
Alain	Verster	–	over	nostalgie	
	
Nostalgie	in	prentenboeken	geïllustreerd	door	Alain	Verster:		
een	conceptuele	analyse	
	
Vlaanderen	heeft	zich	het	laatste	decennium	stevig	op	de	kaart	gezet	met	een	nieuwe,	jonge	
generatie	van	Vlaamse	illustratoren.	Die	slaagt	erin	prentenboeken	tot	kunst	te	maken	en	zo	
niet	 alleen	 de	 harten	 van	 jonge	 lezers,	maar	 ook	 die	 van	 volwassenen	 te	 veroveren.	Naast	
kwaliteit	spreekt	het	nostalgisch	aspect	dat	rond	prentenboeken	kan	hangen	volwassenen	aan.	
Uitgeverijen	 spelen	 daar	 overigens	 op	 in:	 Lannoo	 lanceerde	 recent	 een	 ‘retro	 reeks’,	 een	
heruitgave	van	kinderboeken	van	de	jaren	zeventig	en	tachtig.	Maar	ook	de	Vlaamse	illustrator	
van	vandaag	is	met	‘nostalgie’	bezig.	Zo	zijn	de	prentenboeken	van	Pieter	Gaudesaboos	rond	
dit	 concept	 opgebouwd	 (Joosen,	 2012).	 Ook	 Alain	 Verster,	 afgestudeerd	 in	 Gent	 in	 2012,	
schrijft	 op	 zijn	 website	 dat	 zijn	 prentenboeken	 een	 ‘sense	 of	 nostalgia’	 bezitten	
(alainverster.com).	Maar	wat	is	dat	precies,	een	‘sense	of	nostalgia’?	de	term	‘nostalgie’	is	een	
containerbegrip	 geworden,	 dat	 verschillende	 betekenissen	 heeft	 afhankelijk	 vanuit	 welke	
invalshoek	men	het	gebruikt.	Welke	‘sense	of	nostalgia’	vinden	we	terug	in	de	prentenboeken	
van	 Verster?	 In	 dit	 artikel	 toetsen	 we	 het	 concept	 ‘nostalgie’	 af	 aan	 twee	 van	 zijn	
prentenboeken:	De	duif	die	niet	kon	duiken	(Van	de	Vendel,	2011	–	hierna	afgekort	als	De	duif)	
en	Warres	Vleugels	 (Bergh,	 2012).	We	beperken	ons	 niet	 tot	 de	 prenten	maar	 bekijken	de	
prentenboeken	als	geheel.	Tekst	kan	dus	net	zo	goed	een	rol	spelen.				
	
De	term	‘nostalgie’	duikt	voor	het	eerst	op	in	de	medische	wereld	eind	17de	eeuw	(Boym,	7).	
Het	 werd	 toen	 beschreven	 als	 ziekte.	 Sindsdien	 werd	 het	 concept	 door	 veel	 verschillende	
disciplines	geadopteerd	en	kent	het	evenzoveel	verschillende	invullingen.	In	dit	artikel	wordt	
het	concept	toegepast	zoals	het	 in	de	psychologie,	de	sociologie,	de	politieke	theorie	en	de	
cultuurgeschiedenis	 is	 gebruikt.	 Afhankelijk	 van	 de	 beschouwde	 discipline	wordt	 ‘nostalgie’	
gezien	als	een	gevoel	(‘mood’)	of	als	een	stijl	(‘mode’)	(Grainge,	27-30).	Deze	invullingen	van	
‘gevoel’	 of	 ‘stijl’	 moeten	 begrepen	 worden	 als	 twee	 uitersten	 op	 eenzelfde	 theoretisch	
continuüm,	waarbij	mengvormen	daar	tussenin	perfect	mogelijk	zijn	(Grainge,	27).	
	

1. Nostalgie	als	gevoel	(‘mood’)	
	
In	de	psychologie	en	de	sociologie	wordt	gesproken	van	een	‘nostalgisch	gevoel’:	een	gevoel	
van	verlies	van	en	verlangen	naar	het	verleden.	De	notie	van	‘verlies’	en	van	‘verleden’	is	daarbij	
essentieel	(Grainge,	31-39).	Maar	waar	die	gevoelens	in	de	psychologie	op	individueel	niveau	
spelen,	gaat	het	 in	de	sociologie	om	een	collectief	 verschijnsel.	Voor	de	 toepassing	van	het	
concept	‘nostalgie’	als	gevoel,	analyseren	we	het	beeld	én	de	tekst	van	de	boeken	van	Verster	
en	de	wisselwerking	tussen	beiden.			
	

a. Op	individueel	niveau:	‘nostalgie’	als	mechanisme	tot	‘mood	repair’		
	
Het	onderzoek	naar	nostalgie	in	het	domein	van	de	psychologie	is	relatief	recent.	Wildschut	en	
Sedikides	achterhaalden	op	basis	van	een	grootschalig	empirisch	onderzoek	in	welke	situaties	
mensen	gevoelens	van	nostalgie	oproepen	en	wat	dat	teweegbrengt	(Wildschut	et	al,	2006).	



Daaruit	bleek	dat	mensen	vooral	nostalgische	gevoelens	oproepen	wanneer	 ze	eenzaam	of	
angstig	zijn	(kortstondig	en	eenmalig	negatief	gevoel)	of	wanneer	ze	depressief	zijn	(langdurig,	
slepend	negatief	gevoel)	(Wildschut	et	al,	976).	De	herinneringen	die	ze	oproepen	en	waar	ze	
naar	terug	grijpen	tijdens	die	momenten	van	eenzaamheid,	angst	of	depressie	zijn	bijna	altijd	
moeilijke	momenten	 in	hun	 leven	 -	een	 teleurstelling,	een	verlies,	een	afscheid.	Maar	deze	
moeilijke	 momenten	 eindigen	 bijna	 altijd	 positief:	 als	 een	 succes	 of	 overwinning	 op	 de	
teleurstelling	 en	 het	 verlies.	 Niet	 zelden	 grijpt	men	 terug	 naar	 herinneringen	 die	 het	 ‘zelf’	
centraal	 stellen	 in	 relatie	 tot	 belangrijke	 verwanten	 (vrienden	 of	 familie)	 of	 bepalende	
gebeurtenissen.	 Die	 nostalgische	 herinnering	 uit	 het	 verleden	 helpt	 mensen	 uit	 de	
eenzaamheid	en/of	angst	die	ze	in	het	heden	voelen	en	brengt	een	positieve	emotie	naar	boven.	
Hij	bouwt	zo	opnieuw	zelfvertrouwen	op	(Wildschut	et	al,	980-990).		
	
In	het	prentenboek	De	duif	voelt	de	protagonist	Telemark	(een	duif)	zich	eenzaam	en	angstig.	
Het	is	de	dag	van	het	grote	‘afduiken’,	alle	duiven	moeten	tonen	hoe	goed	ze	van	hun	grote	
vogelhuis	recht	op	zoveel	mogelijk	kruimels	kunnen	duiken,	maar	Telemark	is	de	enige	duif	die	
dat	helemaal	niet	kan:	“Hij	kon	het	echt	niet	en	hij	kon	het	helemaal	niet.	Het	was	hem	nooit	
gelukt	en	het	zou	hem	ook	nooit	lukken.”	(Van	de	Vendel,	z.p.)	
	

De	tekst	
Terwijl	het	aftellen	is	begonnen	en	er	nog	zeven	duiven	voor	Telemark	moeten	springen,	denkt	
hij	terug	aan	alle	gruwelen	die	hij	heeft	doorstaan	bij	voorgaande	duiken:	bv.	op	het	hoofd	van	
mensen	vallen	en	door	hen	gestampt	worden,	lessen	in	duiken	volgen	door	middel	van	dril	of	
net	 op	 een	 heel	 softe	 manier,	 de	 teleurstelling	 in	 de	 ogen	 van	 zijn	 ouders	 maar	 ook	 hun	
aanmoedigingen….	De	psychologische	invulling	van	het	concept	nostalgie	past	het	verhaal	van	
Telemark	als	gegoten:	in	een	eenzaam	en	angstig	moment	roept	Telemark	herinneringen	op	
aan	belangrijke	gebeurtenissen	met	mensen	uit	zijn	omgeving.	Die	herinneringen	worden	hoe	
langer	hoe	zoeter.	Maar	dan	wordt	hij	uit	zijn	mijmering	gerukt	en	is	het	de	beurt	aan	Telemark	
om	te	duiken.	“Dit	ging	om	groter	worden.	Dit	ging	om	niet	achterblijven.	Dit	ging	om	de	rest	
van	zijn	leven	gegiechel	achter	zijn	kont	–	of	niet.”	(Van	de	Vendel,	zp).	Telemark	springt	(valt)	
en	slaagt	erin	op	een	rijk	gevulde	tafel	in	een	kom	salade	terecht	te	komen.	Alle	duiven	zijn	vol	
bewondering	 voor	deze	 landing	en	Telemark	wordt	de	uitvinder	 van	het	 ‘saladevallen’.	 Zijn	
nostalgische	 herinneringen	 hebben	 Telemark	 geholpen	 de	 sprong	 te	 wagen.	 Zijn	 angst	 is	
uiteindelijk	omgezet	in	een	positieve	emotie.		
	
Dit	 verhaal	 volgt	 een	 ‘redemption	 sequence’.	 De	 psycholoog	McAdams	 identificeerde	 twee	
narratieve	patronen	die	mensen	gebruiken	om	zin	en	samenhang	te	geven	aan	verhalen	en	
gebeurtenissen	in	hun	leven	(Wildschut	et	al,	976).	In	de	‘redemption	sequence’	evolueert	het	
verhaal	van	negatief	naar	positief.	De	‘contamination	sequence’	volgt	het	omgekeerde	patroon.	
De	nostalgische	ervaring	die	Wildschut	en	Sedikides	onderzochten	en	het	verhaal	van	Telemark	
volgen	een	‘redemption	sequence’:	een	negatief	gevoel	werd	door	middel	van	het	oproepen	
van	nostalgische	herinneringen	omgezet	in	een	positief	gevoel.	Nostalgie	wordt	in	deze	context	
actief	en	sturend,	een	mechanisme	tot	‘mood	repair’	(Wildschut	et	al,	976;	Sedikides	et	al,	305).		
	

De	prenten	
De	terugblik	naar	het	verleden	die	in	de	tekst	wordt	beschreven,	wordt	visueel	versterkt	door	
de	prenten.	Niet	rechtstreeks	door	de	herinneringen	van	Telemark	uit	te	beelden	(de	beelden	



tonen	immers	het	hier	en	nu	van	het	duiktornooi),	maar	onrechtstreeks	door	de	vormgeving	
en	door	een	gevoel	van	huiselijkheid	en	nestwarmte	te	verbeelden.	Dat	doet	de	prenten	baden	
in	een	zweem	van	nostalgie,	en	de	sfeer	die	dat	creëert	verzacht	op	visuele	wijze	de	angst	van	
Telemark	en	werkt	op	het	gevoel	van	de	lezer.		
	
Telemark	 is	 geen	 ordinaire,	 grijze	 duif.	 Hij	 heeft	 een	 individuele	 geschiedenis,	 een	
persoonlijkheid	en	hij	leeft	in	een	gemeenschap	waar	iedereen	zijn	eigen	wensen	en	dromen	
heeft.	De	duiven	wonen	 in	een	vogelhuis	dat	 slechts	bij	mondjesmaat	aan	de	 lezer	onthuld	
wordt	omdat	er	gespeeld	wordt	met	details,	met	close-ups	en	(verwijderd)	perspectief.	Door	
dit	spel	van	‘veraf’	en	‘dichtbij’	echoot	de	illustrator	op	visuele	wijze	het	spel	van	‘hier	en	nu’	
en	 ‘herinnering’	dat	op	 tekstueel	niveau	wordt	gespeeld.	Het	vogelhuis	blijkt	een	wit,	 smal,	
hoog	huis	te	zijn	waarin	mensen	zouden	kunnen	wonen	maar	waar	nu	gaten	inzitten	die	als	
‘voordeur’	voor	de	duiven	dienen.	De	voordeuren	zijn	‘gepersonaliseerd’:	sommigen	hebben	
een	huisnummer	of	een	radio	die	naast	‘de	deur’	hangt,	ergens	hangt	ook	een	koffiemolen,	een	
aantal	 speelkaarten,	 of	 een	 zweefvliegtuig	 en	 een	 aantal	 duiven	 houdt	 een	 kolonie	
lieveheersbeestjes	als	huisdier.	De	parafernalia	verbeelden	de	eigenheid	van	de	duiven.	Het	
huis	wordt	ook	binnenin	getoond	en	ook	hier	hangt	rondom	elk	gaatje	persoonlijke	versiering.	
Die	huiselijkheid	doet	denken	aan	de	warme	moederschoot,	het	nostalgisch	archetypebeeld	bij	
uitstek.	Dit	alles	wordt	bovendien	een	beetje	onscherp	en	in	zachte	pasteltinten	getoond,	en	
wekt	de	suggestie	‘van	vroeger’	te	zijn.	Ook	de	attributen	die	we	in	de	omgeving	van	het	huis	
zien,	tonen	referenties	naar	een	lang	vervlogen	kindertijd:	een	zakje	knikkers,	witte	ouderwetse	
jongensonderbroeken	aan	de	draad,	een	jongen	met	korte	broek	en	bal.	
	
Deze	beelden	bieden	 troost	door	hun	 vormgeving	en	hun	 referenties	naar	huiselijkheid.	 Zij	
maken	de	ontreddering	van	Telemark	onmiddellijk	een	stuk	draaglijker:	ze	lijken	vanaf	het	begin	
te	suggereren	dat	alles	uiteindelijk	wel	goed	zal	komen.			
	
Het	semiotisch	tekensysteem	‘beeld’	echoot	dus	het	gevoel	van	nostalgie	dat	wordt	getriggerd	
door	 het	 semiotisch	 tekensysteem	 ‘tekst’.	 En	 tegelijkertijd	 versnelt	 het	 semiotisch	
tekensysteem	‘beeld’	het	mechanisme	van	‘mood	repair’:	in	de	tekst	is	er	pas	sprake	van	‘mood	
repair’	 wanneer	 de	 saladesprong	 is	 gelukt,	 de	 beelden	 verzachten	 van	 bij	 de	 start	 van	 het	
verhaal	de	angst.	De	‘redemption	sequence’	werkt	op	twee	verschillende	snelheden	in	tekst	en	
beeld.			
	
	

b. Nostalgie	 als	 collectief	 mechanisme:	 een	 hulp	 bij	 identiteitsvorming	 en	 sociale	
verandering		
	

De	psychologie	legt	bij	de	invulling	van	het	concept	nostalgie	de	klemtoon	op	het	individuele	
proces	van	een	negatief	naar	een	positief	gevoel.	Nostalgie	als	sociologisch	concept	krijgt	een	
collectieve	 invulling:	 het	 helpt	 ons	 onze	 identiteit	 op	 te	 bouwen	 en	 ons	 aan	 te	 passen	 aan	
sociale	 veranderingen	 (Grainge,	 33).	 Het	 is	 Fred	 Davis	 die	 als	 eerste	 met	 ‘nostalgie’	 als	
sociologisch	 concept	 aan	de	 slag	 ging	 in	 1979	 in	 zijn	Yearning	 for	 yesterday:	 a	 sociology	 of	
nostalgia.	 Volgens	 Davis	 steekt	 het	 ‘nostalgisch	 gevoel’	 de	 kop	 op	 op	 scharniermomenten,	
wanneer	we	ons	op	een	ogenblik	 van	discontinuïteit	bevinden.	Die	discontinuïteit	doet	ons	



verlangen	naar	stabiliteit	en	authenticiteit	uit	een	lang	vervlogen	‘gouden	tijdperk’.1	Ook	hier	
staat	de	notie	van	‘verlies’	van	het	verleden	centraal.	Door	bewust	terug	te	grijpen	naar	dat	
beeld	van	stabiliteit	en	authenticiteit,	creëren	we	een	houvast,	trachten	we	onze	identiteit	op	
te	bouwen,	ons	aan	te	passen	aan	sociale	verandering	en	op	die	manier	de	discontinuïteit	te	
overstijgen	(Grainge,	33-36;	Wildschut	et	al,	975-976).		
	

De	tekst	
In	het	verhaal	van	Warres	vleugels	staat	zo’n	moment	van	discontinuïteit	centraal:	het	gaat	om	
een	‘rite	de	passage’	waarbij	de	kleine	jongen	Warre	er	door	zijn	vader	op	uit	wordt	gestuurd	
om	zichzelf	te	vinden.	Ook	de	vader	moet	door	een	‘rite	de	passage’:	hij	moet	leren	aanvaarden	
dat	zijn	zoon	anders	is	dan	hijzelf.	Zijn	verwachtingen	naar	Warre	toe	zijn	torenhoog	en	Warre	
slaagt	er	niet	in	om	ze	in	te	lossen:	“Elke	dag	probeerde	vader	om	Warre	dingen	aan	te	leren.	
Maar	niets	wou	lukken.	‘Kijk	dan	toch!	Doe	gewoon	wat	ik	doe!’	sakkerde	vader.	Maar	telkens	
als	hij	over	Warres	 schouder	meekeek,	 trilden	Warres	handen	even	erg	als	het	deksel	op	de	
borrelende	 pappot.	 Alles	 ging	 mis.	 Vader	 zuchtte.	Warre	 zweeg.”	 (Bergh,	 zp).	Warre	 heeft	
kwaliteiten	die	zijn	vader	niet	ziet	of	wil	zien.	Op	zijn	tocht	ver	van	huis	ontmoet	hij	uiteindelijk	
een	oude	dame.	Zij	geeft	Warre	de	mogelijkheid	zich	te	tonen,	en	voor	zichzelf	te	ontdekken	
waar	 hij	 heel	 sterk	 in	 is:	 zich	 over	 de	 natuur	 ontfermen,	 buitenshuis	 klusjes	 opknappen	 en	
tuinieren.	 Zij	 (h)erkent	 zijn	 talenten.	 Zelfzeker	 en	 trots	 komt	 hij	 terug	 bij	 vader	 die	 hem	
uiteindelijk	met	zijn	gebreken	en	talenten	in	de	armen	sluit.	Warre	heeft	afgerekend	met	zijn	
kindertijd.	
	

De	prenten		
De	prenten	 zijn	naar	 inhoud	 symmetrisch	aan	de	 tekst:	 ze	 verbeelden	de	 tocht,	de	 ‘rite	de	
passage’	die	in	de	tekst	wordt	verteld.	Maar	de	beelden	tonen	tegelijkertijd	de	stabiliteit	en	de	
authenticiteit	van	het	‘gouden	tijdperk’.	Op	de	eerste	prent	staat	Warre	te	midden	zijn	(tijdloze)	
speelgoed:	speelgoedsoldaatjes,	ijsschaatsen,	een	leren	boekentas,	een	echte	teddybeer,	een	
sticker	van	Spiderman…	Dat	speelgoed	komt	in	het	prentenboek	op	elke	prent	voor,	tot	op	het	
moment	dat	Warre	vertrekt	bij	de	oude	dame	en	hij	zijn	boekentas	en	teddybeer	niet	meer	
angstvallig	vasthoudt	maar	beiden	durft	 los	 te	 laten.	Het	nostalgisch	gevoel,	het	verlies	van	
verleden	wordt	dan	totaal.	Maar	naast	het	speelgoed	speelt	ook	de	natuur	een	belangrijke	rol	
in	het	nostalgische	gevoel.	Warre	wordt	getoond	in	de	setting	waarin	hij	zich	het	beste	voelt:	
in	de	‘warrige’	natuur,	te	midden	van	vogels	en	planten,	terwijl	hij	een	egel	observeert	of	een	
vlinder	in	een	potje	vangt.	Wanneer	hij	het	speelgoed	(zijn	kindertijd)	uiteindelijk	lost,	vindt	hij	
zichzelf,	 zijn	 identiteit,	 in	de	 ‘warrige’	 natuur.	Het	 is	 een	herbevestiging	 van	wat	er	 altijd	 is	
geweest,	en	nu	durft	hij	daarvoor	uit	te	komen.	De	prenten	verhouden	zich	op	die	manier	tot	
de	tekst	zoals	nostalgie	tot	discontinuïteit:	ze	verbeelden	het	verlies	van	en	verlangen	naar	het	
verleden,	maar	helpen	ook	om	de	 identiteit	op	 te	bouwen.	Warre	 laat	 zich	 leiden	door	zijn	
talenten	en	blijft	uiteindelijk	dicht	bij	zichzelf.		
	
De	tijdloze	uitstraling	van	het	speelgoed	doet	het	beeld	niet	enkel	in	relatie	staan	tot	de	tekst,	
maar	ook	tot	de	lezer:	jong	of	oud,	allen	herkennen	door	de	diversiteit	aan	wat	getoond	wordt,	
wel	een	element	uit	hun	kindertijd.	Het	gevoel	van	nostalgie	wordt	dus	collectief	enerzijds	door	
het	collectieve	thema:	met	name	de	rite	de	passage	en	de	identiteitsvorming	waar	iedereen	
																																																								
1	Stuart	Tannock	benoemde	dat	‘gouden	tijdperk’	vanuit	de	cultural	studies	als	de	‘prelapsarian	world’	die	vooraf	gaat	aan	de	val	(‘lapse’).	
Vandaag	bevinden	we	ons	in	de	‘postlapsarian	world’.	(Grainge,	36).	



ooit	door	moet,	maar	anderzijds	door	de	receptie:	de	manier	waarop	Verster	het	verleden	heeft	
gerepresenteerd,	 appelleert	 aan	 een	 wijde	 schare	 lezers.	 Op	 die	 manier	 wordt	 niet	 enkel	
Warres	identiteit	gevormd,	maar	ook	telkens	een	beetje	die	van	de	lezer.	Nostalgie	fungeert	
hier	 als	 lens	 in	 “the	 never-ending	work	 of	 constructing,	maintaining	 and	 reconstructing	 our	
identities.”	(Davis,	49)	

2. Nostalgie	als	stijl	(mode)	
	

Niet	 alle	 theoretici	 definiëren	 nostalgie	 als	 een	 ‘gevoel’.	 Aan	 het	 andere	 eind	 van	 het	
theoretisch	continuüm	staan	de	postmodernisten	die	de	nadruk	 leggen	op	nostalgie	als	stijl	
(‘mode’),	als	culturele	productie,	los	van	elke	historische	representatie	(Grainge,	28).	Wat	in	de	
psychologische	en	sociologische	opvatting	van	nostalgie	net	essentieel	was	-	teruggaan	op	een	
zelf	 ervaren	 verleden	 -	 is	 in	 de	 postmodernistische	 opvatting	 onmogelijk.	 Volgens	 de	
postmodernisten	is	het	verleden	stilaan	vervaagd	om	uiteindelijk	te	verdwijnen.	Het	is	dus	niet	
te	 vatten	 noch	 te	 representeren.	 Het	 nostalgisch	 concept	 kan	 dus	 ook	 niet	 geassocieerd	
worden	met	een	verlies	aan	of	verlangen	naar	verleden	zoals	dat	het	geval	was	bij	nostalgie	als	
gevoel	 (‘mood’).	 Omdat	 er	 in	 de	 postmoderne	 tijd	 geen	 verleden	 is,	wordt	 het	 nostalgisch	
concept	net	aan	het	tegenovergestelde	opgehangen:	geheugenverlies	(amnesie).	(Grainge,	6-
8)	
	

a. Jameson	en	Baudrillard:	Pastische	en	Simulacrum	
	

Volgens	 de	 postmodernisten	 Jameson	 en	Baudrillard	 is	 al	wat	 ons	 rest	 het	 nu,	 een	 eeuwig	
heden.	 Dat	 we	 hunkeren	 naar	 onmiddellijke	 voldoening	 in	 het	 nu,	 is	 logisch.	 Omdat	 ‘tijd’	
ongrijpbaar	 is	 geworden,	 zoeken	 we	 houvast	 bij	 het	 tastbare,	 het	 ruimtelijke.	 Beelden	 en	
pastiches	 zijn	 tastbaar,	 ruimtelijk.	 En	 omdat	 op	 beelden	 en	 pastiches	 alles	 nagebootst	 kan	
worden,	kunnen	ze	ook	een	‘verdwenen	verleden’	simuleren,	al	heeft	die	simulatie	niets	met	
het	verleden	‘als	tijdsschema’	te	maken	(Grainge,	46).		
	
In	de	politieke	theorie	van	Jameson	wordt	nostalgie	in	deze	context	een	consumeerbaar	goed,	
een	 esthetische	 stijl	 die	 ontstaat	 uit	 amnesie:	 “This	mesmerizing	 new	 aesthetic	mode	 itself	
emerged	as	an	elaborated	symptom	of	the	waning	of	our	historicity,	of	our	lived	possibility	of	
experiencing	history	in	some	active	way.”	(Jameson,	21)	De	‘nostalgische	stijl’	vertegenwoordigt	
noch	idealiseert	het	verleden,	maar	het	plundert	het	 lukraak	en	onkritisch	om	zo	een	ruime	
collectie	modieuze	en	glanzende	beelden	en	pastiches	van	‘verledenheid’	samen	te	stellen.	Die	
beelden	hoeven	dus	ook	niets	met	 elkaar	 te	maken	 te	hebben,	 ze	bestaan	 zwevend	en	op	
zichzelf	 en	 zijn	 lukraak	 geschikt	 (Grainge,	 39-47).	 In	 de	 terminologie	 van	 Baudrillard	
transformeert	nostalgie	als	stijl	het	verleden	in	‘simulacra’.2		
	

b. De	prenten	van	Verster	
	

Omdat	 de	 focus	 in	 deze	 benadering	 op	 beelden	 ligt,	 beperken	 we	 de	 analyse	 van	 de	
prentenboeken	hier	enkel	tot	de	beelden.	We	bekijken	de	prenten	van	Verster	op	drie	niveaus	

																																																								
2	‘Simulacrum’	is	een	term	die	Baudrillard	gebruikt	in	zijn	filosofisch	traktaak	Simulacres	et	simulation	(1981).		“Simulacra	are	copies	that	
depict	things	that	either	had	no	original	to	begin	with,	or	that	no	longer	have	an	original.”	
http://en.wikipedia.org/wiki/Simulacra_and_Simulation	



–	op	 het	 niveau	 van	 hun	 globale	 verschijningsvorm	 (techniek,	 kleur),	 op	 het	 niveau	 van	 de	
individuele	 prent	 en	 op	 het	 niveau	 van	 elementen	 binnen	 de	 individuele	 prent	 –	 om	 af	 te	
toetsen	of	er	sprake	is	van	een	postmodernistische	invulling	van	vluchtige,	 lukraak	bij	elkaar	
geplaatste	pastiches	of	simulacra.	
	

Niveau	1:	globale	verschijningsvorm	
Zowel	 in	 De	 duif	 als	 in	Warres	 vleugels	 gebruikt	 de	 illustrator	 dezelfde	 ‘vormentaal’:	 hij	
combineert	oude	foto’s	met	eigen	teken-	en	schilderwerk,	tape,	krantenknipsels	en	oude	logo’s.	
Het	basismateriaal	wordt	gescand	en	vlekken,	vegen,	plooien	of	strepen	die	daarbij	ontstaan	
worden	niet	weggewerkt.	De	samengestelde	beelden	zijn	nooit	helemaal	scherp.	Er	hangt	een	
vergeelde,	wat	muffe	patine	over	die	de	prenten	de	schijn	geven	dat	ze	recent	en	na	een	aantal	
decennia	 uit	 een	 archiefkast	 zijn	 gehaald.	 Deze	 techniek	 geeft	 de	 prenten	 een	 sfeer	 van	
‘verstilde	 tijd’,	 van	 ‘verledenheid’.	 Het	 is	 de	 technologie	 van	 de	 postmoderne	 tijd	 die	 het	
mogelijk	maakt	deze	‘verledenheid’	te	produceren.	Qua	vormentaal	sluit	zowel	het	proces	–	
het	 combineren	 van	 bijeengezochte	 elementen	 -	 als	 het	 resultaat	 –	 de	 uitstraling	 van	
verledenheid	-	aan	bij	wat	Jameson	‘esthetische	nostalgie’	noemt.	
		

Niveau	2:	de	individuele	prent	
Kijken	we	naar	het	tweede	niveau	-	de	afzonderlijke	collages	-	dan	valt	het	op	dat	elke	prent	in	
zowel	De	duif	als	Warres	vleugels	wemelt	van	ontelbare,	kleine,	rond	dwarrelende	elementen.	
In	De	duif	gaat	het	om	hele	kleine	vogeltjes	en	blaadjes,	allebei	met	dezelfde	vorm	en	van	elkaar	
enkel	 te	 onderscheiden	 door	 hun	 verschillende	 kleur.	 De	 vogels	 zijn	 overal:	 op	 bomen,	 op	
wasdraden,	in	de	lucht,	op	de	grond	en	op	en	in	het	haar	van	kinderen.	Deze	overdaad	aan	over	
de	prent	 ‘uitgestrooide’	 vogels	en	blaadjes	 in	 zachte	 tinten	geven	de	beelden	een	efemeer	
karakter.	Ze	geven	de	indruk	uit	een	ongrijpbare	droomwereld	te	komen	waar	alles	goed	is	en	
mens	en	natuur	in	harmonie	samenleven.	Het	idee	van	de	droomwereld	wordt	versterkt	door	
objecten	die	op	onverwachte	plekken	verschijnen:	lepels	en	soepblikken	in	bomen,	ontelbare	
draden	die	van	bovenuit	het	beeld	induiken	en	waaraan	antieke	vogelkooien	hangen,	…	Deze	
zelf	gecreëerde	droomwereld	suggereert	lang	vervlogen	tijden,	toen	alles	nog	goed	was.	Maar	
de	overvloed	en	de	fantasistische	elementen	tonen	tegelijkertijd	de	geconstrueerdheid:	het	is	
geen	echt	verleden.	Het	doet	denken	aan	de	simulacra	van	Baudrillard.	Dus	ook	op	dit	niveau	
kan	men	spreken	van	een	‘esthetische	stijl’,	een	‘culturele	productie’.	
	

Niveau	3:	elementen	binnen	de	prent	
Op	het	derde	niveau	–	dat	van	de	individuele	elementen	op	een	prent	–	is	het	mogelijk	om	de	
voorwerpen	die	Verster	samenbrengt	in	grote	lijnen	te	dateren:	zijn	ze	lukraak	bij	elkaar	gezet	
of	niet?	Volgende	elementen	komen	gecombineerd	voor	op	de	prenten	in	beide	boeken:		

- Jongens	met	een	korte	broek	(+/-	1950).	
- Speelgoedeend	op	wielen	(1920)	
- Fiets	tegen	de	boom	(1990-2010)	
- Kepi	van	de	duif,	plat	en	rond	(1930,	Franse	leger)		
- Antieke	kinderwagen	zonder	luchtbanden	(1900-1930)		
- Het	houten	tennisracket	(1960	of	vroeger)		
- Leien	schrijfbordjes	(1950)		
- Een	houten	koffiemolen	(1960	of	vroeger)	



- De	kleine	driewieler	(1920)		
- Foto	van	‘Captain	America’	(vanaf	1941)		
- Logo	van	het	oliemerk	‘Castrol’	(sinds	1917)		
- Koekjes	van	Petit	Beurre	(sinds	1886)		
- Afbeelding	van	Spiderman	(sinds	1962,	maar	hier	wordt	recente	versie	getoond)3		

	
De	elementen	die	Verster	samenbrengt,	komen	uit	verschillende	tijdsvakken.	Er	wordt	niet	één	
verleden	getoond,	alles	werd	lukraak	bij	elkaar	gezet.	Niet	alleen	in	de	techniek	maar	ook	in	de	
keuze	van	de	objecten	maakt	Verster	dus	een	collage,	of	beter:	een	pastiche.	Elk	object	apart	
roept	iets	op,	samen	creëren	ze	een	nostalgische	sfeer	waarover	de	postmodernist	Baudrillard	
schrijft:	 “Nostalgia	 endlessly	 accumulates:	 (…)	 everything	 is	 equivalent	 and	 is	 mixed	
indiscriminately	 in	 the	 same	 morose	 and	 funereal	 exaltation,	 in	 the	 same	 retro	 fashion”	
(Baudrillard,	 44).	 Deze	 oneindige	mengelmoes	 objecten	 brengt	 de	 geur	 terug	 van	moeders	
keuken,	doet	denken	aan	de	kinderfeestjes	van	weleer,	aan	een	kindertijd	 zoals	hij	wellicht	
nooit	heeft	bestaan.			

3. Conclusie	
	

In	dit	artikel	werd	het	concept	‘nostalgie’	toegepast	op	twee	prentenboeken	geïllustreerd	door	
Alain	 Verster.	 Vanuit	 de	 psychologie	 en	 de	 sociologie	 wordt	 het	 concept	 nostalgie	 als	 een	
‘gevoel’	gedefinieerd,	waarbij	het	verlies	van	en	het	verlangen	naar	verleden	centraal	staat.	De	
postmodernisten	zien	nostalgie	als	‘stijl’.	Er	werd	getoetst	of	de	prentenboeken	gelezen	kunnen	
worden	 vanuit	 deze	 verschillende	 benaderingen.	 Dat	 was	 het	 geval,	 maar	 bij	 elk	 van	 de	
benaderingen	verschuift	het	accent.	Bij	de	eerste	benadering	 (gevoel)	 ligt	het	accent	op	de	
dialectiek	 tussen	 tekst	 en	 beeld,	waarbij	 het	 beeld	 de	 gevoelens	 die	 door	 de	 tekst	worden	
opgeroepen	echoot	en	versnelt.	In	deze	lezing	wordt	de	lees-	en	kijkervaring	verdiept.	Bij	de	
tweede	benadering	(stijl)	wordt	enkel	naar	het	beeld	gekeken	en	wordt	de	focus	gelegd	op	de	
geconstrueerdheid	van	de	vorm.	De	prenten	worden	pastiches	die	loskomen	van	het	verhaal.	
Door	het	prentenboek	vanuit	deze	benaderingen	te	lezen,	krijgen	ze	een	rijkere	betekenis	en	
tegelijkertijd	geven	ze	een	dieper	begrip	van	het	concept	‘nostalgie’	in	elk	van	de	onderzochte	
disciplines.		
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