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IntervIew merho 
door wouter en nell porteman

“Kiekeboe is zo gewoon dat het niet meer 
gewoon is.”
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Guust
(André Franquin)

Merho: “Laten we maar onmiddellijk 
beginnen met Guust Flater. Dat is al 
een zeer stevig begin.” 

Waarom kiest u net die plaat? 
Merho: “Omdat hij bovenaan het 
stapeltje ligt. (lacht) Bovendien is het 
een prachtige plaat. De grap lijkt me 
zelfs wat gebaseerd op een scène uit 
Me and My Pal, een film uit 1933 van 
Laurel en Hardy. De dikke, olivier 
hardy, gaat trouwen en Stan Laurel 
komt hem afhalen. Hij had zijn hu-
welijkscadeau, een grote houten 
puzzel met veel stukjes, mee. Terwijl 
ze wachtten op de ceremoniemees-
ter, begonnen ze te puzzelen. Al snel 
deden alle toevallige bezoekers mee 
waardoor de dikke en de dunne het 
huwelijk bijna misten. Maar Franquin 
is hier zo geniaal dat hij er net iets 
anders mee doet. Het doet me eraan 
denken dat Franquin ook het omge-
keerde heeft meegemaakt. De sketch 
van Mr. Bean waar zijn kerstlampjes 
de hele stad knipperlichtgewijs zon-
der elektriciteit zetten, lijkt me echt 
gebaseerd op de bekende Guust 
Flater-gag.”

Zijn er collega’s die grappen van u 
gerecycleerd hebben? 

Merho: “Niet dat ik weet. Paul Geerts 
(toenmalig tekenaar van Suske en 
Wiske, red.) belde me eens op om te 
controleren of de leuke naam die hij 
gevonden had voor een van zijn per-

sonages niet al gebruikt was in een 
Kiekeboe-album. (lacht) 
Maar even terug naar Franquin. Hij is 
een van de mensen die ik altijd heel 
belangrijk heb gevonden. Franquin en 

of we merho konden interviewen naar aanleiding van het 
honderdvijftigste album van De Kiekeboes? Natuurlijk! 
Eindelijk kunnen we de kans grijpen om de man achter 
de populairste Vlaamse stripreeks van de voorbije 
decennia voor onze microfoon te krijgen. Maar wat vraag 
je Merho nadat collega Koen hem vorig jaar al de kleren 
van het lijf vroeg? Toen ik de laatste dertig albums terug 
ging vragen aan mijn bijna zestienjarige dochter keek 
ze me plots met enorme zeehondenogen aan. “Merho! 
Papa, zou ik alstublieft mee mogen? Please?” “Wat zou 
je hem dan vragen, meisje? Weet het me morgen eens te 
zeggen.” Nog geen kwartier later kreeg ik een mooi lijstje 
onbevooroordeelde tienervragen onder de neus geduwd. 
Mmmm... Ach, waarom niet? Enkele dagen later zitten 
we samen op de schoot van de keizer van de Vlaamse 
strip. Naar goede gewoonte schotelen we de auteur 
een aantal platen voor. Elke plaat groepeert specifieke 
themavragen. Merho neemt gezwind het stapeltje in 
ontvangst. Hij doorbladert ze niet eens en steekt direct 
van wal. 
De vragen van dochter Nell staan in dit kleurtje.
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Jijé hebben ooit een boekje Comment 
On Devient Créateur de Bandes 
Dessinées (Hoe wordt men stripte-
kenaar?, red.) geschreven. Het was 
mijn stripbijbel, geschreven en geïl-
lustreerd door een van mijn grootste 
inspiratiebronnen. Ik heb dat gele 
boekje echt kapot gelezen, met een 
Frans woordenboek naast me om toch 
maar geen enkele nuance te missen. 
En zo heb ik eind jaren 1960 samen 
met tal van collega’s strips leren teke-
nen. Dat boekje had hetzelfde effect 
als Nonkel Bobs gidsje Hoe Speel ik 
Gitaar?. Hele generaties gitaristen, 

zoals Bart Peeters, hebben hierdoor 
leren spelen.”

Guust Flater is een typische 
gagstrip. U heeft maar twee 
dergelijke strips gemaakt. Waarom 
was dat? Die grappen waren toch 
tof?
Merho: “Ha, jij vond die albums leuk? 
Meestal krijg ik te horen waarom ik ze 
eigenlijk gemaakt heb. Ik heb er ook 
zelf een dubbel gevoel bij. Het eerste 
gagalbum, Kiekeboeket, is uitgekomen 
ergens in de jaren 1980. Ik kreeg toen 
het aanbod om een wekelijkse gag te 
maken voor het vrouwenmagazine 

Ons Volk / Chez Nous. Dat was voor 
mij de kans om in kleur én in het Frans 
te verschijnen. En zo heb ik er een hon-
derdtal gemaakt. Daarna ben ik voor 
hen overgeschakeld op kortverhalen. 
Dat had voor mij het grote voordeel 
dat ik deze in de zomer, tussen twee 
albumverhalen in, ook mocht publi-
ceren in de krant. Zo kon ik even op 
vakantie. (lacht) Hoe dan ook, jaren 
later wou mijn uitgever deze gags als-
nog bundelen in twee albums. Ik heb 
ze dan eens allemaal herlezen. Maar ik 
heb met veel moeite net genoeg gags 
overgehouden om één Kiekeboeket te 
kunnen samenstellen.” 

Met veel moeite? 
Merho: “Ja. Ik vond ze grafisch niet 
goed genoeg en ook de grappen zelf 
zaten me niet lekker. Een paar jaar ge-
leden heb ik dit album dan laten her-
tekenen door mijn vaste medewerker 
Kristof Fagard. De gags heb ik toen 
heel ruw opnieuw geschetst op een 
A4’tje en hij heeft die dan autonoom 
volledig uitgewerkt. Het was een pri-
ma oefening voor Kristof om echt alles 
onder de knie te krijgen. Om dezelfde 
reden heeft hij zo Losse Flodders 
mogen maken. Maar die gagalbums 
hebben altijd veel kritiek gekregen 
omdat ze te weinig Kiekeboe zijn. Je 

moet weten dat elke Kiekeboe is op-
gebouwd uit drie elementen. Ten eer-
ste het avonturenverhaal. Vervolgens 
heb je het soapelement met de onder-
linge conflicten tussen de personages. 
En tenslotte heb je de humor die bij 
voorkeur een dubbele bodem heeft. 
Pas als die mix goed zit, heb je de per-
fecte Kiekeboe. Een gag is te kort om 
die drie elementen uitgewerkt te zien. 
Sommige collega’s zeiden me eerlijk 
dat sommige grappen wel goed wa-
ren, maar dat ik ze evengoed in een 
gewoon verhaal kon verwerken mét 
een beter resultaat. Dus Nell, ik ben 
echt verbaasd. Jij bent een van de eer-
ste die vraagt naar meer gagalbums!”
 
Kiekeboeket is hertekend. Zijn er 
plannen om...
Merho: “Nee. Dat zal hoogstwaar-
schijnlijk de eerste en enige keer zijn 
dat ik dat ga doen.”
 
Wat opvalt in De Kiekeboes is dat 
je heel weinig eendimensionale 
figuren hebt. De wandelende 
waterval Fernand Goegebuer en de 
altijd hongerige Sapperdeboere zijn 
zowat de bekendste. Al de anderen 
zitten complexer in elkaar. 
Merho: “Vooral Goegebuer is een 
moeilijke. Ik heb het er moeilijk mee 
om telkens iets nieuws en grap-
pig te verzinnen rond dat tuffen. 
Sapperdeboere heb ik sinds Wie A 

In Comment on Devient Créateur De BanDes 
Dessinées uit 1969 legden Jijé en André 
Franquin het stripvak uit. Voor veel 
(Franstalige) stripmakers was het een heel 
belangrijk werk. In 2001 verscheen een 
opnieuw vormgegeven heruitgave die in 2014 
werd herdrukt.

In 1986 verscheen de eerste druk van het gagalbum KieKeBoeKet als deel 35 in de reeks. In 2014 verscheen een compleet nieuwe uitvoering met wegge-
laten, hertekende en nieuwe gags als het buitenreeksalbum KieKeBoeKet 2.0. een jaar later verscheen opnieuw een gagalbum met alleen maar nieuwe 
gags als deel 144.
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Zegt wat extra dynamiek gegeven 
door hem te koppelen aan zijn te-
genpool, de graatmagere inspectrice 
Kitty Cat. Hetzelfde heb ik ooit gedaan 
met buurman Leon Van der Neffe. Zijn 
relatie met Kiekeboe was ook eendi-
mensionaal. Die twee konden alleen 
maar op elkaar inhakken. Wat later 
is Kiekeboes baas Van de Kasseien 
erbij gekomen en die is veel subtieler 
in het manipuleren en vernederen 
van Kiekeboe. Daar kon en kan ik veel 
meer mee doen. Van der Neffe was 
op een gegeven moment haast hele-
maal uit beeld verdwenen tot ik hem 
liet scheiden. Wat was me dat toen! Ik 
kreeg zelfs lezersbrieven dat ik Leon te 

gemeen aanpakte. Zoiets doe je zelfs 
een antipathieke mens niet aan. Toen 
besefte ik dat mijn personages voor 
sommige lezers echt leven.”

Zijn er personages waarvan je nu 
zegt dat ze in je weg lopen? Of erger 
nog, waarvan je nu wenst dat je ze 
nooit had uitgevonden? 
Merho: “Ik heb het heel lang gehad 
met Balthazar. Dat was een personage 
uit het Kiekeboepoppenspel van mijn 
broer. Zijn eendimensionale karakter 
werkte er prima, want als domme boef 
was hij de tegenpool van de slimme 
Kiekeboe die er toen nog politieagent 
was. Bovendien speelde hij Balthazar 
met zo’n nasale Urbanus-stem. Hij 
was de ster van de poppenkast. Vooral 
omdat de rest van de Kiekeboefamilie 
er nog niet bij was. Maar al na enkele 
albums groeiden de strips en het pop-
penspel steeds verder uit elkaar. Mijn 
broer bleef spelen voor een puur kin-
derpubliek, maar mijn strips bereik-
ten meer en meer volwassen lezers. 
En Balthazar, die karakterieel perfect 
zou passen in een Jommeke-verhaal, 
werd het kind van de rekening. 
De laatste jaren keert hij sporadisch 
terug en als ik hem koppel aan Dédé 
werkt het wel. Balthazar kijkt immers 
enorm op naar zijn grote voorbeeld 
Dédé. Zo’n boef had hij ook willen 
worden. Trouwens, het volgende al-
bum dat uitkomt in het najaar wordt 

opnieuw een Dédé-verhaal mét 
Balthazar en dat zal Dédé & Partner 
heten.”

Als alle slechteriken zouden 
samenkomen in één verhaal, wie 
zou dan de baas zijn? 
Merho: “Goh... Ik heb twee hoofd-
slechteriken, Dédé en Timothea 
Triangl. Ik heb ze in album 99 Plus 
eens samengezet. Dat gaf wel vonken. 
Maar eigenlijk heb ik het meer voor de 

categorie gemeneriken er net onder, 
zoals Van de Kasseien. 
Timotheus Triangl was oorspronke-
lijk gebaseerd op Ernst Blofeld uit de 
James Bond-films. Met zijn witte kat 
was hij de megalomane schurk die de 
absolute wereldmacht wou. Maar na 
een tijd raak je zelfs op zo’n karakter 
wat uitgekeken. Gelukkig bracht de 
actualiteit toen redding. Ergens begin 
jaren 1990 zag ik een spraakmaken-
de documentaire op de Nederlandse 

Van der Neffe 
was op een 
gegeven 
moment haast 
helemaal 
uit beeld 
verdwenen 
tot ik hem 
liet scheiden. 
Wat was me 
dat toen! Ik 
kreeg zelfs 
lezersbrieven 
dat ik Leon 
te gemeen 
aanpakte.

In 2014 liet Merho Kiekeboes buurman Leon 
Van der Neffe scheiden in De Kiekeboes 112: 
en in KwaDe Dagen.

Fragment uit De Kiekeboes 150 over het ruitjespak van booswicht Balthazar.

Timotheus Triangl, 
de megalomane 
schurk die voor het 
eerst opdook in De 
KieKeBoes 2: De Duivelse 
DriehoeK, wisselde in 
De KieKeBoes 57: Zeg 
het met Bloemen van 
geslacht.
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 televisie over transgenders. Het duur-
de niet lang vooraleer ik in Zeg het 
met Bloemen plots Timothea opvoer-
de. In Alibaberg heb ik zijn transitie 
nog wat verduidelijkt. Probleem op-
gelost!”

Vind je van jezelf dat je meer 
een tekenaar bent of meer een 
scenarist? 
Merho: “Ik ben in de val gelopen om 
mijn eigen verhalen te tekenen. Maar 
al doende ben ik er wel achter geko-
men dat ik echt een verhalenmaker 
ben. Mocht ik vandaag beginnen, zou 
ik waarschijnlijk geen strips meer ma-
ken. Ik zou eerder als scenarist voor de 
televisie werken. Dat komt eigenlijk 
doordat ik als kind absoluut geen le-
zer was. Boeken lustte ik niet en strips 
waren toen des duivels en nog verbo-
den in scholen. Mijn moeder liet me 
uiteindelijk toch strips lezen omdat ik 
dan tenminste iets las. 
Hoewel strips vandaag aanvaard 
zijn, is er toch niet zoveel veranderd. 
Hetzelfde soort verwijten krijgt de 
huidige generatie kinderen nu over 
hun smartphones en tablets. Als klei-
ne jongen speelde ik met mijn pop-
penkast. Maar toen ik strips begon te 
lezen, merkte ik dat ik veel meer kon 
doen met dit medium. Het is alsof je 
een film maakt aan de keukentafel. 
Je schrijft het verhaal, je speelt alle 
rollen, je regisseert, je doet de beeld-

regie. En dit allemaal met een stuk 
papier en een potlood. Zo ben ik met 
strips begonnen.”
 
Hoe bouw je zo’n scenario uit? Als 
ik je nu een ideetje geef, wat doe je 
daar dan mee? 
Merho: “Welk ideetje heb je in ge-
dachten?”

Ik had het idee dat Kiekeboe in de 
peuterklas ooit getrouwd geweest 
is met de onbekende, dikke madam 
die in elk album voorkomt. 
Merho: (lacht) “Mmm, ten eerste moet 
ik het idee omarmen en daarna laat ik 
het rusten. Je moet elk idee de tijd ge-
ven om het te rijpen. Ik verzin er dan 
later een paar dingen bij. Of ik lees een 
krantenartikel dat ik kan linken met 
dat idee. Die ideeën sla ik allemaal 
netjes op in mijn computer. Ja, ook 
alle namen en quotes die ik bedenk, 
sla ik daar in op of in mijn smartpho-
ne. Vroeger had ik allemaal mappen 
per verhaal vol met kattenbelletjes. 
Vandaag bewaar ik bijna alles digi-
taal.” 

Dus de enorme dossierkast die 
de basis vormt voor het jongste 
verhaal K4 bestaat dus echt? 
Merho: “Ik heb inderdaad nog derge-
lijke dossiers! Ik heb ook themagerich-
te mappen rond bijvoorbeeld vam-
piers. Soms gebruik ik die informatie. 

Soms ook niet. Soms vraag ik me echt 
af waarom ik iets in hemelsnaam heb 
genoteerd.”
 
Vind je het moeilijk om ideeën te 
vinden? 
Merho: “Vroeger ging het gemakkelij-
ker dan nu. Na honderdvijftig verhalen 
is het wat moeilijker om een origineel 
thema te vinden. Soms komt de in-
spiratie op de vreemdste momenten. 
Bijvoorbeeld Gebroken Zwart waarin 
Fanny huwt, was waarschijnlijk een 
droom. Ik werd wakker en daar was 
het dan. Eerst had ik het huwelijk gesi-
tueerd in Oostenrijk in een dal met z’n 
romantisch kerkje maar dat werkte 
niet. Toscane paste wel. Redelijk snel 
besloot ik om het verhaal te beginnen 
met het soapgedeelte. Fanny trouwt. 
Dat kan niet! Ik had ook vrij vlug het 
idee dat alle betrokkenen in het kerkje 
zouden zitten en dat ze ons daar flash-
backgewijs hun herinneringen vertel-
den. Het heeft dan nog een hele tijd 
geduurd vooraleer ik een MacGuffin 
had (een MacGuffin is een element 
in een verhaal van bijvoorbeeld een 
boek of film dat de plot in gang zet en 
grotendeels stuurt, maar niet verder 
gedefinieerd wordt, red.). Ik probeer 
altijd een paar dingen te combineren 
die ogenschijnlijk niets met elkaar te 
maken hebben. Als je hiertussen een 
link vindt, heb je meestal een origi-
neel verhaal.” 

Mocht ik 
vandaag 
beginnen, 
zou ik 
waarschijnlijk 
geen strips 
meer maken. Ik 
zou eerder als 
scenarist voor 
de televisie 
werken.

In 2015 zou Fanny trouwen in De KieKeBoes 147: 
geBroKen Zwart. Het verhaal was naar eigen 
zeggen waarschijnlijk gebaseerd op een 
droom van Merho.
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Piet Pienter 
en Bert Bibber
(Pom)

Piet Pienter en Bert Bibber is zo’n 
typisch Antwerpse reeks. Wat zou 
eigenlijk de reden zijn waarom er 
zoveel Antwerpse tekenaars zijn?
Merho: “Er zal iets in het Scheldewater 
gezeten hebben, zeker? Als kind 
woonde ik in de Antwerpse Seefhoek 
waar ik toen naar de lagere school 
ging. Willy Vandersteen, Paul Geerts, 
Marc Legendre,... zijn bijvoorbeeld al-
lemaal naar diezelfde school gegaan. 
Jef Nys, Pom, Bob De Moor, Bob 
Mau, Jan Bosschaert zijn allemaal 
Antwerpenaars. Het heeft volgens mij 
niets te maken met uitgeefmogelijk-
heden. Eerder met puur toeval. Marc 
Sleen is bijvoorbeeld van zijn geboor-
teplaats Sint-Niklaas verhuisd naar 
Gent en later naar het Brusselse.”

Piet Pienter en Bert Bibber is 
net als De Kiekeboes, Suske en 
Wiske, Jommeke, enzovoort een 
echte familiestrip. We hebben 
even die families wat vergeleken. 
In die reeksen speelt er altijd een 
professor mee. In De Kiekeboes 
niet...
Merho: “Dat is inderdaad een bewus-
te keuze. Ik wou geen professor in 

mijn reeks. Er liepen er al te veel rond 
in andere reeksen. Bovendien is het 
me te gemakkelijk en te handig. En 
tenslotte past het beeld van de ver-
strooide genie niet meer in de moder-
ne wetenschap waar alles teamwork 
geworden is. Ik heb ook geen behoefte 
om het zoveelste ‘Professor vindt iets 
uit en een boef steelt die uitvinding’ 
te schrijven. Dat was bijvoorbeeld een 
van de drie verhaalthema’s die altijd 
terugkeerden bij Pom. Neen, geen 
professors voor mij!”
 
Vult Konstantinopel die rol nu niet 
in?
Merho: “Toch niet. Het grote verschil 
tussen Konstantinopel en bijvoor-
beeld Adhemar is dat de zoon van 
Nero geniaal is. Nopel is gewoon ver-
standig, nuchter en handig met de 
digitale wereld. De weinige uitvindin-
gen die hij gedaan heeft, zoals de Pili 
Pili Pillen, waren eerder per ongeluk. 
In Baas boven Baas vond hij ook een 
perpetuum mobile uit dat uiteinde-
lijk niet werkte. Konstantinopel is dus 
slim maar niet geniaal.”

er is ook geen superheld zoals 
Jerom? 
Merho: “Nee, daar heb je ook meer 
last van dan plezier. Mijn familie moest 
bestaan uit gewone mensen, echte 
anti helden. Tijdens die verschrikke-
lijke verfilming van Misstoestanden 

Ik wou geen 
professor in 
mijn reeks.  
Er liepen er al 
te veel rond 
in andere 
reeksen. 
Bovendien 
is het me te 
gemakkelijk  
en te handig.
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zei Luk Wyns, die de rol van Marcel 
Kiekeboe voor zijn rekening nam, me 
eens dat Kiekeboe enorm moeilijk 
is om te spelen. Die is immers zo ge-
woon dat het niet meer gewoon is.”

Ik mis ook dieren in de Kiekeboes. 
Tomboy heeft haar kat Flippo en 
dat is het zo wat. 
Merho: “Er is ook nog de teckel Pastis 
van Fernand Goegebuer. Maar het 
klopt dat er weinig dieren in meedoen 
en dat is bewust. Dieren tekenen gaat 
me niet zo goed af. Met paarden heb 
ik het ook altijd moeilijk. Flippo bij-
voorbeeld is ontworpen door Kristof 
Fagard. Doordat die zelf een kat heeft, 
voelt hij dit veel beter aan.”
 
Wat is er eigenlijk gebeurd met 
Joeksel en Froefroe? 
Merho: “Die genieten nu van het 
voordeel van de echtscheiding. Ze 
zitten vaak bij hun moeder. In het be-
gin dacht ik dat Konstantinopel wel 
twee leeftijdsgenootjes kon gebrui-
ken. Maar dat heeft nooit echt goed 
gewerkt.”
 
Is Nopel nu niet een beetje saai 
geworden?
Merho: “Tegenwoordig wel, want hij 
zit de hele tijd op zijn iPad te tokkelen. 
Maar daar ga ik zeker nog iets mee 
doen. Wacht maar!”

Waarom is Fanny eigenlijk blond? 
Ze is toch allerminst dom? 
Merho: (bulderlacht) “Ja, waarom 
 eigenlijk? Het is leuk de mensen op 
het verkeerde been te zetten. Ik speel-
de in het begin wat met het cliché van 
het domme blondje, maar al snel had 
ik door dat er in die meid veel meer pit 
zat. In de eerste verhalen draaide alles 
rond Marcel Kiekeboe. Het was echt 
de bedoeling dat hij de hoofdfiguur 
zou blijven, maar Fanny nam de reeks 
gewoon over. Figuurlijk is ze dus al-
lerminst blond. Grafisch heb ik Fanny 
blond haar gegeven om het contrast 
met Marcel groter te maken.”

In oudere interviews heb je wel 
eens gezegd dat Fanny je dochter 
kon zijn. Heeft ze in het echte leven 
ook zoveel mogen uitgaan? 
Merho: “Toen mijn echte dochter 
 begon uit te gaan — rond haar acht-
tiende, Nell (lacht) — kreeg ze heel 
vaak de vraag of Fanny op haar geïn-
spireerd was. Daar had ze een bloed-
hekel aan, want Fanny bestond al 
toen zij nog niet geboren was. Fanny 
is geboren in het begin van het jaar en 
mijn dochter op het eind van dat jaar.”
 
Fanny was zestien toen ze met haar 
eerste liefjes naar huis kwam...
Merho: “In de latere albums is ze 
meer een achttienjarige meid gewor-
den. Ook qua lieven maakte ze dan 

een evolutie door. Ze is niet meer zo 
flirterig als vroeger en blijft al eens 
langer samen met een vriendje. 
Vroeger deed niemand moeilijk dat 
haar vriendje bleef slapen. Ik liet ooit 
eens een van haar vriendjes uit de 
badkamer komen. Marcel vroeg dan 
aan Fanny of dat haar verloofde was. 
Waarop Fanny dit ontkende en zei dat 
ze gewoon samen sliepen. Nu zijn de 
tijden weer wat veranderd.”
 
het feit dat ze iedere keer een 
nieuw vriendje had, was dat om 
nieuw bloed in de serie te brengen?
Merho: “Dat had daar voor een stuk 
mee te maken maar het was vooral 
leuk. Dat heeft zo geduurd tot Fanny 
met Jens een vaste vriend kreeg. Maar 
ik had al op voorhand bepaald dat 
die liefde niet eeuwig kon blijven du-

ren, want anders wordt dat wat saai. 
Nu is Jens een hele goede vriend die 
nog steeds een boon heeft voor Fanny. 
Maar zij houdt de boot af. Tot hier en 
niet verder.”
 
Mmm, ze kan wel niet verdragen 
dat hij verliefd wordt op haar 
vriendin Tomboy. 
Merho: “Dat klopt. Omdat ze niet wil 
dat Jens verliefd wordt op een prosti-
tuee. Dat is voor Fanny een brug te ver. 
De vriendinnen van Fanny zijn ook een 
heel verhaal op zich. Fanny was eerst 
bevriend met Alanis die eigenlijk heel 
jaloers van aard is. Toen ik er Tomboy 
aan toevoegde, had ik meteen een fijn 
drietal die een nieuwe plezante dyna-
miek geeft aan de strip. Hun onder-
huidse spanningen zorgen voor veel 
nieuwe grappen en verhaallijnen. 

In de eerste 
verhalen 
draaide alles 
rond Marcel 
Kiekeboe. 
Het was echt 
de bedoeling 
dat hij de 
hoofdfiguur 
zou blijven, 
maar Fanny 
nam de reeks 
gewoon over.

In het begin van 
de reeks was 
Fanny flirteriger. 
Fragment uit 
De KieKeBoes 3: 
De Dorpstiran van 
Boeloe Boeloe 
(1977).
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Mijn favoriete album is Het Witte 
Bloed. Waarom koos je toen 
voor vampieren en niet voor 
watergeesten of weerwolven?
Merho: “In De Spookfirma kwamen 
die wel voor, maar ja... Vampieren 
zijn ook fantasiepersonages maar 
die passen beter in de wereld van De 
Kiekeboes. Vampieren zijn immers ook 
maar mensen. Je krijgt een parallel 
universum tussen de Kiekeboefamilie 
en de iets kleinere vampierenfamilie. 
Ik speel nog altijd met het idee om 
een vampiersverhaal te maken dat 
helemaal draait rond Mona, Benny, 
Vladje, de grootvader, dokter Van Pier 
en zuster Bloedwijn. Met die groep 
kan dat wel. De Kiekeboes zouden er 

zelfs nauwelijks aan te pas komen. In 
Alibaberg heb ik dat ook eens gepro-
beerd. De drie meiden dragen daar het 
hele album en de rest van de familie 
komt enkel op het begin en eind wat 
piepen.”
 
Het blijft inderdaad opvallend 
dat De Kiekeboes met heel veel 
magische elementen wegraakt. 
Merho: “De Kiekeboes blijven een ze-
kere graad van realisme behouden. 
Dat is hun sterkte. Alleen in het eer-
ste album, De Wollebollen, klopt 
het niet echt. Maar ja, ik kwam van 
de Studio Vandersteen waar ik Tits/
Pats tekende en De Wollebollen 
is nog te veel geworteld in het magi-

sche Vandersteenuniversum. Vanaf 
dan heb ik me voorgenomen dat elk 
Kiekeboe-verhaal nog aanneembaar 
moet zijn. Met een hele dikke korrel 
zout, welteverstaan. (lacht) Met die 
vampiers kan dat nog net.”

Zijn er fantasywezens die hierdoor 
uit de boot vallen? 
Merho: “Eigenlijk niet. Er kan veel 
in De Kiekeboes. In De Truken van 
Defhoor heb ik zelfs draken opge-
voerd toen de Kiekeboes in een soort 
game waren terechtgekomen. Het 
zou bijvoorbeeld weleens kunnen dat 
ze op een soort eiland vol gekloonde 
monsters of dinosaurussen terecht 
zouden kunnen komen... Maar ja, dat 
is dan ook weer niet origineel. Ach, ik 
zoek die fantasytoestanden niet op. 
Ik heb zelf niet veel met dat genre. 
Ik geraak bijvoorbeeld niet door het 
boek In de Ban van de Ring en ook de 
films spreken me niet aan. Niets aan 
te doen.” 

Nino
(Dirk Stallaert 
+ hec Leemans)

Merho: “Hé, van deze plaat heb ik het 
origineel.” 

De max! Het is dan ook niet moeilijk 
om te raden waarom we die plaat 
erin gestoken hebben. Je staat 
er zelf op, netjes in gesprek met 
je grote idolen Laurel en hardy. 
Je bent al jaren een beroemde 
striptekenaar. Jan en alleman kent 
uw naam en weet hoe je eruitziet. 
heb je die bekendheid in de hand 
gewerkt en vind je dit leuk?
Merho: “Ik vind het alleszins niet on-
prettig. Ik kom regelmatig in contact 
met echte BV’s. Als je pakweg met 
Urbanus en Geert hoste op stap gaat, 
is dit niet altijd even plezant. Ik word 
af en toe herkend maar zit nog in de 
categorie van ‘Ik ken die ergens van 
maar van waar’” (lacht)

Doet je dat iets zo’n cameo? 
Merho: “Ja, dat vind ik echt leuk.” 
(schaterlacht)

Nino is getekend door Dirk Stallaert 
die voor verschillende reeksen heeft 
gewerkt, ook voor De Kiekeboes. heb 
je nooit zin gehad om na De Kiekeboes 
een andere reeks op te starten?

Ik speel nog 
altijd met het 
idee om een 
vampiers
verhaal te 
maken dat 
 helemaal draait 
rond Mona, 
Benny, Vladje, 
de grootvader, 
dokter Van 
Pier en zuster 
Bloedwijn.

Fragment uit De Kiekeboes 36: Het Witte Bloed (1987) waarin de populaire vampiersfamilie voor 
het eerst voorkomt.
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Merho: “Eigenlijk niet. Toen mijn eer-
ste medewerker, Peter Koeken, hal-
verwege de jaren 1980 het inkten van 
mij overnam, kreeg ik tal van vragen 
of ik een tweede reeks ging opstarten. 
Maar ik wou het toen gewoon wat rus-
tiger hebben. Ik heb nooit de behoefte 
gehad om nog een reeks op te starten 
omdat ik me er zelf op voorbereid had. 
Toen ik Studio Vandersteen verliet en 
met De Kiekeboes begon, wist ik dat 
ik, mits wat succes, de rest van mijn da-
gen aan die reeks ging vastzitten. Dus 
moest ik de serie zo opzetten dat ik er 
alles mee kan doen wat ik wil doen. En 
dat is tot op vandaag zo. De stripreeks 
is zo flexibel dat ik elk thema kan 
boetseren tot een Kiekeboe. De Rode 
Ridder bijvoorbeeld hangt echt vast 
aan een bepaald thema en tijdperk. 
Dat zou voor mij veel moeilijker zijn. 
Ook Asterix zie ik pakweg nooit veertig 
jaar onafgebroken in de krant staan.”

Wanneer was de laatste keer dat 
iemand je gevraagd heeft wanneer 
je nu eens een echt beroep ging 
uitoefenen?
Merho: (lacht) “Dat is nu toch al een 
tijd geleden. In het begin kreeg ik 
die vraag voortdurend. Ik kreeg toen 
soms journalisten over de vloer die 
gestuurd werden door hun krant en 
die geen flauw benul hadden wat ik 
eigenlijk deed. Dan openden ze het 
interview met ‘Ik ga wat algemene 

vragen stellen, want we schrijven 
voor een breed publiek’ Ja, dan weet 
je het wel. Na zo’n dik uur kwam dan 
meestal de aap uit de mouw en dan 
vroegen ze wat ik eigenlijk voor be-
roep deed. Dan antwoordde ik dat dit 
mijn beroep is. Met verbaasde blikken 
vroegen ze dan of ik er eigenlijk wel 
kon van leven. (bulderlacht) Dat heb ik 
echt vaak meegemaakt.”

Waren je ouders blij toen je zei dat 
je striptekenaar ging worden?
Merho: “Mijn vader was daar niet 
echt gelukkig mee. Ik was twaalf toen 
ik al wist dat ik striptekenaar ging 
worden. Ik wou op tekenacademie, 
maar dat mocht niet van thuis. Ik 
moest eerst mijn humaniora uitdoen 
en pas daarna mocht ik naar de te-
kenschool. Mijn vader hoopte dat die 
bevlieging tegen dan wel weer over 
ging zijn. Toen ik mijn middelbaar 
diploma heb behaald, ben ik onder 
wat protest toch begonnen aan de 
tekenacademie. Helaas is mijn vader 
gestorven tijdens mijn opleiding. Hij 
heeft dus nooit mijn succes gekend. 
Helaas... Mijn moeder was hierin wat 
gelatener en liet me meer mijn ding 
doen. Enkel toen ik wegging bij Studio 
Vandersteen en zelfstandige werd met 
De Kiekeboes, pruttelde ze ‘Moest je 
vader nog leven, dan zou ik nu een 
hoop gezaag naar mijnen kop hebben 
gekregen.’” (lacht)

Je vader zou alleszins trots geweest 
zijn met De Kiekeboes. K4 is al je 
honderdvijftigste album. Dat is 
ronduit geweldig. We hadden ons 
voorgenomen om niet te vragen 
wanneer je ging stoppen, want we 
willen eigenlijk niet dat je stopt. 
Maar hoe beu ben je die vraag?
Merho: “Dat is eigenlijk normaal 
dat men dat vraagt. Ik werkte bij 
Vandersteen die toen een stuk jonger 
was dan ik nu en hij kreeg die vraag 
ook regelmatig gesteld. Het is dus 
echt een normale vraag op mijn leef-
tijd. Het is ook een vraag die typisch is 

Toen ik Studio 
Vandersteen 
verliet en met 
de Kiekeboes 
begon, wist ik 
dat ik, mits wat 
succes, de rest 
van mijn dagen 
aan die reeks 
ging vastzitten.
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voor de stripwereld. Stripfiguren blij-
ven immers eeuwig jong. De man die 
hen creëerde echter niet. Dan heb je 
een discrepantie.”
 
Sinds enkele jaren verschijnen er 
maar twee Kiekeboes meer per 
jaar. Heeft de uitgeverij nog nooit 
met het idee gespeeld om die 
andere kwartalen in te vullen met 
Kiekeboe-afgeleiden? Ik denk nu 
luidop aan een spin-off of aan een 
De Kiekeboes door... 
Merho: “Absoluut. We zijn op dit mo-
ment zelfs aan het bekijken hoe we dit 
concreet gaan invullen. Op het einde 
van het jaar, tegen mijn zeventigste 
verjaardag, zou er een album uitkomen 
met daarin vier kortverhalen, telkens 
geschreven en getekend door een ande-
re tekenaar. Nee, ik zeg nog niet wie die 
tekenaars zijn. Ik zit nu ook te bekijken 
om het andere kwartaal in te vullen. 
Mijn medewerker, Kristof Fagard, die de 
stijl zeer goed in de vingers heeft, zou 
tussendoor een verhaal kunnen teke-
nen op scenario van iemand anders. Dat 
zou moeten lukken. Ik heb echt nog zin 
om na mijn zeventigste verder te wer-
ken, maar dan wel op mijn ritme. 
Hoe dan ook, op een zeker moment 
houdt het op. Er moet dus iets gebeu-
ren. Het wordt zeker geen gemakkelij-
ke oefening want De Kiekeboes is in 
de loop der jaren een heel persoonlij-
ke strip geworden. Dat is de basis van 

het succes, maar tevens een zwakte. 
Maar ik zou het echt jammer vinden, 
mocht alles verdwijnen. Daarom moet 
ik me erover zetten en De Kiekeboes 
ooit eens in handen geven van ande-
re mensen. Eerst zal ik nog bijsturen, 
maar geleidelijk zal ik ook deze con-

trole uit handen geven. Ik ben hier-
over toch wat zenuwachtig. Ik heb 
zelf nog meegemaakt dat Paul Geerts 
Suske en Wiske overnam van Willy 
Vandersteen. Hij tekende de reeks dan 
zo’n twee, drie jaar voordat de pers dit 
oppikte. Dat kon toen nog. Vandaag 
staat zoiets direct op de sociale media 
en zit men er met de loep op.”
 
Tijdens de rit naar hier, 
discussieerden we wat of De 
Kiekeboes nu een meisjes- of 
een jongensstrip is. Is het een 
meisjesstrip?
Merho: “Ja dat is zo. Er zijn heel veel 
meisjes en vrouwen die de reeks lezen. 
Dat merk ik bij signeersessies en aan 
mijn fanmail. Ik denk dat dit komt om-
dat De Kiekeboes de eerste Vlaamse 
strip is waarin vrouwen een volwaardi-
ge rol in hadden. Bovendien zijn net zij 
de sterke personages in de reeks. Dat 
speelt zeker mee. De mannen zijn eer-
der de losers maar dat is niet alleen in 
de stripverhalen zo!” (bulderlacht)

Was het een bewuste keuze om de 
vrouwen de macht te geven?
Merho: “Ja toch wel. In die tijd er-
gerde ik me dat er in strips geen toffe 
vrouwen in voorkwamen. Je had tan-
te Sidonia, Madame Pheip en Bianca 
Castafiore maar je kan die bezwaarlijk 
mooi, vlot of modern noemen. Dat 
kwam grotendeels omdat het in die 

tijd allemaal wat preutser moest in de 
strips uitgegeven door de katholieke 
pers. Vrouwen en zeker sexy vrouwen 
konden toen helemaal niet. Tekenaars 
wisten dat en censureerden zichzelf 
dan maar. Ik had het geluk dat De 
Kiekeboes eind jaren 1970 net na de 
seksuele revolutie begon. Bovendien 
stond ik in een vrijzinnige krant, Het 
Laatste Nieuws. Daar kon veel meer 
dan in de katholieke pers. Het fijne 
was dat ik er samen in stond met 
Bakelandt van Hec Leemans. Het was 
een sport tussen Hec en ik om te zien 
hoe ver we te ver konden gaan. Zo van, 
wat zou het geven moesten we eens 
een blote borst lieten zien? Uiteindelijk 
kreeg ik minder commentaar omdat 
ik in een humoristische stijl werkte. 
Realistisch bloot was net iets bloter.”

Is Hec Leemans dan teruggefloten 
geweest? 
Merho: “Op de redactie heeft er ie-
mand toch wel wat decolletés van 
Rooie Zita bijgewerkt. (lacht) In die tijd 
was een blote borst in een strip voor 
het grote publiek toch wel gewaagd.”
 
een van je meest memorabele 
albums op dat vlak is De Pili-
Pili Pillen waarin Fanny 
en co rondliepen op een 
nudistencamping. Je kan niet 
geloven hoezeer ik vroeger 
gevloekt heb op die strategisch 
geplaatste blaadjes. 
Merho: (schaterlacht) “Ik had wel het 
genoegen om eerst de figuren te teke-
nen en daarna de blaadjes.”

op het einde 
van het jaar, 
tegen mijn 
zeventigste 
verjaardag, zou 
er een album 
uitkomen met 
daarin vier 
kortverhalen, 
telkens 
geschreven en 
getekend door 
een andere 
tekenaar.

Fanny gaat in bad, kuise erotiek in De KieKeBoes 5: tegen De sterren op (1978). En tegenwerkende 
takken en blaadjes in een nudistenkamp in De KieKeBoes 21: De pili-pili pillen (1983).
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Kuifje
(hergé)

Merho: “Hergé! Die moet er van mij 
zeker bij zijn.” 

Vind je hergé echt zo goed?
Merho: “Ja, toch wel. Hergé heeft de 
Europese strip de weg getoond. Hij 
heeft de esthetica van de Europese 
strip populair gemaakt, weg van de 
Amerikaanse beeldcultuur. Trouwens 
de term ‘graphic novel’ die men nu ge-
bruikt voor ‘de betere strip’ werd oor-
spronkelijk in Amerika gebruikt om de 
Europese strip aan te duiden. Hergé 
heeft de absolute verdienste dat hij 
die codes en standaarden heeft vast-
gelegd. Ik vergelijk hem steeds met 
hitchcock die hetzelfde deed voor de 
spannende film.” 

Als robbedoesman ben ik eigenlijk 
nooit echt geraakt door Kuifje...
Merho: “Je hebt inderdaad die twee 
werelden. De gevoelsmatige Franquin 
en de rationele Hergé zijn voor de 
stripwereld als The Beatles en The 
Stones. Onder collega’s hebben we 
nog steeds die discussies wie de beste 
is. Ik houd echt wel van allebei. 
Hergé is mijn eerste kennismaking ge-
weest met de strip. Ik heb het al vaak 
verteld. Mijn tien jaar oudere neef had 
enkele Kuifje-albums in kleur. Ik kon 

nog niet lezen, maar ik werd toen al 
geraakt door de helderheid van de 
tekeningen én de krachtige kleuren. 
Toen ik eindelijk kon lezen, bleken 
zijn strips toch wel in het Frans te zijn, 
zeker! Hij had bandes dessinées ge-
kregen om zijn Frans bij te spijkeren. 
(lacht) 
Ik heb altijd iets gehad met Kuifje, 
maar je moet ze vandaag echt zien als 
een product van hun tijd. Sindsdien is 

er zoveel straffer en beter gemaakt. Ik 
trek even mijn Hitchcockparallel van 
daarnet door. Een paar weken gelezen 
zag ik zijn Frenzy uit 1972. Jongens, 
wat was dat tempo traag! En het was 
dan nog een van zijn laatste films. 
Maar vergis je niet. Kuifje blijft de bij-
bel van de Europese strip.” 

Deze vragenronde draait wat 
rond de politieke correctheid die 
dezer dagen in onze maatschappij 
draait. Toen ik op Google naar 
afbeeldingen surfte op zoek 
naar een voorbeeld, zag ik de 
afbeelding van de biddende Arabier 
die een trap krijgt. Ik was wat 
geschokt. Losstaand is die tekening 
inderdaad fout, maar in zijn fata 
morganacontext vond ik dit een 
schitterende grap. Uit jouw strips 
kan je ook dergelijke foute prenten 
halen. hoe gevaarlijk is deze trend 
voor uw De Kiekeboes? 
Merho: “Ik probeer er me zo weinig 
mogelijk van aan te trekken en ga 
voluit voor de parodie. In het vol-
gende verhaal komt er een vrouw 
voor die gebotoxt is en haar lippen 
extreem heeft opgespoten. Ik laat 
Konstantinopel dan zeggen: ‘Gelukkig 
is ze blank. Anders zouden dit dikke 
lippen wel heel erg politiek incorrect 
zijn.’ (lacht) 
Ach, het is van alle tijden. Begin jaren 
1980 heb ik in Album 26 een blanke 

Hergé heeft 
de Europese 
strip de weg 
getoond. 
Hij heeft de 
esthetica van 
de Europese 
strip populair 
gemaakt, 
weg van de 
Amerikaanse 
beeldcultuur.
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man opgevoerd die zwart geschminkt 
was en zei dat mocht hij een echte 
zwarte geweest zijn Merho weer aller-
lei problemen zou krijgen.” 

Die dikke lippen-mop is een 
geweldige verwijzing naar het 
relletje rond de Suske en Wiske-
tekening van vorige zomer. 
Merho: “Inderdaad. En nochtans had 
die tekening gekund. De hele scène 
speelt zich af in 1956 en dat was de tijd 
waarin elke auteur zwarten met dikke 
lippen tekende. Dat was gewoon zo. 
Als ik dat bewuste prentje had gete-
kend, dan zou ik begonnen zijn met er 
een tekstje boven te zetten, in de trant 
van ‘1956. De tijd waarin zwarten nog 
negers waren, dikke lippen hadden en 
wij nog massaal zilverpapier spaarden 
om naar de negertjes te sturen’. Als je 
dat ironisch tekstje erboven zet, dan 
heb je het geduid en dan kan dat geen 
kwaad.”

houd je daar nu rekening mee als je 
zwarten tekent? De Dorpstiran van 
Boeloe Boeloe zou je vandaag toch 
niet meer zo kunnen neerzetten?
Merho: “Ja, toch wel. Maar ik ga De 
Dorpstiran niet hertekenen omdat 
die hele Idi Amin-pastiche paste in 
die tijdsgeest. Hij was toen de Donald 
Trump van Afrika. Dan had je nog 
Bokassa die ik opvoerde in De Zwarte 
Zonnekoning. Die had zichzelf tot 

keizer gekroond, helemaal in de stijl 
van Napoleon. Maar die twee waren 
schertsfiguren en daar heb ik dan 
geen probleem mee om die zo te teke-
nen. Maar het is wel geëvolueerd. Mijn 
zwarten zien er in de latere strips min-
der karikaturaal uit. Ik ga ook meer 
rollen geven aan gekleurde mensen 
omdat dit ook zo zichtbaar is onze 
maatschappij.”

Daar ben je toch al heel lang 
mee bezig? er is geen strip zo 
gediversifieerd als De Kiekeboes.
Merho: “Ik vind dat je daar reke-
ning mee moet houden. Als ze een 
straatscène tekenen, zeg ik heel vaak 
tegen mijn medewerkers dat ze de 
hoofddoekjes niet mogen vergeten. 
In Gebroken Zwart ziet die voetballer 
Gamba Keiseksi er heel anders uit dan 
mijn vroegere zwarten. Bovendien is 
hij ook nog een homo die in het hu-
welijk treedt. Dat moet kunnen. Voor 
dat homohuwelijk heb ik nog gebeld 

naar mijn oud-burgemeester om de 
juiste formulering te weten. Ze ant-
woordde me dat ze voor haar eerste 
homohuwelijk daar ook een tekstueel 
probleempje mee had.” (lacht) 

Wat ga je doen met de 
grensoverschrijdende  
Van de Kasseien? 
Merho: “Ha, dat is de harvey 
Weinstein van het Belgische strip-
verhaal! Puur toevallig ben ik het een 
 beetje voor. De laatste jaren heeft 
Firmin een nieuwe secretaresse, 
Cupcakes, gekregen die hem heel kort 
houdt. Er is al een beetje een correctie 
ingetreden. Als Van de Kasseien nog 
aan zijn trekken wil komen, moet hij 
ervoor betalen. Anders lukt het hem 
niet meer. Je moet er maar eens op 
letten in de jongste albums.”

Kan je en wil je nog choqueren? 
Merho: “Ik heb nooit willen choque-
ren!”

Ook niet met die pedofiele 
bisschop? 
Merho: “Nee. Geen enkel thema is 
taboe. Het komt er alleen op neer dat 
ik de juiste insteek moet vinden. Het 
moet licht én grappig zijn. Met zoiets 
beladen als pedofilie is dat natuurlijk 
niet eenvoudig. Wat dat betreft was 
de affaire rond bisschop Vangheluwe 
een cadeautje. Ik was bezig met het 

Mijn zwarten 
zien er in 
de latere 
strips minder 
karikaturaal uit. 
Ik ga ook meer 
rollen geven 
aan gekleurde 
mensen 
omdat dit ook 
zo zichtbaar 
is onze 
maatschappij.

Géén dikke lippen voor een “neger” in De KieKeBoes 26: alBum 26 (1984), wél dikke botoxlippen in het nog te verschijnen De KieKeBoes 151: DéDé & partner.

De twee dictators Bibi Pralin Gaga en 
Moambe Sakka Sakka, twee schertsfiguren 
uit De KieKeBoes 9: De Zwarte ZonneKoning (1979) 
die elkaar naar de kroon steken om de 
machtigste te zijn.
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scenario van Schijnheilig Bloed, het 
vampierenverhaal dat zich afspeelt 
in en rond de Heilig Bloedkapel in 
Brugge. Toen las ik dat Vangheluwe 
van de radar was verdwenen. Ik had 
maar de link te leggen en te zeggen 
dat hij zich verstopt had in de cata-
comben van de kapel. Ik moest er dan 
nog enkel Konstantinopel en Vladje, 
de babyvampier, aan toevoegen en 
dan kon ik dat heikele thema ook 
eens verwerken. De West-Vlaamse bis-
schop Hoegeiligman kon dan iedereen 
op zijn schoot trekken en gedichtjes 
voordragen over zijn krinkelende win-
kelende waterding. En zo schreef het 
verhaal zichzelf. Het verscheen in de 
kranten in de komkommertijdmaand 
augustus en het heeft toen onmiddel-
lijk alle kranten, televisie, enzovoort 
gehaald.”

Ah, ik dacht dat dit toen een 
doordachte mediacampagne was?
Merho: “Nee. Vaak is het toeval. Toen 
De Dode Brievenbus werd voorge-
publiceerd, was ik op vakantie in 
Carthagena, Colombië. Normaal krijg 
ik van striprecensent Jan Bex in Het 
Belang van Limburg en Gazet van 
Antwerpen een klein artikeltje als er 
een nieuw verhaal begint. Maar om-
dat Maggie De Block er een rolletje in 
kreeg, kreeg ik plots een halve pagina 
in de krant. Dus alle kranten en tv-zen-
ders nemen dat over. Ik had mijn gsm 

even niet bij en toen ik die later check-
te, had de hele Vlaamse pers mij pro-
beren te bellen.” (lacht)

Kuifje blijft een gedroomd 
merchandisingdoelwit. Worden 
de Kiekeboes vaak gevraagd voor 
sponsordeals? 
Merho: “Niet zoveel. De cultstatus 
van Kuifje is een geval apart. Bij de 
Kiekeboes is dit niet het geval. Dat 
heeft zo zijn redenen. Ten eerste is 
het te lokaal, te Vlaams. Je moet al 
de volledige Beneluxmarkt hebben 
alvorens je echt interessant bent. 
Ten tweede is De Kiekeboes-strip 
niet zo’n merchandisingstrip. Ik heb 
daarover eens een heel lang gesprek 
gevoerd met hans Bourlon, de sterke 

man van Studio 100. Hij zei me dat 
De Kiekeboes het niet moet hebben 
van zijn vormelijkheid, maar van zijn 
inhoudelijkheid. Zijn analyse vind ik 
nog steeds correct. Mijn lezers zijn niet 
hetzelfde publiek dat Plop-, Bumba- 
of Samsonboekentassen koopt. De 
 merchandising rond Kuifje is dan weer 
het andere uiterste. Zij richten zich 
volledig naar een kapitaalkrachtig, 
ouder publiek die nog graag dassen 
draagt.” 

Hergé was een autoliefhebber. 
Kuifje en co snorden voorbij in de 
meest uiteenlopende modellen.  
De Kiekeboes rijden sinds jaar en 
dag met een Toyota...
Merho: “Daar heb je het mis. Ik had 

een productplacementovereenkomst 
met Toyota, maar dat is afgelopen. Ik 
heb al meer dergelijke contracten ge-
had. Eerst Ford, dan Toyota Lexus en 
nu rijden mijn personages al drie jaar 
met een Mercedes rond. Dergelijke 
contracten zijn vaak toeval. Mijn vrouw 
was in het pré-Googletijdperk op het 
Brusselse autosalon op zoek naar fol-
dertjes en ze raakte er aan de praat 
met de senior manager van Lexus. Die 
man had een dochter van dertien jaar 
die een fervente De Kiekeboes-lezeres 
was. En de rest is geschiedenis. Toen 
hij met pensioen ging, was het afge-
lopen. Het Mercedescontract loopt 
helaas dit jaar ook ten einde, want 
mijn contactpersoon is naar Stuttgart 
vertrokken. In zijn plaats is er een 
Nederlander gekomen en dan is het 
voor mij over, hé. De Kiekeboes is dus 
straks merkenloos.” (lacht)

Hans Bourlon 
zei me dat  
de Kiekeboes 
het niet moet 
hebben van 
zijn vormelijk
heid, maar van 
zijn inhoude
lijkheid. Mijn  
lezers zijn 
niet hetzelfde 
 publiek dat 
Plop, Bumba 
of Samson
boekentassen 
koopt.

De Kiekeboes zullen weldra van automerk moeten veranderen, want de productplacement
overeenkomst met Mercedes loopt af. Uit De KieKeBoes 150: K4 (2018).
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Mooie Zomers
(Jordi Lafebre + Zidrou)

Merho: “Ik heb hier nog een mooie, 
plaat, maar het zegt me niets.”

Dit is Mooie Zomers, een geweldige 
stripreeks over een familie die over 
de generaties heen elke zomer op 
reis gaat naar Frankrijk. elk album 
vertelt over een van die reizen, 
momenteel telkens in een ander 
decennium. 
Merho: “Oh ja! Ik heb die al eens zien 
liggen. Die covers zijn zo mooi! Ik moet 
die eens aanschaffen.” 

Mooie Zomers is een strip die een 
en al nostalgie is. De Kiekeboe-
avonturen zijn meestal genesteld 
in het nu. 
Merho: “Er zijn een paar met een 
nostalgische toets zoals Vrolijke 
Vrolijke Vrienden, Alibaberg en 
K4. Maar ik laat Fanny in Vrolijke 
Vrolijke Vrienden niet voor niets het 
volgende zeggen: ‘Niets zo vervelend 
als te moeten luisteren naar ander-
mans nostalgie’. Ik vind dat je daar 
mee moet opletten, maar ik sluit het 
niet uit. In het nieuwe verhaal had 
ik scènes geschreven over Expo ’58. 
Als kind maakte dit evenement een 
enorme indruk op me. De jaren 1950 
waren voor mij gehuld in sepiatinten. 

Kledij, huizen, interieurs,... alles was 
bruin of grijs. En dan kwam die expo 
en de kleuren spatten ervan af. Dit 
was voor mij de toekomst. Het eerste 
selfservicerestaurant in België was 
bijvoorbeeld op die expo. Al die her-
inneringen had ik dus verwerkt in het 
verhaal, maar het werkte niet. Ik heb 
dan maar alles geschrapt.”

Wat me opviel is dat de Kiekeboes 
heel eigentijds gekleed gaan, maar 
nooit veranderen van kapsel. 
Merho: “Als je kapsels verandert, ver-
ander je heel het personage en dan 
worden ze veel minder herkenbaar. Ik 
heb het maar één keer gedaan en dat 
was toen Carmella scheidde van Leon 
Van der Neffe. Op dat moment mat ze 
zich een nieuw kapsel aan. Ik heb al 
vaker gezien dat vrouwen op dat mo-
ment hun look totaal veranderen als 
een soort statement. Bovendien was 
ik zo eindelijk van dat lelijke pannen-
koekenkapsel af.” 

Mooie Zomers is net als De 
Kiekboes een familiestrip. Was dat 
familieaspect de reden waarom de 
reeks plots De Kiekeboes heette? 
Merho: “Goh, Dat was een van de re-
denen. Ik zat met een heleboel dingen 
die nog een erfenis waren van het pop-
penspel van mijn broer. Had ik veertig 
jaar geleden Marcel Kiekeboe ontwor-
pen, los van het poppenspel, dan had 

hij er helemaal anders uitgezien. Nu 
heeft hij zo’n ronde kale kop waarmee 
hij in het rijtje Nero en Lambik thuis-
hoort. Hij zou alleszins eigentijdser 
zijn en er minder oud uitzien. Vraag 
me nu niet hoe hij er wel zou uitge-
zien hebben, want daar ben ik nooit 
mee bezig geweest. Dat brengt ook 
geen zoden aan de dijk. Hij is wel wat 
veranderd tijdens het maken van de 
ontwerpschetsen. Mijn eerste versie 
van Marcel, die nu opduikt in het al-
bum K4, zag er nog ouder, ronder en 
kaler uit. Meer zoals nonkel Viktor in 
het album. Om hem jonger te krijgen, 
heb ik hem wat verslankt en heb ik 
zijn haar zwart gekleurd. Een andere 
reden van de naamsverandering is 

Als je kapsels 
verandert, 
verander 
je heel het 
personage en 
dan worden 
ze veel minder 
herkenbaar.
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dat Kiekeboe echt de naam was voor 
een poppenspel bedoeld voor kleine 
kinderen. En die naam past niet meer 
bij de volwassen thema’s die in de 
strips werden aangesneden. Ik liep al 
verschillende jaren rond met het plan 
om de reeks De Kiekeboes te noe-
men, maar het kwam er niet van. Tot 
ik in 2008 een telefoon kreeg van mijn 
toenmalige uitgever en die zei me dat 
er een prijsverhoging van de albums 
ging komen. We zaten toen midden in 
de bankencrisis en ik vond die timing 
wat ongelukkig. Ik droomde echter 
al jaren om mijn strips op een groter 
formaat uit te geven en ik zag nu mijn 
kans schoon.”

Ja, waarom was dat formaat zo 
klein? 

Merho: “Daniël Jansens zaliger, de 
vroegere scenarist van Bessy, wou 
zijn nieuwe reeks Bakelandt gedrukt 
zien. Daarover ging hij praten met Het 
Laatste Nieuws. Als voorbeeld had 
hij een Rode Ridder meegenomen 
naar dat gesprek. Ze hebben toen 
stomweg dat formaat overgenomen. 
Later kwam ik bij Standaard Uitgeverij 
terecht en ik kreeg mooie geplastifi-
ceerde albums met een rechte rug. 
Ik probeerde toen al om het formaat 
te vergroten. Maar dat lukte me niet. 
Enkele maanden tevoren hadden ze 
immers Biebel uitgeven in een gro-
ter formaat en daarop waren er een 
tiental boze brieven binnengekomen 
waarin verzamelaars klaagden dat 
de ruggen in hun collectie niet meer 
conform waren. En men durfde het 

niet meer aan om De Kiekeboes te 
restylen. Ik heb in de loop van de ja-
ren verschillende uitgevers gekend bij 
Standaard Uitgeverij en telkens ving ik 
hiervoor bot. In de jaren 2000 hebben 
ze zelfs via een enquête gevraagd aan 
mijn lezers of men de albums groter of 
hetzelfde wou. Ik had zelfs een lichte 
meerderheid die het groter wou, maar 
toch hebben ze het niet aangedurfd. 
Ook de vertegenwoordigers op de 
baan waren ertegen, want dan zaten 
ze met twee verschillende formaten 
van strips in hun bakken. Tot dat be-
wuste telefoontje in 2008 met Johan 
de Koning. Hij vroeg zich af waarom 
die formaatswijziging niet eerder 

was gebeurd. Dat moment mocht ik 
niet laten schieten! Hij was er vlug 
voor gewonnen. Ook het idee om per 
album de kledij van de Kiekeboes 
te veranderen, vond hij goed. Alleen 
mijn voorstel om ook de naam te ver-
anderen naar De Kiekeboes viel niet 
meteen in goede aarde. Maar met wat 
overtuigingskracht lukt het me toch. 
En zo hadden we een mooi marke-
tingpakket om mee uit te pakken. De 
vertegenwoordigers waren niet zo blij, 
maar Johan zei toen de fijne woorden: 
‘Dat hebben wij beslist en jullie gaan 
nu jullie knowhow gebruiken om dit in 
de markt te zetten.’ Einde discussie.”

Zijn er door die wijziging lezers 
afgehaakt? 
Merho: “Nee, helemaal niet! Integen-
deel.” 

Mooie Zomers is een nieuwe strip. 
Volgt u het nog een beetje? 
Merho: “Niet echt. Ik verbaasde me er 
vroeger over dat Vandersteen en Jef 
Nys helemaal geen strips lazen en nu 
lees ik er zelf ook heel weinig. Hoe lan-
ger ik in het vak zit, hoe minder strips 
ik effectief lees. Maar ik volg het wel 
op afstand.” 

Hoe blijft u dan op de hoogte van 
nieuwe tendensen in de beeldtaal? 
Merho: “Mijn beeldtaal past zich de 
laatste jaren toch aan? Ik zat lange 

Ik verbaasde 
me er vroeger 
over dat 
Vandersteen 
en Jef Nys 
helemaal geen 
strips lazen en 
nu lees ik er 
zelf ook heel 
weinig. Hoe 
langer ik in het 
vak zit, hoe 
minder strips ik 
effectief lees.

Een vroege ontwerpschets van Marcel Kiekeboe.

In 2012 werd met De KieKeBoes 125: vrouwen 
Komen van mars een nieuw formaat en een 
nieuwe reeksnaam doorgevoerd. 
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tijd vast aan de twee stroken voor de 
krantenpublicatie. Ik kon dat soms per 
halve plaat gedeeltelijk doorbreken. 
Maar sinds Wie A Zegt word ik per pa-
gina gepubliceerd en daardoor heb ik 
de klassieke structuur met vier stroken 
al wat overboord kunnen gooien. In K4 
ga ik hier nog een stukje verder en in 
het nieuwe verhaal werk ik al met com-

posities die van het blad aflopen. Kom 
even mee naar mijn werkkamer, ik zal 
jullie wat nieuwe platen tonen...”

... Wauw, dat is heel knap. Het geeft 
de strip veel meer ademruimte en 
dynamiek. 
Merho: “Dank je. Ik wist niet toen ik 
ermee begon dat het Suske en Wiske-
team daar ook mee bezig was. Ik doe 
dat wel mondjesmaat, want ik wou 
geen stijlbreuk. Het lezerspubliek re-
ageert ontzettend conservatief en ik 
wil niet dat ze hierdoor afhaken. Maar 
toch mag je hun mening niet slaafs 
volgen. Als ik zou volgen wat het pu-
bliek wil, dan maakte ik nog altijd De 
Wollenbollen. Het is dansen op het 
slappe koord. Het publiek leeft altijd 
in een soort verwachtingspatroon, 
maar aan de andere kant willen ze 
ook verrast worden. Je moet hen dus 
verbazen met iets wat ze verwachten.” 

Op een van de afgewerkte prints 
zie ik een opmerking staan over de 
kleur van de kraag van een jas. Dat 
zijn toch details? 
Merho: “Misschien wel. Mijn mede-
werkers zeggen soms ook dat nie-
mand dat zal merken. Maar ik zie het 
en dat is genoeg. Ik duld geen com-
promissen over kwaliteit. Kijk deze 
plaat hier was volledig afgewerkt 
maar deze twee prentjes werkten niet. 
Ik heb die nog hertekend.

Vaak als ik een nieuwe De 
Kiekeboes lees, heb ik een 
halfslachtig gevoel. Maar als ik 
het album dan een paar jaar later 
herlees, dan zit het er wel pal op. 
Omtrent Oscar bijvoorbeeld vind 
ik nu een van je beste albums. Is 
dat niet iets typisch Kiekeboe?
Merho: “Omtrent Oscar is ook een 
van mijn favorieten. Wat je zei, over-
komt me echt wel vaker. Het strafst 
was het met Album 26. Toen die strip 
uitkwam midden jaren 1980, werd ik 
overal tot op de grond gelijk gemaakt. 
Alle kritieken waren vernietigend. 
Pakken dreigende lezersbrieven kreeg 
ik toen...”

... maar in mijn klas was dat album 
toen een enorm succes! 
Merho: “Jongeren vonden het album 
geweldig, maar ouderen konden er 
totaal niet mee overweg. Mijn huidi-
ge uitgever, Toon horsten, zegt net 
hetzelfde. Ook hij vond dat album 
toen geweldig. Nu is die strip alge-
meen aanvaard. Ook de lezers van 
Stripspeciaalzaak.be vinden het de 
beste De Kiekeboes. Een paar jaar ge-
leden werd het zelfs uitgeroepen tot 
beste Belgisch stripalbum ooit, maar 
dat is natuurlijk ferm overdreven. Die 
enquête zegt alleen iets over de popu-
lariteit van De Kiekeboes.” 

Als ik zou 
volgen wat het 
publiek wil, 
dan maakte ik 
nog altijd de 
Wollenbollen. 

In de komende verhalen zal steeds meer met bladschikking worden geëxperimenteerd, van de 
pagina aflopende prenten incluis. De twee laatste prenten van onderstaande halve plaat heeft 
Merho zelf herwerkt.
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Suske en Wiske
(Willy Vandersteen)

We hadden die Suske en Wiske-
plaat ertussen gestoken omdat 
Vandersteen ook al dergelijke 
absurde Album 26-trucjes 
gebruikte. 
Merho: “Ja, dat klopt.” 

Bij ons thuis wordt De Kiekeboes 
door het hele gezin gelezen én 
herlezen. overal, en vooral onder 
het bed van de kinderen, slingeren 
de albums rond. Maar bij ons is 
Album 26 het mannenalbum. Mijn 
zoon en ik zijn zwaar fan. Mijn 
dochter en mijn vrouw houden er 
niet van. heb je die reactie nog 
gehoord? 
Merho: (lacht) “Nee, dat is de allereer-
ste keer. Dat wil dan ook zeggen, Nell, 
dat je het laatste album niet zo goed 
vond?”

(knalrood) euh, ik vind ‘m goed 
maar de andere ervoor vind ik 
beter en grappiger. 
Merho: (lacht) “Dat is heel diploma-
tisch uitgedrukt. Om de vijfentwintig 
albums maak ik een strip in de trant 
van Album 26. Het is een beetje caba-
retachtige humor. Het Nederlandse 
cabaret is ook zo’n mannenzaak. 
Misschien is dat het wel? Het is na-

tuurlijk ook tricky wat we doen. Toen 
we Kiekebanus maakten, was Willy 
Linthout ook dol op dat soort humor. 
Ik noem dat altijd personages die uit 
de kaders stappen en die zeggen dat 
het allemaal maar poppenkast is. 
Vervolgens stappen ze opnieuw in de 
poppenkast en spelen weer verder 
alsof er niks gebeurd is. Dat is ge-
vaarlijk, want je bouwt een spanning 
op en breekt die plots weer af. Bij  
De Kiekeboes, of bij de mannelijke 
lezers toch (lacht), werkt dat wel. Bij 
Kiekebanus wilden we dat veel meer 
doen maar Urbanus zelf hield ons 
daarin tegen. Hij hield daar niet van. 
Hij wou echt dat we de spannings-
boog niet zelf afbraken. Het verbaast 
me nog steeds dat net hij dat niet leuk 
vond.” 
 
Vind je dat zelf leuk? 
Merho: “Ja natuurlijk! Ik vind het 
juist mijn leukste albums. Album 
125, Vrouwen Komen van Mars, was 
ook zo’n absurd album,maar de hele 
 restyling ging met de aandacht lopen. 
We hebben ons heel goed vermaakt 
met die oude strips in de trant van 
Willy Vandersteens De Familie Snoek. 
In die oude reeksen deden er nog 
geen vrijgevochten vrouwen mee. Dan 
zie je plots een vrouw aan de afwas 
staan. Vervolgens tikken ze ertegen 
en zeggen: ‘Maar dat is een stand-
beeld!’ Waarop de andere: ‘Dat is het 

beeld dat wij hebben van moeder de 
vrouw’ (lacht) Dat vind ik zo’n plezan-
te  humor.” 

De beste grap van K4 gaat over 
het ruitjespak van Balthazar. 
Maar waarom heb je die ooit 
zo recht getekend? Was dat uit 
gemakkelijkheidsoverwegingen? 
Merho: “Dat was inderdaad gemakke-
lijk en vooral vlugger, maar er waren 
toen veel tekenaars zoals Vandersteen 
en Sleen die dat zo deden. In de 
schitterende biografie van Marten 
Toonder staat dat hij in de eerste Tom 
Poes-verhalen de ruitjes van het pak 
van heer Bommel ook recht op recht 
tekende. Later heeft een van zijn te-
kenaars de plooien laten meegaan 
met het lichaam. Dat boek is trou-
wens echt een aanrader. Wim hazeu 
weerlegt er flinke delen van Toonders 
dikke autobiografie. Vooral het hele 
oorlogsgebeuren had Marten sterk 
verbloemd.” 

We zijn serieus over onze tijd aan 
het gaan. Mogen we nog enkele 
vragen stellen?
Merho: “Geen probleem!”
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Blake en 
Mortimer
(edgar P. Jacobs)

De cover van Het Gele Teken heb 
je zelf geparodieerd in Afgelast 
Wegens Ziekte, maar wat vind je 
zelf je beste cover? 
Merho: “Ow, dat is een moeilijke.  
Het Witte Bloed vind ik wel een vrij 
goede cover. De opzet is redelijk een-
voudig maar barst van het myste-
rie. Een cover die het goed deed en 
waar ik veel goede commentaar heb 

op gekregen, was de cover van De 
Pepermunten.” 

Jaaaa, dat is ook een van mijn 
favorieten! 
Merho: “Oorspronkelijk stonden er 
achter de moto’s nog heel veel stof-
wolken maar ik heb dan toch besloten 
om de achtergrond sec te houden. Een 
goede beslissing.”

Persoonlijk vind ik dat er de laatste 
albums weinig eenheid zit in je 
coverkeuzes. 
Merho: “Dat klopt. Ik gebruik drie 
soorten covers. Je hebt covers met 

een tafereel uit het verhaal, covers zo-
als K4, die bepaalde elementen uit het 
verhaal samenbrengen, en tenslotte 
heb je de één-figuurcovers. De voor-
laatste cover van Zo Zie Je Maar was 
zo’n cover. Man, wat heb ik daar slech-
te kritiek op gekregen, maar je zag 
hem wel overal liggen. Hij sprong er zo 
uit. De cover van het volgende  album, 
Dédé & Partner, wordt opnieuw een 
tafereel.”

Welke covers verkopen het best?
Merho: “Eigenlijk maakt dat niets uit. 
De Kiekeboes is een serie waar dit er 
niet echt toe doet. In de beginjaren 
kon ik met een cover nog het verschil 
maken. Zeker als er een sexy Fanny op 
stond.” (lacht)

Omwille van verkoopcijfers heeft het 
nieuwe Asterix-team de opdracht 
gekregen om hun reisverhalen af te 
wisselen met verhalen die zich in en 

In De KieKeBoes 50: afgelast wegens ZieKte (1991) staan vader en zoon Kiekeboe op de plaats van Blake en Mortimer in een legendarisch decor.

De cover van De KieKeBoes 36: het witte BloeD (1986) is een favoriet van Merho. Op de cover van 
De KieKeBoes 127: De pepermunten (2014) kreeg hij veel goede commentaren. 
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rond het dorp afspelen, zoals Uderzo 
en Goscinny het vroeger deden. 
Merk je zelf een groot verschil qua 
verkoop tussen de reisverhalen en 
de lokale verhalen? 
Merho: “Eigenlijk niet. Elk kwartaal, 
nu elk semester, was er een nieuwe  

De Kiekeboes. Dat was een soort ritme 
waar mijn lezers inzaten. Zeker in de 
krantenwinkels is De Kiekeboes een 
impulsaankoop.” 

De cover van Het Gele Teken is ook 
een stripmuur. In de pers las ik dat 
jouw Brusselse stripmuur aan het 
Amerikaans Theater in erbarmelijke 
staat is. Is er al iets uit de bus 
gekomen van de politieke beloftes 
die toen gemaakt werden? 
Merho: “Dat komt nog wel, want het 
is pas in januari in de pers geweest. Ik 
ben wel blij dat het nu de pers gehaald 
heeft. Ik had het al gemeld aan de vori-
ge directie van de uitgeverij. Maar het 
was blijkbaar geen topprioriteit, want 
ze hebben er nooit iets mee gedaan. 
Huidig directeur Jeroen overstijns 

heeft nu wel uitgezocht van wie deze 
muur is en dat was de Federale Regie 
der Gebouwen. Radio 2 Omroep 
Brabant zat vroeger in dat gebouw. 
In de wandelgangen wordt er gezegd 
dat dit een tweede locatie zou worden 
van de AB. Net zoals je in Antwerpen 
het Rivierenhof hebt als zomerse 
 locatie van de Arenbergschouwburg. 
Ze beloofden Jeroen op de hoogte te 
houden, maar ja, je kent dat. Tot ik 
in januari een journalist van Radio 2 
Brabant aan de lijn kreeg die de kat de 
bel aanbond in zijn ochtendprogram-
ma. Dezelfde morgen kreeg ik dan 
els Ampe, de enige Nederlandstalige 
schepen van Brussel, aan de lijn. Ook 
zij las in haar jeugd De Kiekeboes en 
zette zich voor de zaak in. Ze had direct 
al de bevoegde minister Jan Jambon 

(federaal  minister van Binnenlandse 
Zaken, red.) gecontacteerd. En zo is de 
bal aan het rollen gegaan. Uiteindelijk 
is er een tweet gelanceerd waarin de 
minister zei dat ze voor De Kiekeboes 
door het vuur gaan. Ook Sven Gatz, 
Vlaams  minister van Cultuur, is er bij 
betrokken. En Marc Daniëls, die je 
nog kent van Stam & Pilou en tegen-
woordig actief is in de Brusselse po-
litiek, zet zich ervoor in. Er zou een 
nieuwe muur komen, ergens anders 
in Laken. Ik kijk er naar uit! Art Mural, 
die alle ontwerpen uitvoert, schilder-
de vroeger rechtstreeks op de muren. 
Vandaag werken ze met panelen die 
ze aan de muur bevestigen. Zo zijn 
ze minder seizoensafhankelijk en kan 
er sneller hersteld worden. Ik zal mis-
schien wel mijn tekening wat moeten 

aanpassen omdat die twee muren 
 uiteraard niet exact dezelfde zijn.” 

Goed nieuws dus! 
Merho: “Hetzelfde geldt voor de 
Spioenkop in Wenduine. In die 
mooie uitkijkpost bovenin de dui-
nen hingen er acht grote prints van 
de Kiekeboepersonages. Een paar 
weken geleden waren er drie ver-
dwenen, namelijk Alanis, Tomboy 
en Charlotte. Vreemd genoeg lieten 
de vandalen de vedettes, Fanny en 
Marcel, hangen. Ook dit wordt geres-
taureerd. De Kiekeboes hebben iets 
met vandalen... In Middelkerke werd 
het standbeeld van Fanny ooit zwaar 
beschadigd. Het originele beeld was 
uit polyester gemaakt en dit werd af-
gekraakt, op de voeten na. Nu staat er 
een echt bronzen beeld op die plaats.” 

Slotvraagje. De meeste bekende 
familiereeksen hebben een vast 
slotprentje: de wafelenbak van 
Nero, Wiskes knipoogje, Asterix’ 
everzwijnenfestijn, Lucky Lukes 
zonsondergang, enzovoort. heb je 
ooit zelf zoiets overwogen? 
Merho: “Ik heb het bolletje waar het 
woord ‘einde’ in staat.”

Oh ja, dat is juist!! Hartelijk dank 
voor dit uitgebreide interview en 
hier past nog maar één woord...

Elk kwartaal, 
nu elk semes
ter, was er een 
nieuwe de 
Kiekeboes. dat 
was een soort 
ritme waar mijn 
lezers inzaten. 
Zeker in de 
krantenwinkels 
is de Kiekeboes 
een impuls
aankoop.

Een triestige voor en na van de Brusselse stripmuur met de Kiekeboes. Maar er is een ingreep beloofd.


