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Vandaag is het zo ver. Zoals aan-
gekondigd, werden alle registers
opengetrokken. Wij werden er ver-
wacht in de impressionante Bob
De Moor-zaal voor de persvoor-
stelling. Het deed ons enorm
plezier dat we er heus niet alleen
waren. Het stripverhaal is duide-
lijk alive and kicking! Overal waar
je keek was de nationale en
opvallend veel internationale pers
actief. Er werd liveradio gemaakt
en verschillende tv-ploegen palm-
den de mooiste plaatsjes van het
stripmuseum in. Wij zochten in
alle luwte een plaatsje op tussen
de Nederlandse en Franse journa-
listen.

Daar zaten ze dan op de eerste
rij. De grote meneren en dames
van het Belgisch Stripcentrum,
bestuurslui en medewerkers.
Bepalende auteurs en zware sym-
pathisanten. Glunderend en glim-
mend als nooit tevoren. Om 11.30
uur schraapte algemeen directeur
Jean Auquier, vlotjes bijgestaan
door directeur Willem De Graeve,
de keel en stak van wal. Er was
veel goed nieuws te melden,
heel veel.

Ja, het museum overschrijdt van-
daag vlotjes de tweehonderd-
duizend betalende bezoekers,
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De vraag is wanneer. Inderdaad, niet of, maar
wanneer. Neen, wij hoeven onze stripminnende
lezers niet te vragen of ze al het majesteuze

Brusselse stripmuseum bezocht hebben. De vraag is
wanneer ze het museum nog eens bezocht hebben?
Vorig jaar? Tien jaar geleden? Of zelfs twintig jaar?
Wij stapten er afgelopen zomer nog eens binnen en
waren toen meer dan positief verrast. We zagen er de
enorm straffe expo van Baru’s BLOEDHEET en aangename
galerietentoonstellingen over Balkanstrips en
Luc Cromheeckes HET GODVRRGETEN EILAND. Maar wat ons
het meest plezierde, was het feit dat een flink deel
van de vaste collectie was vernieuwd én, eindelijk,
de eenentwintigste eeuw was binnengeloosd.
Bovendien werd er links en rechts nog volop
verbouwd. Ach ja, men moest klaar zijn tegen
3 oktober! Want op die dag blies het Belgisch
Stripcentrum vijfentwintig kaarsjes uit. Dat jubileum
moest meer dan gevierd worden. Een verslag.
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Algemeen directeur Jean Auquier en directeur Willem De Graeve.
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waarvan 83% buitenlanders. Het
merendeel hiervan zijn Fransen,
Duitsers en Chinezen. Euh, China?
Inderdaad, de Chinese toerisme-
bureaus vereenzelvigen België met
strips. Met onze andere vaste
waarde, chocolade, hebben de
oosterlingen weinig affiniteit, en
bier wordt als iets Duits be-
schouwd. Maar wij hebben toch
het Europese beeldverhaal kunnen
claimen. En zo komt het dat het
BS een vaste halte geworden is
voor een groeiend aantal Chinese
toeristen die gretig alles bekijken,
fotograferen en ook lezen. Ja hoor,
alle museumteksten zijn immers
vertaald in het Chinees.

Ja, nu al worden meer dan acht-
duizend originele platen uitermate
wetenschappelijk en verantwoord
behandeld. En dit van conservatie
tot digitalisatie.

Ja, ook de expo’s lopen als een
trein. Grote tentoonstellingen, on-
der andere over Grzegorz Rosinski
en (DE WERELDEN VAN) THORGAL, blij-
ven ook in de toekomst publieks-
trekkers. Deze zullen verder wor-
den ondersteund door actuele
expo’s in de Gallery. Ook binnen
het Belgisch Stripcentrum besefte
men dat de vaste tentoonstellin-
gen een grondige opfrisbeurt
nodig hadden en houdt men het

strakke renovatietempo aan.
Vandaag opende het BS dan ook
de ludieke nieuwe permanente
ruimte die gewijd is aan Peyo, de
geestelijke vader van de Smurfen
en andere Pierewieten. Volgens
directeur Auquier staan nu de
twee grootste Belgische stripam-
bassadeurs broederlijk tegenover
elkaar, DE SMURFEN en KUIFJE.
Hopelijk mag ene André Franquin
ooit nog dit podium vervolledi-
gen. Voorts kreeg Gentenaar
Pieter De Poortere de eer een au-
ditorium naar hem genoemd te
krijgen. Prompt pimpte hij die
ruimte tot de boerderij van
Boerke. Inclusief sanseveria.

Ja, er wordt nog steeds zwaar
geïnvesteerd om een jong publiek
te behagen, met rondleidingen,
workshops, lezingen,...

Ja, de grootste trots is en blijft het
prachtige art nouveau-gebouw
van de Belgische architect Victor
Horta dat men gratis mag gebrui-
ken van Stad Brussel. Dankzij hun
aanwezigheid blijft het gebouw
onderhouden en jong. Mede door
de zware grondwerken in de
buurt, is dit niet zo evident. Zo is
vandaag een deel van de bescha-
digde art nouveau-mozaïekvloer
even afgedekt door een groen,
smurfig tapijtje.

Ja, internationaal behoort het
voormalige warenhuis tot de
must-see klassiekers van Brussel
en Europa. Niet toevallig kan je
het museum nu ook volledig
bezoeken via Google Streetview,
in navolging van het Parijse Quai
d’Orsay en het Amsterdamse
Van Goghmuseum. Er wordt niet
gevreesd dat dit bezoekers zal
kosten. Men ziet toch ook overal
foto’s van de Eifeltoren of de
Mona Lisa! En toch wil iedereen
die klassiekers ooit met eigen
ogen aanschouwen.

En ja, na vijfentwintig jaar mag de
moeilijk te onthouden term
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Véronique Culliford bij de nieuwe ruimte die aan haar overleden vader Peyo is gewijd. Pieter De Poortere voelt zich thuis in het naar hem vernoemde auditorium.



“Belgisch Centrum van het
Beeldverhaal” in de prullenmand,
en mogen we het stripmuseum
nu ook officieel het Stripmuseum
noemen. We hoorden de opluch-
ting van de gidsen, toerismedien-
sten en vooral taxichauffeurs tot
in de zaal.

Hierna werden de aanwezigen
met zachte dwang ontvoerd door
de verschillende stripgidsen. Zij
gingen het internationale jour-
naille tonen dat Brussel de
Europese stripstad is. Van het jus-
titiepaleis, over de Marollen tot
de Grote Markt, overal langs het
mooie parcours werden de ver-
schillende stripmuren getoond,
becommentarieerd en vooral ge-
apprecieerd. En zo leerden som-
mige persmuskieten bij dat de te-
kenaar van ROOIE OORTJES ook
zoiets wonderlijks als ROZE BOTTEL
heeft getekend.

Wijzelf besloten de stripwandeling
links te laten liggen en ons verder
te laten verleiden door de nieu-
wigheden in het Stripmuseum. De
verrassende tentoonstelling
Beeldig Brussel nam ons mee
door verschillende Brusselse wij-
ken. Meer dan honderddertig ori-
ginele illustraties, met daarnaast
talrijke vergrotingen, tonen ons

de meest uiteenlopende decors
van Brussel en haar inwoners. Van
Daniel Hulet en Steven Dupré over
Kristof Spaey en Yoann tot Judith
Vanistendael en Benoît Sokal, de
hedendaagse strip heeft Brussel
duidelijk in zijn binnenzak zitten.
Tot onze vreugde ontmoetten we
er ook enkele striptekenaars
waaronder Frank Pé, de tekenaar
van ondermeer ZOO en RAGEBOL.
De man fotografeerde er net de
opstelling rond zijn eigen plaat uit
het in 2016 te verschijnen
ROBBEDOES-one-shot HET LICHT VAN

BORNEO.

MINI-INTERVIEW
MET FRANK PÉ
Dag meneer Pé. Zien we dit
goed? Is dit al een plaat uit de
nieuwe Robbedoes?
FRANK PÉ: “Inderdaad, Robbedoes
moest op de Kolenmarkt zijn.
Tevens een fijne gelegen-
heid om er een ca-
meo van de aller-
eerste stripmuur
van Brussel er in te
verwerken. Je her-
kent ze wel.”

Machtig! Hoe staat
het trouwens met
die ROBBEDOES?
FRANK PÉ: “HET LICHT

VAN BORNEO moet verschijnen in
2016. En nu heb ik net pagina 20
afgerond. Dit is hier plaat 15. Als
u mij wil excuseren, ik mag van
scenarist Zidrou en mijn advocaat
hier niets meer over vertellen.”
(lacht)

Allez, eentje nog. Wie is uw lieve-
lingsfiguur om te tekenen?
FRANK PÉ: “Och, ik teken dolgraag
de graaf van Rommelgem, maar
nog het liefst van al Noë. Noë is
de africhter van de Bravo
Brothers. Ik hou zo enorm van de
tristesse die de man uitstraalt.”

Dus de chimpansees doen weer
mee?

Plots ziet Frank Pé onze huisfoto-
graaf Raymond Lagae opduiken.
De begroeting is meer dan harte-
lijk.
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Frank Pé bewondert zijn eigen plaat uit zijn nog te verschijnen ROBBEDOES-verhaal.

Duel van fotografen. Aan de linkerzijde: onze huisfotograaf
Raymond Lagae, aan de rechterzijde: Frank Pé.
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FRANK PÉ: “Je herkent hem toch
wel? Ik heb Raymond in ZOO een
beetje verminkt, met een houten
poot en een kruk. Maar voor je
staat de enige echte kapitein
Thomas, de zeeman die de dieren
importeerde voor de dierentuin
van Manon.”

MINI-INTERVIEW
MET JEAN-CLAUDE SERVAIS
Terwijl de heren naarstig bijpraat-
ten, dwaalden we nog wat verder
op de expo. En we botsten haast
tegen Jean-Claude Servais, de te-
kenaar van BOSLIEFJE en andere
Ardennenverhalen.

Dag meneer Servais. We hoorden
zopas dat u in opdracht van het
Stripmuseum naar Vietnam bent
geweest om de lokale stripteke-
naars de kunst van ons beeldver-
haal bij te brengen. Hoe verliep
dat?
JEAN-CLAUDE SERVAIS: “Dat ging wel.
Ik was al de derde tekenaar die
naar Vietnam ging. Jean Dufaux
en Vink zijn mij voorafgegaan.
Maar het was wel een echte bele-
venis. Die mannen konden alle-
maal supergoed tekenen, maar je
zag dat ze de knepen van het vak
misten. Meer nog, ze kenden de
basis van het vak niet. Vooral op
vertelgebied was het echt behel-

pen. Ik geef je een voorbeeld: in
het eerste vakje zie je iemand zit-
ten die op een trein wacht. In het
tweede quasi exact hetzelfde
vakje? Voila, dat is alles. Kan jij
hieruit afleiden dat het personage
al een week op dat bankje zit te
wachten?”

Vreemd, je zou denken dat ze
door al die manga’s net een grote
feeling hebben voor verhaal en
tijd. Sommige mangaka’s zouden
per gebruikte seconde een aparte
tekening maken.
SERVAIS: “Onze Vietnamezen moes-
ten helemaal niets weten van
manga. Ze waren wel gek op
KUIFJE, maar ze kenden helaas al-
leen maar die strip.”

Heeft het land u inspiratie gege-
ven voor een strip in Vietnam?
SERVAIS: “Niet onmiddellijk. Maar ik
laat de komende jaren wel mijn
geliefde Ardeense dorpjes achter
me. In mijn nieuwe strip die mid-
den oktober verschijnt, gaan mijn
personages op stap naar
Compostela. Ik had al lang zin
om verschillende Franse regio’s in
kaart te brengen. Mijn uitgever
vond het een prima idee, want zo
vergroot ik mijn commerciële reik-
wijdte. Zelf zie ik het ook hele-
maal zitten om aanwezig te zijn

op een stripfestival in pakweg
Bretagne. ”

Frankrijk is immens groot. Waar
laat u de trektocht beginnen?
Servais: ”De hoofdfiguren vertrek-
ken vanuit Brussel, Zwitserland,
Mont Saint-Michel en in het diepe
Bretagne. Onderweg zullen hun
wegen elkaar kruisen, maar nu al
stel ik hen voor zodat ik me vol-
ledig kan uitleven met tekeningen
van die vier verschillende regio’s.
Ik heb het hele verhaal in mijn
hoofd, maar ik permitteer me wel
de vrijheid om stil te staan of een
zijsprongetje te maken als er iets
moois voorkomt. Hoe dan ook zal
de volledige tocht zeven delen
beslaan.”

Waw, dit wordt een levenswerk.
Heeft u zelf de tocht gewandeld?
SERVAIS: “Neen, het is mij niet zo-
zeer om het sportieve, toeristi-
sche of zelfs spirituele te doen.
De geschiedenis van de bedevaar-
ten naar Compostela boeit mij
veel meer. Ik heb er dan ook ver-
schillende boeken over gelezen.
Vooral het boek COMPOSTELA,
VOETREIS NAAR HET EINDE VAN DE

WERELD van Jean-Christophe Rufin
is een absolute aanrader.
Onweerstaanbaar, zelfs al laat het
thema je koud. Weet je dat al die
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Fotograaf Raymond Lagae vereeuwigd
in deel 2 van Frank Pés trilogie ZOO.



tochten onlosmakend verbonden
zijn met alchemie. Overal vind je
er sporen van terug. Kijk, de ori-
ginelen die je hier ziet hangen op
de tentoonstelling, zijn van de
Brusselse Grote Markt. Alle stand-
beelden op de woningen vertellen
er hun eigen verhaal en staan bol
van verwijzingen naar alchemie.
Het is echt iets mysterieus en on-
gelofelijk boeiend.”

Heb je dan geen zin om er een
puur historisch verhaal van te
maken?
SERVAIS: “Niet echt. Neen. Maar het
meisje dat vanuit Brussel vertrekt,
is de kleindochter van een brou-
wer en notoir alchimist. Om hem
beter te leren kennen, probeert ze
letterlijk in de sporen van haar
grootvader zaliger te reizen.
Tijdens die tocht ontmoet ze aller-
lei mensen. Zo kan ik mijn passie
voor geschiedenis gemakkelijk
kwijt in een hedendaags verhaal.”

MINI-INTERVIEW
MET BARLY BARUTI
Alsof het nog niet genoeg is, zien
we verderop ook de rode baret
van Barly Baruti blinken. De
Congolese tekenaar van EVA K. en
MANDRILL verraste vorige maand
iedereen met het knappe MEVROUW

LIVINGSTONE. Dit is het pakkende

Eerste Wereldoorlogverhaal van
een halfbloed die beweert dat hij
de zoon is van de wereldbe-
roemde ontdekkingsreiziger David
Livingstone. Als eerbetoon aan
zijn vermeende vader loopt hij
ook steeds in een kilt rond. Die
rare kronkel levert hem de bij-
naam Mevrouw Livingstone op.
Intussen bereiken de gevechten
van de Belgen, Engelsen én
Duitsers rond én op het immense
Tanganyikameer hun hoogtepunt.
Een woelige, vergeten periode
waarin niets zwart-wit is. Het
Stripmuseum wijdt deze maand
een heuse expo aan het album.

Mogen wij u feliciteren met
MEVROUW LIVINGSTONE? Wij vinden
het de beste Hermann die we in
jaren hebben gelezen.
BARLY BARUTI: “Dank u wel. Dank u
wel. Dat is te veel eer. Ik ben een
echte fan van het werk van
Hermann. Ik heb ooit zijn leerling
willen zijn, maar ja, Hermann is
iemand die graag alleen werkt.”

Hermann gebruikt in zijn strips
heel vaak een wat raar nevenper-
sonage die het verhaal kleur
geeft en de lezer een lach ont-
lokt. Uw Livingstone bereikt het-
zelfde effect met zijn rokje. Zat er
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Jean-Claude Servais met het eerste deel van zijn nieuwe
reeks OP WEG NAAR COMPOSTELA.

© Raymond Lagae

Barly Baruti bij de openingspancarte van de tijdelijke expo over zijn one-shot MEVROUW LIVINGSTONE.



hier een bedoeling achter?
BARUTI: “Het kleed van Livingstone
is puur fantasie van scenarist
Christophe Cassiau-Haurie, maar
het typeert wel perfect het perso-
nage. Trots en gekrenkt, vrij en
gebonden,... en dit in een periode
en regio die zo moeilijk is. Niets
is er zwart. Niets is er wit. Terwijl
een oorlog net een onvoorwaar-
delijk en duidelijk standpunt eist
van de deelnemers eraan.
MEVROUW LIVINGSTONE is dan ook
geen oorlogstrip, maar een strip
over mensen.”

In tegenstelling tot een EVA K.
dansen uw tekeningen over het
papier. U lijkt echt bevrijd van de
zwarte inkting.
BARUTI: “Veel heeft te maken met
ervaring. Nu ben ik niet meer
bang van het witte blad. Ik heb
de hele compositie in mijn hoofd
zitten, en ik moet enkel maar wat
details controleren op hun juist-
heid. Ik schets wat uit, en ik be-
gin direct te schilderen. Dit gaat
zoveel sneller, is zoveel gemakke-
lijker en het uiteindelijke resultaat
bevalt mij en mijn lezers veel
meer. Ik ben zelf echt tevreden
van die manier van werken. Het
geeft zoveel voldoening en biedt
me zoveel vrijheid. Ik zie het sce-
nario ook steeds meer als een

richtlijn in plaats van een wet.
Als de tekeningen drie pagina’s
vragen, in plaats van twee, dan
teken ik drie pagina’s. Het verhaal
wordt er zoveel rijker en dieper
door. Ik had het geluk dat
Christophe me hierin volgde.”

Die hele setting van de Eerste
Wereldoorlog in Congo, is onge-
lofelijk boeiend. Dat smeekt toch
om een vervolg?
BARUTI: “MEVROUW LIVINGSTONE is en
blijft een one-shot. Maar ik zit
wel boordevol plannen. Het is
nog even afwachten welke kant
alles uitgaat. Ik zou graag een
losstaand verhaal maken over
Kinshasa, maar ik zou zeker niet
nee zeggen tegen een reisboek
in het spoor van MEVROUW

LIVINGSTONE. Na de oorlog heeft
men het gezonken Duitse pant-
serschip Graf von Götzen immers
hersteld en vandaag vaart het
nog altijd rond op de grote me-
ren. Het zou fantastisch zijn,
mocht ik samen met een foto-
graaf een reisverhaal mogen in-
eenknutselen over die tochten.
Wie weet?”

Intussen zetten we onze ontdek-
kingstocht doorheen het Strip-
museum verder, en ontmoeten er
een glunderende Pieter De

Poortere. De reacties op zijn
BOERKE-auditorium zijn unaniem
lovend, en hij wordt van hot naar
her gesleept. Van Reuters tot
Stripspeciaalzaak.be. Inderdaad,
binnenkort lees je op deze site
een uitgebreid plateninterview
met de man achter Boerke,

Hoerke en andere Kak. Stand-up-
comedian William Boeva bekijkt
het intussen allemaal met een
glimlach. Nu heeft hij het nog rus-
tig, maar in 2016 zal heel jeugdig
Vlaanderen hem kennen als Joe
de Eskimo, vrij naar de gelijkna-
mige strip van Pieter De Poortere.

JOE & WALDO wordt immers een
26-delige televisiereeks voor de
allerkleinsten (3-5 jaar) en com-
bineert animatie met live-action.
Volgens de perstekst “volgen we
in JOE & WALDO de belevenissen
van de kleine Eskimo Joe, en zijn
grote ijsbeervriend Waldo. Waldo
heeft een ijskar waarmee de twee
vrienden op de Noordpool rond-
rijden. Joe beleeft elke aflevering
iets wat jonge kleuters in hun da-
gelijkse bestaan bezighoudt en
tot nadenken of fantaseren
stemt.” Wij zijn alvast benieuwd
of het doodknuppelen van zee-
hondjes hiertoe behoort. Ketnet is
er alvast gerust in en heeft 26 af-
leveringen besteld.

OOK NOG EVEN MERHO
EN HEC LEEMANS
AAN HET WOORD
We naderen de klok van zes en
straks begint de grote receptie.
Het museum wordt in een mum
van tijd overspoeld door meer
dan achthonderd genodigden. We
zien een pleiade aan tekenaars
voorbijkomen en we zijn al lang
blij dat we erbij mogen zijn. Met
een glas in de ene hand en een
hapje in de andere hand schui-
men we de receptie af. Af en toe
bergen we onze schroom op, en
spreken we een auteur aan.
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Komiek William Boeva is weldra als acteur te zien
in Pieter De Poorteres jeugdreeks JOE & WALDO.
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Thierry Culliford, gekleed in smur-
fig blauw-wit, is blij en enthou-
siast over het eerbetoon voor zijn
vader Peyo. Jeroen Janssen legt
momenteel de laatste hand aan
een 320 bladzijden tellend epos
over Rwanda. Bernard Hislaire of
Yslaire zal binnenkort laten weten
op zijn Facebookpagina of de in-
tegrale van FROMMELTJE EN VIOLA als-
nog wordt vertaald in het
Nederlands. URBANUS-inkter Steven
De Rie bezingt de populariteit van
SUPERMAN onder de jeugd. Yves
Sente haalt fluks herinneringen
boven aan ons grote Rosinski-

Sente-interview. Steve Van Bael
koestert zijn ERGERLIJK ELIOOTJE. En
Ever Meulen onderhoudt ons over
de net iets te dikke lijn van Pieter
De Poortere. DE KIEKEBOES-tekenaar
Merho vindt het werkritme van
twee albums per jaar gewoonweg
zalig én inspirerend en peinst er
niet aan om in navolging van
KIEKEBOEKET oudere albums zoals
DE WOLLEBOLLEN te laten herteke-
nen. “De verhalen zouden ge-
woonweg niet meer kloppen.
Bovendien evolueert de technolo-
gie zodanig snel dat zelfs een re-
cent album als VROUWEN KOMEN VAN

MARS (waarin de Kiekeboes het
Stripmuseum bezoeken, red.) wat
verouderd overkomt. Maar dit is
allemaal niet zo erg. Ik vind al die
nieuwe snufjes zalig. Als je nu
even vast zit, laat je
Konstantinopel wat surfen op het
internet, en hup, je kan een per-
fecte verklaring geven voor je her-
senspinsels. Elk nadeel heb zijn
voordeel, nietwaar?”

Het laatste woord geven we aan
medeoprichter van het Strip-
museum, Hec Leemans: “Dit
prachtige art nouveau-gebouw

stond hier al jaren te verkomme-
ren ten prooi aan vandalen. Of
het verhaal dat clochards de ban-
ken in brand hebben gestoken
om warm te krijgen waar is, kan
ik niet bevestigen. Maar het
Brusselse stadsbestuur wist echt
niet wat aan te vangen met deze
oude stoffenwinkel. Men over-
woog zelfs om er een brandweer-
kazerne van te maken. Uiteinde-
lijk kregen we alles in orde om er
een Centrum voor het
Beeldverhaal van te maken. (mij-
mert) Er moet nog ergens een
foto zijn waarop Peyo, Franquin

en Edgar P. Jacobs op de grote
trap in de hall zitten. Die zou ik
toch eens moeten opzoeken...”

Later op de avond, toen we de
bewuste trap naar beneden gin-
gen, dachten we zelf ook even
aan die iconische foto. Plots
merkten we dat een trede was
beschadigd. Onder die afgebro-
ken trede was de striptekening
van een vallende Haddock ge-
kleefd. Klein, fijn en vooral goed
gevonden. Het zit wel snor met
het Stripmuseum.
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Hec Leemans met collega Bob De Groot.
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Frank Pé en Frédéric Bosser, hoofdredacteur van de Franse stripbladen dBD en L’IMMANQUABLE. Belangrijke genodigden op een rijtje: Servais, Hec Leemans, Pieter De Poortere en Frank Pé.

Het rijtje vervolgt met Dany, Jean-Claude De La Royère, Véronique Culliford en Barly Baruti. Véronique Culliford voor de achterkant van de Peyo-ruimte.
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De tv-ploeg interviewt Dany.

De Franse tv was er ook bij. Tussen haar cameravrouw en regisseur staat France 2-presentatrice Myriam Seurat. Ze verzorgt ook de Franse weerpraatjes.
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Jean-Claude Servais in discussie met onze reporter Wouter Porteman. Barly Baruti en Frank Pé.

Ook Frank Pé wordt geïnterviewd. Heel toepasselijk onder de reuzehoed van Robbedoes over wie hij nu zelf een verhaal maakt.
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Pieter De Poortere in het gloednieuwe, naar hem vernoemde auditorium.
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Tijd voor het feestje en een spelletje “stripmakers en andere professionals herkennen”.
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Stripjournalist en schrijver van interviewboeken Therry Bellefroid en partner.

Philippe Bercovici en partner. Marc Daniels (De Marck) en Tibo.

Ever Meulen en partner.
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Steven De Rie en Tom Bouden. Bob De Groot en partner. Tussen hen in: perswoordvoerster Viviane Vandeninden.

Louis-Michel Carpentier en partner. Bernard Hislaire tussen Yves Sente en Dargaud-uitgever Yves Schlirf.
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Yves Schlirf en Yves Sente. Kurt Morissens en Rik De Wulf.

KUIFJE-expert Marcel Wilmet heft het glas. Jean Smits (BRABANT STRIP MAGAZINE) en NERO-specialist Yves Kerremans.
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Jean-Pol en Merho.

Martin Jamar. Erwin Cavens en Barly Baruti

Etienne Schréder en Jean Dufaux, beide werkzaam voor BLAKE EN MORTIMER.
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Dominique David en Philippe Berthet.

Roger Decadt, een van de grootste stripverzamelaars van het land en omstreken.

De weduwe en de zoon van Tibet.



19

Antonio Cossu. Philippe Xavier.

De partners van respctievelijk Marc Sleen en Hec Leemans.



20

Hanco Kolk en partner. Yves Sente en Janine “Nine” Culliford, de weduwe van Peyo.

Thierry Culliford, de zoon van Peyo en stripjournalist Hugues Dayez. Godi.



21

Patrick Pinchart (uitgever van Sandawe), Thierry Tinlot (hoofdredacteur van FLUIDE GLACIAL) en
Blandine Masuy (redactie-secretarisse Sprou). Allemaal (ooit) werkzaam voor het weekblad
SPIROU.

De vriendin van Marc Sleen en Hec Leemans. Stripjournalist Thierry Bellefroid, ook werkzaam voor La Une, en partner

Nine Culliford en Bernard Swysen.



22

Frédéric Bosser, de Parijse galeriehouder en uitgever Daniel Maghen en Olivier Grenson. De partner van Dany, alias de oorspronkelijke Duifje Vleugelslag, en Hugues Dayez.

Dick Rivers, een Frans rockicoon met wie de meeste aanwezigen op de foto wilden, Dany bijvoorbeeld. Reporter Wouter Porteman doet aan ‘photobombing’.



23

Gilbert Declercq. Nine Culliford, de partners van Philippe Xavier en Olivier Grenson en de weduwe van Tibet.

Olivier Grenson en partner bij Véronique Culliford. De partner van Dany, Nine en Véronique Culliford.



24

Steve Van Bael. Rik De Wulf.


