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BEDREIGING:

Wiebeling

Kwabbernoot en Wiebeling zijn elkaars

neven en elkaars tegenpool. De een is blond

en vlot, de ander zwartharig en heeft een

fijn snorretje. De eerste is een vrolijk

personage dat een schoolvoorbeeld is van

eerlijkheid en trouw. De tweede is de

incarnatie van het zwarte schaap van de

familie, altijd in om een slag te slaan.

Wiebeling dient als tegenwicht voor de

brave Robbedoes en Kwabbernoot.

Wiebeling maakt zijn opwachting in deel 4,

ROBBEDOES EN DE ERFGENAMEN. Samen met

Kwabbernoot verneemt hij bij notaris Bitsig

(ook Mordicus genoemd) het heengaan van

hun oom. De erfenis gaat naar degene die

drie heldendaden verricht onder strikte

voorwaarden: een apparaat uitvinden dat

nieuw, origineel en van algemeen belang is,

zich klasseren bij de beste zes bij een

autowedstrijd en in de jungle van Palombië

een levende Marsupilami vangen om aan

een dierentuin te schenken. Van bij het

begin toont Wiebeling zijn slechte natuur.

Hij kopieert schaamteloos Kwabbernoots

idee voor een uitvinding (de Kwabber-

hefschroef) en hij probeert de autowedstrijd

te saboteren voordat hij zich gewonnen

heeft tijdens de derde opdracht, zelfs tot

berouw komt en aan de erfenis verzaakt.

Wiebeling had kunnen doorgaan voor een

tot inkeer gekomen bedrieger. In deel 7, DE

DICTATOR EN DE PADDESTOEL, blijkt dat hij ter

plaatse bleef hangen in Palombië. Hij vond

zichzelf opnieuw uit als generaal Zantas en

greep er de macht. Zijn groteske daden (en

vooral zijn potsierlijke speech)als dictator

doen denken aan het personage Hynkel uit

THE GREAT DICTATOR van Charlie Chaplin (op

zich een parodie op Adolf Hitler). Het

metaalsmeltende middeltje Metomol van de

graaf van Rommelgemmaakt een einde aan

zijn heerschappij. In het daaropvolgende

PAS OP, KWABBERNOOT! is hij op wraak belust

en wil Kwabbernoot te schande maken.

Daarna verdwijnt hij uit circulatie tot het

einde van het Zwendel-tweeluik DE

SCHADUW VAN Z (deel 16) als rechterhand

van Zwendel. Ook uit verhalen door andere

auteurs dan André Franquin, in TORA TORAPA

(deel 23) en ROBBEDOES IN MOSKOU (deel

42) valt zijn trieste parcours samen te

vatten: hoe hoger hij klimt op de ladder van

de slechtheid, hoe belachelijker hij zich

maakt en telkens jammerlijk faalt. En toch

blijft hij een oneerlijk, pretentieus, ijdel,

verraderlijk, bedrieglijk en afgunstig figuur.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 31

(Christophe Quillien, bewerkt door David Steenhuyse)

... Maar je ziet me en
hoort me... Weet dus dat
je VOOR ALTIJD zo blijft!
Mijn wraak is zoet, hè?!”
Wiebeling denkt dat hij Robbedoes heeft verlamd met de
Zwendelgolf en leest hem de levieten.
(UIT ROBBEDOES EN KWABBERNOOT 16: DE SCHADUW VAN Z)

(UIT ROBBEDOES EN KWABBERNOOT 7: DE DICTATOR EN DE PADDESTOEL)


