
INTERVIEW GEERT DE WEYER & PERSPRESENTATIE BELGIË GESTRIPT
DOOR WIM DE TROYER EN RAYMOND LAGAE

“Met dit boek probeer
ik werelden bijeen
te brengen en
lezers iets bij
te brengen.”
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Helena Vandersteen, kleindochter van

Willy Vandersteen, viel de eer te beurt

haar hand te mogen weggeven. Daar

er in het wetboek geen tekeningen

staan, en dat dus toch maar saai is,

hield men het huwelijk dan ook vrij

van gebeuzel over wettige verplichtin-

gen en werd er in twee landstalen een

boompje opgezet over de Belgische

strip.

Enkele amusante taferelen later, waar-

bij onder andere de ringen uit de

sporran (het zakje vooraan aan de

kilt) moesten gehaald worden door

een giechelende Sidonia, zou deze

dag dus geboekstaafd staan als de

dag waarop de twee stripwerelden

finaal verenigd zouden zijn.

Maar een trouw is geen trouw zonder

speeches. Uitgever Alexis Dragonetti

herinnerde ons eraan dat zijn job

vaak om de cijfers draait, maar ook

om de passie voor het product, de

strip dus. Ongelooflijk fier liet hij we-

ten dat hij geen seconde getwijfeld

heeft aan dit boek en dat het de

moeite waard is geweest. Het beeld-

verhaal is van gisteren, vandaag en

morgen. Het zit in ons bloed.

Geert De Weyer zelf liet uit zijn speech

optekenen: “De Franstalige strip trekt

de Vlaamse strip. Maar veel Frans-

taligen kennen onze stripcultuur niet

zo goed, terwijl de meeste naslag-

werken in het Frans geschreven zijn.

Een ideale startpositie dus om het

als Vlaming over de Belgische strip te

hebben. Daarom stond ik er ook op

om met deze symbolische actie deze

twee werelden dichter bij elkaar te

brengen. Daarom is dit boek zowel in

het Nederlands als in het Frans uitge-

geven. Omdat het over de Belgische

strip gaat. Niet de Vlaamse en niet de

Franstalige.”

Nu, na vier en een half jaar zwoegen,

een uitbreiding van 250 naar 350 pa-

gina’s en drie verschillende covers,

konden we eindelijk deze zelfver-

klaarde mijlpaal in de handen hou-

den. “Warempel”, zou Wiske gezegd

hebben. Het is dan ook een mooi

werk geworden. Een dikke klepper,

mooi vormgegeven, en met een ge-

wicht dat in staat is kleine huisdieren

te verpletteren.

We babbelden nog even na met

Mortimer. Op onze vraag wat hij van

plan was met Lambik, het meest hard-

nekkige niet-vriendje dat een dame

kan hebben, liet hij ons weten die af

te zullen schepen met

een Tedere Tronica. Als

wetenschapper zou dat

toch geen probleem

mogen zijn.

Stedho betrapten we op

wat priegelen aan een

kartonnen stukje België.

Het België dat namelijk

uit de kaft werd gestanst

ligt ten overvloede op de

kantoren van de uitgeverij en deed op

het huwelijksfeest voor de genodig-

den dienst als onderzetters. Tekenaars

zouden geen tekenaars zijn als ze er

niet iets creatiefs mee aan het beden-

ken waren. Hij was vooral te spreken

over de vlotte communicatie en

goede samenwerking met de auteur.

Onder het goedkeurend oog van al

deze voornoemden en bekende kop-

pen uit de stripwereld als Jan

Bosschaert, Merho en Charel Cambré

gooide Sidonia haar bruidsboeket

over het hoofd. Een van de talrijke

dames die knokten voor het bruids-

boeket ging alvast breed glimlachend

naar huis.

Even later konden we na een onop-

houdelijke sessie interviews door de

Nederlandstalige en Franstalige pers

Geert De Weyer alsnog op de rooster

leggen. Het interview lees je na de

hiernavolgende fotoreportage.

W
anneer Bert Kruismans de natie toespreekt, weten we

dat er iets speciaals staat te gebeuren. Dinsdag 3 no-

vember 2015 was dat niet minder waar. Het besnord

fenomeen dat aan beide zijdes van de taalgrens even bekend

is (faut le faire), had dan ook het genoegen om twee absolute

stripkleppers met elkaar in de echt te verbinden. Aan de ene

zijde, de ranke Sidonia, Vlaamse schone jonkvrouw, ook al had

ze een verdacht Hollands accent, en aan de andere zijde de aan

de fantasie van een Franstalige Brusselaar ontsproten professor

Philip-Edgar-Angus Mortimer. Deze twee verstokte vrijgezellen

leerden elkaar zogezegd kennen op een voorbereidende verga-

dering van BELGIË GESTRIPT - HET ULTIEME NASLAGWERK OVER DE

BELGISCHE STRIP. Schrijver en samensteller Geert De Weyer werd
alras door de tortelduiven vergeten toen de vonken oversloegen,

en legden in de tot trouwzaal gebombardeerde persruimte van

het Belgisch Stripmuseum hun liefdesgeloften af. En het moet

gezegd, het was een stralende bruid!
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Helena Vandersteen met echtgenoot Alex Wilequet en Charel Cambré. Achter de rug van het journaille kijkt Jan Bosschaert toe. Midden: Stedho, de tekenaar van de coverillustratie. Rechts: Wauter Mannaert.

Links: uitgever Alexis Dragonetti met daarnaats auteur Geert De Weyer.
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Journalist Geert Van Gheluwe, Marc Sleen-kenner Yves Kerremans en Catharina Kochuyt. Rechts: Ria Smits, mevrouw Merho. Gert Bussens, interviewer voor BRABANT STRIP MAGAZINE, en Johan De Moor.

Rechts: Merho. Rechts: Catharina Kochuyt die haar vriend Marc Sleen vertegenwoordigt. Onze eigen reporter ter plaatse Wim De Troyer.

De erfgenamen van Morris, de in Kortrijkgeboren tekenaar van Morris, die als enigede Waalse zijde kwamen vertegenwoordigen.
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Professor Mortimer is geflankeerd door Yves Schlirf, uitgeefdirecteur bij Dargaud Benelux.



Een van de hoofdstukken die ik met

veel interesse heb gelezen, was het

hoofdstuk over censuur. De

hoofdthema’s vrouwen, joden,

zwarten en holebi’s zorgen

tegenwoordig veel minder voor

opgetrokken wenkbrauwen en

hoofdbrekens...

GEERT DE WEYER: “Neen, dat is niet

waar. Dat klopt niet. Die zorgen tegen-

woordig voor meer hoofdbrekens dan

vroeger. Iemand als Jef Nys (tekenaar

van JOMMEKE, red.) bijvoorbeeld zegt:

‘Godverdomme, ze zitten constant te

kakken over het feit dat ik negers te-

ken met dikke lippen, wel, ze hebben

verdomme dikke lippen, dus ik teken

ze met dikke lippen! Het mag niet

meer? Wel, dan teken ik geen zwarten

meer in mijn albums.’ Dat is dan op

een bepaald moment ook effectief ge-

beurd. Er was een schrik om dat te

doen. Kijk ook naar SUKE EN WISKE,

daar is men ook veel voorzichtiger

geworden om er die stereotype ken-

merken in te gebruiken.”

Dus is de censuur zelfcensuur

geworden?

DE WEYER: “Neen, dat is geen zelfcen-

suur, dat is eerder een respect. In

humoristische strips moet men die

stereotypes accentueren, dat snapt

iedereen, maar als er morgen in DE

KIEKEBOES, een reeks die nogal pro-

gressief is, zo’n typisch stereotype

zwarte zou rondlopen, het zou nogal

wat geven!

Vrouwen zijn geen probleem meer.

Op dit moment absoluut niet, integen-

deel. Jean Van Hamme gebruikt in elk

van zijn reeksen lesbische scènes,

heel veel! Ik vroeg hem daar ooit

naar. ‘Dat is toevallig’, zei hij. Dat is

niet toevallig, dat is om onze manne-

lijke, heteroseksuele lezer te behagen,

daar gaat het over. Maar wanneer het

gaat over holebi’s bijvoorbeeld, zou je

kunnen denken dat dat er nu geen

probleem meer is. En je voelt ook

aan dat het geen probleem meer is.

Yann is daar een voorbeeld van, hij

heeft er een kunst van gemaakt om

zoveel mogelijk homo’s in zijn strips

onder te brengen. Zelfs in een van de

laatste Robbedoezen heeft hij geïnsi-

nueerd dat Robbedoes een relatie had

met Kwabbernoot. Hij vindt dat nor-

maal. Ik vind dat ook normaal. Maar

dat is niet zo evident. Er zijn weinig

homo’s in de stripwereld waarbij hun

geaardheid...” (zoekt naar zijn woor-

den)

Waarbij het geen issue is, geen

bestaanreden.

DE WEYER: “Hoe bedoel je?”

Het is dus niet: “hoofdpersonage X is

homo, DUS hij...”

DE WEYER: “Neen, het hoeft ook geen

probleem te zijn. Je kan het een keer

vermelden, terloops. Het zijn belang-

rijke dingen. Wat André Taymans doet

met CAROLINE BALDWIN is een prachtig

voorbeeld over hoe je zoiets moet in-

tegreren. Ze is seropositief. Maar hoor

je haar daar over? Ze neemt af en toe

een antiviraal middel. Dat is het. Het

is niet omdat iemand seropositief is

dat je er alle stereotypen bij moet

denken. Het is niet omdat je homo

bent dat je om de vijf pagina’s anale

seks hebt met je partner.”

Niemand heeft ook ooit gevraagd of

Lambik hetero is...

DE WEYER: “Maak het uit? Geen fluit!

Van tante Sidonia weten we nu dat ze

op mannen valt. En dat Mortimer op

vrouwen valt, weten we nu ook. Daar

werden vroeger ook vragen bij ge-

steld. Kuifje is homo! Weet je wat?

Wie weet is hij wel biseksueel?

Misschien is het wel een transgender

in opbouw, wie weet is hij aseksueel?!

Maar daar gaat het niet om, het gaat

om de emotie die hij overbrengt.

Ik snap het, men wil de doorsnee le-

zer, de heteroseksuele man behagen,

dus gaat men er lesbische scènes

inlassen.”

Even over zwarte gaten nu. Je hebt

nu de gehele Belgische

stripgeschiedenis onder de loupe

genomen, zijn er zwarte gaten? Zijn

er onderwerpen die je maar al te

graag had opgenomen in je boek,

maar waar er onvoldoende informatie

over te vinden is?

DE WEYER: “Niet echt. Soms is het na-

tuurlijk moeilijk om info te vinden. Heel

frustrerend ook. Ik heb echt honderden

interviews gelezen met striptekenaars.

En die spreken elkaar vaak tegen. De

ene anekdote is in 1970 iets helemaal

anders dan die was in 1960, of in 1984.

Raymond Leblanc (oprichter van het

weekblad KUIFJE en uitgeverij Le

Lombard, red.) is daar een mooi voor-

Jean Van Hamme gebruikt in elk van zijn reeksen
lesbische scènes, heel veel! Ik vroeg hem daar
ooit naar. ‘Dat is toevallig’, zei hij. Dat is niet
toevallig, dat is om onze mannelijke,
heteroseksuele lezer te behagen.
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beeld van. Hij had heel zijn leven ruzie

met Hergé. Problemen, problemen, pro-

blemen,... In de interviews die hij gaf

toen Hergé nog leefde, is hij heel mild

over Hergé en hij vergoeilijkt alles. Dan

stopt hij als uitgever en wordt hij al iéts

kritischer. En wanneer Hergé sterft,

wordt hij nóg kritischer. En de verhalen

veranderen daardoor ook.”

Er is natuurlijk ook geen officiële

geschiedschrijving over het

beeldverhaal...

DE WEYER: “Dat is heel spijtig. De strip-

journalistiek is vaak door amateurs

beoefend. Met hele goeie bedoelin-

gen. En er waren ook hele goeie ama-

teurs bij, maar heel veel mensen heb-

ben er ook voor piet snot bijgezeten

en hebben een paar dingen opge-

schreven om een gratis album gesig-

neerd te krijgen. Dat is vaak hoe het

vroeger ging. Los daarvan zijn er ook

goede interviewers bij. Maar echte

stripjournalistiek bestond niet echt.

Er zijn ook heel weinig stripauteurs op

beeld gezet. Want daar kan je niet

naast kijken. Ik kan morgen over dit

interview zeggen: ‘Ik heb dat zo niet

gezegd’. Maar wanneer je het op

beeld hebt niet meer. Dan kan ik dat

niet ontkennen.

(er wordt hem een briefje toegescho-

ven) Lap, nog een interview en ik

dacht dat jij de laatste was! Maar stel

maar vragen! Doe verder.”

Is de strip nu finaal doorgebroken als

volwassen kunstvorm, of is er bij het

grote publiek nog een te geringe

appreciatie?

DE WEYER: “Er is nog steeds een te ge-

ringe appreciatie bij het algemene pu-

bliek omdat men de strip ook niet al-

tijd kent. Als je bijvoorbeeld naar de

kranten kijkt in Vlaanderen heeft

iedere krant een filmrecensent, de cul-

tuurkranten hebben een theaterrecen-

sent, vroeger een musicalrecensent,

boekrecensenten met hopen, kinder-

boekrecensenten met hopen, dat heb-

ben ze allemaal. Maar striprecensen-

ten? Neen hoor, die zijn met héél

weinig. Dat is de appreciatie die er is.

Je moet als stripjournalist heel vaak

het verschil maken tussen entertai-

nende strips en de ‘betere strips’. Dat

wil niet zeggen dat de ene beter is

dan de andere. Ik heb ook nooit be-

grepen dat mij vroeger werd verwe-

ten: ‘Geert De Weyer, arrogant, hau-

tain figuur dat alleen maar de literaire

strips en graphic novels goed vindt’.

Dat is to-taal niet waar! Ik vind

THORGAL bijvoorbeeld een heel goede

strip, de eerste zes of vijf albums van

XIII zitten echt keigoed in elkaar. Maar

die worden dan beschouwd als ‘popu-

laire strips’. En dan, denk ik. En dan?

Soms ga ik ook naar de film, en dan

ga ik naar pakweg THE AVENGERS kijken,

ik heb dan veel aan mijn hoofd en wil

gewoon effe weggeblazen worden. Ik

verlaat die zaal en die film voldoet

perfect aan mijn wensen. Ik ben blij,

en ik ga naar buiten. Maar andere

keren wil ik INTO THE WILD zien, een

hele zware, diepzinnige film. En die

kan me evenveel vreugde schenken.”

Maar toch niet op vrijdagavond om

19 uur, na een drukke werkweek?

DE WEYER: “Jawel, jawel! Als ik in die

bui ben, dan maakt het niet uit hoe

laat het is. Je zoekt iets wat je goed

doet. En dat kan een keicommerciële

strip zijn of dat kan een heel moeilijke

strip zijn. Dat ligt aan de fase van

mijn leven waarin ik me bevind, de

fase van de dag. Dat telt allemaal

mee. En de hoofdvraag of strips meer

geapprecieerd worden? Ik denk het ei-

genlijk wel.

In 1955 heeft het ministerie van on-

derwijs een boekje gemaakt, zoals je

wel gelezen hebt, om iedereen te wij-

zen op de gevaren van de strip. De

strip werd toen met delinquentie ge-

associeerd. Dat hebben we niet meer.

Gelukkig. Nu zijn er mensen als Bart

Moeyaert en Tom Lanoye die zeggen:

‘Ja, die strip is eigenlijk best dik in

orde’. Daar kunnen we veel mee

doen. Tekenaars als Brecht Evens

maken van de Vlaamse volksstrips

iets heel unieks. Dat is iedereen nu

wel ter ore gekomen.

En veel strips worden nu ook gelezen

voor het thema. Ik weet bijvoorbeeld

dat de literair gerenommeerde uitge-

verij Atlas PERSEPOLIS van Marjane

Satrapi heeft uitgebracht omdat het

voor een groot publiek het beste

boek was over de situatie in Iran. Let

wel, het beste boek, het kon hen

geen flikker schelen dat het een strip

was of een non-fictieboek of een

poëziebundel of wat dan ook. Het

was gewoon het beste boek.

Heel veel mensen zijn daardoor in de

strip gestapt, door die graphic novels.

In 1955 heeft het ministerie van onderwijs een
boekje gemaakt om iedereen te wijzen op de
gevaren van de strip. De strip werd toen met
delinquentie geassocieerd.
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Twee vroegere boeken van Geert De Weyer. Het in
2005 bij Lannoo verschenen BELGIË GESTRIPT

leidde tien jaar later naar het veel uitgebreidere
boek dat nu in de winkels ligt. 100 STRIPKLASSIE-
KERS (met heel wat Belgische strips) liep als een
reeks artikels in DE MORGEN. In 2008 verscheen
een gebundelde en bijgewerkte versie in het boek
100 STRIPKLASSIEKERS bij uitgeverij Atlas.



En sommige mensen haten dat en

sommige mensen vinden dat leuk. Ik

vind ze allemaal leuk. Ik heb het geluk

dat ik alle genres leuk vind en dat ik

me laat leiden door de wens of het

gevoel van de dag.

Mag ik het volgende eigenlijk wel

zeggen? Soms, hé, heel soms, in een

gigantisch lege bui, wil ik wel eens

een F.C. DE KAMPIOENEN vastpakken.

Dan ga ik ermee op het toilet zitten,

niet in de zetel, want daar dient het

niet voor. Ik gebruik het nog nét niet

als wc-papier. (lachbui) Maar ik lees

het soms wél, Hec Leemans zal het

graag horen. Of niet. Kan mij het sche-

len?

(Fotograaf) Heeft hij daar geen

problemen mee?

DE WEYER: “Och... (zucht)...” (hilariteit)

De toekomst dan. Je hebt nu je ei

gelegd, een zwaar ei. Met bloed,

zweet en tranen. Maar nu? Het

volgende boek? Ligt er al een idee

klaar?

DE WEYER: “Er ligt een idee klaar, en

dat boek is bijna af! Dat is de biogra-

fie van Suske en Wiske. Die had er

moeten komen bij Suske en Wiske

hun zeventigste verjaardag, maar er is

iets tussengekomen, iets dat zo dik is

en zo groot ongeveer. (wijst naar zijn

eigen boek) Maar daar ga ik echt die-

per in op Suske en Wiske. En dan is

het even genoeg geweest. Ik moet

het zeggen zoals het is: met een boek

verdien je niet veel. Ik weet niet

waarom mensen boeken maken. Is

dat het ego? Is dat het feit dat ik

geen kinderen heb, en iets wil nala-

ten? Is dat de psychologische achter-

grond? Feit is dat ik dit boek graag

wilde maken. Ik maak dit boek ook

niet voor aan ander, maar voor mezelf.

Ik kan nu, met de hand op het hart

zeggen: ‘ik kan niet beter’. Als ik kri-

tiek ga krijgen op dit boek, en uit

sommige kringen zal dat zeker ko-

men, dan interesseert mij dat (gede-

cideerd): Geen! Fluit! Want ik kan niet

beter. Als iemand anders het beter

kan, doe het alsjeblieft. Had ik het an-

ders willen aanpakken, had ik er meer

hoofdstukken in gewild? Tuurlijk wel.

De bedoeling is om

het boek om de tien

jaar te actualiseren.

Maar we zullen eerst

maar eens kijken wat

dit boek de eerste

maand geeft.

Met dit boek probeer ik

werelden bijeen te

brengen en lezers iets

bij te brengen. Wat ik ook ervaarde

met mijn ander boek 100

STRIPKLASSIEKERS. BLUEBERRY bijvoorbeeld

was een reeks die ik nooit las. Of

RAVIAN, ik haalde mijn neus daarvoor

op. Tot ik dat boek ben beginnen

schrijven. En dan dacht ik

‘Godverdomme! Dat zit toch veel intel-

ligenter in elkaar dan ik dacht’ Al die

achtergrondinformatie, al wat die

tekenaars erover zeggen, daarmee

heb ik mezelf verrast. En dat wil ik

ook bereiken met dit boek. Denk je

dat ik alles wist wat ik in dit boek ge-

schreven heb? Neen, ik heb alles moe-

ten opzoeken. Al die anekdotes, al

die verhalen zijn in de loop van de tijd

veranderd. De overlevering is niet al-

tijd de waarheid. Een stom voorbeeld:

de cover van LUCKY LUKE voor het

weekblad ROBBEDOES waarin drie kogel-

gaten zaten. Zogezegd. Dat speelde al

jaren in mijn hoofd. Drie kogelgaten.

Drie! Dan ga ik dat nummer opzoeken,

blijken het er maar twee te zijn! Of an-

dersom, ik weet het niet meer, ik zou

het moeten opzoeken. (lacht)

Maar waar mogelijk zijn we naar de

bron gegaan en hebben die geverifi-

eerd. Helaas zijn er natuurlijk al veel

mensen overleden. En ze spreken

elkaar ook vaak tegen, en zoals ge-

zegd is er geen officiële geschied-

schrijving.

Ik ben ook niet uitgegaan bij dit boek

van wat ik wist of meende te weten,

ik heb zoveel mogelijk de auteurs aan

het woord gelaten. Zij weten het, zij

waren erbij! Ik was zelfs niet geboren

in de periodes waarover ik schrijf. Er

zijn heel veel citaten, dat maakt het

ook wat levendiger. Maar het was be-

langrijk voor mij dat dit boek het ver-

haal van de auteurs zelf was, hun ver-

haal, hun wereld. En ik sta daarbuiten.

Daar moet ik me ook naar gedragen.

Heel wat geschiedkundige werken

gaan uit van de stem van de auteur

die zegt ‘Ik weet dat dit of dat...’

Neen, ik niet, ik heb liever dat de

mensen het zelf zeggen. Ik hoop dus

toch een beetje aan geschiedschrij-

ving gedaan te hebben door al die

bronnen samen te brengen.
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Ik weet niet waarom mensen boeken
maken. Is dat het ego? Is dat het feit dat ik
geen kinderen heb, en iets wil nalaten?
Is dat de psychologische achtergrond?



En was dat moeilijk? Ja... (aarzelt)...

eigenlijk wel. Ik zei het daarnet in

mijn speech ook nog half spottend,

maar ik meen het: ‘ik zou dit nooit

meer doen!’ Neen, dat laat sporen na

zo’n boek. Dat laat echt sporen na...

Ze zijn weg nu, hoor. Maar het is echt

vermoeiend. Als zelfstandige dan nog,

hé! Dus je verdient geen fluit aan zo’n

boek. In het boek dat nu klaar in de

schuif ligt, zit bijvoorbeeld een heel

hoofdstuk over tante Sidonia. Dat ze

bijvoorbeeld nooit getrouwd is. Dat

moet nu veranderd worden.

Ik denk nu wel, na het schrijven van

dit boek, dat er geen enkel land ter

wereld is dat zo’n kleurrijke en rijke

geschiedenis heeft als België. Niet dat

we het populairste stripland zijn, het

stripmekka van Europa zijn we al lang

niet meer, dat is nu Frankrijk, het is

hen gegund, de smeerlappen. (lacht)

Maar...”

We horen anders echter ook uit

Frankrijk dat er nu té veel strips

verschijnen, dat de kwaliteit verdwijnt

onder de kwantiteit. Is daar nog een

opening voor België om er terug

bovenop te komen?

DE WEYER: “Ja. Vandaag hoor je nu

ook iemand als Yves Schlirf (de

Waalse uitgeefdirecteur van Dargaud

Benelux, red.) zeggen: “mooie dingen

maken jullie hier”. Ik hoorde daarnet

ook aan het feestmaal, in zoverre ik er

bij was, dat ze leren over bepaalde

strips. Wie is die auteur, wat is die

reeks? De Fransen kennen hen

allemaal niet. Schlirf zegt dan ook

bijvoorbeeld: ‘Die Stedho, wat een

geweldige kerel, daar moeten we mis-

schien iets mee doen’, maar ze kén-

nen ons niet. Ze deden natuurlijk ook

geen moeite om ons, de Belgen, te

leren kennen. Jean Dufaux heeft

drie jaar geleden opgeroepen dat

Vlaanderen en Franstalig

België wat meer moet

gaan samenwerken. Ik

denk dat dit nu bezig is.

Die trein begint stilletjes

aan te lopen. België: één

land, twee stripculturen?

Wacht nog tien jaar, en je

zal zien dat het steeds meer

een hybride wordt, die cul-

turen, die lopen in elkaar

over. De ene kan het talent

van de andere niet langer

ontkennen. En als we daar

kunnen belanden, en als dit

boek daar een béétje kan

aan meewerken, dan ben ik

al zeer tevreden!”

Wij ook, Geert! En bedankt

voor het interview.

Ik denk nu wel, na het schrijven van dit
boek, dat er geen enkel land ter wereld is
dat zo’n kleurrijke en rijke geschiedenis heeft
als België. Niet dat we het populairste
stripland zijn, het stripmekka van Europa zijn
we al lang niet meer, dat is nu Frankrijk,
het is hen gegund, de smeerlappen.

Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2015

12

BELGIË GESTRIPT door Geert De Weyer telt 352 pagina’s in kleur en verscheen

als hardcover bij uitgeverij Dragonetti, een onderdeel van Ballon Media.


