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INTERVIEW ÉMILE BRAVO
DOOR WOUTER PORTEMAN

“Het heeft geen enkele 
zin om beter te willen 
doen dan Franquin. 
Niemand kan dat, 
en ik zeker niet.”

©  Wouter Porteman
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Hoe hebt u uw verhaal verkocht 
gekregen aan uitgeverij Dupuis? 
Hebt u hen omgekocht? 
BRAVO: “Hoe bedoel je?”

Wat u met het icoon Kwabbernoot 
doet, gaat wel heel ver. Geen enkele 
auteur heeft het personage zo over 
de rand kunnen of mogen duwen. 
BRAVO: (lacht) “Is dat dan zo erg?” 

Ik was er toch niet goed van. In 
Het Dagboek van een Fantast 
zorgde Kwabbernoot er persoonlijk 
voor dat nazi-Duitsland de oorlog 
verklaarde aan Polen. En in het 
eerste deel van Hoop in Bange 
Dagen gaat hij nog een heel stuk 
verder. 
BRAVO: “Kwabbernoot blijft toch 
gewoon zichzelf? Hij is impulsief, 
apolitiek en redelijk egoïstisch. Het 
is eigenlijk nog een wispelturige pu-
ber. Hoewel hij er volwassen uitziet, 
is hij veel minder rijp dan de jonge-
re Robbedoes. Maar ik besef maar 
al te goed dat zijn daden voor veel 
beroering zorgen. Uit het laatste 
prentje leiden heel veel mensen af 
dat Kwabbernoot volop collaboreert 
met de Duitsers, maar dat is een fou-
te interpretatie! In die tijd gingen veel 
mensen werken in Duitsland. Pas 
later, na de oorlog, werd dit in onze 
ogen als grondig fout gezien. Maar 
wie zegt er dat u in de herfst van 1940 

Tien jaar geleden verraste de Fransman 
Émile Bravo iedereen met zijn 
Robbedoes-album Het Dagboek 
van een Fantast. Het bewogen 
verhaal van hoe de piepjonge 
Robbedoes en Kwabbernoot 
elkaar ontmoeten en de start 
van de Tweede Wereldoorlog 
beleven, werd een terechte 
hit en het werd meermaals 
herdrukt. Deze week 
konden we eindelijk het 
vervolg lezen. Het was 
pakkend, het was grappig, 
maar het was vooral 
schokkend. Hoe haalde 
die Parijzenaar het in zijn 
hoofd om Kwabbernoot, 
ónze Kwabbernoot, zo 
door de mangel te halen? 
Dat kon toch niet! Leefde 
onderzoeksjournalist Maurice De 
Wilde nog, hij zou er een halszaak 
van maken. Dat smeekt om een 
verduidelijking! 
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niet zelf naar Duitsland zou gaan? Op 
dat moment had Duitsland de oorlog 
gewonnen en zat Engeland op zijn 
knieën. Quasi overal waren de pure 
democratieën gesneuveld en vervan-
gen door hele of halve dictaturen. De 
man in de straat was nauwelijks geïn-
teresseerd in politiek, laat staan dat 
die mensen wisten wat het nazisme 
inhield. Toen stopte het nieuws nog 
aan de lands- en taalgrenzen. Beeld 
je even in: in 1940 was het hier oor-
log, op dat moment lieten de Duitsers 

duidelijk blijken dat ze die gewonnen 
hadden en de meeste Belgen probeer-
den simpelweg te overleven. Als je 
praat met mensen die de oorlogsjaren 
echt hebben meegemaakt, herinne-
ren ze zich vaak alleen maar de angst 
voor het onbekende en het gebrek aan 
voedsel. Eten en werk vinden was hun 
hoofdbekommernis. In Duitsland was 
er werk in overvloed en velen lieten 
zich door dat aanbod verleiden. Als 
je er met een 1940-bril naar kijkt, zie 
ik hier niet veel fout in. Als je toen in 

de Belgische industrie werkte, werkte 
je toch ook voor de Duitsers, want die 
hadden toen alles in handen.”
 
Maar als je ernaar kijkt met een post 
1945-bril, zie je toch iets anders.
BRAVO: “Dat klopt ook! Maar mijn 
Robbedoes is geen statisch perso-
nage. Hij zal zich in die oorlogsjaren 
volop ontwikkelen en snel volwassen 
worden. Dat ketje zal nog heel veel 
meemaken, maar door die oorlogstra-
giek zal hij waarden en beoordelings-

vermogen opbouwen die hem in zijn 
latere stripavonturen tot een echte 
held maken, maar zover zijn we nog 
niet. Eerst moet ook hij de oorlogs-
miserie zien te overleven. Dat zorgt 
ervoor dat je twee belangrijke tijds-
lijnen hebt in Hoop in Bange Dagen. 
Enerzijds heb je het opgroeien van 
een kind en anderzijds het verloop 
van de oorlog. En beide tijdslijnen 
zijn hecht met elkaar verweven. Je 
zal zien dat dit geen verhaal wordt 
over goed of slecht. Het probleem zit 
dieper. De ergste vijand zijn wijzelf, en 
Robbedoes is het ideale vehikel om 
die boodschap uit te dragen.” 

Hoe zit het met de ontwikkeling 
van Kwabbernoot? Blijft u hem 
portretteren als een naïeve 
opportunist?
BRAVO: “De oorlog zal hem karakteri-
eel ontwikkelen tot de Kwabbernoot 
zoals we die kennen uit de eerste vier 
albums van André Franquin: een gro-
te, wat slungelachtige en verstrooide 
snob die nog steeds niet rijp is voor 
zijn leeftijd. Ik ga ervan uit dat die ka-
raktertrekken vóór zijn optreden in de 
strips van Franquin nog erger waren. 
Maar ook Kwabbernoot zal getrauma-
tiseerd worden door de oorlog. De vier 
delen zullen samen 330 bladzijden tel-
len. Doordat ik zoveel pagina’s kreeg, 
kan ik de tijd nemen om mijn persona-
ges te laten groeien.” 

Je zal zien 
dat dit geen 
verhaal wordt 
over goed of 
slecht. Het 
probleem zit 
dieper. De 
ergste vijand 
zijn wijzelf, en 
Robbedoes 
is het ideale 
vehikel om die 
boodschap uit 
te dragen

De twee Robbedoes-albums van Émile Bravo: Het Dagboek van een Fantast (2008) en Hoop in bange Dagen 1: een valse start (2019).
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Het valt mij op dat u het hele 
verhaal focust op Robbedoes en 
Kwabbernoot. Er zijn opvallend 
weinig nevenpersonages of ze zijn 
al uit het verhaal geschreven. Rob-

bedoes’ kwelgeest, de hotelportier 
Entresol, is er bijvoorbeeld niet 
meer. Ook het rationele, Russische 
kamermeisje Kassandra is van de 
aardbol verdwenen.

BRAVO: “Maar er zijn er toch enorm 
veel? Het zijn wel allemaal nieuwe 
personages zoals de boer, de schilder 
en zijn vrouw de verpleegster, de twee 
meisjes, de zoon van de communist en 
die van de rexist, enzovoort. Al die per-
sonages komen terug en gaan samen 
met nog andere de volgende albums 
mee ondersteunen.” 

Komen er nog gekende personages 
aan zoals Wiebeling, Pinnekeshaar 
of de graaf van Rommelgem?
BRAVO: “Nee, Robbedoes is begonnen 
als de guitige piccolo in de verhaal-
tjes van Rob-Vel, maar Franquin zette 
hem op de kaart. Dit was voor mij qua 
verhaal en tekeningen de enige echte 
Robbedoes. Het heeft geen enkele zin 
om beter te willen doen dan Franquin. 
Niemand kan dat, en ik zeker niet. Mijn 
bedoeling is om de anonieme oor-
logsjaren tussen Rob-Vel en Franquin 
in te vullen. Het is logisch dat ik ge-
bruikmaak van Rob-Vels dikke portier 
Entresol, maar ik ga echt niet raken 
aan de wereld van Franquin. In zijn 
verhalen is er zelfs geen sprake meer 
van Entresol en het befaamde hotel 
Moustic. Ik heb dat in mijn strip al 
opgelost. Toegegeven, mijn oplossing 
was nogal drastisch.” (lacht)

Wat het befaamde hotel betreft. Je 
hebt enerzijds de bescheiden lobby 
zoals u die tekent, maar anderzijds 

kopieert Christian Durieux in zijn 
nog te verschijnen Robbedoes 
de impressionante lobby van 
het Brusselse Hotel Métropole. 
Het verschil kan niet groter zijn. 
Bestaat er eigenlijk een soort 
lastenboek van Robbedoes? 
BRAVO: “Neen. Alexis Dragonetti (de 
uitgever van Ballon Media en dus ook 
van Dupuis, red.) zei het daarnet bij de 
boekvoorstelling: het grote voordeel 
van alle Robbedoes-interpretaties is  
dat ze niet gebonden zijn aan een 
stijl, periode of dogma’s. Van humor 
over avontuur tot sf, alles kan en mag. 
Ik denk dat iedere tekenaar vrij spel 
kreeg zolang hij maar de geest van 
de reeks bewaart. Enkel de hoofd-
serie moet rekening houden met de 
 geschiedenis van de vorige vijftig de-
len.”

U koos ervoor om uw Robbedoes 
te situeren in de Tweede 
Wereldoorlog. Ook Yann en Olivier 
Schwartz kozen voor dit tijdsvak. 
Vindt u dit niet vervelend?
BRAVO: “Helemaal niet. Robbedoes is 
een auteursreeks geworden waarvoor 
iedereen vrij is. Overlappingen moe-
ten kunnen. Yanns versie gaf me net 
veel inspiratie. Vaak las ik iets dat ik 
anders zou invullen. Zo stimuleerde 
hij me onrechtstreeks om mijn eigen 
ding te doen. Onze Robbedoezen zijn 
niet met elkaar te vergelijken. Yann 

Het grote 
voordeel 
van alle 
Robbedoes-
interpretaties 
is dat ze niet 
gebonden zijn 
aan een stijl, 
periode of 
dogma’s.
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legt graag de nadruk op het karikatu-
rale, de knipoog en het dramatische. 
Bij momenten is zijn Robbedoes een 
La Grande Vadrouille van de oor-
logsstrip. (lacht) Ik focus mij op de 
feitelijke geschiedenis en mentale 
ontwikkeling van de personages tot ze 
de helden zijn zoals we hen allemaal 
kennen van de hoofdreeks.” 

U bent een Parijzenaar, maar toch 
situeerde je Het Dagboek van een 
Fantast in Brussel. 

BRAVO: “Dat is logisch. Robbedoes was 
een ket. Rob-Vel situeerde zijn verhaal 
in Brussel. Carte blanche of niet, ik had 
geen andere keus dan mijn verhaal 
in België te beginnen. De Belgische 
oorlogsjaren vind ik trouwens veel 
boeiender dan de Franse. Dat afge-
zaagde verhaal van Pétain, Vichy en 
de collaboratie,... komt de Fransen de 
oren uit. De Belgische bezetting is voor 
hen nieuw. Geen kat kent iets van de 
 koningskwestie en het ballingschap 
van de Belgische regering.” 

Hoe raakt een Fransman eigenlijk 
geïnformeerd over de nuances rond 
het Vlaamse nationalisme, met als 
trieste exponent het VNV? 
BRAVO: “Mijn vader was een Spaanse 
vluchteling ten tijde van Franco. 
In Frankrijk huwde hij een mooie 
 française en het vervolg van dat ver-
haal zit hier nu voor je. (lacht) De 
Tweede Wereldoorlog heeft me altijd 
geïnteresseerd. Ik heb de oorlogs-
situatie van elk Europees land bestu-
deerd. België was op dat vlak enorm 

boeiend, maar ook hier waren de 
mensen vooral bezig met overleven. 
Voedsel vinden was voor hen veel be-
langrijker dan de ideologische strijd 
van communisme en rexisme. Het 
invullen van hun primaire behoeften 
werd hun steeds lastiger gemaakt. 
Dat was hun grootste angst door de 
steeds zwaardere druk van de bezet-
ter. En dat kleinmenselijke verhaal 
kennen onze kinderen vandaag niet 
meer.” 

Is uw Robbedoes geschreven voor 
kinderen? 
BRAVO: “Hij is geschreven voor ieder-
een. Dus ook kinderen moeten het 
begrijpen. Veel kinderen hebben het 
al gelezen en goed bevonden. De truc 
bestaat erin om de moeilijkere zaken 
door mijn jongere personages te laten 
zeggen. Op zich is dat niet moeilijk, 
mijn Robbedoes is zelf een kind dat 
zich door nog jongere kinderen laat 
omringen. “

Stripjournalist Didier Pasamonik 
(werkzaam voor onder meer 
ActuaBD.com) vertelde me 
zopas een straf verhaal. Op de 
tentoonstelling “Holocaust en 
strips” verwijst een tekstplaatje 
kort naar de voormalige 
Robbedoes-hoofdredacteur Jean 
Doisy. De man was blijkbaar ook 
een communistisch verzetsstrijder. 

Carte blanche 
of niet, ik had 
geen andere 
keus dan 
mijn verhaal 
in België te 
beginnen. 
De Belgische 
oorlogsjaren 
vind ik 
trouwens veel 
boeiender dan 
de Franse. 
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Toen het weekblad zonder papier 
viel, richtte hij een rondtrekkend 
marionettentheater op met poppen 
van Robbedoes, Baard en Kale 
en andere figuren. Zo konden de 
verzetsstrijders perfect legaal 
mee rondreizen en de frontlinies 
bezoeken. De ideale dekmantel. 
BRAVO: “Ik ben dit ook te weten ge-
komen. Didier is zich hier momenteel 
volledig aan het inwerken. Heel intri-
gerend. De marionettenanekdote heb 
ik min of meer gerecupereerd in het 
volgende deel.” 

Tof! Ook de discutabele oorlogs-
jaren van Kuifje vergeet u niet. Het 
stikt van de Kuifje-referenties in 
Het Dagboek van een Fantast en 
Hoop in Bange Dagen. Le Soir, 
Le Petit Vingtième, de rechtste 
priester Norbert Wallez, de 
scouts,... alles komt aan bod. U laat 
zelfs Robbedoes rondlopen als een 
verkleed Kuifje. 
BRAVO: “Dat is toch normaal? In de jaren 
1930-1940 was de jeugd volledig in de 
ban van Kuifje. Dat werd nog versterkt 
toen het een van de weinige strips was 
die nog te lezen was tijdens de oorlogs-
jaren. Het is meer dan logisch dat die 
jonge kereltjes in mijn verhaal volop 
refereren naar hun grote held Kuifje. Ik 
praat dus niet over de collaboratie en al 
zeker niet over Hergé. Daar is al genoeg 
over gepraat en geschreven.”

 
Bent u daar zeker van? Ik vraag 
me gewoon af hoe Staf, die jonge 
VNV’er (pagina 72) heet in de Franse 
strips. Georges? Of toch Remi? 
Kom, geef nu toe dat hij enorm lijkt 
op Hergé?
BRAVO: (lacht) “Er zijn veel lezers die 
me dit vragen. Maar nee, het is hem 
echt niet.”

Hm, hij lijkt er toch ontzettend 
goed op. Als u echt geen twijfel wou 
zaaien, kon u evengoed een dikke 
loebas getekend hebben.
BRAVO: “Misschien wel. (lacht) In het 
Frans heet hij trouwens ook Staf. En 
dat is meteen de reden waarom het 
geen cameo van Hergé is. Staf is een 
rasechte Vlaming en Hergé niet.” 

Een andere verwijzing naar 
de wereld van Hergé is het 
speelpleintje waar je zo de 
avonturen van Quick en Flupke 
herbeleeft. 
BRAVO: “Inderdaad. Die verwilderde 
pleintjes zijn zo jaren 1940 Ze maken 
integraal deel uit van de leefwereld 
van de Belgische jeugd van toen. Het 
is heus geen toeval dat die setting 
ook opduikt in de strips van Franquin 
(in Robbedoes), Hergé (in Quick en 
Flupke) en Jean Roba (in De Sliert). 
Als je foto’s ziet van die periode, dra-
gen die jongetjes zo’n Baskische baret. 
Dat was toen gewoon zo. Al die ‘plein-
tjesstrips’ hadden hetzelfde stramien, 
namelijk een toffe bende jonge gastjes 
die steeds last hebben van de strenge 
politieman. In Frankrijk droeg die flik 
een kepie, in België een witte helm. 
Dat was het enige verschil.” 

Robbedoes’ pleintje is een 
weerspiegeling van de grote 
mensenwereld. De ketjes vechten 

met elkaar vanuit hun zelfgegraven 
loopgraven. De communisten tegen 
de rexisten. Wat me opvalt, is dat ik 
in uw nieuwe strip Mauriceke niet 
meer zie. Wat is er met de cameo 

van Morris, de tekenaar van Lucky 
Luke, gebeurd? 
BRAVO: “Niets. Je moet eens goed 
kijken. Hij zit wat verstopt in de loop-
gracht van het tweede plaatje van 

In de jaren 
1930-1940 
was de jeugd 
volledig in de 
ban van Kuifje. 
Dat werd nog 
versterkt toen 
het een van 
de weinige 
strips was die 
nog te lezen 
was tijdens de 
oorlogsjaren.
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 pagina 5. Hij doet trouwens mee met 
de Duitsers. (lacht) Veel belang moet 
je er niet aan hechten. Maurice was 
een personage van Franquin en ik zei 
je al dat ik die probeer te vermijden.” 

Toch refereert u nog eens naar 
Rommelgem. 
BRAVO: “Niet naar de graaf, maar 
wel naar het dorpje. Het kasteel van 
Champignac (de Franse naam van 
Rommelgem, red.) bestaat echt. Zo’n 
groot gebouw was voor mij ideaal om 
er een garnizoen in onder te brengen. 
Tot daar de referentie. Robbedoes en 
Kwabbernoot gaan er ook niet naar-
toe.” 

Uw stijl neigt enorm naar de klare 
lijn. Alleen zijn uw inktlijnen wat te 
korrelig. Is dat een bewuste keuze 
om toch de Robbedoes-stijl wat 
aan te houden? 
BRAVO: “Niet echt. Ik vind mijn teke-
ningen nu een perfect huwelijk tussen 
de levendige sfeer van Franquin en de 
stijlvolle klasse van Hergé. Maar de 
echte oorzaak moet je zoeken in mijn 
papierkeuze: mijn lievelings papier 
heeft zo’n dikke korrel dat het mijn 
lijnen beïnvloedt. Bovendien teken 
ik heel snel. Ik hou enorm van een 
onaffe, zenuwachtige lijnvoering. Ik 
vind dat mijn tekeningen hierdoor tot 
leven komen. Ik heb eens geprobeerd 
om mijn lijnen uit te puren, maar dan 

verdween alle energie uit mijn teke-
ningen. Het werd allemaal zo plat.” 

U blijft de klassieke strip absoluut 
trouw met flink veel prenten op 
een pagina. En elke pagina eindigt 
traditioneel met een cliffhanger. 
BRAVO: “Ik vind dat enorm belangrijk. 
Je moet de lezer zin doen krijgen om 
heel snel die pagina om te slaan. Dat is 
mijn stijl. Elke stripmaker zou dit moe-
ten doen. Het maakt integraal deel uit 
van de beeldtaal van de strip. De essen-
tie van een strip lezen, is dat je pagina’s 
omdraait. Je moet ervoor zorgen dat je 
lezers die moeite willen doen.” 

U hebt heel lang gewerkt in het 
beruchte Parijse Atelier des Vosges, 
samen met Joann Sfar, Christophe 
Blain, Emmanuel Guibert en andere 

Marjane Satrapi’s. Zij hebben toch 
een totaal andere stijl? 
BRAVO: “Ik was er inderdaad het bui-
tenbeentje. Maar dan vooral omdat ik 
de enige was die kinderstrips maakte. 
Later sloeg Joann ook die richting in. 
Stel je niet te veel voor van die teken-
studio. De naam klonk chique en we 
zaten effectief in de rijke buurt van 
Place des Vosges. Maar als we het raam 
van de studio opendeden, zagen we 
enkel een koertje met vuilnis zakken.” 

Heeft hun nouvelle vague-stijl uw 
werk beïnvloed? 
BRAVO: “Ja, het is een osmose ge-
weest. Mijn ruwe, snelle penseelstijl 
heb ik van hen overgenomen. En kijk 
eens naar de cover van Hoop in Bange 
Dagen. Hoe die benen overgaan in 
het ijle heb ik echt niet geleerd van 
Franquin. (lacht) Het leuke was dat 
al die gasten lak hadden aan elke 
grafische conventie. Dat gaf ons een 
enorm gevoel van vrijheid. Aan de 
andere kant keek ik als liefhebber 
van de klassieke strip enorm op naar 
Sfar, Blain en Guibert. Zij kunnen ten-
minste tekenen. Bovendien kunnen 
ze ook tekenen om te tekenen. Ik kan 
dat niet. Ik teken enkel omdat ik een 
verhaal wil vertellen. Ik ben een pure 
verhalenverteller.”

U vindt het verhaal dus belangrijker 
dan de tekeningen? 

BRAVO: “Absoluut! Zonder verhaal heb 
je geen strip. Het scenario is de essen-
tie van het beeldverhaal! Daar stop 
ik de meeste tijd in. Het hele verhaal, 
alle 330 pagina’s, is uitgeschreven én 
geschetst. Ik moet de pagina’s nu nog 
inkten. Dat voelt alsof ik net zoals 
vroeger mijn huiswerk in het net moet 
overschrijven.” (lacht)

Oei, als al het leukste werk al 
gedaan is, zullen dit nog twee lange 
jaren worden. Ik hoop dat u zich 
hiervoor kunt opladen! 
BRAVO: (lacht) “Dat is de vraag der vra-
gen. Het creatieve werk is bijna volle-
dig af, op enkele punten en komma’s 
na. Mijn focus ligt nu volledig op het 
artisanaal tekenwerk. Om het span-
nend te houden, zal ik me weleens, 
zoals kalligrafen of middeleeuwse 
monniken, volledig gooien op een wat 
grotere prent. Die tekeningen zorgen 
voor een schokeffect. Ze verrassen de 
lezers en geven het verhaal wat extra 
schwung. Dat betekent ook dat de 
rest, het gros van mijn tekeningen, ge-
woontjes is. Maar groot of klein, elke 
tekening staat ten dienste van het 
verhaal.” 

In welke mate klopt uw verhaal met 
de werkelijke geschiedenis? 
BRAVO: “Ik heb er vier jaar aan geschre-
ven en élk detail werd gecontroleerd 
en nagelezen. Het volgende  album 

Je moet de 
lezer zin doen 
krijgen om heel 
snel die pagina 
om te slaan. 
Dat is mijn stijl. 
Elke stripmaker 
zou dit moeten 
doen. Het 
maakt integraal 
deel uit van de 
beeldtaal van 
de strip. 

©  Wouter Porteman
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eindigt in de kazerne van Dossin. 
Straks ga ik nog wat foto’s nemen 
van de oude spoorwegbedding hier in 
Mechelen. Ik wil echt dat alle details 
kloppen. Zo heeft historica Laurence 
Schram, verbonden aan dit museum, 
het hele verhaal ondersteboven ge-
keerd. Tot mijn tevredenheid heeft ze 
bijna niets hoeven te verbeteren.” 

Waarom kreeg dit album niet 
nummer 2 mee? Het verhaal 
borduurt toch gewoon verder op 
Het Dagboek van een Fantast? 
BRAVO: “Het Dagboek van een Fantast 
werd volledig opgezet als een one-
shot en het eindigt ook zo. Hoop in 
Bange Dagen is een lang verhaal dat 

oorspronkelijk als één dikke 
integrale zou verschijnen. 
Uiteindelijk werd beslo-
ten om de 330 pagina’s 
te splitsen in vier de-
len. Het is beter zo. 
Een integrale zou 
nog twee jaar op 
zich laten wach-
ten. Bovendien 
zou die te zwaar, te duur en te onprak-
tisch zijn. De lezers zouden ook veel te 
veel informatie te verwerken krijgen. 
Nu kunnen ze de 88 bladzijden in één 
ruk uitlezen. De straffe cliffhanger op 
het einde van elk deel moeten ze er 
dan wel bijnemen. (lacht) Echt lang 
zullen ze niet moeten wachten op 

het tweede deel. Dit zou in oktober al 
moeten verschijnen.” 

Er mag 
misschien 
heel veel 
informatie 
in staan, de 

strip leest als 
een trein. Het 

verhaal laat je 
echt niet los. 

BRAVO: “Dank je wel! Dat 
was mijn bedoeling! Het moet 

vooruitgaan en boeiend blij-
ven. Merci!” 

Het Dagboek van een 
Fantast eindigt met een 
opmerkelijke epiloog waarin 
Spip zich bewust wordt van 
zijn nieuwe gaven. Hij is een 
denkend wezen geworden. 

Doet u daar verder nog iets 
mee? 
BRAVO: “In Hoop in Bange 

Dagen zal Spip nog een 
enorm belangrijke rol spelen. 

Hij zal maar één keer echt op het voor-
plan treden, maar je zal er niet naast 
kunnen kijken. Voor de rest zal hij zijn 
pas verworven intelligentie vakkundig 
camoufleren door zich te gedragen 
als een gewoon eekhoorn. Je zal hem 
niet meer zien denken, praten en tus-
senkomen, maar mijn Spip zal altijd 

een mysterie blijven. Niettemin ben ik 
voldoende cartesiaans om te beseffen 
dat eekhoorns niet denken en praten.” 
(lacht) 

Doet dat magische geen afbreuk 
aan de correcte realiteit van uw 
strip?
BRAVO: “Helemaal niet. Door de elek-
trocutie kreeg Spip plots een eigen 
bewustzijn en begon hij te praten. 
Ook in de epiloog sprak hij voor de 
tweede maal. Net voor dat gebeurt, 
zie je Robbedoes telkens een pint 
drinken. (op pagina 15 en 64 uit Het 
Dagboek van een Fantast, red.). In 
zijn dronken waas denkt de jongen 
dan dat Spip kan praten. Bij zijn 
tweede pint ooit (pagina 64) zegt 
Robbedoes expliciet dat bier zelfs 
een rare uitwerking op hem heeft. 
(lacht) In die optiek zou het dan kun-
nen zijn dat eekhoorns in realiteit 
misschien toch niet kunnen praten. 
Het hele gedoe met Spip is een me-
tafoor van Robbedoes die volwassen 
wordt en plots met een angstige blik 
kijkt naar wat de mensen uitspoken 
met de wereld. Zowel Robbedoes als 
Spip worden zich samen bewust van 
dit gevaar. Dat zijn dingen die je pas 
ontdekt bij een tweede of derde le-
zing. Ik hou ervan als lezers die dub-
bele bodems ontdekken door tussen 
de regels te lezen. Wat een pint alle-
maal kan doen, hé?” (lacht)

Dit interview werd afgenomen in de 
Kazerne Dossin in Mechelen. In de 
Tweede Wereldoorlog werden daar 
meer dan vijfentwintigduizend 
Joden en zigeuners opgesloten 
alvorens ze getransporteerd 
werden richting Auschwitz-
Birkenau en enkele kleinere 
kampen. Vandaag is de kazerne een 
museum. De uitgebreide, tijdelijke 
expo “Holocaust en strips” loopt 
nog tot 22 april 2019.

Rechts: van Émile Bravo’s Robbedoes-versie is in 2009 een beeldje 
vervaardigd door Fariboles in een gelimiteerde oplage van 
vijfhonderd exemplaren.
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