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Inleiding

Marten Toonder (1912–2005) werd vooral bekend met zijn 
verhalen over heer Bommel en Tom Poes. De personages in 
deze strip, maar bijvoorbeeld ook in zijn Panda-verhalen, 

zien eruit als dieren, hoewel ze als mensen gekleed gaan en zich als 
mensen gedragen. Deze dierenfiguren waren voor Toonder een ide-
aal middel om de mens een spiegel voor te houden, om menselijk 
gedrag te kijk te zetten en bijvoorbeeld bepaalde beroepsgroepen 
te becommentariëren. Ook veel maatschappelijke ontwikkelingen 
werden door Toonder in zijn verhalen aan de orde gesteld. Onder-
werpen als industrialisering, milieuvervuiling, vreemdelingenhaat, 
generatieconflicten, overbevolking en populisme, de schaduwkan-
ten van technologie, massamedia, kapitalisme en toerisme… Ze ko-
men allemaal aan de orde in de Bommelverhalen.

De Bommelstrip werd als eerste in dagbladen gepubliceerd. 
Daardoor was er een wisselwerking mogelijk tussen de verhalen en 
de berichtgeving in deze kranten. Toch was er maar zelden sprake 
van een direct commentaar op concrete actuele gebeurtenissen.

Veel minder bekend is dat Toonder ook als politiek tekenaar ac-
tief is geweest. In de cartoons die hij in die hoedanigheid tekende, 
leverde hij veel directer commentaar op de actualiteit. Ook in deze 
cartoons maakte hij gebruik van dierlijke personages. Deze politieke 
prenten maakte Toonder in drie korte periodes in de jaren 1944–
1952: in 1944–1946 voor het (aanvankelijk) illegale, satirische tijd-
schrift Metro, in 1947–1948 voor Elseviers Weekblad en in 1952 voor de 
Haagse Post en De Zakenwereld. De cartoons voor Metro zijn al enkele 
malen heruitgegeven.1 In deze uitgave worden voor het eerst alle car-
toons herdrukt uit de laatste twee periodes. 

Geschiedenis van de dierencartoon

Zowel politieke cartoons als dierentekeningen hebben een lange 
traditie, waarin een bepaalde beeldtaal is ontwikkeld. We bekijken 
daarom als eerste deze geschiedenis in vogelvlucht.

Noten

1 In: Joost van de Weijer, Marten Toonder, 
tekenaar in oorlogstijd, Verzetsmuseum, 
Amsterdam 1994; Jan Bruggeman, Rob van 
der Nol (red.), Metro. Satirisch ondergronds 
tijdschrift van 15 november 1944 tot en met 29 
juni 1946, Panda, ’s-Gravenhage 1994.

 Marten Toonder en Tom Poes op een 

Engelstalige promotieaffiche van de Toon-

der Studio’s uit circa ∫947
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de kop de trekken van de prins heeft. Nederland werd gevolgd door 
andere westerse landen, waar in artistiek opzicht vaak beter werk 
werd afgeleverd. Een voorbeeld is de Engelse tekenaar James Gillray 
(1757–1815).

In de negentiende eeuw kwam de ontwikkeling van de politieke 
spotprent in een stroomversnelling. De opkomst van nieuwe druk-
technieken speelde daarbij een grote rol, maar ook de toenemende 
belangstelling voor politiek onder bredere lagen van de bevolking. 
Een andere ontwikkeling was dat de kunstenaars van de Romantiek 
steeds vaker fantasiefiguren gingen afbeelden, die eveneens in po-
litieke prenten werden ingezet.5 Ook kwam de kinderliteratuur op, 
waarin dierenverhalen een grote plaats zouden gaan innemen en 
waarbinnen de dierenstrip zich zou ontwikkelen.6

In Frankrijk was met name Grandville (pseudoniem van Jean Ig-
nace Isidore Gérard, 1803–1847) een belangrijke tekenaar. Hij begon 
zijn carrière als politiek cartoonist, maar is vooral bekend door zijn 
tekeningen van dieren met menselijke eigenschappen (La Vie privée 
et publique des animaux uit 1842, vertaald als Beelden uit het persoon-
lijke en openbare leven der dieren) en zijn illustraties bij de fabels van 
La Fontaine. Een andere bekende maker van spotprenten is Honoré 
Daumier (1808–1879, zie p. 15).

In Groot-Brittannië werden humoristische tijdschriften opge-
richt waarin cartoons werden gepubliceerd, waarvan Punch de be-
kendste is. Een van de belangrijkste tekenaars voor dat blad was John 

 Illustratie van Grandville voor Beelden uit 

het persoonlijke en openbare leven der 

dieren (∫842): ‘Het was een Haan van een 

fraai soort, op hoge benen en met hoge 

borst rondstappend als een Haan die zich 

bewust is van zijn uiterlijk.’

 Cartoon ‘John Bull and his Dog Faithful’ 

(∫796) van James Gillray
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 The White Rabbit door John Tenniel voor 

Alice in Wonderland (∫865)

Tenniel (1820–1914), die vele dierencartoons zou maken. Hij kreeg 
ook bekendheid met de illustraties voor Alice in Wonderland (1865), 
waarin als mens uitgedoste dieren een voorname rol spelen, zoals 
‘the White Rabbit’. De invloeden van zowel Grandville als Tenniel 
zijn terug te vinden in met name de eerste serie ‘Het leven der die-
ren’ van Toonder.

Ook vermeldenswaard is dat in dezelfde tijd belangrijke ‘serieuze’ 
populair-wetenschappelijke werken over dieren verschenen, zoals 
het rijk geïllustreerde Het leven der dieren (vanaf 1860) van de Duitse 
zoöloog Alfred Brehm (1829–1884). Toonder had dat in zijn boeken-
kast staan en heeft hoogstwaarschijnlijk de naam ervan overgeno-
men.7

In Duitsland werd de politieke cartoon in de tweede helft van 
de negentiende eeuw eveneens populair, met name in het satiri-
sche blad Simplicissimus. Een belangrijke tekenaar voor dit blad was 

 ‘Leeuw’ uit Het leven der dieren van Brehm

 Cartoon van John Tenniel uit Punch (∫883)

5 E.H. Gombrich, ‘Imagery and Art in the 
Romantic Period’, in: Meditations on a Hobby 
Horse and Other Essays on the Theory of Art, 
Phaidon Press, London 1963, pp. 120–126. 

6 A. Chorus, Het denkende dier, Sijthoff, 
Leiden 1969; A. C[horus], ‘Het dier in de 
strip’, in: Evelien en Kees Kousemaker, 
Wordt vervolgd. Stripleksikon der Lage Landen, 
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1979, 
p. 16.

7 Ook verscheen Uit het leven der dieren (1877) 
van Ludwig Büchner.
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Hein rich Kley (1863–1945), van wie enkele dierencartoons aanwezig 
zijn in de verzameling van Marten Toonder. Hij en zijn vrouw Phiny 
hielden plakboeken bij, door haar ‘dievenboeken’ genoemd, met il-
lustraties van tekenaars die ze als voorbeelden gebruikten voor eigen 
tekenwerk.

In die plakboeken bevinden zich ook politieke cartoons van de 
hand van bijvoorbeeld de Argentijn Eduardo Alvarez (rond 1938) en 
van David Low (1891–1963), een Nieuw-Zeelander die jarenlang in 
Engeland werkte (zie p. 16). Complete plakboeken zijn gewijd aan 
cartoons van de Brit Joseph Lee (1901–1975) en aan vroeg werk van 
de Nederlandse tekenaar Eppo Doeve (1907–1981), die ook politieke 
tekeningen maakte.

Een twintigste-eeuwse Nederlandse tekenaar die zowel realisti-
sche dierentekeningen maakte als Grandville-achtige karikaturen, 

 Prent van Heinrich Kley uit een van Toon-

ders plakboeken (zie ook p. 76). Kleys 

dansende nijlpaarden inspireerde overi-

gens Disney tot de ‘Dance of the Hyacinth 

Hippo & Ostrich’ in de film Fantasia (∫940)

 Toonder vulde een heel plakboek met 

tekeningen van Eppo Doeve, zoals deze 

 Cartoon van Joseph Lee uit een plakboek 

van Marten Toonder
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is Henri Verstijnen (1882–1940). Een belangrijke cartoonist uit de 
Verenigde Staten is in deze periode T.S. Sullivant (1854–1926), die 
dierencartoons maakte voor Amerikaanse kranten.

Vanaf de Eerste Wereldoorlog werden politieke cartoons een vast 
onderdeel van veel dagbladen en tijdschriften.

Technieken van de politieke tekenaar

In het midden van de twintigste eeuw zijn er een aantal standaard-
technieken die politieke tekenaars gebruiken. De kunsthistoricus 
E.H. Gombrich heeft dit ‘wapenarsenaal’ op een rijtje gezet:3,8 
1. stijlfiguren, dat is het verwerken van bekende uitdrukkingen en 
metaforen tot een afbeelding (zie bijvoorbeeld de op deze pagina af-
gebeelde prent van Europa op een rokende bom van Daumier, waarin 
de uitdrukking ‘uit balans brengen’ is verbeeld); 
2. reductie en vergelijking, dat wil zeggen dat de tekenaar een complexe 
situatie terugbrengt tot een treffend beeld (ook hierbij kan de teke-
ning van Daumier als voorbeeld worden gebruikt); 
3. portretkarikatuur, waarbij lichamelijke kenmerken van bekende 
personen vaak worden uitvergroot; 
4. het politieke ‘bestiarium’, waarbij bekende personen als dieren 

8 Danielle Rouw, Satire in beeld. Een analyse 
van titelprenten van satirische werken uit de 
eerste helft van de achttiende eeuw (1700–
1750), scriptie Universiteit Utrecht, Utrecht 
2012. https://dspace.library.uu.nl/bits-
tream/handle/1874/255219/Scriptie%20
Danielle%20Rouw.pdf?sequence=1

 ‘De wolf in schaapskleeren’: cartoon van 

Henri Verstijnen, uit een serie dieren-

portretten gemaakt tijdens de Eerste 

Wereldoorlog

 ‘The Barn Dance’ van T.S. Sullivant uit Life

 ‘Equilibre Européen’ (het Europese even-

wicht, ∫937) van Honoré Daumier



18

In
le

id
in

g

Hiervoor wordt wel de term theriomorfe (de vorm van een dier heb-
bende) dieren gebruikt; een wellicht betere term is therioantrope 
(de vorm van dier en mens combinerende) dieren.11 Toonder maakt 
hiervan in zijn cartoons voor de Haagse Post veelvuldig gebruik door 
politici als dieren uit te beelden. 

De derde categorie bestaat uit dieren die geen menselijke trek-
ken hebben. Althans, op het eerste gezicht; bij nadere beschouwing 
staan deze dieren meestal symbool voor iets anders. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om de genoemde (theriomorfe) nationale symbolen. 
Soms maakt de tekenaar zijn eigen symbolen. Een voorbeeld van het 
laatste is Toonders cartoon met zwarte en witte katten (p. 65), die 
de strijd tussen blank en zwart in Afrika voorstellen. 

De eerste tekening die Toonder voor Metro maakte, ‘Spoorweg-
staking’ (15 november 1944), is een voorbeeld van het gebruik van 
een nationaal symbool. Op deze prent zit de Duitse bezetter op de 
Nederlandse leeuw die aan de ketting ligt. De Nederlandse leeuw zou 
Toonder nog vaker gebruiken in Metro (zie ook p. 20). Ook in zijn 
cartoons uit 1952 komen soms dergelijke symbolen voor, zoals de 
Franse haan (o.a. p. 64).

Opmerkelijk is dat in Toonders dierencartoons, net als in zijn 
Bommelstrip, behalve dierenfiguren incidenteel ook geheel men-
selijke figuren voorkomen (zij het wel in zekere mate gekarikatu-
riseerd) die op gelijke voet staan met de antropomorfe dieren. Een 
voorbeeld is Trygve Lie, de eerste secretaris-generaal van de VN, die 

 Antropomorf dier: dierengezicht, mense-

lijke kleding en eigenschappen (p. 36)

 Theriomorf dier: dierlijk lichaam, mense-

lijk gezicht (p. 61)

 Dier zonder menselijke eigenschappen; 

erbovenop een geheel menselijke figuur 

(p. 67)

 Het eerste nummer van Metro van ∫5 no-

vember ∫944 met op het omslag Toonders 

cartoon met de geketende Nederlandse 

leeuw
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in de cartoon ‘Tussen twee stoelen’ (p. 68) in menselijke gedaante 
wordt afgebeeld tussen Amerika als olifant en Rusland als ijsbeer. 
Merkwaardig genoeg draagt de ijsbeer, in tegenstelling tot de olifant, 
geen kleding. Op de cartoon van een week eerder zien we weer een 
andere situatie: een als mens afgebeelde president Eisenhower ge-
zeten op een ‘echte’ olifant (p. 67). En nog weer eerder zit Eisen-
hower als antropomorfe hond op een identieke olifant (p. 51). 
Het is in Toonders dierencartoons in feite een ratjetoe van allerlei 
soorten dieren- en mensenfiguren.

Ten slotte willen we nog de categorie noemen van de fantasiedie-
ren.5 Toonder gebruikt in Metro (18 mei 1946) bijvoorbeeld een veel-
koppig monster met kikkerhoofden als beeld voor het Nederlandse 
parlement. Toonder maakte rond 1950 in zijn vrije tijd ook penteke-
ningen van wat hij zelf ‘mens-dierfiguren’ noemde, een soort hybri-
des tussen mensen en dieren (zie de slang-vrouw op p. 74).12,13

Toonder als cartoonist

Toonders eerste publicaties waren tekeningen in schoolkranten uit 
de jaren 1929–1932, waaronder karikaturen van leraren en mede-
leerlingen.14 Voor de Bonds-revue van de Nieuwe Middelbare Handels-
school te Rotterdam van maart 1932 tekende hij als voorplaat een ka-
rikatuur van Gandhi. Er zijn ook ongepubliceerde karikaturen van 
zijn hand uit begin jaren dertig bekend waarop Hitler figureert.

 Twee tekeningen van Marten Toonder uit ∫932: Adolf Hitler met respectievelijk de Duitse rijks-

kanselier Heinrich Brüning (links) en de Duitse rijkspresident Paul von Hindenburg (rechts)

 Spotprent voor Metro,  

∫8 mei ∫946

 Karikatuur van Mahatma Gandhi door 

Marten Toonder voor schoolkrant Bonds-

revue, maart ∫932

12 Marten Toonder, De kunst van Toonder. Een 
persoonlijke keuze, De Bezige Bij, Amsterdam 
2002.

13 Een aantal van deze tekeningen zijn illus-
traties bij het verhaal ‘Anders’, opgenomen 
in: Marten Toonder, Het volle leven. Alle korte 
verhalen, Klaas Driebergen, Amstelveen 
2017.

14 Dick de Boer en Loek Donders, De tekentafel 
wiebelde een beetje, Cliché, Maarssen 2014.
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zou bespreken. De cartoons werden geplaatst op de voorpagina van 
het blad, behalve de cartoon ‘Komkommertijd’ (p. 56), die op pa-
gina 2 belandde.

De samenwerking tussen Toonder en de Haagse Post lijkt niet soe-
pel verlopen te zijn. Dat is tenminste op te maken uit een brief van 28 
november 1952 van Hiltermann aan Marten Toonder.17 Helaas is de 
eraan voorafgaande brief van Toonder niet bewaard gebleven. Hil-
termann schreef:

Uw brief van 26 november komt voor mij niet als een verrassing. 
Ook ik ben niet tevreden met de ontwikkeling van onze 
samenwerking en ik ben het met U eens dat wij het publiceren 
van dierenprenten op politiek gebied beter kunnen staken. Ik 
zou echter wel graag in de Haagse Post een dierenverhaal (meer 
speciaal voor kinderen bestemd) willen publiceren, waarbij 
ervan zou moeten worden uitgegaan dat in een weekblad iedere 
episode langer kan zijn dan in een dagblad, maar bij voorkeur 
ook een afgerond avontuur moet bevatten.

Dit dierenverhaal voor kinderen is er nooit gekomen. Maar wellicht 
had Toonder de laatste zinsnede nog in gedachten toen hij in 1969 
voor HP Magazine, de opvolger van de Haagse Post, de Bommelstrip 
‘Die per leven’ maakte.

De Zakenwereld

In hetzelfde jaar 1952 tekende Toonder ook nog twee cartoons voor 
het weekblad De Zakenwereld (18 juni en 5 juli), in een vergelijkbare 
stijl als voor de Haagse Post. Dit ‘Weekblad voor handel, industrie en 
financiën’ plaatste elke week op de derde pagina een cartoon bij de 
commentaarrubriek ‘Spiegel der wereld’. Normaal was deze van Eppo 
Doeve, behalve op de twee genoemde data. Beide cartoons behande-
len een onderwerp dat ook in ‘Spiegel der wereld’ wordt besproken. 

Overigens is slechts een van deze twee cartoons een dierencar-
toon te noemen; de andere laat alleen menselijke personages zien.

Na de periode 1947–1952 publiceerde Marten Toonder nog één keer 
een politieke cartoon, en wel op 22 december 1979 in NRC Handels-
blad. Deze cartoon met heer Bommel en Tom Poes had de toenmalige 
oliecrisis als onderwerp.
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De actualiteit rond 1950

De naoorlogse periode 1947–1952 die door Toonder in de in dit boek  
opgenomen cartoons wordt becommentarieerd, was een woelige en 
bepalende periode in de geschiedenis van de twintigste eeuw. Er was 
optimisme vanwege het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar 
de ontwrichtende gevolgen ervan waren nog sterk merkbaar, onder 
andere in de sterk verzwakte economie. De wederopbouw was nog 
amper op gang gekomen. 

Daarnaast vormde deze periode het begin van de koude oorlog. 
De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, de voormalige geallieerden, 
hadden sterk uiteenlopende opvattingen over de te voeren politiek 
in Duitsland en in de op Duitsland heroverde gebieden in Europa. 
De Sovjet-Unie begon Oost-Duitsland en de door haar bevrijde lan-
den in Oost-Europa om te vormen tot socialistische staten, terwijl de 

 Oliecrisis-cartoon van Marten Toonder 

voor nrc Handelsblad, 22 december ∫979

17 Deze brief wordt bewaard in het Literatuur-
museum in Den Haag.
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Verenigde Staten hun invloed op de West-Europese landen vergroot-
ten door deze economische hulp te verlenen via het Marshallplan. 
Dit resulteerde in een sterke tweedeling binnen Europa. De VS en de 
Sovjet-Unie kwamen samen met hun respectievelijke bondgenoten 
als twee grote machtsblokken tegenover elkaar te staan. Er ontstond 
een wapenwedloop, die zich met name concentreerde op de ontwik-
keling van steeds zwaardere kernwapens.

In deze periode kwamen er verschillende vormen van internatio-
nale samenwerking tot stand die nog altijd bestaan. In 1945 werden 
de Verenigde Naties opgericht, met als doel om in de toekomst nieu-
we oorlogen te voorkomen. In 1948 werd het Verdrag van Brussel ge-
tekend: een militair bondgenootschap tussen de in 1944 opgerichte 
Benelux en Frankrijk en Groot-Brittannië. Dit vormde de basis voor 
de in 1949 opgerichte NAVO: het machtsblok van de VS en haar West-
Europese bondgenoten. In 1952 richtten zes West-Europese landen 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) op, waarmee 
het fundament werd gelegd voor de latere Europese Economische 
Gemeenschap en de huidige EU.

De wereld buiten de al genoemde werelddelen bestond kort na 
de Tweede Wereldoorlog nog grotendeels uit koloniën van Euro-
pese landen, maar hier begon langzaam verandering in te komen. 
In 1947 begon de dekolonisatie toen India onafhankelijk werd van 
Groot-Brittannië. In diezelfde tijd vond in Nederlands-Indië een 
onafhankelijkheidsoorlog plaats. Begin jaren vijftig kwam een aan-
tal Afrikaanse landen in opstand, wat uiteindelijk zou leiden tot de 
onafhankelijkheid van vrijwel het gehele Afrikaanse continent.

Kortom: het was een periode waarin het optimisme vanwege de 
bevrijding overschaduwd werd door grote onzekerheid, vooral als 
men keek naar de situatie op wereldniveau.

Toonder en de taak van de politieke tekenaar

In een dergelijke tijd kunnen mensen een grote behoefte aan duiding 
hebben. Daarin werd in deze jaren hoofdzakelijk voorzien door de 
dag- en weekbladen: via commentaren op het nieuws, maar ook ze-
ker via spotprenten. Dit soort tekeningen speelt onmiskenbaar een 
rol in de meningsvorming van de lezers, juist omdat een tekening in 
één oogopslag een bepaalde kijk op een situatie of gebeurtenis kan 
geven en zaken in een bepaalde verhouding kan zetten.

Ook Toonder had in die periode hierin een rol. Heel het wereld-
gebeuren zoals hierboven geschetst komt terug in zijn cartoons. Hij 



Elseviers Weekblad

[1947–1948]

Van Marten Toonder werden in 1947–1948 veertien cartoons 
in Elseviers Weekblad gepubliceerd. Hij sloot hierin aan bij 
zaken die in deze jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog actueel 
waren. Vaak waren concrete actuele gebeurtenissen voor Toon-
der de aanleiding om cartoons te tekenen die meer algemeen 
maatschappelijke verschijnselen weergeven. Twee door Toonder 
getekende cartoons werden om onbekende redenen niet in het 
blad gepubliceerd.
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Kunstkenners

Waarschijnlijk verwijst deze cartoon 
naar de zaak rond de meesterverval-
ser Han van Meegeren. Deze wist in de 
jaren dertig en tijdens de oorlog gere-
nommeerde kunstcritici om de tuin te 
leiden met door hemzelf vervaardigde 
schilderijen van Vermeer en anderen. 
Het proces tegen Van Meegeren vond 
plaats op 29 oktober 1947, waarna hij 

op 12 november tot een jaar gevan-
genisstraf werd veroordeeld. Elsevier 
omschreef in een commentaar op de 
rechtszaak Van Meegeren als iemand 
die ‘de wereld deze poets gebakken had 
om zijn triomfen over de gepatenteer-
de deskundigheid te kunnen behalen’.

Elseviers Weekblad, 8 november 1947
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Onderwijs

Vlak na de oorlog zag het er met het 
Nederlandse onderwijs niet goed 
uit: media spraken over een ‘nood-
toestand’. Zo was er een groot tekort 
aan bevoegde leraren. In de behande-
ling van de Onderwijsbegroting voor 

1948 waren verhoging van de leraren-
salarissen en verbetering van de 
leraren opleidingen dan ook belang-
rijke onderwerpen.

Elseviers Weekblad, 15 november 1947





Haagse Post

[1952]

In de tweede helft van 1952 publiceerde Marten Toonder vijfen-
twintig cartoons in het weekblad Haagse Post, over het alge-
meen op de voorpagina. Veel kwesties die tijdens deze periode 
in de wereldpolitiek speelden, werden in getekende vorm door 
hem becommentarieerd.



uit het leven der dieren:  
Bob en Ike lopen om het hardst en Harry lacht

De aanloop naar de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen van 1952 
komt meermaals aan de orde in deze 
prentenreeks. De strijd om het Repu-
blikeinse kandidaatschap ging tussen 
senator Robert Taft en generaal Dwight 
D. Eisenhower, bijgenaamd ‘Bob’ en 

‘Ike’. ‘Harry’ is de zittende Democrati-
sche president Harry S. Truman. Deze 
zou later Adlai Stevenson voordragen 
als presidentskandidaat voor de De-
mocraten.

Haagse Post, 14 juni 1952
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uit het leven der dieren:  
Harry Truman voelt er niet veel voor om nog eens 

met de boze wolf te gaan praten

De Russische dreiging was in Eu-
ropa voelbaar, bijvoorbeeld vanwege 
de grens die tussen Oost- en West-
Duitsland werd opgeworpen en de 
opbouw van een Oost-Duitse afdeling 
van het rode leger. Vanuit Europa 
werd bij Amerika aangedrongen op 

Op de voorgrond de Amerikaanse 
president Truman, de Britse premier 
Churchill en (vermoedelijk) de Franse 
premier Pinay. Op de achtergrond Sta-
lin, verschanst in het Kremlin, zoals 
de Russische leider nog vaker weerge-
geven zal worden.

een verzachting van de anti-Russische 
politiek. Truman liep dan echter het 
risico op stemmenverlies tijdens de 
aankomende presidentsverkiezingen 
in de Verenigde Staten.

Haagse Post, 21 juni 1952
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uit het leven der dieren:  
Oost is Oost en West is West, 

maar dat vinden de Duitsers niet zo best

In 1952 werd de scheiding tussen 
Oost- en West-Duitsland steeds meer 
een onontkoombaar iets. In 1949 
waren de Bondsrepubliek Duitsland 
en de Duitse Democratische Repu-
bliek opgericht. In mei 1952 begon de 
DDR de tussengrens af te bakenen met 
prikkeldraad en wachttorens.

In dit nummer van de Haagse Post 

wordt geschetst hoe muurvast de 
onderhandelingen zitten van de VS, 
Groot-Brittannië en Frankrijk met de 
Sovjet-Unie over de Duitse hereniging, 
en hoe ondraaglijk de scheiding voor 
de Duitsers zelf is.

Haagse Post, 28 juni 1952
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uit het leven der dieren:  
Ach, hoe zou dat nu toch komme, 
schaapjes dwalen af van Romme

De ontrouwe kudde

Op 25 juni 1952 vonden Tweede Ka-
merverkiezingen plaats. Daarbij won 
de PvdA van premier Willem Drees 
drie zetels, waardoor zij gelijk kwam 
met de KVP van Carl Romme (die twee 
zetels verloor) en qua stemmenaantal 
de KVP zelfs voorbijstreefde. De kabi-

netsformatie zou leiden tot het tweede 
kabinet-Drees. Links is Charles Welter 
te zien van de Katholiek Nationale 
Partij, een afsplitsing van de KVP.

Haagse Post, 5 juli 1952
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succes van de week:  
Waterstofbom alleen voor destructie geschikt

Op 1 november 1952 brachten de 
Amerikanen in de Stille Oceaan de 
eerste waterstofbom tot ontploffing. 
Ooggetuigen hadden al gemeld hoe de 
explosie een compleet eiland op het 
atol Eniwetok in de Stille Oceaan had 
weggevaagd, en de proeven werden 
op 17 november door de Amerikanen 
bevestigd. De atoombom leverde de 
krachtigste explosie op die tot dan toe 
ooit door mensen was veroorzaakt. 
Hiermee leken de Amerikanen een be-
langrijke voorsprong te hebben in de 
atoomwapenwedloop met de Russen. 
In sommige media werd de H-bom de 
‘Helle-bom’ genoemd, waarmee de 
dansende duiveltjes verklaard zijn.

Haagse Post, 22 november 1952



De Zakenwereld

[1952]

Naast de cartoons in de Haagse Post verschenen er van 
Toonder in de zomer van 1952 ook een tweetal cartoons in De 
Zaken wereld, ‘Weekblad voor handel, industrie en financiën’. 
De eerste daarvan is overigens de enige cartoon in dit boek 
waarin geen dieren optreden maar uitsluitend mensenfiguren.
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Verantwoording

Elseviers Weekblad  
[1947–1948]

De cartoons die Toonder tekende voor 
Elseviers Weekblad verschenen van 11 
oktober 1947 tot en met 6 maart 1948. 
De meeste originelen van deze teke-
ningen werden door Toonder in een 
kartonnen map bewaard (zie p. 20). 
Deze bevindt zich het Toonderarchief 
in het Literatuurmuseum in Den 
Haag. Het origineel van de cartoon 
‘Belasting’ (22 december 1947) wordt 
bewaard door het Belasting & Douane 
Museum in Rotterdam. De originele 
tekeningen van de cartoons van 25 ok-
tober 1947 en 17 januari 1948 ontbre-
ken in het Toonderarchief.

Voor deze uitgave zijn de prenten 
gereproduceerd van de originele teke-
ningen, voor zover deze bewaard zijn 
gebleven. De twee prenten waarbij dit 
niet het geval is, zijn gereproduceerd 
van de tekeningen zoals ze in Elseviers 
Weekblad zijn afgedrukt.

Twee tekeningen in dezelfde map 
dragen ook de titel ‘Het leven der 
dieren’ en zijn waarschijnlijk ook ge-
maakt voor Elseviers Weekblad, maar om 
onbekende redenen niet gepubliceerd.

Dierenleven – De slang en het konijn
11 oktober 1947 (p. 28)

Op de originele tekening staat in 
potlood de volgende titel: ‘Animal life 

– Het konijntje en de slang’. Daarover-
heen is met inkt de titel ‘Het dierenle-
ven’ geschreven.

Diverse vergelijkbare tekeningen 
van vrouwen met een slangenkop 
bevinden zich ook onder de vrije teke-
ningen (vaak ‘mens-dierfiguren’) die 
Toonder maakte in de jaren vijftig, en 
waarvan er een groot aantal is opgeno-
men in het boek De kunst van Toonder. 
Een persoonlijke keuze (De Bezige Bij, 
Amsterdam 2002). Zie ook de cartoon 
van 1 november.

Deze cartoon is eveneens opgeno-
men in De kunst van Toonder (p. 99).

Dierenleven – Begrafenisfonds
18 oktober 1947 (p. 29)

Achterop de originele tekening van 
‘De slang en het konijn’ staat een 
(deels uitgeveegde) eerdere versie van 
de rechter figuur. Dit lijkt een vos te 
zijn geweest:

Op 11 en 18 september 1948 zou 
Toonder in De Groene Amsterdammer 
een verhaal publiceren met als titel 
‘Gourmand, Markies de Cadaver’, 
waarin een hyena en een gier twee 
kuddes gnoes te grazen nemen. (Als 
‘De gier en de gnoes’ opgenomen in: 
Marten Toonder, Het volle leven. Alle 
korte verhalen, Het complete proza 4, 
bezorgd door Dick de Boer en Klaas 
Driebergen, uitg. Klaas Driebergen, 
Amstelveen 2017, pp. 111–121.)

De cartoon is ook opgenomen in 
Marten Toonder. Een dubbel denkraam 
(samenst. Klaas Driebergen, De Bezige 
Bij, Amsterdam 2012, p. 89).

 Vrije tekening van Marten Toonder, opgenomen 

in Aan het werk. Nieuwe verhalen, gedichten, 

beschouwingen (De Bezige Bij, Amsterdam ∫98∫, 

p. 278)
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Het leven der dieren in Oost en West 
– ‘Bemoei je met je eigen zaken!’
25 oktober 1947 (p. 30)

Het standpunt van Elseviers Weekblad 
wordt onder meer verwoord in een 
redactioneel artikel van 5 juli 1947 
onder de titel ‘De zware plicht’, waarin 
Soekarno met Hitler wordt verge-
leken: ‘Wanneer wij thans pleiten 
voor militaire actie, dan pleiten wij 
voor […] het uitvoeren van de plicht 
van een overheid om het leven, het 
welzijn, de vrede en de veiligheid van 
haar onderdanen te beschermen.’ Op 
26 juli schrijft het blad: ‘Het woord 
“koloniale oorlog” is een belediging 
voor ons volk. Wij moeten in Indië 
orde brengen […]’. Zie ook de prent 
van 17 januari 1948.

De aan een paal gebonden antilope 
doet denken aan de aan een boom 
gebonden Indonesische vrouw in de 
hierboven afgebeelde cartoon die 
Toonder twee jaar eerder tekende 
voor Metro. De haan (die mogelijk 

voor Frankrijk staat) lijkt sterk op de 
markies De Canteclaer. 

Het leven der dieren – Mode
1 november 1947 (p. 31)

Op 19 juli 1947 verscheen in Elseviers 
Weekblad in de rubriek ‘Een dag in 
Parijs’ een aflevering ‘Op zoek naar 
de allernieuwste mode’ met o.a.: ‘De 
jurken […]. Het middel zit laag en is 
evenals de heup geaccentueerd. De 

rok is aanmerkelijk langer dan vorig 
jaar. Veel van deze jurken hebben een 
heupstuk.’

Op 26 juli wordt in de rubriek 
‘Modes’ onder de kop ‘Christiane Dior 
– de nieuwe modedictator’ verslag 
gedaan van een modeshow. Vooral de 
bovenstaande foto zou Toonder zomaar 
geïnspireerd kunnen hebben tot deze 
cartoon. 

Zie voor de slang-vrouw ook de 
cartoon van 11 oktober 1947.

Het leven der dieren – Kunstkenners
8 november 1947 (p. 32)

In een artikel ‘Van Meegeren: bedrie-
ger en triomfator’ werd in Elseviers 
Weekblad van 1 november 1947 door 
ene ‘M.’ de rechtszaak tegen Van 
Meegeren becommentarieerd. Daarin 
komt de ‘verlegenheid der kunsthan-
delaars-getuigen’ aan bod: ‘Nu ik de 
doeken weer zie, begrijp ik mij zelf 
niet, begrijp ik niet, dat ik er zó in ge-

 Markies De Cante-

claer in ‘Tom Poes 

en de talisman’ 

(∫948)

 Foto bij de moderubriek van Elseviers Weekblad van 26 juli ∫947 over ‘Christi-

ane Dior – de nieuwe modedictator’

 Cartoon van Marten Toonder voor Metro van 26 oktober ∫945 met als onder-

schrift ‘Soekarno bevrijdt Indië’
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lopen ben’, aldus een kunsthandelaar.
De zaak-Van Meegeren werd overi-

gens ook in Ons Vrije Nederland geper-
sifleerd met het op 11 november 1945 
in de rubriek ‘Ons Onvrije Nederland’ 
verschenen stuk ‘Een valsche Tom 
Poes’. Daarin wordt beweerd dat niet 
‘Martijn Schoonder’ maar ‘Hendricus 
K. Bos’ een aantal Tom Poezen heeft 
getekend. 

Het leven der dieren – Onderwijs
15 november 1947 (p. 33)

Op 5 november 1947 beschrijft De Tijd 
onder de kop ‘Noodtoestand bij het 
onderwijs’ de kritiek van de Tweede 
Kamer op de Onderwijsbegroting van 
1948. Deze luidt onder meer: ‘Behalve 
aan de verbetering van de salarissen 
zal ook verbetering van de opleiding 
der leraren en onderwijzers ter hand 
moeten worden genomen’.

Ook opgenomen in Marten Toonder. 
Een dubbel denkraam (samenst. Klaas 
Driebergen, De Bezige Bij, Amsterdam 
2012, p. 89).

Het leven der dieren –  
Ambtenaren (in aquarium)
22 november 1947 (p. 34)

Het Vrije Volk schreef op 20 novem-
ber 1947 over de behandeling van de 
begroting van Binnenlandse Zaken 
door de Tweede Kamer: ‘Er is een 
grote ontstemming onder de ambte-
naren vooral van de kleine gemeenten 
over hun slechte salariëring […]. De 
gemeenten zijn zelfs niet in staat hun 
personeel in dienst te houden, met het 
gevolg, dat er talrijke vacaturen zijn en 
er buitengewoon lang en hard gewerkt 
moet worden.’

De figuren op deze tekening zijn 
zonder twijfel geïnspireerd op de 
hiernaast afgebeelde cartoons van 
Heinrich Kley, aanwezig in een van de 

 Drie tekeningen van Heinrich Kley, uit een van de plakboeken van Toonder, die hem inspireerden tot de 

prent ‘Ambtenaren’
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voor welk land staat. Te denken valt 
aan de Verenigde Staten als adelaar, 
Groot-Brittannië als leeuw (zie het 
landswapen), Frankrijk als haan.

Het leven der dieren –  
Schoonheidsbehandeling
24 januari 1948 (p. 40)

Ter vergelijking de volgende adverten-
tie uit De Tijd, 13 januari 1948:

Het leven der dieren – Fooien
6 maart 1948 (p. 41)

Zie een artikel in De Gooi- en Eemlander 
van 28 februari 1948: ‘Cafetariaportier 
vangt 25 mille aan fooien’ (per jaar).

Het leven der dieren – De verleiding 
(van het 2-delige badpak)
[niet gepubliceerd] (p. 42)

Al in 1932 had de Parijse modeontwer-
per Jacques Heim al als eerste een 
tweedelig badpak ontworpen. De 
introductie van de bikini door Louis 
Réard op 5 juli 1946 werd in de pers 
groot uitgemeten. Het duurde echter 
nog tot de jaren zestig voor de bikini 
door het grote publiek in gebruik werd 

genomen. Volgens de publieke opinie 
was dit kledingstuk onzedelijk en het 
werd in diverse landen zelfs verboden.

Cartoon ook opgenomen in Toon-
dertijd (jaargang 26, nummer 102, 
december 2016, p. 36).

Het leven der dieren –  
Bondgenootschap
[niet gepubliceerd] (p. 43)

Zie bijvoorbeeld het bericht in De 
Waarheid van 22 januari 1948: ‘Op 
bevel van Amerika: Militair bondge-
nootschap. Voorstel van Engeland en 
Frankrijk aan Benelux.’ Frankrijk en 
Groot-Brittannië waren in 1947 al een 
militaire samenwerking aangegaan in 
het Verdrag van Duinkerke.

De haan is het bekende nationale 
symbool van Frankrijk, de buldog dat 

van Groot-Brittannië (John Bull). 
In deze cartoon lijken ze sterk op 
de Bommelpersonages markies De 
Canteclaer en Bul Super. Maar de 
buldog met bolhoed en sigaar moet 
natuurlijk vooral verwijzen naar 
Winston Churchill.

De Russische beer als symbool 
voor de dreiging van de Sovjet-Unie 
komt ook voor in de cartoon van 15 
november 1952 van de Haagse Post (p. 
71). Noemenswaardig is dat Toonder 
in 1951–1952 met Hans Kresse werkte 
aan het Eric de Noorman-verhaal ‘Het 
Land der Duisternis’, waarin dit thema 
ook een rol speelt. Hierin worden de 
Baltische volkeren onderdrukt door 
een ‘Berenvolk’ geleid door de ‘Grote 
Heilige Moederbeer’ en de naar Lenin 
gefigureerde Scorr. (Zie: Rob van 
Eijck, ‘Eric de Noorman historisch 
belicht. Eric de Noorman tegen het 
Rode Gevaar’, in: Hans G. Kresse, Eric 
de Noorman. Volledige werken, deel 9, 
Panda, ’s-Gravenhage 2001).

Cartoon ook opgenomen in Toon-
dertijd (jrg. 26, nr, 102, december 
2016, p. 8). 

 Bul Super in ‘Tom Poes en de atoomtrillingen’ 

(∫946)

 Winston Churchill

 De ‘Grote Heilige Moederbeer’ in het Eric de 

Noorman-verhaal ‘Het Land der Duisternis’ 

(∫95∫–∫952) van Hans G. Kresse
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Haagse Post 
[1952]

Het weekblad Haagse Post publiceerde 
van 14 juni tot 29 november 1952 
vijfentwintig cartoons van Marten 
Toonder, die niet door hem werden 
gesigneerd en waarschijnlijk met hulp 
van medewerkers van de Toonder 
Studio’s werden getekend. Ze stonden 
standaard op de voorpagina, behalve 
op 23 augustus. Hiervóór was de poli-
tieke prent op de voorpagina van ene 
‘ROC’.

Het is onbekend of er originelen 
van deze prenten bewaard zijn geble-
ven. Voor deze uitgave zijn de prenten 
gereproduceerd van de tekeningen 
zoals ze in het blad zijn afgedrukt.

Uit het leven der dieren: Bob en Ike 
lopen om het hardst en Harry lacht 
14 juni 1952 (p. 46)

De Republikeinse presidentskandida-
ten ‘Ike’ en ‘Bob’ worden voorgesteld 
als hardlopende kikvors en bunzing 
en zittend president Harry Truman als 
haas. Truman wordt afgebeeld met de 
‘panama hat’ waarmee hij ook vaak op 
foto’s te zien is (zie boven). De vogel op 
wiens schouder de hand van Truman 
rust, stelt mogelijk de Amerikaanse 
adelaar voor.

In hetzelfde nummer van de Haagse 
Post staat een beschouwing van de 
Amerikaanse journalist Walter Lipp-
mann over het verschil van inzicht tus-
sen Eisenhower en Taft aangaande de 
manier waarop Europa verdedigd moet 
worden tegen een mogelijke commu-
nistische invasie.

Uit het leven der dieren:  
Harry Truman voelt er niet veel voor 
om nog eens met de boze wolf te gaan 
praten 
21 juni 1952 (p. 47)

In een commentaar ‘Uit het wereld-
gebeuren’ in het Nieuwsblad van het 
Noorden van 19 juni 1952 wordt uiteen-
gezet waarom Amerika zich ondanks 
een Russisch anti-Westers diploma-
tiek offen sief vanwege de presidents-
verkiezingen geen wijzigingen in de 
Westerse politiek kan permitteren.

In ditzelfde nummer van de Haagse 
Post staat trouwens een artikel ‘Harry 
S. Truman over zichzelf’, over de 

biografie Mr. President van William 
Hillman, waarin Truman onder andere 
uitlegt waarom hij de Russen niet wil 
aanvallen.

Het Kremlin van Moskou met de 
binnen de muren daarvan gelegen 
gebouwen en torens vormt een bekend 
symbool voor de macht van Rusland. 
Toonder maakt er Stalins ‘vesting’ van. 
Deze keert terug in de cartoons van 
11 oktober, 18 oktober, 1 november en 
29 november.

Net als op de prent op pagina 43 
wordt Groot-Brittannië als buldog 
met bolhoed en sigaar afgebeeld (zie 
pagina 79).

 Harry S. Truman in ∫949 

(foto: Abbie Rowe, National 

Park Service)

 Dwight D. Eisenhower in ∫947  Robert A. Taft in ∫953  

(foto: United States Senate)

 Jozef Stalin in ∫942 Het Kremlin in Moskou rond ∫945
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Uit het leven der dieren:  
Oost is Oost en West is West, maar 
dat vinden de Duitsers niet zo best
28 juni 1952 (p. 48)

Waarschijnlijk verbeelden de beide 
figuren in het midden de Duitse poli-
tieke leiders: de uil Konrad Adenauer, 
eerste bondskanselier van de BRD 
(1949–1963), de andere vogel Walter 
Ulbricht, secretaris-generaal van de 
Sozialistische Einheitspartei Deutsch-
lands (SED) en belangrijkste man van 
de DDR (1950–1971) – vergelijk boven-
staande foto’s. In de tractor Stalin, 
bezig met het opwerpen van de grens.

Het genoemde artikel in dit num-
mer van de Haagse Post is ‘Praten over 
Duitsland’ door Walter Lippmann, in 
de rubriek ‘Vandaag en Morgen’. 

De ontrouwe kudde –  
Uit het leven der 
dieren:  
Ach, hoe zou dat nu 
toch komme, schaapjes 
dwalen af van Romme
5 juli 1952 (p. 49)

In het zelfde nummer 
van de Haagse Post, 
boven de cartoon: ‘Geen 
plaats voor extremisme, 
kabinetsformatie tijdens 
een hittegolf’ – niet over 
het verlies van de KVP, 

maar over de winst van de PvdA.
Deze cartoon is ook opgenomen en 

besproken in Bommel en Bijbel. Bijbel en 
christendom in de verhalen van Marten 
Toonder van Klaas Driebergen (Aspekt, 
Soesterberg 2012, pp. 201–202). De 
tekening doet denken aan hoe Toonder 
later een schaapskudde zou gebruiken 
in ‘Tom Poes en het boze oog’ (1961) 
en ‘Tom Poes en de pijpleider’ (1971).

Vergelijk tevens met de foto’s van 
Welter, Romme en Drees hieronder.

Zie ook de cartoon van 9 augustus.

Uit het leven der dieren:  
Ike bestormt hier zeer kordaat,  
Bob de baas van het apparaat 
12 juli 1952 (p. 50)

Op de tank staat ‘I like Ike’: de fameu-
ze, succesvolle verkiezingsleus van 
Eisenhower.

Deze keer is Taft een kikker en 
Eisen hower een hond; in de cartoon 
van 14 juni was Eisenhower een kik-
ker.

Uit het leven der dieren:  
De jongste overwinning van generaal 
Eisenhower
19 juli 1952 (p. 51)

De olifant en de ezel als symbolen voor 
respectievelijk de Republikeinen en de 
Democraten vinden hun oorsprong in 
Amerikaanse krantencartoons uit de 
negentiende eeuw (zie ook p. 16).

Direct onder de cartoon staat in de 
Haagse Post een artikel over Eisenho-
wer: ‘Wie is de Republikeinse candi-
daat? Een pro-Europese man, met een 
anti-Europees programma’.

 Konrad Adenauer in ∫950  

(foto: Katherine Young)

 Walter Ulbricht in ∫960  

(foto: Anefo)

 Willem Drees op de PvdA-

verkiezingsposter van ∫952

 Carl Romme  

(foto: Spaarnestad Photo)

 Charles Welter (foto: Fotoar-

chief Eerste Kamer)

 Plaatje uit een van Toonders plakboeken, waar-

schijnlijk uit de Tarzan-strip van Harold Foster, 

waarop de olifant duidelijk is geïnspireerd (zie 

ook de cartoon van 8 november)
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Over de samenstellers

Dick de Boer is natuurkundige en doet al vele jaren onderzoek naar het werk van 
Marten Toonder. Hij stelde met Loek Donders het boek De tekentafel wiebelde een 
beetje. De beginjaren van Marten Toonder 1933–1943 (2016) samen. Ook schreef hij 
inleidingen bij verschillende heruitgaven van oud werk van Marten Toonder. Hij 
heeft een rubriek in Toondertijd over het werk van Toonder in de jaren veertig en 
vijftig.

Klaas Driebergen is neerlandicus en sinds zijn dertiende verslingerd aan Bom-
mel. Hij schreef Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom in de verhalen van Marten 
Toonder (2012) en stelde het ‘Schrijversprentenboek’ Marten Toonder. Een dubbel 
denkraam (2012) samen. Hij was samensteller en uitgever van de vierdelige reeks 
‘Het complete proza van Marten Toonder’ (2017–2018), waarin alle korte verha-
len, essays en autobiografische stukken van Marten Toonder verzameld zijn. Klaas 
houdt regelmatig lezingen over Toonder en zijn werk. Zie ook www.klaasdrieber-
gen.nl.

Samen verzamelden Dick en Klaas alle gedichten van Toonder in het boek Nu is de 
moen gevangen. Alle poëmen van Marten Toonder (2014) en al diens korte verhalen 
in Het volle leven. Alle verhalen (2017), deel 4 van ‘Het complete proza’.


