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Chroniqueur van  
60 jaar dagelijks leven

Generaties Nederlanders zijn bekend met 
het werk van Peter van Straaten. Is het niet 
via zijn strips of cartoons in kranten, tijd-
schriften en boeken, zijn vogeltekeningen 
of zijn feuilleton Agnes, dan wel via Peter’s 
Zeurkalender, de al bijna 30 jaar verschijnende 
scheurkalender waarin zijn even rake als 
geestige observaties over relationeel onge-
mak en la condition humaine zijn gebundeld. 
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Van Straaten

Reportagetekening, pen, 1970 (Het Parool)
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Toen Peter van Straaten (1935-2016) in 1958 afstudeerde 
aan het Instituut voor Kunstnijverheids onderwijs in 
Amsterdam, de huidige Rietveld Academie, zal hij niet 
vermoed hebben wat voor rol er voor hem in het ver-
schiet lag. Hij tekende al vanaf zijn prille jeugd, hield 
tijdens de oorlog dagboekjes bij in schriftjes waarin  
hij vooral heel veel vogels tekende, en maakte strip-
ver halen. Tekenen zat hem in het bloed en de oplei-
ding als illustrator lag dan ook voor de hand. Hoewel 
hij in Arnhem geboren en getogen was, wilde hij per se 
gaan studeren in Amsterdam. Ook gedurende zijn stu-
dietijd hield hij een dagboek bij, zij het hoofdzakelijk 
in getekende vorm. Keek hij met enige melancholie 
terug op zijn geboortestad door middel van prachtige 
tekeningen, met evenveel plezier tekende hij zijn 
nieuwe woonplaats, zowel de stad als de kamers die  
hij achtereenvolgens bewoonde.

Via een docent kwam hij in contact met de 
Amsterdamse krant Het Parool. Meteen na beëindiging 
van zijn studie trad hij daar in dienst en tekende hij  
jarenlang reportagetekeningen. Daarvoor reisde hij  
regelmatig met de journalisten mee om hun teksten 
luister bij te zetten. Maar men stuurde hem ook meer 
dan eens naar de rechtbank om daar portretten te  
tekenen van de Holleeders en Taghi’s van zijn tijd. Eind 
jaren zestig begon hij te experimenteren met een strip 
over het eeuwige generatieconflict die in 1970 zou uit-
monden in een legendarische strip, Vader & Zoon. Tot 
en met 1987 zou deze strip dagelijks de kolommen van 
de krant sieren. In een vast stramien van vier plaatjes 
bespraken een conservatieve vader en een opstandige, 
links-intellectuele zoon de actualiteiten van alledag en 
de maatschappelijke, sociale en politieke ontwikkelingen 
van hun tijd. Toen Van Straaten in 1987 constateerde 
dat hij in toenemende mate begon te sympathiseren 
met de vader, besloot hij er een punt achter te zetten. 
Achter de strip, niet achter zijn reeks dagelijkse teke-
ningen voor de krant. Vader & Zoon ging op 2 januari 
1988 naadloos over in Dagelijks leven, een cartoon over 
dezelfde onderwerpen als die bij Vader & Zoon, maar 
nu zonder vaste hoofdrolspelers en niet meer in strip-
vorm. Dagelijks leven zou blijven verschijnen tot 2012. 
Meer dan twintig jaar dagelijks een tekening levert een 
hele grote hoeveelheid tekeningen op. En dan hebben 
we het nog niet gehad over ander werk dat Van Straaten 
maakte, voor Vrij Nederland, voor de NRC, voor de  
boeken die hij zelf schreef en de boeken van collega’s 
die hij illustreerde. Van Straaten heeft een immens 
oeuvre nagelaten.

Vogeldagboekje, pen en waterverf, 1946

Reportagetekening, pen, 1961 (Het Parool)

Snuffel het konijn, pen, 1947
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‘PENSIOEN’

Toen hij in 2012 stopte met een dagelijks aan te leveren 
tekening en hij zich wat meer kon beperken tot klussen 
waar hij zelf voor kon kiezen, keken de ladekasten met 
tekeningen hem in toenemende mate met ‘dwingende 
blik’ aan. Wat te doen met al die tekeningen? Het toen-
malige Persmuseum had al jarenlang grote belangstel-
ling voor zijn politieke tekeningen getoond wat tot 
een schenking van honderden tekeningen had geleid. 
Het Literatuurmuseum had hetzelfde met de literaire 
tekeningen en mocht eveneens op een mooi geschenk 
van Van Straaten rekenen. Het Rijksmuseum had een 
aantal erotische tekeningen van hem aangekocht. Maar 
er lagen nog steeds zo’n 20.000 tekeningen, stroken en 
pagina’s opgestapeld in de kasten bij Peter thuis. Toen 
hij en zijn vrouw in 2014 contact met ons opnamen om 
de Vader & Zoon-strip te schenken (ruim 5.500 stroken) 
aan onze stripcollectie, vroegen wij van onze kant wat 
er met de rest van de tekeningen zou gebeuren. Daar 
hadden ze op dat moment nog niet echt over nagedacht. 
Kort daarna werd Peter ernstig ziek en op 8 december 
2016 overleed hij. Van een schenking van Vader & Zoon 
was het toen nog niet gekomen, dat gebeurde pas twee 
jaar later. Maar vanaf dat moment bleven we in contact 
met Van Straatens weduwe Els en namen we door wat 
de opties zouden kunnen zijn. Dat heeft uiteindelijk 
tot een volledige overdracht van al het werk van Van 
Straaten in de vorm van een gedeeltelijke schenking en 
een gedeeltelijke aankoop geleid. Alles wat er nog over 
was gebleven aan tekenwerk, inclusief het archief met 
manuscripten, briefwisselingen en dergelijke berust 
vanaf dit najaar bij Allard Pierson, de erfgoedinstelling 
van de Universiteit van Amsterdam.

DE COLLECTIE

De verworven collectie bevat vooral cartoons die onder 
de titel Dagelijks leven verschenen in Het Parool. Het 
gaat om circa 8.000 tekeningen. Daarnaast zitten er 
vele reportagetekeningen in uit zijn beginperiode bij Het 
Parool. Hij reisde bijvoorbeeld met Renate Rubinstein 
naar Israël en illustreerde de artikelenreeks die zij  
tijdens de reis schreef. Maar ook nieuwsreportages  
uit eigen land zijn terug te vinden in de collectie. Een 
andere Parool-prominent, Simon Carmiggelt, wist zijn 
boeken geïllustreerd door zijn vriend Peter. Feitelijk 
nam Van Straaten de rol van de chroniqueur van het 
dagelijks leven een beetje over van Carmiggelt die met 
zijn talloze kroegverhalen en verhalen over gewone 
mensen die hij op straat tegenkwam vele jaren het Reportagetekening reis Israël met Renate Rubinstein, 1969 (Avenue)

Rotterdam, aquarel, 1964
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Reportagetekening, pen, 1968 (Het Parool)
Dagelijks Leven, pen, ca. 2004 (Het Parool)

Dagelijks Leven, pen, ca. 2010 (Het Parool) Dagelijks Leven, pen, ca. 2010 (Het Parool)
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Nederlandse publiek tot op de televisie wist te verma-
ken. Overigens illustreerde Van Straaten méér boeken 
waarvan de tekeningen nu zijn overgeleverd. Maar de 
collectie bevat ook strips. Van Straaten tekende begin 
jaren zeventig wat korte verhalen voor het zeer popu-
laire stripblad Pep, maar dat werk kon hem zelf niet  
zo bekoren. Strips als Dries de Betonne over Dries van 
Agt en Bij ons in het dorp over de Haagse politiek deden 
dat wel. Alle originelen hiervan liggen nu bij Allard 
Pierson. 

TOT SLOT

Er is nog veel meer, nagekomen politieke tekeningen, 
erotische schetsen en tekeningen, affiche-ontwerpen 
en de vogeldagboekjes waarmee het allemaal zo’n  
beetje begonnen is. Vanwege de strips die in de strip-
collectie passen, het feit dat Van Straaten weliswaar 
geen geboren, maar dan toch zelfverkozen Amsterdam-
mer was voor zo’n lange tijd en de stad veelvuldig 
heeft getekend, zijn belangrijke redenen om zijn teke-
ningen bij Allard Pierson onder te brengen. Maar ook 
het feit dat het Allard Pierson gespecialiseerd is in het 
geïllustreerde boek door de eeuwen heen en Peter zijn 
hele carrière lang boeken illustreerde, maakt dat zijn  
collectie goed bij ons past. Net als het feit dat Peter 
zelf ook schrijver was en wij zijn manuscripten nu  
zullen bewaren, zoals we dat van veel schrijvers uit  
de afgelopen eeuwen doen (van Vondel en Hooft tot 
Multatuli en Albert Verwey, tot Hugo Brandt Corstius 
en Arnon Grunberg). En tot slot omdat Peter van 
Straaten bijna zestig jaar bijhield wat er in ons land 
gebeurde op politiek, maatschappelijk en cultureel 
gebied.

Het is om die reden dat hij met recht het predikaat 
chroniqueur van (meer dan) een halve eeuw vader-
landse actualiteit verdient. Zijn aanstekelijke manier 
van weergeven van die actualiteit maakt hem tot een 
groot en belangrijk tekenaar. Reden genoeg voor een 
instituut als het onze om zijn werk te bewaren en voor 
onderzoek beschikbaar te maken en te houden. Het 
streven is op korte termijn de collectie geheel te ont-
sluiten en dat project af te ronden met een overzichts-
tentoonstelling eind volgend jaar, ter gelegenheid van 
zijn vijfde sterfjaar.

Jos van Waterschoot

Conservator Boekhistorische Collecties en Stripcollecties 

Allard Pierson

Dries van Agt, pen, ca. 1980 (Vrij Nederland?)Ruud Lubbers, pen, 2014 (Vrij Nederland)


