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INTERVIEW HANCO KOLK 
DOOR WOUTER ADRIAENSEN

Emile Bravo, Charel Cambré, Frank Pé, heel 
wat gerenommeerde tekenaars mochten de 
afgelopen jaren een album met hun versie 
van Robbedoes tekenen. Wie deze website 
een beetje volgt, weet dat er de komende 
maanden en jaren nog veel meer albums 
van de piccolo buiten de gewone reeks 
zullen verschijnen. Wij keken 
vooral uit naar het album van de 
Nederlander Hanco Kolk, bekend 
van onder meer Gilles de Geus, 
Meccano, S1ngle en De Man van 
Nu. Hij zelf ook, zo bleek op 
de Antwerpse Boekenbeurs. 

“Robbedoes 
is pure pret.”
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KOLK: “Ik was nog aan het uitpuffen 
van De Man van Nu toen ik bericht 
kreeg van Kim Sanders, de fantas-
tische redactrice van Ballon Media. 
Dupuis wou graag een Robbedoes 
laten tekenen door een Nederlandse 
artiest. Daar moest ik natuurlijk niet 
lang over nadenken. Het is een onge-
lofelijke eer om aan de slag te mogen 
gaan met een van de kroonjuwelen 
van Dupuis. Dat ik opnieuw mocht 
samenwerken met Kim was ook een 
van de redenen om ja te zeggen. In 
Nederland zetten de meeste redac-
trices de platen op de juiste pagina, 
maar Kim denkt echt inhoudelijk 
mee.” 

Je hebt dat kroonjuweel pas 
relatief laat ontdekt. 
KOLK: “Als kleine jongen las ik wel 
dingen zoals Suske en Wiske, maar 
op een gegeven moment kocht ik 
het eerste nummer van Tante Leny 
Presenteert. Daarin stond een strip 
van Robert Crumb, Jumpin’ Jack 
Flash. Ik was letterlijk geschokt dat 
zoiets ook kon, dat de strip echt een 
medium kon zijn. Daarna verdiepte ik 
me in bladen zoals L’Écho des Savanes 
en Métal Hurlant. Het keerpunt was 
Captivant van Yves Chaland (een 
onvertaalde verzameling verhaaltjes 
waarin Chaland klassieke strips uit de 
jaren 1950 parodieert, red). Hij werk-
te toen ook voor de Eppo omdat hij 

vond dat dat blad het dichtst bij de 
Robbedoes van de jaren 1950 stond. 
Ik heb een hele tijd met Chaland ge-
correspondeerd en zo de Belgische 
school van Tillieux, Peyo en Franquin 
ontdekt. Zij waren echte vertellers, 
doorgeefluiken voor het verhaal. 
Chaland is later ook wel experimente-
ler gaan werken met Freddy Lombard. 
Nadat ik De Komeet van Carthago 
had gelezen, stuurde ik hem een brief. 
‘Sommige sleutelscènes duw je op 
één plaatje terwijl je de oninteressan-
te delen net uitrekt.’ ‘Jij hebt precies 
begrepen waar het om ging’, stuurde 

hij terug. Ik heb nog altijd geen flauw 
idee wat hij bedoelde. (lacht) 
Voor ik aan Tulpen uit Istanboel 
begon, heb ik voor de lol nog eens 
alle Robbedoezen door Franquin 
herlezen. Slecht idee... De eerste drie 
maanden was hij continu aan het 
meekijken over mijn schouder. Hij is 
pas vertrokken toen ik de dropoogjes, 
die mijn Robbedoes en Kwabbernoot 
nog wel hebben op de stripmuur in 
Middelkerke, verving door schote-
loogjes. Zo werden ze minder zombie-
achtig en kon ik ze makkelijker laten 
acteren. Franquin was een geweldige 
striptekenaar en bovendien stelde hij 
zich in dienst van het verhaal. Toen ik 
een keer een neushoorn moest teke-
nen, ging ik even kijken hoe Franquin 
dat had gedaan. Voor ik het wist, had 
ik De Hoorn van de Neushoorn uitge-
lezen. Hij zuigt je echt naar binnen.”
 
Op onze redactie menen we enkele 
knipogen naar albums van Franquin 
gevonden te hebben. 
KOLK: “Zoals?” 

De maskers uit Pas Op, 
Kwabbernoot! 
KOLK: “Klopt.” 

De achtervolgende spionnen uit De 
Gevangene van de Boeddha. 
KOLK: “Mmm nee, niet bewust in elk 
geval.” 

Voor ik aan 
Tulpen uit 
Istanboel 
begon, heb 
ik voor de lol 
nog eens alle 
Robbedoezen 
door Franquin 
herlezen. 
Slecht idee... 
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De duikboot uit Het Schuilhol van 
het Zeemonster. 
KOLK: “Ja, tuurlijk.” 

De sfeer van de Koude Oorlog uit 
QRN op Bretzelburg. 
KOLK: “Ja, wat een prachtig verhaal. 
De verwijzingen naar Thunderbird 
4 en Back to the Future vinden de 
bezoekers van jullie website ongetwij-
feld zelf wel. Je moet ook voorzichtig 
blijven dat zulke knipogen niet over de 
hoofden van je lezers gaan.” 

Waarom koos je voor Rotterdam als 
start- en eindpunt van je album? 

KOLK: “Dupuis wou een verhaal dat 
zich afspeelde in Nederland en stel-
de zelf iets voor met de Amsterdamse 
grachten. Niets van, dacht ik, 
Robbedoes komt naar Rotterdam, 
mijn thuisstad. Tijdens de oorlog werd 
het bijna weggebombardeerd maar 
tot vandaag verrijzen er in ijltempo 
spectaculaire gebouwen. 
Het is een energieke stad, altijd in 
verandering, waar dingen mogelijk 
zijn. Cross Comix, het stripfestival 
waarvan ik een van de initiatiefne-
mers ben, dat zou in Amsterdam 
niet gelukt zijn. We stelden het 
voor aan de directeur van de 

Rotterdamse Schouwburg en die zei 
onmiddellijk ‘wat een leuk idee’.” 

En waarom 1960? 
KOLK: “Ik had zin om de Tarbot 2 te 
tekenen (de futuristische auto van 
Robbedoes en Kwabbernoot, mee 
ontworpen door de lezers, verscheen 
voor het eerst in 1958 in Een 
rustige vakantie, red) en de 
sixties zijn mijn favoriete 

tijdperk wat design betreft. Dan ben ik 
gaan googlen naar Rotterdam in 1960 
— zelf was ik drie jaar, bewuste herin-
neringen heb ik er niet meer aan. Zo 
vond ik de Floriade, de eerste van een 
reeks tienjaarlijkse tuinbouwtentoon-
stellingen, de bouw van de Euromast 
en de rit van de postkoets.” 
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Je bent zelfs speciaal voor de 
Tarbot 2 naar Marcinelle getrokken. 
KOLK: “De drukkerij van Dupuis is na-
tuurlijk niet meer zoals vroeger, maar 
het is toch nog steeds Dupuis. Ze heb-
ben er een archief, precies zoals je het 
zou tekenen in een strip: geen ramen, 
betonnen muren, één bureau met 
daarachter één man, de verantwoor-
delijk voor het archief. Ik vertelde hem 
dat ik graag de Tarbot 2 wou zien, ik 
was niet zeker van de achterkant. Hij 
kwam terug met een grote doos met 
daarin een model op schaal 1:10. Toen 
die prachtige wagen tevoorschijn 
kwam, was ik tot tranen toe ontroerd.” 

Van de postkoets heb ik vooral 
geleerd dat de Nederlanders ons 
mogen bedanken voor een van hun 
nationale symbolen. 
KOLK: (verbaasd) “Hoezo?” 

De man die in 1560 vanuit Istanboel 
de eerste tulpenbol naar de Lage 
Landen stuurde, was toch Ogier 
Ghislain van Busbeke, een Vlaamse 
diplomaat? 
KOLK: (schiet in een lachkramp) “Juist, 
ja! Maar... toen maakten jullie nog wel 
deel uit van Nederland, natuurlijk. 
(lacht) Mij ging het vooral om de dili-
gence die vierhonderd jaar later als 
hommage de reis nog eens overdeed. 
Een postkoets die in de Koude Oorlog 
heel Europa doorkruist, vlak bij het 

,IJzeren Gordijn… Ik dacht dat de rest 
van het verhaal een simpele invuloe-
fening ging worden. Dat bleek toch 
niet het geval te zijn, hoor. 
De rit van de postkoets is echt ge-
beurd, maar er is niet veel over te vin-
den, afgezien van enkele Polygoon-
filmpjes (bedoeld voor het vroegere 
bioscoopjournaal, red) waaruit ik een 
paar plaatjes heb nagetekend aan het 
einde van het album. Die historische 
basis geeft het verhaal een soort rea-
listische geloofwaardigheid, de witte 
vlekken lieten me toe het verder op te 
vullen met grappen. 
René Goscinny werkte ook zo voor 
Lucky Luke en Asterix. De Robbedoes-
religieuzen vinden dat dit niet de 
 echte Robbedoes is, maar daar 
ben ik het niet mee eens. Het is een 
Robbedoes zoals Goscinny hem ge-
schreven zou hebben — zonder dat ik 
mezelf op hetzelfde niveau als hem wil 
hijsen, natuurlijk.” 

Er lopen vandaag nogal wat 
Robbedoezen rond. 
KOLK: “Nou, ik hoor dat er nog Franse 
albums uitkomen, er zijn plannen in 
Spanje en Duitsland... Het is ook een 
goed idee, eigenlijk is Dupuis er nog 
laat mee. In Amerika zijn auteurs al 
lang niet meer aan een reeks gebon-
den. Er lopen nog veel meer Batmans 
dan Robbedoezen rond.” 

De Robbedoes-
religieuzen 
vinden dat dit 
niet de echte 
Robbedoes is, 
maar daar ben 
ik het niet mee 
eens. Het is een 
Robbedoes 
zoals Goscinny 
hem geschreven 
zou hebben.

De kustgemeente Middelkerke kreeg de eer om de eerste afbeeldingen van Hanco Kolks 
Robbedoes te mogen tonen.  Sinds oktober 2016 prijkt zijn ontwerp met figuren uit de reeks 
Robbedoes metershoog op twee muren op het gemeentelijk centrum Calidris, een voormalig 
kinderhome, in Westende, een deelgemeente van Middelkerke.
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In de Lage Landen ben jij in 
snelheid gepakt door Marc 
Legendre en Charel Cambré. 
KOLK: “Tot twee keer toe zelfs, 
volgende maand verschijnt al 
hun tweede album. We zaten 
net even samen en dan hebben 
we het ook wel over onze op-
vattingen over Robbedoes, ja. 
Over één ding zijn we het alle-
maal eens: Robbedoes is pure 
pret. Hun Amoras was nogal 
donker en met Meccano en 
Tot Ziens, Justine Keller heb 
ik ook behoorlijk zware strips 
gemaakt. 
2016 was een rotjaar, met 
Trump en de Brexit. Ik trek 
me dat dan aan en word er 
helemaal depressief van. Er 
zit dus ook een boodschap 
in Tulpen uit Istanboel, het 
toont hoe Europa vroeger 
was. Maar het moest vooral 
lollig blijven. Dat heb ik van 
regisseur Billy Wilder ge-
leerd. Die maakte controver-
siële films, maar overgoot ze 
met een sausje van humor 
en suikerspinsel, waardoor 
ze makkelijker binnen gin-
gen.” 

Had je het ook gekund 
met een scenarist? Een 
levende, bedoel ik dan. 

KOLK: (lacht) “Dat ligt er aan. Met 
Peter de Wit bijvoorbeeld (Kolks vas-
te sparring partner voor onder meer 
Gilles de Geus en S1ngle, red) zou 
dat geen probleem geweest zijn. Maar 

ik heb nooit echt puur op een scena-
rio getekend, ik moet me er toch altijd 
wat mee bemoeien.” (lacht) 

Hoe lang heb je uiteindelijk 
gewerkt aan Tulpen uit Istanboel? 
KOLK: “Ik heb een half jaar geschre-
ven en anderhalf jaar getekend. Ik wil 
er graag nog eentje maken, maar het 
kon even goed zijn dat dit de enige 
zou blijven. Ik wou er dus wel echt te-
vreden mee zijn. Als een boek van me 
uitkomt, zie ik vaak onmiddellijk de 
dingetjes die beter hadden gekund. 
Dat had ik nu voor de eerste keer niet. 
Tijdens het werken aan de strip gaf ik 
ook les aan de opleiding comic design 
van de ArtEZ-hogeschool in Zwolle, 
maakte ik samen met Peter elke dag 
een strookje van S1ngle en deed ik 
nog losse illustraties. Het scenario 
puzzelde ik met hangen en wurgen in 
elkaar. 
De laatste pagina heb ik geschreven 
op de trein naar Parijs, daarna ben ik 
in slaap gevallen. Plots werd ik wakker 
in de Gare du Nord en zo ben ik mijn 
scenario op de trein vergeten. Nooit 
meer teruggezien. Ik heb me dan een 
mooi lederen boek gekocht en op een 
week tijd een betere versie herschre-
ven. Tijdens het tekenen heb ik nog 
een injectie gekregen tegen een ver-
velende tic in mijn duim. De werkdruk 
was me gewoon te veel. Volgende keer 
organiseer ik het anders.” (lacht)

De laatste 
pagina heb ik 
geschreven op 
de trein naar 
Parijs, daarna 
ben ik in slaap 
gevallen. Plots 
werd ik wakker 
in de Gare du 
Nord en zo ben 
ik mijn scenario 
op de trein 
vergeten.
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