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in hart en nieren
SUSKE EN WISKE ging al net door zoveel handen van auteurs en
studiomedewerkers als er opeenvolgende generaties de
reeks blijven smaken sinds de eerste publicatie in 1945.
Hoewel er enkel een familieband is tussen Wiske en haar
tante Sidonia hoort de rest van de hoofdcast, Lambik, Jerom
en professor Barabas, er evenwaardig bij. De combinatie van
avontuur en humor, maar des te meer de originaliteit
maakten van SUSKE EN WISKE de populairste familiestripreeks
in de Lage Landen.

K

oen en Smoutje, Koen en
Wiske, Rikki en Pukki, dit hadden de namen kunnen zijn
van het stripduo waar de op dat moment 31-jarige Willy Vandersteen in
1944 aan werkte. Uiteindelijk koos
hij voor Rikki en Wiske op aangeven
van de uitgever die Suske maar niets
vond. Op 30 maart 1945 startte DE
AVONTUREN VAN RIKKI en Wiske in de
Vlaamse krant DE NIEUWE STANDAARD
met twee stroken per dag. Rikki’s
zusje Wiske en hun tante Sidonia
waren er al bij. De verstrooide professor Wargaren, de uitvinder van
een rakettank die vreemdelingen uit
het fictieve Chocowakije willen bemachtigen, was de voorloper van
professor Barabas.
Vandersteen was al relatief oud wanneer hij met RIKKI EN WISKE begon.
Hij zag het levenslicht op 17 februari
1913 in de Antwerpse volkswijk

I

Seefhoek waar Vincent van Gogh
nog heeft gewoond. Het tekenen en
creativiteit zaten hem in het bloed.
In 1936 kon hij bij het warenhuis
Innovation aan de slag als etalateurdecorateur. In een Amerikaans
modetijdschrift, dat als inspiratie
moest dienen voor een moderne etalage, las hij een artikel over het tekenen en uitgeven van strips. Tijdens
de oorlogsjaren publiceerde Vandersteen waar hij maar kon, zowel in
het Nederlands als in het Frans, vele
illustraties en strips. En op een bar
koude winterdag in 1944 zette hij
Rikki en Wiske op papier.
Na de publicatie van het eerste krantenverhaal schreef Vandersteen
Rikki uit de strip. Zijn naam, lengte
en uiterlijk (hij leek wat te veel op
Kuifje) bevielen hem niet. Maar
Wiske zou weldra een nieuw
vriendje krijgen. In HET EILAND
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Snel breidt het gezelschap van Wiske, tante Sidonia en professor Barabas uit met het jongetje Suske die op het eiland Amoras woont, met loodgieter-detective Lambik en
wat later met de barbaarse Jerom. Bovenstaande afbeeldingen komen uit de oorspronkelijke krantenedities. Geen van hen maakt een onopvallende intrede. (uit SUSKE EN
WISKE 68: HET EILAND AMORAS, SUSKE EN WISKE 107: DE SPRIETATOOM en SUSKE EN WISKE 89: DE DOLLE MUSKETIERS)

AMORAS leerde ze Suske kennen. Deze
bewoner van Amoras behoort tot de
clan van de Mageren. De Mageren
bestrijden de Vetten die over de stad
(een kopie van het zestiende-eeuwse
Antwerpen) heersen. Suske is de laatste afstammeling van Sus Antigoon,
die met zijn galjoen Antverpia schipbreuk leed nabij een tropisch eiland
en er de stad Amoras stichtte. In dit
verhaal duikt ook professor Barabas
voor het eerst op. Hij is de uitvinder
van de Gyronef waarmee Wiske en
tante Sidonia (oorspronkelijk Sidonie genoemd) naar Amoras kunnen
vliegen.

INSTANTSUCCES
De krantenstrip SUSKE EN WISKE was
gelanceerd. De uitgevers verlangden
een vervolg. In het daaropvolgende
verhaal DE SPRIETATOOM laat het
nieuwe personage Lambik, een loodgieter-detective, zich opmerken. Hij
zorgt voor een nog grotere komische
noot in de avontuurlijke stripserie
waarin heel wat ruimte is voor kolder, exotiek en fantasie.
Een eerste album volgde in 1946, in
een oplage van vijfduizend exemplaren die snel uitverkocht raakte. Verhalen vol mysterie, in heden en
verleden, in verre landen en zelfs op

de maan (DE MOTTENVANGER) met
memorabele tegenstanders (de
Zwarte Madam om er maar eentje te
noemen) wisselden elkaar in snel
tempo af. De ene keer beleefden
Suske en Wiske een avontuur in het
Verre Oosten (DE WITTE UIL), de andere keer zijn ze terug te vinden in
de Far West (BIBBERGOUD). Regelmatig
leverde Vandersteen kritiek op de
actualiteit, met knipogen of zelfs
met hele verhaallijnen.

BLAUWE REEKS
De populariteit van Vandersteens
figuren ontging ook Hergé niet.
Diens stripreeks KUIFJE liep sinds
1946 in het gelijknamige weekblad,
maar was lang niet zo bekend in het
Nederlands. Daarom kreeg Vandersteen het voorstel om wekelijks een
strippagina voor het weekblad te
leveren. Hij hapte enthousiast toe,
maar Hergé floot hem niettemin
terug. Er moesten aanpassingen gebeuren. Vandersteen besteedde vervolgens meer aandacht aan de
tekeningen en de uitwerking van het
verhaal en schaafde de personages
bij. Lambik kreeg een moediger en
heldhaftiger karakter aangemeten en
Wiske kreeg lang, golvend haar en
later krullen. Maar in KUIFJE was er

Voor het weekblad KUIFJE tekende
Willy Vandersteen acht verhalen
die in de zogenoemde blauwe
reeks verschenen. Enkel het laatste
verhaal, HET GOUDEN PAARD, kende
nooit zo’n albumuitgave. Het verscheen pas in 1969 in de gewone
rode reeks. Hiernaast zie je de
hoofding van HET SPAANSE SPOOK
dat vanaf 1948 werd voorgepubliceerd in KUIFJE. In deze hoofdzakelijk in het verleden gesitueerde
verhalen heeft Wiske krullen. De
laatste jaren tekent Luc Morjaeu
haar af en toe ook nog eens met
krullen. (uit SUSKE EN WISKE 111: DE
SCHAT VAN BEERSEL en SUSKE EN WISKE
314: HET LIJDENDE LEIDEN)

II

ineens geen plaats meer voor Sidonia, Barabas en zelfs Schanulleke.
De inspanningen loonden. Grafisch
leverde Vandersteen zijn beste werk
en dat kwam ook de rest van zijn
productie ten goede. Het krantenverhaal DE RINGELINGSCHAT bijvoorbeeld zou niet misstaan hebben in
de blauwe reeks. Deze benaming
werd gemeengoed door de blauwe
achtergrondkleur van de covers voor
een aparte reeks SUSKE EN WISKEverhalen naast de reguliere, rode
reeks met daarin de krantenverhalen. De rode reeks verscheen
nog steeds in zwart-wit terwijl de
blauwe reeks in kleur verscheen, op
HET SPAANSE SPOOK na, dat in twee
kleuren werd gedrukt. Hij tekende
tussen 1948 en 1959 acht verhalen
voor KUIFJE. Alleen HET GOUDEN
PAARD kwam niet in de blauwe reeks.
De meeste blauwe reeksverhalen
scoren nog steeds torenhoog in allerhande striptoplijstjes.

JEROMMEKE
Ondertussen introduceerde Vandersteen in de krantenreeks een nieuwe
versie van de Teletijdmachine waarmee er minder kunstgrepen nodig
waren om naar het verleden te
reizen. Ook Jerom maakte zijn opwachting in het verhaal DE DOLLE
MUSKETIERS. Met zijn prehistorische
uiterlijk, zijn schamele kledij, een
brute lichaamsbouw en een gebrekkig taalgebruik miste Jerom zijn
eerste optreden niet. De krantenredacties kregen heel wat boze brieven van lezers die hun ongenoegen
over het personage kenbaar maakten. ‘Jerommeke’ draaide evenwel
bij door zijn gevoelige kant te tonen
door voor Wiskes popje te zorgen.
Op slag won Jerom de harten van
vooral jonge lezeressen. Jerom
mocht mee naar het heden en
maakt sindsdien deel uit van de
vaste kern hoofdpersonages. Af en
toe werd hij achterwege gelaten. Een
deus ex machina, de krachtpatser die

alles kan oplossen, is niet altijd
welkom als je origineel wil blijven
vertellen.
Door de inbreng van televisiereeksen en films kreeg Vandersteen er
in elk geval een schat aan inspiratie
bij. Voor DE APENKERMIS combineerde hij JAMES BOND met PLANET
OF THE APES. WATTMAN baseerde hij
Elke goeie reeks heeft een memorabele slechterik. Maak
kennis met de zenuwzieke, aan pillen verslaafde Krimson
die onze vrienden meermaals het vuur aan de schenen legt.
(uit SUSKE EN WISKE 96: HET RIJMENDE PAARD)

1959 kwam DE RODE RIDDER erbij en
er volgden steeds meer series. Alleen al voor BESSY en JEROM voor de
Duitse markt was er handenvol
werk verzekerd.
In Paul Geerts vond Vandersteen
een ambitieuze medewerker voor
SUSKE EN WISKE. Geerts kwam in
1968 in dienst van Studio Vandersteen om er JEROM te helpen tekenen. Later begon Geerts zelf
JEROM-verhalen te schrijven in
samenwerking met Vandersteen.
Dat beviel de meester en in 1969
kwam de vraag of Geerts belangstelling had om mee te helpen aan
SUSKE EN WISKE. Vanaf DE CHARMANTE KOFFIEPOT inktte Geerts de
potloodtekeningen van Vandersteen. Twee jaar later kwam Geerts
met DE GEKKE GOKKER op de proppen, zijn eerste zelfgeschreven
SUSKE EN WISKE-verhaal. Uiteindelijk
maakte hij meer SUSKE EN WISKE-verhalen dan Vandersteen.

ZEKERHEDEN
losjes op de tv-reeks BATMAN en DE
JUNGLEBLOEM op Disney’s THE JUNGLE
BOOK.

STUDIO VANDERSTEEN
In 1959 had Vandersteen meer dan
werk genoeg om een studio op te
richten. BESSY liep al sinds 1952, in

Paul Geerts pikte commercieel verstandig in op actuele thema’s. Het
tachtig pagina’s tellende DE RAAP
VAN RUBENS verscheen naar aanleiding van het Rubensjaar in 1977.
De oplage lag veel hoger dan gewoonlijk en het verkocht als zoete
broodjes. Terwijl hij klassiek geënte
verhalen naar het voorbeeld van
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De Gyronef en de Teletijdmachine zijn twee van de nuttigste uitvindingen van professor Barabas. Met deze laatste kon Barabas al in HET
EILAND AMORAS de avonturen van zijn vrienden, zonder weliswaar te
kunnen ingrijpen. In DE TUF-TUF-CLUB optimaliseerde hij zijn uitvindng
zodat hij hen naar het verleden en weer terug kon flitsen. (uit SUSKE
EN WISKE 68: HET EILAND AMORAS, SUSKE EN WISKE 133: DE TUF-TUF-CLUB en
SUSKE EN WISKE 69: DE NERVEUZE NERVIËRS)

Paul Geerts werkte een jaar in het geheim aan DE PAREL IN DE
LOTUSBLOEM, een huldealbum voor Willy Vandersteen. De
eerste druk verscheen met gouden cover in een oplage van
zeshonderdduizend exemplaren! Later werd het verhaal opgenomen als deel 214 in de reeks.

Vandersteen bleef maken, schiep
hij er net zo goed genoegen in om
zekerheden en verhoudingen tussen de personages eens door elkaar
te schudden. In HET ROS BAZHAAR
stuit Suske op ongeloof van zijn
vrienden en moet hij verwijten
slikken van Lambik, die hem van
diefstal beschuldigt. Barabas worstelt met een verliefdheid in
BEMINDE BARABAS. Jerom is de speelbal van Noorse goden in DE VINNIGE
VIKING. Voormalig handelsvertegenwoordiger Theofiel Boemerang
toont zich in DE BOKKIGE BOMBARDON (1975) extreem hardvochtig als
het om geld gaat, desnoods gaat hij
over lijken. Sidonia volgt resoluut
haar hart in DE AMOUREUZE AMAZONE, om het vertrappeld te zien
worden door Lambik.
Maar er zijn nog de vertrouwde elementen. Terwijl Lambik er niet
snuggerder op wordt, boet Wiske
niet in aan koppigheid, betweterigIn een poging tot modernisering droeg Wiske in AMBER een
spijkerbroekje met een topje waarbij haar navel was te zien.
Mits wat aanpassingen blijft ze haar nieuwe outfit enkele
verhalen dragen, tot grote commotie van (oudere) fans. Na
nog een poging met een gemoderniseerd jurkje en schoenen
keerden de makers op hun stappen terug en gaven Wiske
opnieuw haar originele jurk met rood streepje.

Fantasiewezens en -volkeren zoals Vandersteen ze voor veel verhalen bedacht, kon Paul Geerts net zo goed aan. Of het nu figuurtjes
waren met perenhoofden, koperen gebroed, kwaadaardige mossels of ontsnapte radioactiviteit in de vorm van een lieflijk, vrouwelijk
wezentje. (uit SUSKE EN WISKE 181: DE PERENPRINS, SUSKE EN WISKE 182: DE KOPEREN KNULLEN, SUSKE EN WISKE 190: DE WOELIGE WADDEN en SUSKE
EN WISKE 204: DE MOOIE MILLIREM)
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DE STRIPSPECIAALZAAK

Spin-offreeksen van SUSKE EN WISKE zijn van alle tijden. Tussen 1955 en 1962 en daarna nog eens van 2004 tot 2006 liep de gagreeks DE
GRAPPEN VAN LAMBIK. Van JEROM volgden elkaar tussen 1962 en 1991 meerdere nevenreeksen op waarvan die met groene cover (met
Jerom als Gouden Stuntman) de langstlopende was. Uit een educatief project met Schanulleke vloeide in 1986 en 1987 een gagreeks
voort. Suske en Wiske spelen sinds 2002 de hoofdrol als kleuters in de gagreeks KLEIN SUSKE EN WISKE, later omgedoopt naar JUNIOR
SUSKE EN WISKE. Een meer volwassen, hypermoderne richting gaat het uit met AMORAS sinds 2013 en J.ROM - FORCE OF GOLD sinds 2014.

heid en ijdelheid. In DE OLIJKE
OLIFANT staat Wiske veroveraar
Hannibal bij als raadgeefster. En
luisteren zal-ie! Ze laat zich ook verleiden door het gokspel en alcohol.
Niets onhebbelijks is haar vreemd.
Als het er niettemin op aankomt,
toont ze zich van haar meest menslievende kant, bijvoorbeeld door
zich in DE POMPENPLANTERS in te zetten voor kinderen die met water
moeten sjouwen.

OPVOLGING
Vandersteen had nog zijn eigen
opvolging geregeld, lang voor hij in
1990 stierf. In de jaren 1990 kwam
er extra erkenning voor zijn werk:
een chronologische heruitgave van
zijn oorspronkelijke krantenverhalen in een mooie hardcoverreeks, in
1993 het SUSKE EN WISKE WEEKBLAD en
een zoveelste hommagealbum van
Paul Geerts, DE 7 SCHAKEN.
Op dat moment tekende Marc
Verhaegen al voor de studio. In 1992
schreef hij met DE KRAKENDE CARCAS
zijn eerste lange verhaal na enkele
kortverhalen voor familiestripboeken en reclamestrips.
Steeds meer verhalen kenden een
regionale insteek met Vlaamse en
Nederlandse gemeenten, steden en
streken als dankbaar decor. Maar net
zo goed beleefden onze vrienden als
vanouds avonturen in verre streken.
Een poging tot modernisering om de
kledij van Suske en Wiske aan te
passen, viel in minder goede aarde.

Wiskes topje was te kort, je kon haar
navel zien! Een buitenbeentje is DE
SLIMME SLAPJANUS waarin een verzwakte Jerom als clochard en aan de
fles is te zien.
In 2002 ging Paul Geerts op
pensioen. Verhaegen experimenteerde verder door te dwepen met
fantasy als THE LORD OF THE RINGS, tvhypes als BIG BROTHER en hij bracht
Rikki terug in DE GEVANGENE VAN
PRISONOV. Vier jaar later kwam er een
abrupt einde aan de medewerking
met Verhaegen. Studio Vandersteen
werd gereorganiseerd.
In 2005 namen Luc Morjaeu en
Peter Van Gucht als respectievelijk
de hoofdtekenaar en scenarist van
SUSKE EN WISKE het voortouw. Binnen
het kader van hun klassieke modellen genieten ze van genoeg ruimte
voor een eigen inbreng vol kolder.
Experimenten zijn voortaan weggelegd voor spin-offreeksen die mikken op een ander publiek. AMORAS en
J.ROM - FORCE OF
GOLD zijn daar
de eerste uitspattingen van.

Sinds DE ZWARTE MADAM
knipoogt Wiske in het
slotplaatje van zowat
elk album. (uit SUSKE EN
WISKE 328: STERRENROOD)

hi

Behalve de musicals DE SPOKENJAGERS in 2002 en DE CIRCUSBARON in 2008 kende SUSKE EN WISKE ook twee filmversies met
DE DUISTERE DIAMANT in 2004 en het 3D-geanimeerde DE TEXAS
RAKKERS in 2009.
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an DE KIEKEBOES: In Vlaanrv deren stak DE KIEKEBOES SUSKE EN

WISKE voorbij als populairste stripreeks. De voormalige Studio Vandersteen-medewerker Merho legt even
veel passie voor de dag om een mix te
bieden van avontuur, humor, satire en
parodie • URBANUS: Voor wie het scherper en stouter wil, is er URBANUS. Maar
de kolder en de absurde vondsten,
waar Vandersteen zo goed in
excelleerde, zijn nooit ver weg.
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67: DE POENSCHEPPER
Nr. 225 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 467 in 2012)
68: HET EILAND AMORAS
Nr. 26 BelgenTop 100
Nr. 251 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 92 in 2012)
70: DE SPOKENJAGERS
Nr. 244 De Grenzeloze Top 500 (2012)
71: WATTMAN
Nr. 209 De Grenzeloze Top 500 (2012)
77: DE APENKERMIS
Nr. 476 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 135 in 2012)
81: DE CIRCUSBARON
Nr. 198 De Grenzeloze Top 500 (2012)
83: DE STRAATRIDDER
Nr. 431 De Grenzeloze Top 500 (2012)
86: TEDERE TRONICA
Nr. 451 De Grenzeloze Top 500 (2012)
100: HET GOUDEN PAARD
Nr. 199 De Grenzeloze Top 500 (2012)
111: DE SCHAT VAN BEERSEL
Nr. 21 BelgenTop 100
Nr. 34 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 27 in 2012)
112: DE GROENE SPLINTER
Nr. 310 De Grenzeloze Top 500 (2012)
113: HET GEHEIM VAN DE GLADIATOREN
Nr. 47 BelgenTop 100
Nr. 122 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 107 in 2012)
114: DE TARTAARSE HELM
Nr. 54 BelgenTop 100
Nr. 195 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 210 in 2012)
116: DE BRONZEN SLEUTEL
Nr. 46 BelgenTop 100
Nr. 75 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 77 in 2012)
118: DE GOUDEN CIRKEL
Nr. 299 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 395 in 2012)
121: DE DUISTERE DIAMANT
Nr. 235 De Grenzeloze Top 500 (2012)
125: DE TEXASRAKKERS
Nr. 80 BelgenTop 100
Nr. 488 De Grenzeloze Top 500 (2012)
133: DE TUF-TUF-CLUB
Nr. 242 De Grenzeloze Top 500 (2012)
136: DE BOKKENRIJDERS
Nr. 359 De Grenzeloze Top 500
137: DE RINGELINGSCHAT
Nr. 93 BelgenTop 100
Nr. 287 De Grenzeloze Top 500 (2012)
144: LAMBIORIX
Nr. 313 De Grenzeloze Top 500 (2012)
145: DE STALEN BLOEMPOT
Nr. 288 De Grenzeloze Top 500 (2012)
150: HET SPAANSE SPOOK
Nr. 29 BelgenTop 100
Nr. 82 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 100 in 2012)
202: ANGST OP DE “AMSTERDAM”
Nr. 246 De Grenzeloze Top 500 (2012)
214: DE PAREL IN DE LOTUSBLOEM
Nr. 275 De Grenzeloze Top 500 (2012)
292: DE NACHTWACHTBRIGADE
Nr. 369 De Grenzeloze Top 500 (2012)
307: DE RILLENDE ROTS
Nr. 479 De Grenzeloze Top 500 (2012)
DE HONDERD HOOGTEPUNTEN
VAN WILLY VANDERSTEEN
Rangschikking van honderd albums naar
aanleiding van de honderdste verjaardag van
Willy Vandersteen in 2013.
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