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FOTOREPORTAGE ROBBEDOESMUUR IN MIDDELKERKE
DOOR RAYMOND LAGAE
Middelkerke wil zich meer dan gelijk welke andere Vlaamse kustgemeente profile-
ren als de striplocatie bij uitstek voor toeristen. Het jaarlijkse stripfestival heeft er
zijn dertigste editie opzitten en de zeedijk telt nu zeventien standbeelden van de

 allerbekendste stripfiguren. De dienst Toerisme achtte de tijd rijp om een nieuw
hoofdstuk te starten en naar het voorbeeld van steden als Brussel, Antwerpen en
Hasselt bijzondere gevels open te stellen voor stripmuren. Via Ballon Media kreeg
Hanco Kolk de opdracht om een ontwerp te maken voor een stripmuur met 
 figuren uit RoBBeDoeS en KWABBeRnooT. Hij is de eerste nederlander die gevraagd is
om een one-shot van de bekende stripreeks te maken. 

De trotse tekenaar was erbij op de inhuldiging op een grijze
 woensdag. Sinds 12 oktober prijkt zijn ontwerp metershoog op
twee muren op het gemeentelijk centrum Calidris, een voormalig
kinderhome, in Westende, een deelgemeente van Middelkerke.
Later dit jaar komt er nog een stripmuur bij met Lucky Luke als
 onderwerp. De plannen voor 2017 zijn minstens zo ambitieus.
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Een laatste doek bedekt nog twee figuren
zodat er toch nog iets officieel kon onthuld
worden. Hanco Kolk tekende ontzettend
veel silhouetten waarvan er slechts een
aantal op het eindresultaat te zien zijn. 
Robbedoes himself (of toch een acteur) 
poseert bij eentje ervan.
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Middelkerke is geen onbekende kustplaats
voor Hanco Kolk. In zijn jeugd bracht hij er
met zijn ouders ook vakanties door.

Onder de aanwezigen waren diverse leden van
het gemeentebestuur en de dienst Toerisme,
de West-Vlaamse deputé en de burgemeester.
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Op de ene kant vind je de graaf
van Rommelgem, Radar de
Robot, eekhoorn Spip en 
IJzerlijm.
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Op de extra rij op de voorgrond hurken 
de medewerkers van Art Mural dat 
ondertussen naam en faam verwierf 
dankzij de tientallen stripmuren 
in Brussel en Antwerpen.
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Op de andere kant prijken Robbedoes, Kwabbernoot en de Turbot. De stijl van het 
gebouw gaf Hanco Kolk inspiratie voor zijn ontwerp. Voor de kleurvormen achter de
personages refereerde hij naar de cover van het allereerste album van André Franquins
TOn En TInEKE die ook de cover sierde van de integrale die in 2015 verscheen.
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Het gebouw ligt langs een belangrijke 
invalsweg en een fietsroute. Het ligt ook
vlak aan de duinen met daarachter de zee.
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Hanco Kolk oog in oog met zijn versie van IJzerlijm. Het scenario van zijn verhaal is af. 
Bij het Franstalige Dupuis zijn ze enthousiast door het originele verhaal dat de personages
onder meer naar Rotterdam brengt. Kolk heeft er op dit moment al een klein dozijn platen
van getekend.
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Een verplicht nummertje voor tekenaars: signeren. In dit geval een vijftigtal prenten
voor betrokkenen aan de stripmuur.
Ook Linda Torfs was aanwezig. Zij ontfermt zich over de uitbreiding van het strip-
muurparcours in Antwerpen. In 2017 komt er normaal gezien weer een bij, maar ook
Middelkerke blijft niet achter. Het inhaalmanoeuver kan beginnen.
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