
O p 21 april 1938 verscheen het
eerste nummer van het week-
blad SPIROU. Nederlandstali-

gen moesten nog een halfjaartje
wachten tot het broertje ROBBEDOES
verschijnt. De mascotte en titelheld
is een piccolo die aanvankelijk wat
kwajongensstreken uithaalt in en
rond het hotel waar hij werkt. Na
een reeks gags improviseerde de
Franse bedenker Rob-Vel er verder
op los en zette zijn held neer als een
wereldreiziger waarbij hij vaak in
contact komt met geleerden — toen
al! — en verre streken in Afrika of
zelfs op de planeet Zigomus bezoekt
waar hij een eerste meisjeshart
breekt. In 1939 vervulde Rob-Vel
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robbedoes en
kwabbernoot
Een avontuur sinds 1938
Een tekening van een jonge piccolo wordt in 1938, op de
cover van het weekblad dat zijn naam draagt, letterlijk leven
ingeblazen. Sindsdien beleeft hij komische avonturen die
hem de wereld en daarbuiten doen rondreizen, de meeste in
het gezelschap van Spip, een eekhoorntje, en Kwabbernoot,
een reporter. Diverse auteurs namen de reeks voor hun
rekening. Vooral onder André Franquins vleugels groeide
ROBBEDOES EN KWABBERNOOT uit tot een stripklassieker.



zijn militaire dienstplicht en nam
zijn Luikse echtgenote Davine
(Blanche Dumoulin) het even van
hem over. Aan Rob-Vel hebben we
ook Spip te danken, het eekhoorntje
dat hij uit een kooi bevrijdt en zijn
onafscheidelijke huisdiertje wordt.
Zijn rol varieert per auteur die hem
meer of minder betekenis geven.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog te-
kende Jijé zowat alles strips in ROB-
BEDOES waar de toestroom van werd
verhinderd. Niet alleen voor HERCU-
LES (de vertaling van SUPERMAN), maar
ook voor ROBBEDOES zette hij zich in.
Na de Bevrijding kocht uitgeverij
Dupuis de rechten op het personage
en vertrouwde het toe aan de leer-
meester van onder meer Morris
(LUCKY LUKE),Will (BAARD EN KALE) en

André Franquin. Jijé
schonk Robbedoes
tevens een beste
vriend: de bon vi-
vant, in de eerste ver-
halen zeer verstrooide

en ook wat gekke Kwabbernoot.

HET RIJK VAN FRANQUIN
Midden in het verhaal HET GEPREFA-
BRICEERDE HUIS nam de 22 jaar jonge
André Franquin de stripreeks in
1946 van Jijé over die zich in Italië
ging documenteren om de bestseller
DON BOSCO te hermaken en het
leven van Jezus Christus wilde ver-
stripen. Franquin ging op hetzelfde
elan van Jijé verder met kortere ver-
halen vol humor. De grote omme-
zwaai kwam er met het eerste lange
verhaal ER IS EEN TOVENAAR IN ROM-
MELGEMmet frisse thriller- en griezel-
toetsen, maar toch vooral geroemd
om de introductie van het dorpje
Rommelgem en de graaf van Rom-
melgem die garant staan voor een
vaste locatie, een heleboel weerke-
rende nevenpersonages en een ge-
leerde wiens uitvindingen hun nut
bewijzen of voor last zorgen.
Franquin zette de daaropvolgende
twintig jaar zijn stempel op de
stripreeks én op het Europese beeld-
verhaal. Hij voegde schurken als
Wiebeling (Kwabbernoots neef) en

Zwendel toe, een geleerde die even
vindingrijk is als zijn voormalige
studiegenoot Pancratius van Rom-
melgem. De sfeervolle, dreigende in-
trede van het personage counterde
Franquinmeteen door hem over een
rondslingerend boek te laten struike-
len. Zijn pogingen om wraak te
nemen op allen die vroeger met
hem spotten doormacht en aanzien
te verwerven, stuiten op zijn eigen
hoogmoed. Hij wordt getroffen door
een wapen van eigen makelij en
krijgt het verstand van een baby.
Franquins opvolgers deden hun best
om Zwendel weer te laten proeven
van de macht.
Met reporter IJzerlijm zette hij een
vrouwelijk personage zonder weerga
neer. Maar waar Franquin het meest
op wordt aangesproken, is deMarsu-
pilami, een geel diertje met zwarte
vlekken en een lange staart die zoda-
nig veel bijzondere eigenschappen
heeft dat er meerdere albums voor
nodig zijn om ze allen te ontdekken:
hij eet piranha’s, hij kan ademen
onder water en hij blijkt zelfs te kun-
nen spreken als een papegaai!

POEZIE EN POLITIEK
Ondanks assistentie van Jidéhem en
Jean Roba voor de decors, voertui-
gen en nevenpersonages en scena-
rio’s van met name Greg (die de
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Om knettergek van te worden. Een onorthodoxe marteltechniek van dokter Kilikil doet zelfs de lezer ongemakkelijk in zijn of haar
comfortabele zetel schuiven. (uit ROBBEDOES EN KWABBERNOOT 18: QRNOP BRETZELBURG)

Acht tekenaars namen
Robbedoes sinds zijn ontstaan
onder handen. Van links naar
rechts en van boven naar onder
zie je Robbedoes achtereen-
volgens door Rob-Vel, Jijé,
André Franquin, Jean-Claude
Fournier, Nic Broca, Janry,
José Luis Munuera en Yoann.

Natuur en techniek. André Franquin schonk de stripwereld het
legendarische dier de Marsupilami waar een complete docu-
mentaire in stripformaat aan werd gewijd. De wagenliefheb-
ber ontwikkelde ook de Tarbot en met hulp van duizenden
lezers de Tarbot II waarmee Robbedoes een enkele keer Guust
Flater van zijn fiets rijdt. (uit ROBBEDOES EN KWABBERNOOT 12:
HET NEST VAN DE MARSUPILAMI’S en ROBBEDOES EN KWABBERNOOT 11:
DE GORILLA HEEFT HET GEDAAN)

Vliegtuigen, verlamstralen, raketten, Zwendelmannen, zelfs een eigen taaltje ontwikkelde de
intelligente, maar ook hovaardige geleerde Zwendel die zich in de reeks ontpopte tot
Robbedoes’ indrukwekkendste vijand. Alleen Kwabbernoot heeft het Zwendels nog niet
onder de knie. (uit ROBBEDOES EN KWABBERNOOT 15: Z VAN ZWENDEL)



Zwendel-verhalen scheef) en
Maurice Rosy) begon de verantwoor-
delijkheid voor een stripreeks die in
wezen niet de zijne was, illustraties
voor het weekblad en ondertussen
wekelijkse gags van Guust Flater
door te wegen op Franquin. Een
lange inzinking tijdens QRN OP BRET-
ZELBURG was een voorbode voor het
latere afscheid. Voor de opvolging
kwam de uitgeverij in 1969 terecht
bij de Bretoense tekenaar Jean-
Claude Fournier die zich met het
komisch-poëtische BIZU in de gunst
had gewerkt bij uitgever Charles Du-

puis. In die sfeer wilde Dupuis een
vervolg van de avonturen van Rob-
bedoes zien: meer gevoel zoals in
HET NEST VAN DE MARSUPILAMI’S en
minder technisch vernuft als in de
Zwendel-verhalen waar Dupuis zich
tegen kantte. Fournier moest het na
zijn eerste verhaal DE GOUDMAKER,
waarin de door Franquin himself ge-
tekende Marsupilami nog wèl voor-
kwam, voortaan rooien zonder het
immens populaire dier. Daar had
Franquin namelijk zelf nog plannen
mee die pas in 1987 concreet wer-

den met een eigen reeks en een uit-
geverij, Marsu Productions, die zich
erover ontfermde.
Fournier introduceerde een amou-
reuze toets met Ororea en magie via
de Japanse illusionist Itoh Kata en de
doodsman (in het verhaal DE DOODS-
MAN) die zich tegen een kerncentrale
keerde. De politieke en antinucleaire
weerslag van dat verhaal viel niet in
goede aarde. Fournier moest op zijn
tellen letten. Verwijten, een vermel-
ding op een zwarte lijst, zelfs doods-
bedreigingen en interpellaties van
politici luidden het einde in van
Fourniers bijdrage aan de stripreeks.

MOEIZAME OVERNAME
In 1980 was Robbedoes andermaal
vaderloos. Uit verschillende kandida-
ten schoof de redactie van ROBBEDOES
het duo Nic Broca en Raoul Cauvin
naar voor terwijl Tome& Janry even-
eens verhalen mochten maken. Op
de koop toe kon ook nog eens Yves
Chaland zijn gang gaan om van de
stripheld een stijlvolle retroversie te
maken in een secure klare lijn.
De weinig gesmaakte doortocht van
Broca en Cauvin kon op niet veel
bijval rekenen. Het werd hen ook
niet gemakkelijk gemaakt om de
serie opnieuw te moeten uitvinden
zonder ingeburgerde elementen als
Rommelgem. Na drie albums was
hun liedje uitgezongen. In die tijd
overtuigde het duo Tome (de scena-
rist) en Janry (de tekenaar) het pu-
bliek daarentegen wel, met de zegen
van Franquin erbovenop. VIRUS, hun
eerste album, verscheen in 1984. De
tijden waren veranderd en dat liet
zich gelden in hun aanpak. Science-

fiction, grootse avonturenfilms met
weerhaakjes en helden met ruggen-
graat voerden de boventoon. Robbe-
does en Kwabbernoot verloren
gaandeweg hun onschuld en het
auteursduo waagde zich aan thema’s
waar hun voorgangers zich niet
of minder aan waagden: racisme
bijvoorbeeld, maar tussen de
regels door zijn er ook een heleboel
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Op de backcover van de albums van Yoann en Fabien Vehlmann staat een
tekening die tegelijk een knipoogje is naar een illustratie van André Fran-
quin voor de brievenrubriek van het weekblad ROBBEDOES als naar heel
wat verhalen van hun voorgangers.

ALS IN EEN DROOM is in alle opzichten een buitenbeentje in de
hoofdreeks. De tekenstijl van Janry is realistischer, het verhaal
van Tome somberder, IJzerlijm heet plots Sofie en ze wil wel
wat met de held... We zijn niet eens zeker of we wel met de
echte Robbedoes te maken hebben! (uit ROBBEDOES EN
KWABBERNOOT 46: ALS IN EEN DROOM)

José Luis Munuera en Jean-David Morvan herintroduceren
Kwabbernoots kwaadaardige neef Wiebeling na een lange
afwezigheid. Hun moderne aanpak steunt op special effects,
mechanica, manga-invloeden en een flitsende beeldregie.
(uit ROBBEDOES EN KWABBERNOOT 48: DE MAN DIE NIET WIL STERVEN
en ROBBEDOES EN KWABBERNOOT 47: PARIJS ONDER DE SEINE)

Spip laat niet met
zich sollen. Hij is
het grote avontuur
beu en overweegt
het oprichten van
een vakbond. Jean-
Claude Fournier
geeft Spips rol in
de reeks meer
glans. (uit ROBBE-
DOES EN KWABBER-
NOOT 21: KLONTJES
VOOR DOEBIE)



seksuele toespelingen te lezen. Vergis
je niet: de heren avonturiers blijken
over een (gezond) seksleven te
beschikken. Tussen alle humor,
avontuur en exotische uitstapjes
naar Australië, de Noordpool, Zuid-
Amerika, Tahiti en het fictieve Khou-
distan bezongen Tome & Janry ook
de vriendschap in het aangrijpende
DE VALLEI DER BANNELINGEN. Een

schertsfiguur als de New Yorkse
maffioso Don Vito Cortizone bood
dan weer voldoende tegenwicht.
In 1987 bedachten Tome & Janry
voor een onschuldig hommagever-
haaltje voor de jarige stripreeks een
personage dat qua succes en com-
merciële impact voor de uitgeverij
van immens en significant belang
zou zijn: een jeugdversie van Robbe-
does die in de zelfstandige gagreeks
DE KLEINE ROBBE per nieuw album
meer albums zou verkopen dan de
hoofdreeks. In 1998 predikten de
auteurs de revolutie door Robbedoes
een semirealistische omslag te geven
in het kloonverhaal ALS IN EEN

DROOM. En toen bleef het stil.

OP NAAR NIEUWE AVONTUREN
In 2004 staat het stripduo Robbe-
does en Kwabbernoot er weer. Het
Spaans-Franse team José Luis Munu-
era en Jean-David Morvan brachten
de stripreeks de eenentwintigste
eeuw binnenmet verhalen vol actie,
robots, gadgets en special effects.
Een manga-invloed moest een
nieuwe generatie aanspreken, maar
de kritiek van de oudere generatie
was niet mals. Na vier albums, waar-
onder het vijftigste hommagealbum
TERUG NAAR Z, waarvoor Yann co-
scenarist kwam spelen, werd hun
contract niet verlengd.
Ondertussen vergrootte Dupuis in
2006 het speelveld door een neven-
collectie op te starten waarvoor
diverse auteurs worden uitgenodigd

omhun visie op Robbedoes te geven.
Dat leverde verrassende afwijkingen
op, maar ook dankbare verkoopsuc-
cessen zoals de ‘oorlogsverhalen’ HET

DAGBOEK VAN EEN FANTAST en PICCOLO
IN VELDGROEN die beide een vervolg
kregen toegestaan. Uit die reeks
vloeide voor Yoann en Fabien
Vehlmann een bijkomende opdracht
voort. Na VERSTEENDE REUZEN, het
flamboyante openingsverhaal voor
de collectie, mochten ze de hoofd-
reeks voortzetten. Sinds 2010 paren
zij de (grafische) traditie van voorna-
melijk Franquin aan de eisen van een
mee geëvolueerd publiek.

5: DE ROOF VAN DE MARSUPILAMI

Nr. 497 De Grenzeloze Top 500 (2012)
8: PAS OP, KWABBERNOOT!
Nr. 247 De Grenzeloze Top 500 (2012)
9: HET SCHUILHOL VAN HET ZEEMONSTER

Nr. 260 De Grenzeloze Top 500 (2012)
12: HET NEST VAN DE MARSUPILAMI’S
Nr. 35 BelgenTop 100
Nr. 74 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 123 in 2012)
15: Z VAN ZWENDEL

Nr. 161 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 137 in 2012)
18: QRN OP BRETZELBURG
Nr. 40 BelgenTop 100
Nr. 32 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 32 in 2012)
19: HOMMELES IN ROMMELGEM

Nr. 277 De Grenzeloze Top 500
39: ROBBEDOES IN NEW YORK
Nr. 292 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 306 in 2012)
41: DE VALLEI DER BANNELINGEN
Nr. 81 BelgenTop 100
Nr. 366 De Grenzeloze Top 500
46: ALS IN EEN DROOM
Nr. 418 De Grenzeloze Top 500
ROBBEDOES, EEN AVONTUUR SINDS 1938
Rangschikking van alle, toen beschikbare
albums naar aanleiding van de zeventigste
verjaardag van de reeks in 2008.

KUIFJE: De Franse presi-
dent Charles De Gaulle zei over

Kuifje dat hij zijn enige internatio-
nale rivaal is. Hetzelfde kan gezegd

worden over Robbedoes als rivaal voor
Kuifje. Beide zijn globetrotters en heb-
ben een huisdier, een sidekick die voor de

komische noot zorgt en een bril-
jante geleerde in de vriendenkring •
MARSUPILAMI: Spin-off van ROBBE-
DOES EN KWABBERNOOTmet eenMar-
supilami-gezinnetje in de hoofdrol.
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Robbedoes als Kuifje? Nee, toch niet, het gaat om een toevallige en tijdelijke kledingwissel in HET DAGBOEK VAN EEN FANTAST, het vierde deel in de nevenreeks
ROBBEDOES EN KWABBERNOOT DOOR... waarin verschillende auteurs hun eigen versie van Robbedoes presenteren. Vooral de ‘oorlogsverhalen’ door Emile Bravo
(HET DAGBOEK VAN EEN FANTAST) en Olivier Schwartz en Yann (PICCOLO IN VELDGROEN en het vervolg DE LUIPAARDVROUW) bleken een schot in de roos. Voor Yoann en
Fabien Vehlmann, de auteurs van VERSTEENDE REUZEN, lag de weg hierna open om de reguliere reeks over te nemen. In volgorde van verschijnen zie je hierboven
de covers van VERSTEENDE REUZEN, HET MOERAS VAN DE TIJD (Frank Le Gall), HET GRAF VAN DE ROMMELGEMS (Fabrice Tarrin + Yann), PICCOLO IN VELDGROEN, PANIEK OP DE
ATLANTISCHE OCEAAN (Fabrice Parme + Lewis Trondheim) en DE LUIPAARDVROUW.

Re
ek
sT
OP

50
nr
.1
3:
ro

bb
ed
oe
s
en

kw
ab
be
rn
oo

t

De laatste jaren publiceert Dupuis ouder en soms vergeten
werk in nieuwe edities. Zo konden lezers eindelijk kennisma-
ken met het antiquarisch geworden ROBBEDOES
OP AVONTUUR van
Jijé, het geïllus-
treerde leesver-
haal DE ROBINSONS
VAN HET SPOOR, het
onafgewerkte
ROBBEDOES-verhaal
van Yves Chaland
en de kortere ver-
halen van André
Franquin, telkens
met uitvoerig geïl-
lustreerde achter-
gronddossiers. Een
integrale met alle
strips van Rob-Vel
in een integrale
bleek helaas te
duur om er een
Nederlandstalige
versie van te pro-
duceren.

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

Tome en Janry schiepen
met DE KLEINE ROBBE een
spin-off waarvan het ver-
koopsucces dat van de
hoofdreeks oversteeg! In
deze gagreeks speelt een
jonge, guitige en ook wel
door bloot geobsedeerde
versie van Robbedoes de
hoofdrol. (uit DE KLEINE
ROBBE 9: DIT IS NOG NIKS
VOOR JOU!)


