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‘Wat betreft mijn eigen plek en leven: een tekenaar werkt 
vooral alleen en dat is dus in de coronatijd niet veranderd. 

Wel mis ik zelf het contact met andere tekenaars. (…) 
Ja, dat mis ik wel, maar gezien het effect dat corona 

op het leven heeft van andere mensen 
stelt dat niet veel voor.’

B er en d  Vo n k 
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Woord vooraf 

T o e n  i k  b e g i n  j a n u a r i  2 0 2 0  d e  b e e l d e n  o v e r  h e t  c o r o n av i r u s  u i t  W u h a n 
zag, maakte me dat ongerust en onrustig. Ik sliep er soms slecht van en droomde 
erover. Ik vreesde voor een pandemie. Vrienden en kennissen vonden dat ik over-
dreef. Ze probeerden mijn pessimisme te temperen met geruststellende zinnen 
als ‘Zo’n vaart zal het niet lopen’ en ‘Wat in China gebeurt, hoeft hier toch niet te 
gebeuren.’ Ik hield de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en toen op 24 ja-
nuari 2020 in dagblad Trouw – het blad waar ik al jarenlang op geabonneerd ben 
– Len Munnik de eerste coronacartoon publiceerde, knipte ik deze dezelfde dag 
nog uit en bewaarde de prent. Was het om mijn gemoedsrust te temperen dat ik 
besloot een boek te willen schrijven over spotprenten gewijd aan het coronavirus. 
Cartoons hebben tenslotte de belangrijke eigenschap om te relativeren. 
 Een aantal weken na het verschijnen van de prent van Len Munnik maakte 
minister Bruno Bruins op de televisie melding van de eerste coronazieke in Ne-
derland. De pandemie had Loon op Zand bereikt. Vanaf dat moment nam een 
gelatenheid van mij bezit. Een gelatenheid die spoedig veranderde in conformis-
me. Ik hield me zo goed mogelijk aan de coronaregels die het kabinet Rutte III 
afkondigde en geloofde dat de Nederlandse, westerse aanpak van de bestrijding 
van het coronavirus het beste was voor een open samenleving als de onze: ‘Alleen 
samen krijgen we corona onder controle.’ Ik sliep weer goed en legde ondertussen 
mappen aan vol coronacartoons en artikelen over Covid-19, zoals het virus steeds 
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vaker werd genoemd. Eind oktober 2020 maakte het coronavirus een eind aan de 
latente twijfel of ik het boek zou moeten realiseren. Ik kreeg zelf corona en raakte 
overtuigd van het feit dat de impact van het virus op het persoonlijke leven en op 
de cultuur anno 2020 zo groot was dat het boek er als een soort ooggetuigenver-
slag moest komen.
 Ondanks het feit dat de maatregelen om het coronavirus in te dammen het mij 
onmogelijk maakten om voor mijn zoektocht naar spotprenten over de pande-
mie systematisch bibliotheken en archieven te bezoeken, slaagde ik erin om met 
behulp van goede contacten met cartoonisten, internet en de assistentie van ver-
zamelende vrienden en kennissen een representatieve verzameling spotprenten 
over het virus aan te leggen. In december 2020 had ik het idee dat een boek over 
coronacartoons uit 2020 een goede inhoudelijke en commerciële formule was en 
zocht contact met uitgeverij Walburg Pers. Die suggereerde – overigens gezien de 
ontwikkeling van de pandemie terecht – dat ik nog even moest doorgaan met het 
verzamelen van prenten om een boek te kunnen schrijven dat een zo compleet 
mogelijk beeld van het verloop van de coronacrisis gaf. Ik heb dat gedaan en zo 
is dit boek ontstaan. In dit boek staat de geschiedenis van de coronacrisis van de 
eerste besmettingen in Wuhan tot de grootschalige vaccinaties waarmee het co-
ronavirus een definitief halt moest worden toegeroepen.

Ik heb ervoor gekozen om in dit boek behalve cartoons ook andere uitingen van 
de coronacultuur op te nemen, zoals fragmenten van persconferenties die met 
regelmaat door premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge werden 
gehouden en passages uit teksten van columnisten en fragmenten uit de groeien-
de berg boeken van experts, die links- of rechtsom iets (zinnigs) schreven over de 
coronacrisis en het virus. Zo ontstond een boek over een contemporain historisch 
fenomeen: de coronacrisis. Het schrijven van zo’n boek bezit twee nadelen. Het 
eerste nadeel is – en dit werd in een recensie in Trouw op 31 mei 2020 over de 
eerste coronaromans ook aangehaald – dat je in de winter schrijft over de win-
ter. De Amerikaanse schrijfster Annie Dillard stelde ooit ‘Write about winter in 
the summer.’ Om het iets anders te formuleren: historici dienen geschiedkundige 
distantie te betrachten ten opzichte van het onderwerp waar ze over schrijven. Te-
gen dit nadeel kan het voordeel worden ingebracht dat je juist als participerende 
ooggetuige over de coronacrisis kan schrijven en dat je daardoor in staat bent om 
de crisis van binnenuit te beschrijven. Het tweede nadeel wordt gevormd door de 
grote hoeveelheid cartoons over de coronacrisis, een hoeveelheid die het kenmerk 
bezit van une mer à boire. Dit was wat een meelezer schreef toen ik hem vroeg om 
zo nu en dan een passage uit het boek van commentaar te voorzien. Ik heb de zee 
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niet leeggedronken, maar al snel besloten dat ik me wilde en moest concentreren 
op cartoons die getuigen van verbeeldingskracht, originaliteit, historische beteke-
nis, esthetica en aansprekende humor. Allemaal subjectieve kwalificaties, waar ik 
juist vanwege deze subjectiviteit wel raad mee wist. Aan de hand van deze criteria 
selecteerde ik eveneens de spotprenten die in dit boek staan afgebeeld.
 Corona in cartoons. Terugblik op een niet normaal jaar werd een boek dat ik 
schreef in samenwerking met tientallen cartoonisten. Zij waren bereid om mee te 
werken aan interviews en stonden hun werk belangeloos af. Ook in e-mailtjes en 
in telefoongesprekken gaven ze, wanneer gevraagd, toelichting op hun cartoons. 
Daarvoor mijn hartelijke dank. Mijn dank gaat tevens uit naar de groep meelezers 
die mij voor de grootste taalfouten, historische missers en onnavolgbare gedach-
tekronkels heeft behoed. Daarom Arie Bijl, Jop Euwijk, Wesley van Meir en Leo 
Molenaar: merci voor het meelezen, duizendmaal dank. 
 Dit boek is een geschiedenisboek en tegelijk ook een tijdsdocument. Car-
toonist Mario De Koninck verzamelde zijn eigen prenten in twee bundels. Toen 
ik hem vroeg waarom hij dat deed, zei hij: ‘Als mijn boeken over 1.000 jaar wor-
den opgegraven, zal men perfect weten wat een jaar 2020 was en er nog eens goed 
om kunnen lachen ook.’ Dit geldt misschien ook wel voor dit boek.

Ja n  d e  B a s ,  5  me i  2 02 1
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H O O F D S T U K  1 . 

Inleiding:  
cartoons en corona 

H e t  c o r o n av i r u s  l e e s t  o p  1 5  s e p t e m b e r  2 0 2 0  d e  t r o o n r e d e  v o o r  i n  d e  G r o t e 
Kerk van Den Haag. Hij is ook de hoofdgast in een uitzending van de talkshow 
Op1 en legt aan zijn tafelgenoten uit waarom het dragen van een mondkapje geen 
zin heeft. Minister-president Mark Rutte bouwt aan het strand van zand een for-
tificatie om Nederland te beschermen tegen de tweede coronagolf. Het zijn drie 
voorbeelden van de honderden cartoons die sinds de uitbraak van het coronavi-
rus door Nederlandse en Vlaamse cartoonisten zijn gemaakt. 
 De wereld was vanaf januari 2020 in de houdgreep van het coronavirus. Het 
begon met een besmetting in december 2019 in China. Het virus breidde zich 
razendsnel uit en de ziekte werd in het voorjaar door de Wereldgezondheidsorga-
nisatie/World Health Organisation (WHO) uitgeroepen tot een pandemie, die 
eind 2020 aan circa twee miljoen mensen het leven had gekost. Op 29 december 
2020 viel op Teletekst te lezen: ‘In Nederland zijn dit jaar 13.000 mensen meer 
overleden dan verwacht. Deze oversterfte is het gevolg van het coronavirus.’ In 
Nederland werden twee miljoen mensen ziek van corona, dat ook wordt aange-
duid als Covid-19. Beide namen worden in dit boek gebruikt. 

Dit boek gaat over spotprenten over het coronavirus of breder geformuleerd: de 
typische coronabeeldcultuur die ontstond door de pandemie. Deze beeldcultuur 
werd zichtbaar in spotprenten over het virus en zijn effecten, zoals de maatregelen 
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die de overheid nam om het virus in te dammen en de reacties daarop. Het gaat in 
Corona in cartoons. Een terugblik op een niet normaal jaar om tekeningen die door 
Nederlandse en Vlaamse cartoonisten zijn gemaakt tot 1 april 2021. Deze car-
toonisten maakten honderden prenten over mondkapjes, ministers, vleermuizen, 
wc-rollen et cetera. Voor dit boek werden 1463 prenten bekeken en geanalyseerd. 
 Een spotprent heeft in de aard de bedoeling de kijker informatie over een the-
ma of onderwerp te verstrekken, en er een kritische kanttekening bij te plaatsen 
of een lach of glimlach bij de kijker te bewerkstelligen. In dit boek worden 154 
cartoons geanalyseerd en wordt nagegaan wat de cartoonisten met hun prenten 
bedoelden en wilden bereiken. Interessant is ook om hierbij na te gaan hoe car-
toonisten omgingen met het spanningsveld tussen de ernst van de coronacrisis en 
de relativering ervan. 

1 .1  K E N M E R K E N  VA N  E E N  C O R O N A C A R T O O N 
Een coronacartoon kan worden omschreven als een spotprent die gewijd is aan 
de coronacrisis. Daarbij moet worden gedacht aan prenten die zonder de corona-
crisis niet zouden zijn gemaakt of die zonder de context van corona niet kunnen 
worden begrepen. Een spotprent verschilt van een strip, die uit meer tekeningen 
bestaat en van een illustratie die moet worden gezien als afbeelding die een visuele 
toelichting op of aanvulling op/bij een tekst is. Een cartoon heeft zelfstandige 
zeggingskracht. In de literatuur wordt wel onderscheid gemaakt tussen cartoons 
en spotprenten.1 Het gaat bij cartoons vooral om humoristische afbeeldingen 
zonder politieke of maatschappijkritische bedoelingen. Spotprenten daarentegen 
bezitten humor en plaatsen een kanttekening bij het thema of onderwerp van 
tekenen. In dit boek wordt dit onderscheid niet gemaakt. Dat komt omdat het 
thema coronacrisis zo’n serieus karakter bezit dat enkel als humoristisch te duiden 
prenten over corona niet werden gemaakt. Een van de makers van Fokke & Sukke, 
Bastiaaan Geleijnse, geeft aan dat het onderscheid tussen politieke en non-poli-
tieke prenten voor hem relatief is: ‘Politiek … politiek … Hangt ervan af wat je 
daarmee bedoelt. (…) We maken altijd grappen over het nieuws, en als het nieuws 
politiek is, gaat het daar over (mits we op iets grappigs kunnen komen).’2 Uiter-
aard bezit de ene prent meer humor dan de andere. In elk geval bezit (bijna) elke 
coronaprent de na- of bijsmaak van de ernst. Uiteraard verschilt dit wel per prent. 
Vooral op politieke spotprenten domineert het commentaar dat de cartoonist op 
de getekende situatie levert. Zonder politiek risico is dit niet, want de eerste spot-
prenten in Europa over corona leverden veel kritiek op uit China. 
 In dit boek staan veel spotprenten die betrekking hebben op politieke on-
derwerpen, zoals de maatregelen die het kabinet Rutte III in het kader van het 


