarketing denkt. Het stripboek als alternatieve
promotiebrochure spreekt het merendeel van de respondenten inderdaad aan, maar een aantal
jongeren vormt hierop een uitzondering. Zij verwachten een meer serieuze houding van gemeenten.
Ten tweede hebben de respondenten niet echt het gevoel dat zij de stad beleefd hebben in het
stripverhaal; de achtergrond valt eerder weg doordat de nadruk op het verhaal ligt. Er wordt meer
over de stad geleerd uit de tekst achterin. Dit wordt dan ook gezien als een noodzakelijke aanvulling
op het stripverhaal. Tot slot lijkt aan de verwachting met betrekking tot het bevorderen van
hergebruik wel te worden voldaan; vrijwel alle respondenten denken dat zij het stripboek zouden
bewaren en/of eventueel door zouden geven.
Als onderzoeker kan ik me sterk vinden in de interpretatieve wetenschapsfilosofische benadering.
Mijn onderzoek en de daaruit voortgekomen resultaten beschouw ik dan ook als een geconstrueerde
werkelijkheid van mezelf, die mogelijk ook interessant is voor anderen. Hierbij is het niet de
bedoeling deze constructie aan anderen op te leggen als zijnde dé waarheid rondom Suske en Wiske
en de razende rentmeester. Het doel is geweest om inzicht te verwerven met betrekking tot de
semiotische werking van het stripboek, maar deze kennis is voorlopig en niet waardevrij. Er is sprake
geweest van het interpreteren van bestaande constructies; de zes geanalyseerde afbeeldingen
enerzijds en de interviews van de acht respondenten anderzijds, wat tot deze scriptie – mijn verhaal
– heeft geleid.

7.2 Aanbevelingen
Indien een stripboek gebruik wordt als promotiebrochure, zou er optimaal gebruik gemaakt moeten
worden van de mogelijkheden. Wat betreft de compositie van de afgebeelde participanten in
stripafbeeldingen kan een aantal aanbevelingen worden gedaan. De participanten die betrekking
hebben op de promotie – in het geval van Suske en Wiske en de razende rentmeester de zaken die
duiden op de stad Zoetermeer – zouden de lezers op moeten vallen. Hierbij hoeft het in principe niet
uit te maken of de participanten zich op de voor- of achtergrond van afbeeldingen bevinden; indien
het zicht op de achtergrond niet geblokkeerd wordt, zullen deze zaken alsnog in het oog springen.
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van het centreren van de desbetreffende participanten,
verscheidenheid in de omvang of het in kleur laten contrasteren met de omringende afgebeelde
zaken.
Verder kunnen details van groot belang zijn om de participanten in het oog te laten springen en de
juiste denotaties en connotaties te laten oproepen. Ondanks dat het over het algemeen niet het
doel van stripmakers is om de hoogste haalbare modaliteit te bewerkstelligen, wordt aanbevolen de
betreffende participanten in ieder geval niet te globaal af te beelden. Bij de geselecteerde
afbeeldingen uit het stripboek Suske en Wiske en de razende rentmeester worden door het
ontbreken van zichtbare details twee afbeeldingen niet begrepen zoals de gemeente dit bedoeld
had. Ook in de rest van het stripboek is relatief weinig gebruik gemaakt van het weergeven van
details in de omgeving die gepromoot zou moeten worden. Op sommige afbeeldingen zijn slechts
contouren zichtbaar. De personages van het verhaal, die zich over het algemeen op de voorgrond
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van de afbeeldingen bevinden, zijn meer in detail weergegeven en vallen onder andere daardoor
vaak meer op. Ook het in vergelijking met een groot deel van de omgeving fellere kleurgebruik moet
hierbij genoemd worden. Er moet getracht worden een goede balans te vinden tussen de nadruk op
het verhaal en datgene dat gepromoot zou moeten worden; in het geval van Suske en Wiske en de
razende rentmeester de stad Zoetermeer. Er zou niet te weinig, maar ook niet teveel gebruik
gemaakt dienen te worden van het weergeven van details; teveel details kunnen weer leiden tot
onoverzichtelijke, drukke afbeeldingen. Daarbij zou ook in het kleurgebruik rekening kunnen worden
gehouden met het feit dat de nadruk niet alleen op de personages zou moet komen te liggen. Als het
niet noodzakelijk is, hoeven personages niet in veel fellere kleuren dan de omgeving te worden
afgebeeld. Lezers zouden de participanten in kwestie, in dit geval de omgeving, goed moeten zien en
in zich op moeten nemen. Hierdoor kan een te promoten stad echt beleefd worden in een
stripverhaal.
Een creatieve manier om de nadruk nog extra op bepaalde participanten te leggen – in de brochure
van Zoetermeer op de stad – is door in de al redelijk gedetailleerde afbeeldingen hier en daar hele
kleine details op te nemen. Voorafgaand aan het stripverhaal zou een lijstje met vragen over de
omgeving toegevoegd kunnen worden, waarvan de antwoorden terug te vinden zijn in de kleine
details in de omgeving (en ook achterin het boek vermeld worden). Zo zou bijvoorbeeld de vraag ‘Uit
welk jaar komt het oudste huis van Zoetermeer?’ gesteld kunnen worden, om de lezers in de
afbeeldingen te laten zoeken naar mogelijke jaartallen op gevels van huizen. Zo worden lezers
uitgedaagd om de afbeeldingen nader te bekijken, waardoor nog meer gebruik gemaakt wordt van
de mogelijkheden van een verhaal dat bestaat uit beelden. Daarbij zouden verschillende
vragenlijstjes in het stripboek opgenomen kunnen worden die aansluiten bij de verschillende
doelgroepen. Zo hadden er in het stripboek van de gemeente Zoetermeer vragenlijstjes opgenomen
kunnen worden voor respectievelijk kinderen, volwassenen en mensen uit het bedrijfsleven. De
vragen kunnen toegespitst worden op de interessegebieden van de verschillende groepen en
eventueel van elkaar afwijken in moeilijkheidsgraad.
Samengevat komen mijn adviezen met betrekking tot de compositie van afbeeldingen hier op neer:
•
•

•

•

Indien ervoor wordt gekozen om participanten op de achtergrond te plaatsen, zorg er dan voor
dat zij wel opvallen door hun positie, omvang, kleur(contrast) en/of details.
Het ontbreken van details kan tot andere denotaties en connotaties leiden dan degene die
getracht worden op te roepen. Gebruik de afbeeldingen daarom ook om de details van de te
promoten participanten te laten zien.
Zorg voor een evenwicht in de nadruk op enerzijds de verhalende participanten, zoals de
personages, en de participanten die bedoeld zijn ter promotie. Ook dit heeft weer te maken met
de mate van zichtbaarheid van details, maar bijvoorbeeld ook met het kleurgebruik in de
participanten.
Daag de lezer eventueel uit om extra naar de afbeeldingen te kijken door middel van een
vragenlijstje voorafgaand aan het stripverhaal, waarvan de lezers de antwoorden kunnen vinden
in de plaatjes.
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Dit onderzoek heeft zich gericht op het stripboek Suske en Wiske en de razende rentmeester, waarin
gebruik is gemaakt van een combinatie van een stripverhaal enerzijds en tekst en foto’s anderzijds.
De nadruk lag hierbij op het stripverhaal, waaruit zes afbeeldingen als belangrijkste analysemateriaal
hebben gediend. Toch is ervoor gekozen om de geïnterviewden ook de tekst achterin te laten lezen,
aangezien op deze manier het stripboek in zijn geheel onderzocht kon worden. Door veel
respondenten wordt de tekst achterin als een noodzakelijke aanvulling beschouwd op het
stripverhaal, waar de informatie beter in naar voren komt. In mogelijk vervolgonderzoek zou het dan
ook interessant zijn om te kijken of Suske en Wiske en de razende rentmeester of een ander
willekeurig stripboek, inderdaad minder effectief is als alleen het stripgedeelte gelezen wordt. Wat
betreft het hier onderzochte stripboek is het voor vervolgonderzoek tevens interessant om naast
afbeeldingen, ook foto’s te analyseren die bij dezelfde thema’s horen. Zo zou achterhaald kunnen
worden of er mogelijk opmerkelijke overeenkomsten of verschillen in de composities van de
tekeningen versus de foto’s bestaan.
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Bijlagen
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Bijlage 1: organisatieschema gemeente Zoetermeer
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Bijlage 2: vragenlijst oriënterend interview
senior adviseur citymarketing
Inleiding
- Bedanken voor tijd.
- Voorstellen: studente UU, CBM. Scriptie over communicatievraagstuk in non-profitsector.
- Suske en Wiske en de razende rentmeester gevonden!
- Hoofdvragen vertellen.
- Oriënterende vragen over proces, voor- en nadelen van gebruik stripverhaal en de strip zelf.
- Opnemen?
- Hij voorstellen?
PROCES
Beginfase
• Citymarketing Zoetermeer?
• Uw rol in het proces Suske en Wiske?
• Ontstaan van idee?
• Wat vooraf als voordelen van een stripverhaal specifiek voor citymarketing? Nadelen?
• Waarom stripverhaal en bijv. geen gewoon verhaal of uitgebreide dvd?
• Al eerder stripverhalen gebruikt? Gekeken naar eerder gebruik van stripverhalen?
• Wat was het doel? Doelgroep?
• Lesmateriaal?
• Waarom ook dvd? Apart verhaal?
Ontwikkelingsfase
• Door wie en hoe bepaald welke boodschappen over Zoetermeer in de strip zouden komen?
• Welke boodschappen waren dat?
• Door wie en hoe is het uiteindelijke verhaal verzonnen?
• Waarom oproep in krant voor titel?
• Strip gepretest?
• Tegen welke problemen aangelopen bij ontwikkeling?
• Door wie en hoe gekomen op het verhaal over de aantrekkingskracht van Zoetermeer op dvd?
• Waarom gekozen voor combinatie van live-action beelden en Suske en Wiske in 3D?
• Dvd gepretest?
• Tegen welke problemen aangelopen bij ontwikkeling?
Afrondingsfase
• Wat voor oplage? Hoe verspreid? Rol Fameuze Fanclub?
• Heel goed ontvangen? Onderzoek gedaan? Doel bereikt?
• Wat goed en minder goed gegaan?
• Wat naderhand anders gedaan?
• Hoe werd dvd ontvangen? Doel bereikt?
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VOOR- EN NADELEN
• Naderhand voordelen gebruik Suske en Wiske voor citymarketing Zoetermeer? Nadelen?
• Vervolg? Op Razende Rentmeester? Hoe op idee gekomen?
• Welk doel? Doelgroep?
• Verwachtingen? Misschien minder vernieuwend dan 4 jaar terug? Wat anders doen?
• Ook weer als lesmateriaal? Ook weer een dvd?
DE STRIP
• Waarom gekozen voor een bestaande strip? Waarom Suske en Wiske?
• Waarom gekozen voor een open begin?
• Waarom gekozen voor een slechterik in de vorm van een rentmeester?
• Welke rollen vervullen andere personages?
• Waarom gekozen voor deze verhaalopbouw?
• Hoe zijn de boodschappen over Zoetermeer in de beelden/verhaal verwerkt?
• Wat de belangrijkste tekeningen?
• Wat de belangrijkste teksten?
Tot slot
- Met nog meer vragen bellen/mailen?
- Bedanken voor tijd en informatie.
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Bijlage 3: vragenlijst verdiepend interview
senior adviseur citymarketing
Inleiding
- Bedanken voor tijd.
- Voortgang vertellen.
- Verdiepende vragen over citymarketing en het stripboek.
- Opnemen?
CITYMARKETING
• Enige citymarketeer?
• Overleg met concernafdeling communicatie?
• Door wie SWOT-analyse Masterplan uitgevoerd?
• Hoe en door wie verschillende onderzoeken gedaan?
• Waarom leisure en ICT als meest kansrijke hoofdthema’s?
• Hoe wordt rekening gehouden met wensen en behoeften van toeristen/recreanten voor leisure?
• Bestuur en belang, koepel- en intermediaire organisaties en overheid- en
semioverheidorganisaties als bedrijven?
• Toeristen/recreanten waar vandaan?
• In het bijzonder jongeren, waar vandaan?
• Concurrentie en samenwerking andere gemeenten? Concurrentieanalyses?
• Organogram afdeling communicatie?
SUSKE EN WISKE
• Verwachting brochure beleving creëren?
• Stripboek landelijk ook ín boekhandels te koop? Voor wie dan precies bedoeld? Ook recreanten?
Ook te koop bij VVV voor recreanten? Mijn onderzoeksgroep: mensen uit Utrecht die er niet
wonen/werken/regelmatig recreëren.
• Al meer bekend over inhoud tweede stripverhaal? En burgers einde schrijven?
Tot slot
- Hoofdstuk toesturen ter controle?
- Bedanken voor tijd en informatie.
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Bijlage 4: de zes geselecteerde afbeeldingen
Afbeelding leisure

Afbeelding ICT

Afbeelding 2
Afbeelding historie

Afbeelding groen

Afbeelding 3

Afbeelding wonen

Afbeelding omslag
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Bijlage 5: vragenlijst interviews respondenten
HET EERSTE DEEL VAN HET INTERVIEW
Inleiding
- Afstudeerscriptie master Communicatie, beleid en management. Onder andere acht interviews.
Globaal over beeldvorming, zal tijdens het interview duidelijker worden. Geen goede of foute
antwoorden.
- Interview in twee delen: na deel 1 een stripboek lezen, daarna deel 2.
- Wordt anoniem verwerkt.
- Opnemen?
De zes afbeeldingen
- Tekst is weggehaald, puur gericht op afbeeldingen.
•
•
•

Wat zie je op deze afbeelding?
Waar zie je dat aan in de afbeelding?
Als de maker van de strip de plaats zou willen promoten die is afgebeeld, wat zou hij dan
mogelijk met deze afbeelding willen vertellen?

Zoetermeer
• Wat weet je van Zoetermeer?
• Welke gevoelens heb je bij Zoetermeer?
Stripverhalen
• Wat vind je van stripverhalen?
• Wat vind je van Suske en Wiske?
• Wat vind je van het gebruik van stripverhalen voor een ander doel dan vermaak en ontspanning?
• Spreekt het je aan als een gemeente een stripboek gebruikt als gemeentebrochure?
Tot slot
- Gemeente Zoetermeer eind 2004 speciale editie Suske en Wiske als promotionele
gemeentebrochure, onderdeel citymarketingbeleid.
- Dag vóór tweede deel van interview stripboek lezen, zoals elk ander willekeurig stripboek. Kort
verhaal in Zoetermeer, daarna tekst en foto’s.

HET TWEEDE DEEL VAN HET INTERVIEW
Inleiding
- Weer opnemen?
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Zoetermeer in het stripboek
• Wat is je bijgebleven / opgevallen m.b.t. Zoetermeer?
• Wat denk je dat de kwaliteiten of sterke punten van Zoetermeer zijn?
• Welk imago denk je dat de gemeente met het stripboek wil creëren?
• Welke gevoelens heb je nu bij Zoetermeer?
• Heb je het gevoel dat je een goed beeld hebt gekregen van Zoetermeer, dat je de stad in het
stripverhaal echt hebt beleefd? Waarom wel/niet?
Zoetermeer in de zes afbeeldingen
• Zie je nu andere dingen op de afbeelding? Waardoor en waaraan?
• Kan je in één zin samenvatten wat je ziet?
• Welke boodschap denk je dat de gemeente met deze afbeelding wil overbrengen?
• Wat doet dat met jouw gevoel over Zoetermeer?
Controlevragen afbeeldingen en stripboek
- Gemeente Zoetermeer vijf sterke punten of thema’s (leisurevoorzienigen, ICT-stad, lange
historie, groenvoorzieningen en woonvoorzieningen) als basis voor identiteit, ook geprobeerd
over te brengen in dit stripboek.
- Per afbeelding thema vertellen en twee controlevragen:
•
•

Zie je dit thema terug in deze afbeelding? Waaraan wel/niet?
Heb je het thema verder teruggezien in het gehele stripboek? Waarin wel/niet?

•

Bij de afbeelding op de voorkant:
Zie je de vijf thema’s terug op deze afbeelding? Waaraan wel/niet?

Het stripboek
• Wat is je eerste reactie met betrekking tot het stripboek?
• Spreekt het stripboek je nog steeds wel/niet aan als alternatieve gemeentebrochure voor een
gemeente?
• Wat vind je van de link tussen het stripverhaal en de informatie achterin?
• Worden de vijf thema’s voor jou het beste overgebracht in het stripverhaal of de tekst?
• Wat vind je ervan dat er gekozen is voor Suske en Wiske?
•
•
•
•
•

Denk je dat je het stripboek als je er vanaf had geweten, gekocht zou hebben voor €3,95?
Waarom wel/niet?
Wat denk je dat je met het stripverhaal zou doen als het van jou was? Bewaren, weggooien,
doorgeven, herlezen? Waarom?
Denk je dat je een soortgelijk stripboek over de stad waarin je nu woont zou kopen?
Wat denk je dat je daarmee zou doen? Waarom?
Hoe denk je dat het stripboek je bij zal blijven?
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Tot slot
- Onderzoek de werking van het stripverhaal Suske en Wiske en de razende rentmeester als
gemeentebrochure van Zoetermeer. Vanuit de semiotiek, tekenleer. Zowel op zes afbeeldingen
als stripboek in het geheel.
- Van tevoren niet precies verteld om mogelijke sociaalwenselijke antwoorden te voorkomen.
- Bedanken voor tijd en hulp.
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Suske en Wiske en het ongelooflijke onderzoek is de afstudeerscriptie van Joyce Ritsema.
Zij heeft dit onderzoek uitgevoerd in het kader van de Master Communicatie, beleid en
management aan de Universiteit Utrecht.
In een periode van een half jaar heeft zij de semiotische werking van het stripboek Suske
en Wiske en de razende rentmeester onderzocht. Dit stripboek is eind 2004 in het kader
van het citymarketingbeleid van de gemeente Zoetermeer uitgebracht als alternatief op
de standaard gemeentebrochure.
De vraag is; werkt het stripboek? Worden de beoogde op te roepen connotaties bij
Zoetermeer daadwerkelijk opgeroepen door het lezen van het stripboek?
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