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Het is een leuke uitdaging, uit het werk van 
Marten Toonder samen te stellen wat hij over 
religie en geloof gezegd en gedacht heeft. Het 
is duidelijk dat hij tegenover het christendom, 
vooral in zijn protestants calvinistische vorm 
veel kritiek gehad heeft. Hij voelt zich aange-
trokken door magische krachten en moeilijk 
verklaarbare natuurverschijnselen. Hij weet 
dat de natuur groter is dan de mens. Uitein-
delijk is de natuur voor hem God zelf. In de 
wereld van zijn fantasie heerst een door niets 
te beschamen rechtvaardigheid. Dit heeft ge-
volgen voor zijn wereldbeeld, zijn opvattingen 
over de mens en de door hem gestelde vraag 
naar het doel van het leven. De wereld om de 
mensen heen is permanent in verandering. 
De mens kan daarin maar moeizaam zijn plek 
vinden. Dat leidt tot bescheidenheid en het 
streven naar geluksmomenten die niettemin 
mogelijk zijn. 
 
Een aantal belangrijke kenmerken van het 
universum van Marten Toonder: de sceptische 
houding ten opzichte van rationele verklarin-
gen, de verkenningstocht langs de wereldre-
ligies, de voorkeur voor mondelinge vormen 
van communicatie en overlevering en een 
bijbehorende afwijzing van onveranderlijke 
situaties en opvattingen, te midden van alle 

Inleiding:  
Wie B zegt, kan ook A zeggen

moeilijkheden de levensvreugde niet verlie-
zen, spelen ook in het denken van veel men-
sen in subsaharisch Afrika een enorme rol. De 
geloofsaspecten van dit denken culmineren in 
een verering van de natuur en kunnen als ani-
misme gekenschetst worden. Dat betekent dat 
alle dingen in de natuur bezield zijn en door 
geesten bewoond kunnen worden. De juiste 
positie van de mens binnen de gemeenschap, 
de aardse natuur en de kosmos als geheel 
wordt in de Ubuntu-gedachte nader bepaald.
 
Een niet te verwaarlozen overeenkomst ligt 
ook in het feit, dat in het universum van Mar-
ten Toonder de optredende personen en ook 
de geesten en vreemdsoortige wezens overwe-
gend dieren zijn en dat in het Afrikaanse ani-
misme de geesten vaak achter de maskers van 
dieren verschijnen. Dit wordt in hoofdstuk II 
nader uitgelegd. De goden in de mythologie 
van het oude Egypte werden eveneens veelal 
als dieren voorgesteld. Dat is in veel afbeeldin-
gen onder andere in de piramiden gedocumen-
teerd. Het oude Egypte wordt door een aantal 
Afrikaanse en Westerse geleerden bij Zwart 
Afrika gerekend. 

‘Heer Bommel in Afrika’ is een heel ander ver-
haal dan dat van een eveneens zeer bekende 
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stripfiguur: Kuifje in Afrika. Door Hergé, de 
auteur van Kuifje in Afrika, wordt de lokale 
bevolking neergezet als bijgelovig, lui en dom. 
De eerste versie van dit verhaal verscheen al in 
1931. Dit was een andere tijd waarin in het al-
gemeen nog anders over Afrika werd gedacht. 
Later versies van 1946 en 1975 geven gedeel-
telijk een iets adequater beeld van Afrika. 
Recentelijk, in juni 2012, heeft de Belgische 
rechtbank geoordeeld dat het verhaal ‘niet ra-
cistisch’ is. 

In het boek van Toonders vrouw Phiny Dick: 
Olli Fant uit Poppelo, dat in 1940 in ’s-Graven-
hage bij Van Goor en Zonen verschenen is, 
gaan de poppen Olli Fant en Columbus, een 
zwarte ontdekkingsreiziger, in hun fantasie 
op reis naar Afrika. Marten Toonder heeft dit 
boek geïllustreerd en de zwarte mens op een 
manier getekend die deze als naïef en goed-
moedig doet voorkomen. Columbus denkt, 
omgekeerd dan Kuifje, dat alle niet-Afrikanen 
vergeleken bij de Afrikanen dom zijn, ten min-
ste van Afrika en de Afrikanen niets begrijpen.  

Veel later, in 1989, krijgt Marten Toonder het 
boek van George Bernhard Shaw Adventures of 
the Black Girl in Search of God cadeau van zijn 
broer Jan Gerhard.1 Daarin speelt het zwarte 
meisje een uiterst positieve en zelfs superieure 
rol. Op de vraag: “Waar is God?” zegt de blan-
ke vrouwelijke missionaris tegen het zwarte 
meisje: “Hij heeft gezegd ‘Zoek en je zult me 
vinden’”. Dit neemt zij letterlijk en gaat op 

1 Toonder,Marten, Onder het kollende meer 
Doo - Autobiografie 1945-1965, Amsterdam: 
De Bezige Bij 1996, p. 178.

zoek naar God. De ontmoetingen (adventures) 
die zij heeft, ziet men voor zich als een soort 
stripverhaal. De logische argumenten van haar 
gesprekspartners waarom God niet werkelijk 
vindbaar is, weet zij te ontkrachten. Aan het 
einde stopt zij met zoeken en trouwt met een 
Ier. Door het huwelijk en het opvoeden van de 
kinderen wordt haar geest sterk en zij hoeft 
niet opnieuw aan een zoektocht te beginnen. 
Bij Shaw bestaat blijkbaar een affiniteit tussen 
Ierland en Afrika – een affinteit die men ook in 
het werk van Toonder zou kunnen bespeuren. 

Toonder kijkt niet alleen sympathiek, maar 
ook zeer positief tegen Afrika aan. Binnen dit 
algemene kader verandert zijn oordeel in de 
loop der jaren. Dit wordt in de Epiloog: ‘Wat 
zoekt heer Bommel zelf in Afrika?’ nader uit-
gelegd. Als men het universum van Marten 
Toonder met het Afrikaanse animisme verge-
lijkt, vindt men een ver gaande geestverwant-
schap. Daarvan wordt in het hier gepresen-
teerde essay uitgegaan.
 
In dit essay volgen hoofdstukken over religie 
en geloof elkaar op, waarin in de eerste plaats 
de opvattingen van heer Bommel (geken-
merkt door de letter B) en in de tweede plaats 
de posities van het Subsaharisch Afrikaanse 
animisme (gekenmerkt door de letter A) uit-
eengezet worden. De opvattingen van heer 
Bommel en de Epiloog over Bommels eigen 
reizen naar Afrika zijn door Antoni Folkers 
beschreven, die over het Afrikaanse animisme 



Alles is logisch te verklaren 9

en de Inleiding door Heinz Kimmerle. Beide 
auteurs zijn in hoge mate in het universum 
van Marten Toonder geïnteresseerd en heb-
ben ruime ervaring in de cultuur van Subsaha-
risch Afrika. Zij hopen door het naast elkaar 
plaatsen van deze hoofdstukken iets nieuws te 
bieden dat de boeken over Marten Toonder en 
zijn denkwereld kan verrijken.  

Beide verhalen vullen elkaar aan. Op bepaalde 
punten, waar dit direct opvalt, wordt de we-
derzijdse aanvulling uitdrukkelijk opgemerkt. 
Over het algemeen geldt de conclusie: Het 
universum van Marten Toonder wordt door 
de beschrijving van het Afrikaanse animis-
me in een context geplaatst, waarbinnen het 
duidelijker en begrijpelijker wordt. Hetzelfde 
geldt voor de vergelijking van het Afrikaanse 
animisme met de opvattingen van heer Bom-
mel. Religie en geloof bij Marten Toonder en 
in het Afrikaanse denken lijken misschien op 
het eerste gezicht ver van elkaar af te staan; 
dit essay laat echter zien dat tussen beide een 
wederzijds aanvullende en verklarende ver-
houding bestaat. 
De auteurs van dit essay danken Gijs van 
Loef, een kenner van het werk van Toonder, 
voor zijn kritische opmerkingen bij onze tek-
sten. Verder gaat onze dank uit naar Willem 
Feltkamp, Projectleider van de Toonder Com-
pagnie B.V., die de afbeeldingen van strips uit 
het werk van Marten Toonder beschikbaar 
heeft gesteld en het gebruik ervan heeft toe-
gestaan. 

De kunstwerken, die in de hoofdstukken over 
Afrika zijn afgebeeld, zijn op twee na in het 
bezit van de Stichting voor Interculturele Fi-
losofie en Kunst te Zoetermeer, die met de 
publicatie heeft ingestemd. De beelden van 
Albert Munyai: ‘Grote vis’ en van Noria Ma-
basa: ‘Vrouw in vrolijke stemming’ (afb. 7 en 
afb. 10) zijn intussen in privébezit en mogen 
in ons boek worden weergegeven. Alle deze 
kunstwerken, behalve de twee maskers (afb. 3 
en 4), zijn afkomstig van kunstenaars uit Ven-
da, een regio in het noorden van Zuid Afrika, 
waarmee de genoemde Stichting een speciale 
verhouding heeft opgebouwd.
De tekst van dit essay lag al bij de uitgever 
die met de productie was begonnen, toen het 
boek van de Neerlandicus en Bommelkenner 
Klaas Driebergen verscheen: Bommel en de 
Bijbel. Bijbel en christendom in de verhalen van 
Marten Toonder (Soesterberg: Aspect 2012). 
Er bestaat dus een gedeeltelijke overeenkomst 
met het onderwerp van ons essay. Daaruit 
blijkt dat dit onderwerp actueel en beteke-
nisvol is. De affiniteit en parallelliteit van dit 
onderwerp bij heer Bommel (B) met het Afri-
kaanse animisme (A) komt in het genoemde 
boek niet ter sprake; de uitwerking ervan in 
het hier gepresenteerde essay mag als uniek 
worden beschouwd.


