
de kiekeboes
Vlaanderens populairste familie
“Gij hebt nog vijf minuten chance gehad.” Zelfs Jef Nys moest toegeven dat Merho
erin was geslaagd om in drastisch veranderende tijden van zijn krantenstrip KIEKEBOE
een albumhit te maken. 35 jaar na het debuut in HET LAATSTE NIEUWS staat de in
DE KIEKEBOES omgedoopte reeks niet langer in die krant, maar voeren de albums
systematisch de verkooplijsten aan.

I

Dat succes kwam niet vanzelf.
Merho heeft zijn leergeldmoe-
ten betalen en moest risico’s

nemen. Op zijn twaalfde besliste hij
dat hij striptekenaar wilde worden.
En niet zomaar een striptekenaar, hij
wilde een bekende striptekenaar wor-
den naar het voorbeeld van Marc
Sleen (wiens zwembad Merho be-
nijde), Pom (die hij vaak ging bezoe-
ken) of Willy Vandersteen. Zonder
tekenopleiding mocht hij van zijn
bezorgde vader alsnog naar de aca-
demie van Sint-Lukas in Brussel. Het
waren de woelige jaren 1960 en nie-
mand liep er warm voor traditionele
stripverhalen.
Na zijn opleiding kon hij bij Studio
Vandersteen beginnen. Elke week
moest er een verhaal van JEROM

gemaakt worden voor de Duitse
markt. Bandwerk, maar wel een
ideale leerschool. Hier leerde Merho
het vak pas echt.

POPPENKAST
Zijn studiotijd werd onderbroken
door zijn dienstplicht. Terug bij Van-
dersteen was de Duitse succes story
van JEROM voorbij. Hij werd inge-
schakeld voor de decors van SAFARI,
hielp Karel Biddeloo bij het omtur-
nen van BESSY-albums naar KARL

MAY, werkte mee aan DE FAMILIE

SNOEK en leverde andere hand- en

spandiensten.
In 1973 voegde Vander-
steen een nieuwe strip-
reeks toe aan zijn
portfolio,
PATS,
die
de
titel-
held
moest wor-
den van een
vernieuwde PATS-
KRANT, het weke-
lijks bijvoegsel
van DE STAN-
DAARD en HET

NIEUWSBLAD.
Hoofdfiguur Pats
kwam uit het
bekende
poppenspel-
theater van
Karel Weyler.
Vandersteen
legde de grote
lijnen vast en
schreef de scena-
rio’s van de eerste
verhalen, maar
de uitwerking
vertrouwde hij
toe aan Merho.
Voor het vierde verhaal, LIEVE LOEM-
PIA, kwam de ambitieuze tekenaar
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zelf af met een scenario. Vanaf het
daaropvolgende verhaal namMerho
de reeks volledig over.
In 1977 waagde hij de stap naar een
reeks die hij helemaal voor eigen re-
kening maakte terwijl hij nog wel
een jaartje PATS bleef maken. PATS
heette ondertussen TITS na een ge-
schil met Karel Weyler die zijn rech-
ten als bedenker van Pats te gelde
wildemaken.Met zijn latere rechter-
hand Peter Koeken heeft Merho de
laatste vier verhalen van PATS nog
omgewerkt naar TITS door overal de
hoofdjes te hertekenen.
Ook zijn eigen reeks KIEKEBOE was ge-
baseerd op figuren uit het poppen-

kasttheater, gelukkig van zijn eigen
broerWalterMerhottein, die in 1980
overigens Pats Poppenspel overnam.
KIEKEBOE IN HET CIRCUS was een eerste
aanzet om het poppenspel om te
vormen naar een stripverhaal. Met
amper tien uitgewerkte pagina’s van
DE WOLLEBOLLEN, het eerste echte
stripavontuur van KIEKEBOE, onder de
arm namMerho ontslag bij Vander-
steen en lukte het hem om te publi-
ceren in HET LAATSTE NIEUWS. Dat
gebeurde op 15 februari 1977.
De krant had tot dan geen grote
stripreeks zoals bij de concurrenten.
De realistische, historische stripreeks
BAKELANDT van Merho’s generatiege-

noot Hec Leemans, liep nog
maar een jaar of twee.
Eind 1978 verscheen DE WOLLE-
BOLLEN als album bij Uitgeverij
J. Hoste N.V., de uitgever van de
krant. Hoewel strips in kleur dan

al lang gemeengoed waren, opteerde
de uitgeverij voor het goedkopere
tweekleurendruk voor zowel KIEKE-
BOE als BAKELANDT. Pas vanaf HET LOT

VAN CHARLOTTE, deel 30 in de reeks,
verschenen de albums in kleur. Vijf-
tien delen later nam demeer ervaren
Standaard Uitgeverij de albumpubli-
catie over.

DE WARE VEDETTE
In het poppenspel was Kiekeboe een
politieagent die het meermaals aan
de stok kreeg met bandiet Balthazar.
Merho maakte er een familieman
van en werkte de nevenpersonages
Charlotte (Marcels echtgenote) en
twee kinderen Fanny en Konstanti-
nopel beter uit. De meer volwassen
toon van de verhalen sloot ook beter
aan bij de liberale krant waarin de
verhalen werden voorgepubliceerd.
In tegenstelling tot de kuisere reek-
sen bij de concurrenten mocht het
wat sexyer. Die rol was helemaal
weggelegd voor Fanny, de blonde
dochter in strak wit T-shirt en
blauwe jeansbroek, die in elk verhaal
een nieuw vriendje had. Ze is geba-
seerd op alle vrouwen die Merho in-
dertijd hebben afgewezen. En hij
wist vanaf het prille begin dat Fanny
de vedette was en de populariteit
van haar vader zou overvleugelen.
Ze liet al eens een tepeltje zien of
ging compleet naakt in een naakt-
kolonie in DE PILI-PILI PILLEN, hoewel
elk onwelvoeglijk geacht naakt nog
zedig werd afgedekt door strategisch
geplaatste handen, armen, takken
en bladeren. Voor Merho was dit
verhaal een testcase om te zien hoe
ver hij kon gaan... En het mocht lui-
dens de zeer goedmeevallende reac-
ties gerust nog verder.

FANTASIE EN AVONTUUR
Vlaanderen houdt van avonturen-
strips en nog het liefst als er daarbij

II

Nooit verlegen om een knipoogje loodst Merho in bijna elk album
een verwijzing naar populaire cultuur of een of andere kunsttak. In
2012 kwam het tot het boek MUSEUM K en een gelijknamige ten-
toonstelling waarin veel van deze knipogen staan opgelijst met
extra achtergrondinformatie. De knipogen zijn een handelsmerk
geworden naast Merho’s woordspelingen en naamspelletjes waar-
van een ruime selectie eveneens in een boek, KIEKEPEDIA (uit 2008),
werden opgesomd. (voorbeelden: een sliert stripfiguren met
snorren in DE KIEKEBOES 23: DE SNOR VAN KIEKEBOE, Laurel en Hardy in

DE KIEKEBOES 34: DE ZAAK LUK RAAK, John Cleese in DE KIEKE-
BOES 98: VERKEERD VERBONDEN en Hokusai’s grote golf bij
Kanagawa in DE KIEKEBOES 121: DE KANGOEROECLUB)
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kan gelachen worden. Het een sluit
het ander niet uit. In beide domei-
nen voelt Merho zich thuis. Hij
stuurt zijn stripgezin naar alle uit-
hoeken van de wereldbol, tot diep
onder de oceaan in bijvoorbeeld DE

DUIVELSE DRIEHOEK of exotische lan-
den in het westen en het oosten, in
Afrika in bestaande landen (bijvoor-
beeld Namibië in DE HIMBAGODIN) of
fictieve (Boeloe Boeloe in DE DOPS-
TIRAN VAN BOELOE BOELOE). Maar net
zo goed spelen de verhalen zich af in
de ruimte in occasionele sf-verhalen
als het verontrustende DE TRAWANTEN

VAN SPIH en het merkwaardige DE

WERELD VOLGENS KIEKEBOE of in com-
pleet andere, virtuele werelden (in
een klassiek stripverhaal in VROUWEN

KOMEN VAN MARS of in het verleden
in DE HEEREN VAN SCHEURBUYCK).
Aan fantasie geen gebrek. Er duiken
spoken, buitenaardse wezens, haai-
mannen en andere creaturen op en
nochtans behoudt de stripreeks een
zekere naturel en een grote geloof-
waardigheid. Daar zorgt in eerste in-
stantie de hechte familieband van de
Kiekeboes voor. Dàt en het vertel-
talent van Merho.

CABARET
IN STRIPVORM
Een gewaardeerd element in DE KIE-
KEBOES is het grote gevoel voor
humor die de auteur en diens perso-
nages voor de dag leggen. Flauwe
mopjes (waar Marcel huilend bij
schatert) en woordspelingen in de

naamgeving van alle nevenpersona-
ges worden gezwind afgewisseldmet
gevatte, schalkse dialogen en sterke
oneliners, niet gespeend van enige
maatschappijkritiek. Merho’s voor-
liefde voor het vooral Nederlandse
cabaret is daar niet vreemd aan. In
andere gevallen verrast Merho uiter-
mate met gedurfde humor door
strip- en andere conventies helemaal
op zijn kop te zetten, zoals in
ALBUM 26 of AFGELAST WEGENS ZIEKTE,
of waagt hij zich aan een geheel
nieuwe context voor zijn persona-
ges, zoals in DE SIMSTONES.

MODERNISERING
Het albumsucces volgde snel. Aan-
vankelijk werden de albums gedrukt
in een oplage van vijfduizend exem-
plaren. Die oplage klom met de
jaren tot boven de honderdduizend,
de laatste jaren door veranderend
leesgedrag weliswaar enigszins ge-
slonken tot ongeveer negentigdui-
zend exemplaren per nieuw album.
Al die tijd is de stripreeks met zijn
tijdmeegegaan. Niet alleen de keuze
voor de verhaalonderwerpen geeft
een blijk van Merho’s interesse voor
actuele gebeurtenissen en trivia, ook
zijn figuren toetst hij aan (voorbij-
gaande) trends. Konstantinopels bal
met witte stippen is ingewisseld voor
technologische gadgets, Charlotte
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III

Overal ter wereld, en zelfs ver daarbuiten,
in exotische landen of gewoon in de buurt,
beleven de Kiekeboes hun avonturen. De
zorg voor decors is daarom aangewezen.
Effectieve reizen naar het buitenland leve-
ren Merho de nodige plaatjes en indrukken.
(voorbeelden: Caïro in DE KIEKEBOES 4:
DE ONTHOOFDE SFINX, de planetoïde Spih in
DE KIEKEBOES 12: DE TRAWANTEN VAN SPIH,
Gouda in DE KIEKEBOES 61: DE ZES STERREN en
Petra in DE KIEKEBOES 102: DE POTLOODMUMMIE)

Met de komst van Tomboy, een hoertje met ballen, won Merho enige publiciteit en inspiratie voor een aantal verhalen. Haar vriend-
schap met Fanny maakte tevens beste vriendin Alanis jaloers. (uit DE KIEKEBOES 120: JOYO DE EERSTE)



rukte zich meermaals los van het
vrouw aan de haard-syndroom en
Fanny doorliep meerdere stadia van
vrijgevochtenheid, rebellie tot zelfs
feminisme. In het begin gedroeg ze
zich soms als een dom blondje, in
intelligentie overklast door haar jon-
ger broertje. Tegenwoordig is ze een
waar rolmodel voor lezeressen van
alle leeftijden en rijgt ze al lang niet
meer de vriendjes aan elkaar. De Van
der Neffes, de nijdige buren van de
Kiekeboes liet Merho, eigen aan de
huidige maatschappij, scheiden. En
met Tomboy creëerde hij een weer-
kerend nevenpersonage dat een
beetje voor commotie moet zorgen.
Het mulatje komt niet uit een veilig,
warm nest als dat van de Kiekeboes
en komt aan de bak als hoertje.
Alleen op vestimentair gebied bleef

de reeks volgens de geplogenheden
van de klassieke familiestripclichés
steken bij een kleerkast zonder
variatie. Met deel 125 in de reeks,
VROUWEN KOMEN VAN MARS, kwam
daar drastisch verandering in. Voort-
aan wisselen de Kiekeboes per ver-
haal van kledij, ook de grootte van
de albums werd ruimer, de coverlay-
out werd een zoveelste keer gemo-
derniseerd en nog opmerkelijker: de
reeksnaam veranderde in DE KIEKE-
BOES.

VIJFTIG TINTEN KIEKEBOE
DE KIEKEBOES is de best verkopende
stripreeks van Vlaanderen. Sterker
zelfs, DE KIEKEBOES doorstaat al jaren-
lang moeiteloos alle concurrentie
met fenomenen als HARRY POTTER,
MILLENNIUM, de VIJFTIG TINTEN-trilogie
en de sliert kookboeken van onder
meer Piet Huysentruyt.
Tot twee keer toe is er geprobeerd
om extra garen te spinnen uit dat
succes door een filmversie te maken.

In 1992 werd HET WITTE BLOED be-
hoorlijk trouw verfilmd , met dialo-
gen die gewoon niet klinken als ze
effectief worden uitgesproken. Een
ingekorte versie werd als bonusdvd
meegegeven met DE KIEKEBOES 99:
MONA, DEMUSICAL. Een voorafgaande
casting was bedoeld voor een tv-
serie, maar dat kwam er dus niet
van. In 2000 distantieerde Merho
zich van MISSTOESTANDEN dat uitein-
delijk een flop werd. Van het album
BAAS BOVEN BAAS maakte Studio 100
in 2007 een theatershow.
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19: GEEEEEF ACHT!
Nr. 176 De Grenzeloze Top 500 (2012)
26: ALBUM 26
Nr. 49 BelgenTop 100
Nr. 185 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 72 in 2012)
36: HETWITTE BLOED
Nr. 372 De Grenzeloze Top 500 (2012)
50: AFGELAST WEGENS ZIEKTE
Nr. 428 De Grenzeloze Top 500 (2012)
86: MISSTOESTANDEN

Nr. 435 De Grenzeloze Top 500 (2012)
106: VROLIJKE VROLIJKE VRIENDEN
Nr. 348 De Grenzeloze Top 500

PIET PIENTER EN BERT
BIBBER: Komische avonturen-

reeks waarvan het avontuur is
ondergeschikt aan de humor.

De vele taalgrapjes vind je ook in
DE KIEKEBOES • NERO: Traditioneel sa-
mengesteld gezin met een knappe kop

als zoon en een overvloed aan
actuele knipoogjes • TITS:
Voortzetting van PATS waar-
voor Merho zowel tekst als
tekeningen leverde.

IV
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TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

Poseren als babe zit Fanny in het bloed. Dat demonstreerde ze bijvoorbeeld in DE KIEKEBOES 37: JEANNE DARM, om het drankje Dromedaris te promoten. De populariteit van
het stripfiguurtje ontging het Vlaamse weekblad P-MAGAZINE niet. In 2003 sierde ze als allereerste stripfiguurtje de cover en bijhorende poster. Dat kunstje herhaalde ze
twee keer in 2007 en 2008. Ook nog in 2007 zat er een poster meegeniet waarbij je kon krabben op haar bikini. Bij slechts vijftig gelukkigen droeg ze onder de krablaag
géén bikini. Ze poseerde tevens gewillig voor een verjaardagskalender, diverse merchandising en voor de hoofding van de laatste papieren nieuwsbrieven van DE STRIPSPECIAALZAAK. Die illustratie werd later
gerecupereerd voor een cover van de door lezers samengestelde top 50 met aantrekkelijkste stripheldinnen waar ze op plaats 4 eindigde na Roodhaar, Franka en Natasja.

Doorheen de jaren vermenigvuldigden de luxe-edities met
originele extra’s, speciale uitgaven, reclamestrips en
thematische bundelingen met puzzels en spelletjes zich. Enkel
populaire stripreeksen genieten zo’n voorkeursbehandeling.

Qua ‘vampgehalte’ moet Fanny toch nog haar meerdere
erkennen in de regelmatig in de reeks terugkerende Mona.
Zelfs als vampier, gebeten om haar tanden in Marcel te
zetten, en als moeder van een bijtgraag Vladje blijft ze
eeuwig sexy. (uit DE KIEKEBOES 36: HET WITTE BLOED)


