
Op 28 februari 1957maakten de
lezers van het weekblad ROBBE-
DOES, in nummer 985, kennis

met een naamloos personage dat
zich komt aanmelden op de redactie
van ROBBEDOES. Hij draagt een keurig
strikje en een kostuum, zijn haren
liggen er verzorgd bij en hij draagt
lederen schoenen. Geen verdere uit-
leg. De daaropvolgende week duikt
hij opnieuw op, nu zonder strikje en
zijn witte hemd draagt hij al wat los-
ser. Geen verdere uitleg. Nog een
week later lummelt hij al op een

stoel, steekt een sigaret op en draagt
zijn sindsdien groene trui met rol-
kraag op een jeansbroek. Blauwe
espadrilles volgen niet veel later.
Geen verdere uitleg, maar Kwabber-
noot waarschuwt de lezers: “Oplet-
ten! Al enkele weken zwerft een rare
snijboon door de bladzijden van
ROBBEDOES.We kennen hemniet!We
weten alleen dat hij Guust heet. Hou

hem in de gaten! Gevaarlijk!” Nog
een week later spreekt Robbedoes
hem aan, maar veel wijzer wordt hij
niet van de “weet ik niets” van de
jongen die moest komen om er te
werken. Tegenwoordig noemen we
dit soort opbouwen naar de komst
van iets nieuws teasing. André Fran-
quin, de tekenaar van de nog niets-
zeggende cartoons vanGuust, kwam
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Guust
Het geval Flater
In zo’n veertig jaar stapelde Guust Flater talloze stommiteiten, blunders en rampen op.
Hij werkte ook de ene na de andere nutteloze uitvinding uit, dikwijls tijdens de kantoor-
uren. Eén keer, vroeg in zijn carrière, werd hij ontslagen. Duizenden lezers eisten zijn
terugkeer. Eén keer ook slaagde DeMesmaeker erin een contract te tekenen, nota bene
om een uitvinding van Guust te commercialiseren. Guust is één uit de duizend, door de
nummer 1 van de gag, André Franquin.
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enkele weken tevoren op het idee
om een held zonder werk te introdu-
ceren. In een weekblad bevolkt door
avonturiers, piloten, cowboys en
andere helden van het zuiverste
water, was een antiheld een unicum.
Als herinnering aan een jeugdvriend
stelde hoofdredacteur Yvan Delporte
aan Franquin voor om het perso-
nage Gaston (Guust) te noemen.
Oké voor Franquin, zijn eigen groot-
vader heette ook zo! Dat leverde nog
een paar ongemakkelijke gesprekjes
op tijdens familiefeestjes.

BIJGENAAMD FLATER
In de loop van de ROBBEDOES-num-
mers ontpopt Kwabbernoot zich op
natuurlijke wijze als Guusts baas. Er
is blijkbaar een plaatsje gevonden
om de jonge, slome bediende aan
het werk te zetten. Hij wordt verant-
woordelijk voor de lezersbrieven,
wordt een manusje-van-alles en hij
houdt zich bezig met de schoon-
maak van brandblusapparaten...
waarvan er een prompt in brand
vliegt. Ondertussen stapelt hij blun-
ders op die soms uitmonden in grote
catastrofes. In zijn eerste echte gag
doet hij de boel ontploffen door een
sigaret aan te stekenmet een zelfuit-
gevonden aansteker op gas. Hij krijgt
de bijnaam Guust Flater.
En de lezers lustten het, getuige de
vele brieven om hun waardering
voor GUUST uit te drukken. Negen
maanden na zijn eerste optreden
werd Guust een vaste waarde in een
eigen gagreeks op telkens een halve

pagina. In 1960 waagde Dupuis zich
aan de uitgave van een eerste, enkel
in het Frans uitgegeven, verzameling
gags op klein, liggend formaat. De
kwaliteit was zo ondermaats dat een
winkelier in Charleroi dacht dat het
om een publicitaire uitgave ging. Hij
schonk exemplaren weg aan zijn
beste klanten. Tegenwoordig wordt
dit collector’s item geschat op 3.000
euro. De Nederlandse stripspeciaal-
zaakeigenaar Hans Matla herdrukte
het ter gelegenheid van het tienjarig
bestaan van Stripantiquariaat Panda.
De oplage bedroeg slechts 500 exem-
plaren, toen wèl bestemd als ge-
schenk voor vaste klanten en relaties.

DE MAN MET DE CONTRACTEN
Op 24 september 1959 maakte
Guust promotie: hij kwam op de

cover van het weekblad terecht. Zijn
wereldje breidde verder uit met de
schuchtere juffrouw Jannie, wier
paardenstaart van pas kwam als
achtereinde voor een paardenkos-
tuum voor een gekostumeerd bal. In
gag 109 kwam een zekeremeneer De
Mesmaeker voor het eerst een con-
tract tekenen, maar zo ver kwamhet
niet door een zoveelste stoot van
Guust. Zijn naam is ontleend aan
Franquinsmedewerker Jidéhem, het
pseudoniem van Jean De Mesmae-
ker, die vele jaren de GUUST-gags in
inkt zette. Jidéhem herkende in het
personage en diens opvliegende ka-
rakter zijn eigen vader. De weinige
keren dat er effectief een contract
raakt ondertekend, wordt het door
onvrijwillig toedoen van Guust ver-
nietigd. Maar een enkele keer ziet de
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Wat verricht meer schade dan de Flaterfoon? De elektrische Flaterfoon! (uit GUUST 11: WELTERUSTEN, FLATER)

Een speelse kat en een lachmeeuw met norse buien zijn Guusts huisdieren die hij op kantoor houdt. Hij ontfermde zich doorheen de
reeks over nog wel meer dieren: een muisje, een goudvis, een egel en een schildpad. Op de redactie van het weekblad ROBBEDOES

liepen ook een leeuwenwelp en een heuse koe rond, zowel in de GUUST-gags als in realiteit! (uit GUUST 12: HET GEVAL FLATER)

Tussen 1962 en 1966 verschenen vijf albums van Guust op oblongformaat (half liggend formaat). In augustus 2013 werden de antiquarisch en peperduur geworden albums herdrukt in hardcover.



zakenman brood in een uitvinding
van Guust: een geinige klok in de
vorm van een raket waar elk uur een
astronautje uit komt gesprongen.
Het contract waar hij voor kwam,
gebruikt De Mesmaeker als kladje
voor een nieuw contract om de uit-
vinding te commercialiseren.

EEN KOE OP DE REDACTIE
In 1960 vertelde Franquin aan uit-
gever Charles Dupuis dat hij van
plan was een serie gags te maken
rond een koe op kantoor nadat
Guust het beest won op een tom-
bola. Hij zou ervan afgeraken door
ze als prijs uit te loven in een wed-
strijd. Een idee met verstrekkende
gevolgen! Dupuis vond het een
prima voorstel en kocht uiteindelijk
twee koeien om ze weg te schenken
aan een Belgische en een Franse
lezer van het weekblad. Door de koe
werd Guust Flater zogezegd ontsla-
gen. Maar liefst zevenduizend lezers
kropen in de pen om voor de
terugkeer van Guust te pleiten. De
commentaren op meneer Dupuis
waren niet mals en van het grofste
soort. Guust kreeg zijn job terug. Be-
langrijker nog was de verworven ge-
loofwaardigheid. De lezers konden
niet meer zonder de fictieve
bediende op een al even fictieve
redactie en wilden geloven dat hij
echt was.

FLATERFOON
Vanaf 1968 profiteerde Guust van
een grotere aandacht van diens
schepper Franquin. De tekenaar
stopte met de reeks ROBBEDOES EN

KWABBERNOOT om zijn tijd, verbeel-
ding en energie voortaan geheel aan
GUUST te wijden. Hij inktte nu ook

zelf de gags die sindsdien wekelijks
op een volle pagina verschenen.
Franquin schiep er zichtbaar veel
plezier in en zette nog een tandje bij
om Guust idiote uitvindingen te
laten maken. Kwabbernoot maakt
nog net de presentatie van de Flater-
foon mee voordat Pruimpit hem op
de redactie vervangt omGuust in de
gaten te houden. De “Gretverdries”
zijn sindsdien niet van de lucht.

Franquin kwam op het idee van de
Flaterfoon tijdens een bezoek aan
het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika in Tervuren. Hij ont-
dekte er een Afrikaanse harp die
hem onbedaarlijk deed lachen,
dacht erover na, haalde een onaf-
scheidelijk schetsboekje uit zijn zak
en vond ter plekke een instrument
uit dat Kwabbernoot Brontosaurus-
foon noemde. De klanken die Guust
ermee oproept, veroorzaken trillin-
gen met seismische gevolgen. De
uitvinding is goed voor een reeks
onvergetelijke grappen van destruc-
tieve aard. Franquin sprong er even
inventief mee om om er grappen
mee te bedenken als met een reuze-
latexversie van Guust of met zijn
oldtimertje, een Fiat, geïnspireerd op
de Fiat 1929 van een vriend van
Franquin. Het wagentje wordt het
mikpunt van spot bij velen én van
achterdocht bij Guusts natuurlijke
vijand: agent Vondelaar.
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Van 27 oktober 2006 tot 15 april 2007 liep in Autoworld Brussel de expo DE WERELD VAN FRANQUIN. De Stripspeciaalzaak hield een wed-
strijdje om te weten welke GUUST-gag de grappigste is. De grap met de gekatapulteerde kat op de pedaalemmer werd door de meeste
deelnemers naar voor geschoven. (uit GUUST 16: FLATER VERDIENT EEN OPTATER)

Vele striphelden van het week-
blad ROBBEDOES — en af en toe
van de concurrentie — sierden
posters aan de muren van de
kantoren van uitgeverij Dupuis.
In GUUST-gag 697 (in 1971) te-
kende André Franquin een
monster, zijn eerste. Later zou
hij er nog een heleboel teke-
nen, te beginnen in ZWARTKIJKEN.
(uit GUUST 13: DIE REUZE FLATER)
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GROENE JONGEN
De lezers had Guust al op zijn hand,
zijn meerderen en wetsdienaars

evenwel niet. In Joost-van-
Smith-aan-de-overkant vond
Guust een gelijkgestemde ziel,
een beste vriend. Compagnie
kreeg hij ook van een kat en een
lachmeeuw die hij gewoon op
kantoor verzorgde. Beide dieren
willen al eens Guusts collega’s
terroriseren en uiteraard onder-

vindt ook De Mesmaeker van hen
hinder in een zoveelste poging om
een contract te tekenen.
De luiheid die hij op zijn werk eta-
leert, staan in schril contrast met
zijn activisme om parkeermeters te
bestrijden of zich in publicitaire gags
in te zetten voor Greenpeace, Am-
nestiy International, Unicef en an-
dere goede doelen waarin Guust zich
laat voorstaan als een om het milieu
en de planeet bekommerde jongen.

GASTOON
In de jaren 1980 ontwikkelde Fran-
quin nog wat meer zijn zwartgallige
kant met de gagreeks ZWARTKIJKEN. Er
waren plannen om van de Marsupi-
lami een eigen stripreeks te maken
en er waren diverse tekenfilmprojec-
ten. De productie van GUUST-gags
liep terug. Bij het overschrijden van
gag 900 uitte hij niettemin de wens
om er duizend te maken. Zijn dood
op 5 januari 1997 zette echter een
punt achter dat voornemen.
Officieel liet hij nergens optekenen
hoe hetmet de serie verdermoest na
zijn overlijden. Ondanks de onmis-
kenbare vereenzelviging van Fran-
quin met Guust was er wel even
sprake van dat er een andere teke-
naar GUUST zou verder tekenen. In
die context viel de naam van
Christian Debarre (JOE BAR TEAM).
Zonder verder gevolg.
Het duurde integendeel tot 2011
voordat er een spin-off kwam van
GUUST zonder dat het om een strikte
overname ging. De scenaristen Yann
en Jean Léturgie, diemenigmaalmet

Franquin samenwerkten voor di-
verse strips en projecten, bedachten
voor tekenaar Simon Léturgie gags
over Gastoon, het neefje van Guust
die in een paar gags van GUUST voor-
kwam. Twee albums verschenen er
bij Marsu Productions. Na de over-
name van de uitgeverij door Dupuis,
waardoor de rechten opnieuw bij de
oorspronkelijke uitgever terecht-
kwamen, werd GASTOON stopgezet.
GUUST is onnavolgbaar en niet te
imiteren.
Franquin blijft populair, meer dan
ooit gezien de talloze publicaties van
en over hem de laatste jaren. De hele
reeks GUUST werd heringekleurd en
herdrukt. Er kwam ook een Franse
integrale editie. Op 28 februari
2007, vijftig jaar na zijn eerste optre-
den, kwam er een muurschildering
in Brussel enmocht iedereen die dag
gratis in de hoofdstad parkeren. Het
gelegenheidsalbum GUUST 50 was in
zowel het Frans als Nederlands in
een mum van tijd uitverkocht.

2: FLATERFESTIJN
Nr. 17 BelgenTop 100
Nr. 71 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 82 in 2012)
3: FLAGRANTE, FLAPPENDE FLATERS
Nr. 212 De Grenzeloze Top 500 (2012)
4: HEET VAN DE FLATER
Nr. 359 De Grenzeloze Top 500 (2012)
5: DAVERENDE FLATERS TE KOOP
Nr. 168 De Grenzeloze Top 500 (2012)
7: FLATERS SCHADE
Nr. 243 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 230 in 2012)
9: VAN FLATERS GESPROKEN...
Nr. 289 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 258 in 2012)
10: FLATERS VAN FORMAAT
Nr. 425 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 364 in 2012)
12: HET GEVAL FLATER
Nr. 75 BelgenTop 100
Nr. 256 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 390 in 2012)
13: DIE REUZE FLATER
Nr. 498 De Grenzeloze Top 500 (2012)
14: FLATERS, FLOPPEN EN FLOUZEN
Nr. 451 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 421 in 2012)
15: DE FLATERBENDE
Nr. 293 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 157 in 2012)
17: DE FLATER-SAGA
Nr. 340 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 415 in 2012)
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TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

Marsu Productions bracht enkel
in het Frans een hele reeks luxes
uit met reproducties van de gags
op groot formaat met achter-
grondpagina’s. Sommige van die
albums bestaan uit facsimile-
afdrukken van de originele
platen. Na de overname van de
uitgeverij door Dupuis zette
Dupuis de luxereeks verder.

Re
ek

sT
OP

50
nr

.7
:g

uu
st

Guust Flater maakte in 1980
een uitstapje naar de film. De
Franse langspeelfilm Fais GAFFE

À LAGAFFE van regisseur, produ-
cer en scenarist Paul Boujenah
met echte acteurs veroverde
de Waalse en Franse zalen,
maar de prent verdween al
snel roemloos uit de cinema's.
Een zekere Roger Mirmont speelde de hoofdrol als G. Fran-
quin wilde niet dat de namen van de personages uit de gags
overgenomen werden in de film. In 1978 had de Duits/Neder-
landse schlagerzanger Dennie Christian een hit te pakken met
het lied HOEBA HOEBA HOP over Guust en de Marsupilami.

Voor GUUSt-gag 644 (in 1970) bedacht Franquin een extra
grapje om de pagina mee af te sluiten. Van zijn handtekening
maakte hij een illustratie op zich. Het was een aarzelend
begin van een vaste — en geestige — traditie. In 1992 bun-
delde Dupuis de mooiste handtekeningen in SIGNÉ FRANQUIN.
(uit GUUST 15: FLATERS, FLOPPEN EN FLOUZEN)

GASTOON: We hoeven
het niet ver te zoeken. Van

GUUST bestaat een spin-off met
gags over zijn neefje Gastoon die na

weliswaar twee albumswerd stopgezet
• BRAVO BROTHERS: Het grappigste ver-
haal van de reeks ROBBEDOES EN KWABBER-

NOOT, ook apart uitgegeven als
dossiereditie, is eigenlijk een lang
verhaal met Guust • TON EN
TINEKE: In meerdere opzichten
de voorloper van GUUST.


