
EERSTE OPTREDEN: DE KIEKEBOES 51: MET DE FRANSE SLAG (1991, EERSTE DRUK BIJ STANDAARD UITGEVERIJ) • GECREËERD DOOR: MERHO

BEDREIGING:

Dédé
la Canaille

Dédé la Canaille oftewel Dédé het schorem,

de ploert, het schoelje of het geboefte in ‘t

schoon Vlaams. Echte naam: Dédé Jeuné.

Met zijn kompaan Petit Robert krijgt hij een

auto-ongeluk in het gebergte van Zuid-

Frankrijk in het album MET DE FRANSE SLAG

(deel 51). Ze zijn met de buit van een

bankoverval op de vlucht. Ze belanden op

een door Marcel Kiekeboe gekocht

boerderijtje waar ze het gezin gijzelen. Om

zich verstaanbaar te maken drukt hij zich

systematisch uit in twee talen, maar toch

vooral in het Nederlands met al eens een

“compris?” erachteraan geflikkerd, handig

voor lezers die het Frans onmachtig zijn.

Door toedoen van de Kiekeboes wordt de

gangster opgepakt.

Uit de proloog van het daaropvolgende

album, DE WRAAK VAN DÉDÉ, leren we dat hij

voor de rechter is gedaagd. Marcel voert het

hoge woord als kroongetuige, de enige die

überhaupt durft te getuigen. Op het verdict

levenslange opsluiting veert Marcel recht en

suggereert de rechter: “Doe er wat mij

betreft nog maar een paar dagen bij, meneer

de rechter”. Maar ook Dédé dient Marcel van

antwoord terwijl hij wordt weggeleid:

“Luister goed, jij! Als ik ooit vrij kom, dan zal

ik je weten te vinden. En dat zal niet je beste

dag zijn!” En ja hoor, Dédé weet te

ontsnappen en is vanaf dan gebrand op het

nemen van wraak. Voor het vereffenen van

die openstaande rekening moet alles wijken,

inclusief een “leuk spelletje dat we met ons

tweetjes kunnen doen” met zijn lief Ellen

Boog die in haar schattig négligé niet laat

raden welk spelletje ze bedoelt. Een keer

Dédé zijn kans kan grijpen om zijn wraak uit

te oefenen, beweert hij dat hij de kwaadste

nog niet is. Het plezierig einde dat hij voor

Marcel en zijn eveneens gevangen genomen

dochter Fanny heeft gepland, is hen dood te

laten lachen... door een geit aan hun voeten

te laten likken!

In DE KIEKEBOES 65: DE COMEBACK VAN DÉDÉ

telt opnieuw één doel. Maar deze keer wil

Dédé rustig nadenken hoe hij Marcel uit de

weg zal ruimen want “het moet een

langzame, pijnlijke dood worden!” Meneer is

de kwaadste wèl! Deze keer kleeft hij Marcel

met superlijm vast op het zadel van zijn fiets

en duwt hem het kanaal in. Als de lijm lost in

het water zal het op een ongeluk lijken. The

perfect crime. Maar dat is buiten Marcels

familie gerekend.

In deel 85, IN HET SPOOR VAN DÉDÉ, is hij

ondertussen vergeten waarom hij het heeft

gemunt op Marcel, maar in elk geval moet

hij eraan. Zo verbeten is-ie wel. Ook in het

feestelijke album 100, 99 PLUS, maakt het

waarom niet meer uit en is hij nijdiger dan

ooit.

In twee van de acht verhalen waarin

Marcels aartsvijand Dédé voorkomt, zit hij

opgescheept met Balthazar, dat andere

criminele mastermind.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 32

(David Steenhuyse)

Marcel Kiekeboe! O, wat
zou ik die vent met een
sadistisch genoegen de
nek omdraaien!
Al weet ik na al die tijd
niet meer precies
waarom...”
Dédés rancune is immens, maar zijn blinde wraakzucht
verdong de feitelijke oorzaak voor die wraak.
(UIT DE KIEKEBOES 100: 99 PLUS)

(UIT DE KIEKEBOES 52: DE WRAAK VAN DÉDÉ)


