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BEDREIGING:

Nummer 17

Toen Willy Vandersteen begin jaren 1970

de personages Robert Macaire en Bertrand

(uit Benjamin Antiers toneelstuk L’AUBERGE

DES ADRETS) naar zijn hand zette, creëerde

hij en passant ook een waardige tegenstan-

der voor het olijke landlopersduo. Nummer

17 (zijn echte naam wordt niet prijsgege-

ven) is het typevoorbeeld van de plichtsge-

trouwe flik: hij doet alles volgens het boekje

en bijt zich als een pitbull in elke case vast.

Al in het allereerste album, MYSTERIE OP

ROZENDAEL, komt de speurder via de grote

poort binnen en probeert hij Robert en

Bertrand het leven zuur te maken. Te veel in

de weg lopen mag hij dan ook weer niet

aangezien elk verhaal in een dertigtal

pagina’s afgerond moet worden.

Vandersteen is in het begin nog wat zoe-

kende naar een definitieve versie van het

personage. Pas vanaf album 4, DE LEVENDE

BRUG, zien we Nummer 17 in zijn karakte-

ristieke vorm en doen naast de spillebeen-

tjes, de trenchcoat en de zwarte bolhoed

ook de uitpuilende kikkerogen hun intrede.

Dat de geheimagent de Schurken- &

Feeksentop 50 haalt, heeft waarschijnlijk

vooral met deze niet al te flatteuze portret-

tering te maken. Op zich is Nummer 17

namelijk een degelijke kerel, voor wie een

bevel heilig is, maar die niet over lijken gaat

om zijn doel te bereiken. Er is dan ook een

groeiend wederzijds respect tussen de

vagebonden en de speurder. Bovendien

aarzelen de mannen niet om hun persoon-

lijke vete naar de achtergrond te schuiven

als er een hoger doel na te streven valt.

Als Ron Van Riet en Marck Meul vanaf

1984 de reeks overnemen, wint de reeks

niet alleen aan sérieux, maar krijgt het

personage ook wat meer body. Door de

intrede van superschurk en gemeenschap-

pelijke vijand Leonardo (nummer 142 in de

top) zien we Robert, Bertrand én Nummer

17 meer en meer aan dezelfde kant van de

barricades staan en verandert de hardnek-

kige tegenstander in een bondgenoot.

Nummer 17: een naamloze nemesis met

het hart op de juiste plaats...

Robert en Bertrand...
Nummer 17 zal jullie
blijven achtervolgen tot
het einde der tijden!”
Nummer 17, net bevrijd uit een ton,
spreekt profetische woorden uit.
(UIT ROBERT EN BERTRAND 1: MYSTERIE OP ROZENDAEL)

(UIT ROBERT EN BERTRAND 37: DE GEHEIMEN VAN DE MONT BLANC)
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