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fotoreportage vernissage fanny k. 
door raymond lagae
Op dinsdag 11 april organiseerde het Belgisch Stripcen-
trum in Brussel de vernissage van een expo met originele 
platen van Fanny K., de gloednieuwe spin-off van  
De Kiekeboes door tekenaar Jean-Marc Krings (Violine, 
De Sliert, Jacky Ickx, WAUW!) en scenarist Toni Coppers 
(de thrillerauteur van onder meer de romanreeks over 
Liese Meerhout waar de tv-reeks Coppers uit vloeide), 
uiteraard naar de beroemde stripfiguren van Merho. 
Daags nadien, op 13 april, was onze fotograaf ook te gast 
op het besloten lanceringsfeestje in Red Fish Factory, 
een multifunctionele 
ruimte in Borgerhout 
in de stad Antwerpen 
waar Fanny Kiekeboe 
voortaan woont. 
Van beide evene-
menten vind je op de 
volgende pagina’s 
een impressie na een 
artikel over de reeks. 
We sluiten af met een 
portfolio met diverse 
illustraties van  
Jean-Marc Krings. 
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Fanny K. is het werk is van de 
Franstalige Brusselaar Jean-Marc 
Krings en de Limburgse thrillerauteur 
Toni Coppers. Merho noemde hen 
“twee geestelijke pluspapa’s”.
Het idee bestond al voor er sprake was 
van The Wolfpack, de door Johan 
De Smedt, creative and concept 
developer bij Standaard Uitgeverij, 
aangestuurde denktank die concepten 
bedenkt en verhaallijnen bepaalt 
voor mogelijke spin-offreeksen met 
figuren van Willy Vandersteen. Merho 
hierover: “Bij aanvang hebben Toni en 
ik lange gesprekken gevoerd over de 
invulling. Dat werd verder overlegd 
met Johan en daarmee is Toni aan de 
slag gegaan. Wat resulteerde in een 
schitterende plot. Johan coördineerde 
en ging op zoek naar een geschikte 
tekenaar. Hij kwam uit bij Jean-Marc, 
die meteen enthousiast was. En wij 
ook. Van dan af heb ik er mijn handen 
grotendeels af gehouden.”

Moord
Fanny K. is vastgelegd als een trilogie 
met Moordgriet als eerste album. 
Daarin zien we een iets oudere Fanny 
Kiekeboe terug. Ze is het huis uit en 
naar de stad (Antwerpen) verhuisd 
waar ze samenhokt met haar beste 
vriendinnen Alanis en Tomboy. Haar 

vroegere vriendje Jens woont in 
hetzelfde gebouw. Hij is zo’n beetje 
actief als detective. Ook Fanny heeft 
werk gevonden als styliste bij een 
modeagentschap. 
Fanny K. is in de eerste plaats 
een (detective)thriller met een 
moordonderzoek. Een bijkomend 
thema, maar niet sturend voor de 
plot, is partnergeweld. Fanny heeft 
namelijk een nieuwe vriend en ze 
wordt door hem geslagen. Waarom ze 
dan niet gewoon van zich afbijt, zoals 
we haar kennen, of hem kordaat de 
deur wijst, is voer voor psychologen... 
en voor lezers die zich ondertussen 
afvragen wat er met het sterke 
personage van voorheen is gebeurd.

De scenarist: 
Toni Coppers 
Voor Toni Coppers is Fanny K. een 
introductie in de stripwereld. Hij 
is bekend van de Liese Meerhout-
misdaadreeks, waar Merho een 
fan van is. De schrijver begon met 
het boek Niets Is Ooit (2008). 
Ondertussen bestaan er elf boeken 
en de tv-reeks Coppers die vtm 
begin 2016 uitzond met Hilde De 
Baerdemaker in de hoofdrol. Drie 
boeken in de reeks zijn bekroond met 
de Hercule Poirotprijs (de officiële 

en de publieksprijs), voor zijn eerste 
boek was hij ook genomineerd terwijl 
nog eens twee andere Liese Meerhout-
romans genomineerd raakten voor de 
Diamanten Kogel, een andere literaire 
prijs voor misdaadschrijvers.
In november 2016 vroegen we Coppers 
om een reactie toen hij eindelijk met 
het nieuws naar buiten kan komen: 
“Ik was vereerd toen Merho me vroeg 
of ik het wou doen. We zijn al jaren 
fan van elkaars werk. Hij en zijn 
echtgenote zijn verslingerd aan de 
Liese Meerhout-thrillers, bij mij en 
mijn gezin — met drie opgroeiende 
jongeren — horen de albums van 
De Kiekeboes al jaren bij wijze van 
spreken tot het meubilair. Het is de 
populairste stripreeks van Vlaanderen 
en Fanny is by far de populairste 
Kiekeboe. Ze is een heus rolmodel, en 
daar waren we ons bij de ontwikkeling 
van Fanny K. ook zeer van bewust. Dat 
is een van de redenen waarom we er 
actuele thema’s in hebben gestopt. Ik 
heb als misdaadauteur de verhalen 
natuurlijk spannend en avontuurlijk 
proberen maken en ik denk dat ik 
daar in geslaagd ben. Voeg daar het 
schitterende tekenwerk van Jean-
Marc Krings aan toe en het wordt 
een absolute topreeks, daar ben ik 
rotsvast van overtuigd!”

De tekenaar: 
Jean-Marc Krings 
In stripmiddens is Jean-Marc Krings 
bekend omwille van zijn respect voor 
de traditionele Franco-Belgische 

school met grote voorbeelden als 
André Franquin, Peyo en Jean Roba. 
Hij leerde het vak als assistent voor 
Dupa (Dommel) en als decortekenaar 
voor Walli (Chlorophyl, Ton en 

Pluspapa’s voor Fanny K.

Fragment uit Fanny k. 1: Moordgriet.
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Tineke). Hij werkt in eenzelfde 
beweeglijke tekenstijl met heel 
veel souplesse. Hij stopt zijn platen 
doorgaans trouwens vol knipoogjes 
naar stripklassiekers.
In 2007 liet hij zich een eerste keer 
opmerken door vanaf deel 3 de 
lopende reeks Violine (verschenen bij 
Dupuis) van tekenaar Fabrice Tarrin 
over te nemen. Het zesde en laatste 
deel raakte nooit vertaald. Met Zidrou 
forceerde hij een comeback van 
Roba’s De Sliert waarvan in 2011 en 
2012 twee Franse albums bij Dargaud 
verschenen. Arcadia vzw vertaalde 
in 2016 het eerste deel, het tweede 
volgt nog. Naar eigen zeggen is er 
ook een vertaaluitgever gevonden 
voor het door hemzelf geschreven 
Agence Quanta waarvan in 2014 
twee delen verschenen, maar daar is 
nog geen concrete aankondiging van 
opgedoken. Bij Strip2000 verscheen 
vorig jaar het album WAUW!, ook 
weer op scenario van Zidrou, wat voor 
Standaard Uitgeverij de aanleiding 
gaf Krings als tekenaar te vragen voor 
Fanny K. .
Er was ook sprake van een one-shot van 
Suske en Wiske op scenario van Zidrou 
waar al proefplaten van bestaan. 
Dit project met Suske en Wiske-
albums door Franstalige tekenaars 
en scenaristen is in principe niet 
afgevoerd, maar het is geen prioriteit 
voor zowel de Zwitserse uitgeverij 

en initiatiefnemer Paquet als voor 
Standaard Uitgeverij. Van Krings’ hand 
verscheen bij Daedalus ondertussen 
ook nog het eerste deel van de 
biografische strip Jacky Ickx, over de 
Belgische F1-piloot, in de collectie 
Plankgas. Het is het eerste deel van 
een tweeluik. In het Franse equivalent 
van de autosportcollectie publiceerde 
hij eveneens op scenario van Vincent 
Dugomier het one-shot La Dernière 
Tanga Florio. Knappe grieten, snelle 
wagens en nostalgie lijken daardoor 
een constante in zijn œuvre. 
We vroegen ook Krings in november 
om een reactie: “Iets meer dan een 
jaar geleden contacteerde Johan De 
Smedt van Standaard Uitgeverij me 
om een samenwerking voor te stellen. 
Dat gebeurde net na de verschijning 
van mijn album WAUW! dat in vertaling 
verscheen bij Strip2000. Omdat ik 
al een tijdje de hoop koesterde te 
kunnen werken voor een Nederlandse 
of Vlaamse uitgever was dit project 
welgekomen!
Johan stelde de spin-off voor die 
gebaseerd is op De Kiekeboes met 
Fanny als vedette, een semirealistische 
serie op scenario van de succesvolle 
thrillerauteur Toni Coppers. Dat 
alles met de goedkeuring en de 
onvoorwaardelijke steun van Merho.
Dus werk ik al maandenlang in het 
geheim aan het eerste deel van Fanny 
K. De inkleuring gebeurt door een 

heel toegewijd duo: Mirabelle en 
Alexandre Amouriq.
Ik werk met enorm veel plezier aan het 
eerste gedeelte van de avonturen van 
Fanny K., dat kan je je wel voorstellen. 
Ook al zijn we ver verwijderd van 
het wereldje van de hoofdserie De 
Kiekeboes! Met de toestemming van 
Merho en de uitgevers hebben Toni 
en ik een spannend universum rond 
Fanny ontwikkeld.
Merho geeft me regelmatig 
commentaren op mijn platen, die ik 
hem elke keer laat zien. En ik werk 
in nauw overleg samen met Toni aan 
het scenario. Kortom, alles verloopt 
prachtig!
Ik wil ook nog zeggen dat ik kan 
rekenen op de grote professionaliteit 
van Johan De Smedt en zijn team die 
me allen goed omringen en me met 
raad bijstaan. Ik wens hen bij dezen 
te bedanken: jullie zijn fantastisch, 
gasten!
Het eerste deel is het startschot van 
een heel goed opgebouwde thriller 
die in drie delen wordt verteld. Er is 
natuurlijk de intentie om het avontuur 
daarna te vervolgen, maar dat is een 
ander verhaal.”

De schepper: 
Merho
Uit het persbericht citeren we ook nog 
de reactie van Merho, zonder wie de 
spin-off natuurlijk niet mogelijk was: 

Fragment uit Fanny k. 1: Moordgriet waarin het thema partnergeweld wordt aangesneden.
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“In 1977 startten de avonturen van De 
Kiekeboes in de krant. Al vlug werd 
duidelijk dat Fanny de vedette zou 
worden. Een mooi, jong, vrijgevochten 
meisje, dat was nieuw in de Vlaamse 
strip. Ze had haar eigen mening en 
ging wel eens half of helemaal uit 
de kleren. Dat paste gewoon in de 
tijdsgeest. In tegenstelling tot de 
andere Vlaamse series, die in de 
katholieke pers verschenen, werden 
De Kiekeboes gepubliceerd in het 
liberale Het Laatste Nieuws. Daar 
kon net iets meer. En daar maakte 
ik dankbaar gebruik van. Fanny had 
regelmatig een ander vriendje onder 
het motto: ‘Ik kies zelf de mannen 
die mij kiezen’. En eens in de jaren 
1990 was het normaal dat ze met haar 
vriendjes naar bed ging.
De natte droom van het Vlaamse 
beeldverhaal wordt ze wel eens 
genoemd. Mannen zijn dol op Fanny 
en meisjes, zowel jonge als minder 
jonge, zien haar als een rolmodel. 
Al heel vroeg gingen er stemmen op 
voor een spin-off rond Fanny. Daar 
voelde ik niet veel voor. Waarom haar 
isoleren uit haar vaste biotoop? 
Bovendien had ik er geen tijd 
voor.
Ondertussen groeide de cast. 
Fanny kreeg een beste vriendin: 
Alanis. Een beetje bazig, jaloers 
en in de vaste overtuiging om 
bekend te worden. Daarna 

kwam de mooie mulat Tomboy 
erbij. Destijds niet helemaal naar 
de zin van mijn uitgever, vanwege 
haar beroep: prostituee. Fanny 
komt er toevallig achter, heeft het 
er aanvankelijk moeilijk mee, maar 
houdt haar mond. Het tweetal deelt 
een geheim. Met haar vrouwelijke 
intuïtie voelt Alanis dat ze ergens 
buiten gehouden wordt. Ze heeft een 
hekel aan Tomboy die in haar optiek 
Fanny helemaal voor zich inpalmt. 
De gespannen verhoudingen tussen 
de drie meiden maakt hun relatie 
interessant voor een verhalenmaker.
Twee jaar geleden kwam Standaard 
Uitgeverij met een goed uitgebouwd 
plan voor een spin-off. Rond Fanny 
en haar vriendinnen. Maar niet 
gewoon de Fanny uit de reguliere 
reeks. Nee, we maken de drie meisjes 
enkele jaren ouder, ze zijn het huis 
uit en staan aan het begin van hun 
professionele leven. Dit leek me wel 
wat. En het was niet de bedoeling dat 
ik dit zelf zou maken. Want er moest 
een afstand zijn met de reguliere 
reeks. Dus startte de zoektocht naar 

een geschikte tekenaar en scenarist. 
De scenarist was vrij vlug gevonden 
in mijn vriend misdaadauteur, Toni 
Coppers. Winnaar van de Hercule 
Poirotprijs 2014 en al twee jaar op rij 
ook winnaar van de publieksprijs. Zijn 
succesvolle boeken rond commissaris 
Liese Meerhout lagen aan de basis 
van de tv-serie Coppers. We kennen 
mekaar al een hele tijd en zijn fan van 
mekaars werk. Toni schrijft slimme 
plots en schitterende dialogen. Dus 
vroegen we hem voor dit project, 
waarop hij volmondig ja zei.
Maar nu nog een tekenaar vinden. 
Fanny is zo’n icoon geworden, dat het 
niet makkelijk is om haar in handen 
te geven van een andere stripmaker. 
Na enig zoekwerk kwamen we uit 
bij Jean-Marc Krings. Populair in de 
Franstalige stripwereld en bekend 
van onder andere Violine, Agence 
Quanta en De Sliert van Roba.  
Een gepassioneerd tekenaar met 
enorm veel metier. Ik was meteen 
verkocht.
Ik heb de naam een controlefreak 
te zijn. Maar niet voor dit project. Ik 

heb het volste vertrouwen in het 
schitterende scenario van Toni, 
door Jean-Marc meesterlijk in 
beeld gebracht. En zo heeft Fanny 
er in één klap twee geestelijke 
pluspapa’s bij. Samen met de rest 
van de Kiekeboes duim ik dan ook 
voor Fanny K.”

Deze illustratie werd in november 2016 verspreid als promotie voor het album dat ondertussen 
een feit is. Het beeld van Fanny in haar trenchcoat kwam veelvuldig terug in de pers.
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Fanny K. in het Belgisch Stripcentrum
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In 1977 raadpleegde Merho de 
leerlingenlijst van zijn vrouw Ria 
Smits (rechts op de foto hiernaast) 
die toen les gaf aan een middelbare 
school. De vijftienjarige leerlinge 
Fanny Bruyninckx was 15 jaar en 
Merho pikte haar internationaal 
klinkende voornaam van de lijst om 
aan zijn nieuwe personage te geven. 
Door de vieringen rond 40 jaar De 
Kiekeboes staat ze dezer dagen vaak 
in de belangstelling.



9

Jean-Marc Krings, Toni Coppers, Merho, Toon Horsten  
(de nieuwe uitgeefdirecteur van Standaard Uitgeverij) en  

Willem De Graeve (directeur van het Belgisch Stripcentrum).
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Lanceringsfeestje Fanny K. in Borgerhout
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De man met de baard is Johan De Smedt, te zien op plaat 38 
van het album en leader of The Wolfpack, de denktank bij 

Standaard Uitgeverij die brainstormt over mogelijke  
spin-offreeksen waarvan J.ROM, Fanny k. en het nog te 

verschijnen red rider er enkele van zijn.

De echtgenotes van  
Jean-Marc Krings (links) en 

Toni Coppers (rechts).
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Jean-Marc Krings bij  
een hommagetekening  
die hij maakte voor Merho.
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Fanny Bruyninckx en Ine 
Merhottein, de dochter 
van Merho die mee de 
familiebusiness runt.
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Portfolio



30

Cadeautje voor Johan De Smedt.
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Figuurstudies.
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Hommagetekening voor Merho. Illustratie voor de titelpagina die ook werd gebruikt voor grote promotiepancartes in diverse verkooppunten.
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Studies in ecoline.
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Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2017

Coverstudie. Illustratie voor deel 2.


