
70 stroken in 70 dagen



Op 19 december 1945 verscheen de
aankondigingsstrook van het aller-
eerste verhaal van SUSKE ENWISKE in de
krant. Op www.stripspeciaalzaak.be
telden we zeventig jaar later dagelijks
af naar 19 december 2015 via zeventig
stroken uit even veel verhalen van
SUSKE EN WISKE. Al deze stroken zijn nu
ook verzameld in deze pdf.

Onze persoonlijke selectie toonde in
zeventig stroken de uiteenlopende
schakering van wat de serie zo sterk
maakt aan. Of we vonden het gewoon
memorabele momenten omwille van
de humor, het drama, de emoties, de
spanning of een ander facet dat de
reeks al zeventig jaar mee zijn glans
geeft.

Voor de verhalen van Willy Vander-
steen kozen we voor de eerste, onge-
kleurde publicaties in plaats van de
door Studio Vandersteen hertekende
versies.

Samengesteld door David Steenhuyse
en Niels van der Made.
Met dank aan Jan Bex, Peter D'Herdt,WimDe Troyer,
Mario Stabel en Wouter Porteman.

De Stripspeciaalzaak © 2015 ©
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Een bijna-verdrinking en een omver gelopen palmboom door
Wiskes toedoen. Aangename kennismaking! Het vinnige
baasje Suske houdt er wel een vriendschap voor het leven aan
over met Wiske. De rollen zijn meteen uitgezet: Wiske draagt
de broek, ze is manipulatief en weet hoe ze Suske moet
bespelen. En Suske luistert. In de loop van de verhalen verliest
de voor vrijheid vechtende jongen op het eiland Amoras steeds

meer bravoure. En zeggen dat hij in dit verhaal nogmetWiske
in de koffer dook!... Heus waar, de twee raken door Jef Blaas-
kop opgesloten in een houten kist. Op het einde kust Suske
zijn nieuwe maatje vol op de mond nadat hij dagenlang op
een verlaten eilandje verbleef. Pure vriendschap, of toch een
beetje meer?

Uit: Op het Eiland Amoras (1945)1

"Die vent is gek!" merktWiske op. En later in het verhaal: "Dat
ziet er weer een aanwinst uit!" nadat die gekke meneer zich
aan de vriendjes (en de lezers) voorstelt. Lambik wordt een
blijvertje en kaapt regelmatig de hoofdrol weg. Voor een

dwaze uitspraakmeer of minder is hij niet verlegen, zoals zijn
bewering dat hij wacht op de tram. Dat doet hij in een holle
wilgenboom in een dennebosje. Discreet is de "loodgieter
detectief" ook al niet.

Uit: De Sprietatoom (1946)2
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Twaalf uur, spokenuur. En poef, daar zitten ineens drie rare
snuiters rond een tafeltje: Lange Wapper, de Zwarte Madam
en Kludde. Enkel de met een Frans accent sprekende Zwarte
Madam is een creatie vanWilly Vandersteen, de andere twee
zijn lokale folklorefiguren. De langbenige Lange Wapper is
een legendarische reus uit de Antwerpse volkscultuur, over de
watergeest Kludde (met vissenstaart) werden vooral in de

Scheldestreek en rond Dendermonde verhalen verteld.
Vandersteenmaakte van dit verhaal een stedentrip want onze
vrienden zijn terug te vinden in Antwerpen, Brugge, Kortrijk,
Gent, Brussel, Dendermonde en ook in het Nederlandse Breda.
Bezoekjes aan steden zijn in latere albumswel eens commer-
cieel ingegeven.

Uit: De Zwarte Madam (1947)3

Hoe vertel je een kind dat een naaste is omgekomen?Met een
vergelijking die het kind kan begrijpen. Voor Willy Vander-
steen biedt het tegelijk een moment om stil te staan bij de
risico's die mijnwerkers ondernamen om steenkool te delven
voor het dagelijks comfort van de mensen. Wiske kan niet
goed volgen want thuis stoken ze met mazout. De ploegbaas
van de bravemijnwerker legt het vervolgensminder omfloerst

uit: "Lambik is ontploft! In wel duizend stukskes!" Het kan ook
minder brutaal: "Allee... ja... allee, misschien maar in vijfhon-
derd stukjes!" Het kan de uitbarsting vanWiskes verdriet niet
temperen. Behalve humor, spanning en toenmalige actuele
knipoogjes met scherpe commentaren om de krantenlezers te
entertainen, moesten ze ook kunnen meeleven met fictieve
personage van papier.

Uit: De Bokkenrijders (1948)4
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In het œuvre van Willy Vandersteen wemelt het zodanig van
de gemaskerde onbekenden dat het nochtans gevarieerde
aanbod in een carnavalswinkel er niets bij is. Niets makkelij-
ker om mysterie op te wekken en de lezer laten gissen naar
wie er achter het masker schuilt, toch? In BIBBERGOUD kijkt
Lambik nog geen klein beetje op van deware "eenzelvigheid"
van de gemaskerde sachem, de aanvoerder van de Flatfeets.

Maar Vandersteen speelt een spelletje met de lezer. Niet
alleen krijgen we zelf het gezicht niet te zien, de enige die het
wel weet, Lambik, lukt het maar niet om het aan de anderen te
vertellen. Er komt telkens wat tussen. Hij volgt ook het bevel
van de gemaskerde om het niet aan de lezers van de kranten
DE STANDAARD en HET NIEUWSBLAD te zeggen.

Uit: Bibbergoud (1949)5

In 1948, amper het derde jaar na de creatie van SUSKE ENWISKE,
gooide Willy Vandersteen het over een andere boeg voor het
stripweekblad KUIFJE. Op vraag van artistiek directeur Hergé
(de auteur van KUIFJE) kieperde hij het volkse karakter over-
boord en maakte van de figuren burgerlijke en meer gesofis-
ticeerde personages. Een stilistische ingreep was er niet
alleen voor de zorgvuldige uitwerking van de decors en de

intriges, maar des te meer voor Wiskes kapsel. Voortaan, en
alleen voor de verhalen die in Kuifje verschenen, droegWiske
lang haarmet krulletjes. Op de laatste pagina, in het weekblad
verschenen in 1950, bevestigt haar nieuwe kapsel dat het hele
avontuur, dat zich afspeelt in 1565, geen droom was. Tegen-
woordig tekent Luc Morjaeu Wiske af en toe met haar krulle-
tjes van weleer.

Uit: Het Spaanse Spook (1948-1950)6
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De bij meester Holzmaai als beeldsnijder in opleiding zijnde
Suske zit er triest bij. Hij had schoon genoeg van het leventje
op het kasteel van de Ringelingers die teren op de geïnde
belastingen van de stedelingen om de Ringelingschat te
voeden. "Ik ben te fier om van het werk van anderen te leven!
Ik ga in de stad werk zoeken... Arbeid is mijn leven... en ik zal
het mijne tot de schat bijgedragen hebben!" Als voormalig

beeldsnijder in de leer bij zijn vader kon Willy Vandersteen
de vaderlijke raad niet beter uiten dan via meester Holzmaai:
"Schep schoonheid... Dat is leven!!" En vervolgens: "Laat ze
pronken en roddelen en houd van uw werk! De liefde voor de
arbeid zal u gelukkig maken!"... Vandersteen ten voeten uit,
als creatief en sociaal meevoelend mens die toen nog zijn
eigen boontjes moest doppen.

Uit: De Ringelingschat (1951)7

Lambik is impulsief, koppig, best dom, soms egoïstisch en hij
heeft een immense dunk van zichzelf. Maar hij heeft ook het
hart op de juiste plaats zitten. Als clochard in Parijs schenkt
hij zijn maaltijd, die hij met zijn laatste centen kocht, aan het
blinde meisje Marianne. Zij is ook tot de bedelstaf veroor-
deeld. Zo'n blind schaap dat niet kan zien, dat kan Lambik niet
zien, dus gebruikt hij zijn magische engelenbeeldje om

Mariannes zicht terug te geven. Zo simpel werkt dat niet.
De laatste hoop die Lambik aan Marianneke gaf in één klap
versplinterd. Maar Gods (en Vandersteens) wegen zijn
ondoorgrondelijk, uit onverwachtse hoek komt er toch een
oplossing. Situatie, actie, reactie en verrassing met een dosis
Schmalz in drie prentjes.

Uit: De Sterrenplukkers (1952)8
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Met Sprotje (uit DE STIERENTEMMER, 1950) en Philippeke van
Witthem (uit DE SCHAT VAN BEERSEL, 1952-1953) creëerdeWilly
Vandersteen kort tevoren twee amusante kleuters. Het grote
kind Jeromwas aanvankelijk een ander paar mouwen. Eerder
in het verhaal stelt hij zich voor als: "... ben geheim wapen...
kom allemaal doodslagen..." Jerommeke, zoals hij zichzelf
noemt, speelt vervolgensmaar wat graag zijn brute kracht uit,

maar een eierdopje vol anijs maakt hem tam. Schanulleke ook.
Wiske ontsnaptmaar net van een dodelijke vuistslag of Jeroms
oog valt op haar lappenpopje. Hij gaat ermee aan de haal om
er papa voor te spelen. De (vooral vrouwelijke) krantenlezers
van toen smolten. Het kind in Jerom vervloog gaandeweg, wat
van hem meer en meer een vervelend hoofdpersonage
maakte.

Uit: De Dolle Musketiers (1952-1953)9

Als kersvers hoofdman van de Pretoriaanse wacht krijgt
Lambik een Romeinse villa toegewezen waar hij eerst baadt
"zoals het een Romeins burger past". Willy Vandersteen gaf
historische gebruiken weer door Lambik een stoombad te
laten nemenwaarop hij het zweet afkrabt met een strigilis en
waarna een koude afspoeling volgt. Een frisse zwembeurt in

volle melk is het volgende punt op het programma. En Lambik
geeft van katoen. In die mate zelfs dat hij de melk tot boter
slaat. Dat is danminder historisch... maar hoe vaak hebbenwe
zelf al in het zwembad krachtig baantjes gezwommen en ons
afgevraagd of het ons zou lukken boter te karnenmochten we
in volle melk zwemmen?

Uit: Het Geheim van de Gladiatoren (1953-1954)10
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Wanneer Jerom door een bijziend oud vrouwtje wordt ge-
vraagd om een schoon gedichtje op te zeggen, steekt de on-
dertusen toch al met overhemd geklede en enige educatie
behepte brute kracht van wal: "... Pruimenboom... Jantje zag
pruimen hangen... eieren zo groot... Wou plukken... Was braaf...
kreeg hoed vol..." oftewel DE PRUIMENBOOM vanHieronymus van

Alphen (1746-1803) in telegramstijl. Waarommakkelijk als het
nog makkelijker kan? Het oude vrouwtje dankt Jerommeke,
die ze tevoren nog op haar schoot had zitten, hartelijk voor
zijn mini-opvoering: "Bravo! Bravo! Mijn bazeke! Dat is nu
eens schoon, zie! Allee, gaat nu maar, zulle!"

Uit: De IJzeren Schelvis (1954-1955)11

Willy Vandersteen, de wereldverbeteraar. Af en toe ligt het
moraliserend toontje er zodanig dik op dat hij met niet mis te
verstane, christelijke boodschappen komt als "Bemint elkan-
der!" Dat doet hij in dit geval bij monde van professor Barabas
die de aardbewoners een gemeenschappelijke vijand gaf van
zogezegd buitenaardse afkomst. Barabasmoet een onmetelijk

fortuin uitgegeven hebben om zijn robotleger, basis, machines
en toestellen te bouwen om "de schoonste en edelste bood-
schap, die ooit tot de mensheid is gericht" (uitsluitend in het
Nederlands echter) aan de wereld kond te doen. Hij krijgt er
nog een Nobelprijs voor Goede Bedoelingen voor.

Uit: De Snorrende Snor (1956-1957)12
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En ineens, midden in een lopend verhaal, begint elk woord
met de letter V. Virtuoos Vandersteen houdt het twee stroken
vol zonder een steek te laten vallen. Tante Sidonia kan enkel
besluiten: "Verdorie! Voorzeker Vdag van valsaarden" waarop
het verhaal vervolgt zonder verdere veronderstellingen over
het waarom van Vandersteens V-virus. Vandersteen spelde al

wel eens eenwoord verkeerd en hij zondigde af en toe onvrij-
willig tegen de dt-regels, maar creatief omgaan met taal
gebeurde bij hem ook veelvuldig via woordspelingen,
dialogen in rijmvorm en net zo goed het uitspelen van dialect-
woorden voordat hij zijn personages in het Algemeen Neder-
lands liet spreken.

Uit: De Geverniste Zeerovers (1957-1958)13

In de voorbije verhalen doken een paar mooiemadammen op:
de Japanse prinses Sholofly in DE STEMMENROVER (1957) en kas-
teelvrouwe Anne-Marie Van Zwollem in HET SPREKENDE TESTA-
MENT (1957). In DE DUISTERE DIAMANT komt daar Alwina bij, de
gastvrouw van de Ganzenhoeve met mysterieuze krachten.
Maar wat vermogen al die ranke dames tegen het pittige ka-

rakter van ons allerWiskemet haar eierkopke en rode strik in
het haar? Het geheim van haar kapsel wordt in dit verhaal ont-
huld. Terwijl ze haar stekelhaar weer vastbindt, drukt ze met
priemende blik haar hoop uit dat "iedereen zo lief zal zijn van
niets aan Suske te zeggen!"

Uit: De Duistere Diamant (1958)14
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Naar verluidt zijn paarden het moeilijkst om te tekenen voor
striptekenaars. Paarden en fietsen. Een paard op een fiets
ware pas een uitdaging. Of een fiets op een paard. Maar wat
dacht je van een paard dat als een ballerina kan dansen? Geen
nijlpaarden met tutu's zoals in Walt Disney's FANTASIA, maar
eenmet goud beschilderd paard. Omdat de Azteken nog nooit
een paard hebben gezien, leek het de Spaanse veroveraar

Cortez een goed idee indruk te maken op de Azteekse keizer
met het verguld cicuspaard Pepita. Lambik doet mee aan de
opvoering met een beetje hulp van Pepita voor de grote
spreidstand. Op het eind van het verhaal vragen Lambik, Suske
enWiskemet enige bekommernis aan tekenaarWilly Vander-
steen wat er met Pepita zal gebeuren. Het paard liet ook bij
onze vrienden een indruk na.

Uit: Het Gouden Paard (1958-1959)15

Een met radioactiviteit bestraalde professor Barabas die vlug
zal sterven, genezende capsules die in een race tegen de klok
moeten opgespoord worden op diverse locaties in het Verre
Oosten, Snoeffel en Gaffel die dat willen beletten, de ene na de
andere van onze vrienden die eveneens besmet raken. Wiske
ziet in dat haar laatste uren geslagen zijn en leert Suske alvast
hoe hij Schanulleke moet verzorgen. Maar "ze zullen u wel

een ander Wiske tekenen". De helden krijgen met nog geen
klein beetje spanning te maken waar heel wat emotie bij ge-
paard gaat. Op de koop toe moet Suske op zijn eentje een
vliegtuig — van KLM, daar is de reclame in dit verhaal wel
duidelijk over — van vijftig ton ijzer en staal vanop vijfdui-
zend meter veilig op de grond zien te krijgen. Sssspannend!

Uit: De Gouden Cirke (1960)16
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Lambik rijdt een straathond van de weg en Wiske ontfermt
zich over het mormel. De treurende, zorgzame Wiske met
Tobias op haar schoot heeft wat weg vanMichelangelo's PIETÀ,
het beroemdemarmeren beeldhouwwerk vanMaria met haar
dode zoon Jezus op haar schoot, te bezichtigen in de Sint-

Pietersbasiliek in Rome. Met Wiske schiet Tobias van in het
begin zeer goed op, met Lambik wil het integendeel niet zo
lukken. Het hele verhaal is een oefening in opoffering waarbij
nog meer traantjes vloeien.

Uit: Het Hondenparadijs (1961-1962)17

De zenuwtoevallen van tante Sidonia zijn legendarisch en
komen op een andere keer nog wel aan bod. En het zit in de
familie want ookWiske verliest al eens alle kalmte, vooral als
niemand haar gelooft. In dit verhaal geeft ze regelmatig uiting
aan haar frustratie door te roepen en te tieren, op te springen
en Suske een pot met planten op zijn hoofd te kieperen.

Wanneer ze zichzelf helemaal niet meer in de hand heeft,
buitelt ze haar lichaam in het rond om plotsklaps stijf van de
zenuwen onbeweeglijk te blijven. "Als een bevroren stoof-
haak", constateert Suske, dieWiske danmaar tegen eenmuur
plaatst. Maar Wiskes stuiptrekkingen zijn nog niets vergele-
ken met de capriolen van een ander figuur...

Uit: De Kaartendans (1962)18
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Over zenuwlijders gesproken, wat dacht je van Krimson, de
schurk die dreigboodschappen ondertekent met "Dr Krimson,
meester-misdadiger"? Deze zenuwzieke vent is verslaafd aan
allerhande pillen die zijn butler Achiel op heel wat creatieve
manieren aan hem toedient als zijn meester weer ten proois is
gevallen aan een aanval. Via een katapult bijvoorbeeld.
Meestal gaat het om kalmeringsmiddelen, anderzijds om

pepmiddelen. Krimson put zodanig veel kracht uit zijn pillen
dat hij 's nachts als een wrak aanbelt bij een apotheker die de
"pillenslikkende maniak" pillen toedient door ze recht in
Krimsons keelgat vanop de eerste verdieping te laten vallen.
Krimson had een erfdeel over voor gelijk welke pillen. Zonder
zijn pilletjes lukt het hem ook niet om professor Barabas de
doodssteek toe te dienen. Nog dat geluk.

Uit: Het Rijmende Paard (1962-1963)19

Lap, 't is naar de kloten. Om de dubbele uitvoering van albums
voor de Vlaamse en Nederlandse markt af te voeren, besloot
Willy Vandersteen om zijn personages voortaan "beschaafd
Nederlands" te laten spreken. Dat deed de commercieel in-
zichtrijke stripmaker op vraag van de uitgeverij bij monde van
tante Sidonie die voortaan Sidonia wil genoemd worden.

Weg zijn de sappige uitdrukkingen in het Antwerps of in
andere Vlaamse dialecten. De taalzuiveringsactie hielp wel
mee om de verdere opmars van de reeks in Nederland te
bestendigen. Tegenwoordig is SUSKE ENWISKE nog altijd de best
verkochte stripreeks bij onze noorderburen.

Uit: De Nerveuze Nerviërs (1963-1964)20
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JAMES BOND en ook wel het boek dat de latere inspiratie bood
voor de film THE PLANET OF THE APES, met die op het eerste zicht
niet met elkaar te rijmen fictiewerken knoopte Willy Vander-
steen een eigen verhaal vol actie, sensatie, drama en humor
aan elkaar. Lambik waant zich helemaal James Bond,
"Agent 00 Grote 7", om de werelddominerende apen te

bestrijden. InMonaco gaat hij undercover... als babymet Jerom
als student babysitter. Er is toch nog één aap zo slim om arg-
waan te hebben door Lambiks volledig gebit en snor... Een
snor, jawel. Tegenwoordig wordt er nog altijd getwijfeld of het
fijne zwarte streepje onder Lambiks neus effectief een snor is
of gewoon de slagschaduw van zijn neus.

Uit: De Apenkermis (1965)21

Uit de Vlaamse folklore stamt de omschrijving Dulle Griet als
omschrijving voor een helleveeg, eenmanwijf. Pieter Bruegel,
Willy Vandersteens lievelingsschilder, maakte daar een perso-
nage van in een hels tafereel voor een schilderij uit 1561 als
symbool van de oorlogswaanzin. Omdat de Vietnamoorlog nog
lang niet was gedaan toen dit verhaal in de kranten liep,

verwees Vandersteen er diverse malen naar om er zijn onge-
noegen over te uiten. Het felst deed hij dat op het einde waar
hij een Vietnamees meisje met lappenpopje in een bommen-
regen plaatst. Voor een keer geen vrolijk knipoogje vanWiske
in het traditionele eindplaatje. Ze sluit met haar handen
beschaamd haar beide ogen.

Uit: De Dulle Griet (1965)22
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Dadadadadada... BATMAAAN! Dit hele verhaal is een parodie
op de campy tv-reeks BATMAN waarvan in 1966 tot 1968
honderdtwintig afleveringen werden opgenomen. Willy
Vandersteen haaldewerkelijk alle symbolen en vaste elemen-
ten uit de tv-reeks voor een Batman op zijn Vlaams, over een
gepensioneerdewattman (een tramconducteur) die ten strijde

trekt tegen een verzamelaar van oude tramstellen. Vander-
steen gebruikte een eigen versie van het kenwijsje uit de
tv-reeks, de malle pakjes tot de opzichtige onomatopeeën als
"ZWONK" en "SMAK!" toe die in de tv-reeks op de kijkers
werden afgevuurd tijdens gevechten van Batman en Robin
tegen hun tegenstanders. BATMAAAN!

Uit: Wattman (1966-1967)23

Op vraag van de Internationale Bouworde trekken onze vrien-
den naar een eiland voor de Afrikaanse kust om er een pas
ontdekte volksstam te helpen. Ze werden al gekoloniseerd en
prompt weer onafhankelijk verklaard "omdat er niets mee aan
te vangen is. Ze zijn achterlijk en vechten onder elkaar."
Lachen met arme, domme, luie, dwaze negertjes, kannibalen
op de koop toe, is hier niet aan de orde want het zijn geen

zwarten, ze zijn immers blauwhuidig. Dus om te kunnen
lachen met arme, domme, luie, dwaze en toch maar fictieve
Blippies kon Willy Vandersteen met gerust gemoed een
arsenaal aan grappen presenteren. Hele pagina's lang en elke
keer er een Blippie in beeld komt, is het lachen geblazen met
de oneliners die ze uitkramen.

Uit: De Gramme Huurling (1967-1968)24
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Lukt het tante Sidonia eindelijk om een man aan de haak te
slaan die ook nog eensmet haar wil trouwen en dan komt 'the
hand of God' tussenbeide. God is in dit geval Willy Vander-
steen, de geestelijke vader van de stripreeks. Met één veeg
van zijn gom gaat hij over Sidonia in haar bruidsjurk. In
dezelfde flukse beweging veegt hij ook de inkting en de

inkleuring weg, wat een magische gom! De boodschap is
duidelijk: strippersonages trouwen niet. Enerzijds wilde
Vandersteen haar voor één keer overgelukkig maken door
haar verzuchtingen in te lossen, anderzijds kan hij haar echt
nog niet missen "en dus komt er van een huwelijk niets
terecht". Het was allemaal maar een droom.

Uit: De Briesende Bruid (1968-1969)25

"Uitgestoten door de consumptiemaatschappij om een koffie-
pot!" concludeert Lambik nadat een taxichauffeur tegen een
lantaarnpaal reed omdat hij Teut hoorde praten op de achter-
bank. Teut is een tot leven gekomen, pratende koffiepotmet een
scherpe eigenmening. "Onder het kapitalismebuit de enemens
de andere uit... Onder het communisme is het net andersom!" is
een van zijn politieke uitlatingen. Beide onbegrepen verschop-

pelingen sluiten een hechte vriendschap. Die komt onder stoom
wanneer er een vrouw tussen hen in komt te staan. Soline is
een fraaie theepot: "Italiaans model. Twee oren.... Porselein..."
Maar ze loopt van haar nieuwe vrijerwegwanneer ze denkt dat
zij de oorzaak is van een ruzie tussen de twee vrienden. Het ver-
haal eindigt met de onthulling van Teuts schat, de boodschap:
"De enige wijze om een vriend te hebben is er een te zijn".

Uit: De Charmante Koffiepot (1969-1970)26
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Ze verroeren geen vin en behalve hun gebeitelde expressie of
een traantje vertonen ze geen enkele emotie. En toch lopen
de bronzen beelden van een naamloos herderinnetje en de
dichtende aristocraat Amadeusmet de hoofdrol weg. Ze druk-
ken onze vrienden in een nevenintrige. Omdat de beeldenmet
hun ruggen naar elkaar zijn gericht, kunnen ze elkaar niet zien
in het parkje waar ze staan opgesteld. Alleen door hun

gesprekken ontspint er een "bronzen vrijage", zoalsWiske het
noemt. Na veel nadenken schenkt Amadeus het herderinnetje
de naamMira. "Een seconde langwordt het lieve paar een blik
van elkander gegund"wanneer door een ontploffing het hoofd
van Mira langs Amadeus passeert. Gelukkig is er een happy
end voorzien als beide beelden omgesmolten worden in een
ander beeld, dat van Cupido, god van de liefde.

Uit: Het Brommende Brons (1971)27

"Heb op mezelf geschoten. Kan mezelf niet meer zien. Wat is
er vanmij na al die jaren geworden? Ben hetzelfde Jerommeke
niet meer", laat Jerom zich in het begin van het verhaal wel-
gevallen nadat hij een wandspiegel aan gruzelementen heeft
geschoten. Hij lijdt niet aan een knoert van een midlifecrisis,
noch is het een verkapt commentaar op de saaie deus ex ma-
china-rol die zijn auteurs hem in de loop van de abums hebben

toebedeeld. Hij doorspartelt een existentiële crisis en denkt
met nostalgie terug aan de goeie ouwe tijd van DE DOLLE

MUSKETIERS (1952-1953): "Sierlijk loszittend dierenvel! Lekkere
snoepjes anijs!" Een gifpijltje van Krimson versterkt al deze
emoties nog meer en hij draait door. Opnieuw wekt Schanul-
leke vaderlijke gevoelens in hem, hij die zelf zijn moeke niet
heeft gekend... Maar daar komt verandering in!

Uit: De Malle Mergpijp (1972-1973)28
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Er passeren nogal wat waterlanders in dit overzicht en elk van
de personages heeft zich al wel eens een verschoppeling of
buitengesloten gevoeld. Suske is altijd al een buitenbeentje,
een eenzaat, geweest die de hoofdrol al te dikwijls overlaat
aan de sterkere karakters Wiske en Lambik. Maar als er rond
hem een verhaal te brouwen is, blijkt hij toch meer kleur te
hebben dan je zou vermoeden. In dit geval wil hij een knokig

paard vanuit zijn rechtvaardigheidsgevoel van de slachterij
behoeden, maar het zit dieper. Hij kan niet tegen pesten. Hij
wordt nota bene zelf het mikpunt van spot als hij het tegen
zijn vrienden over de magische krachten van het paard heeft.
Op de koop toe verdenkt Lambik hem van diefstal en leugens.
Een tiener loopt voor minder van huis weg.

Uit: Het Ros Bazhaar (1973-1974)29

Professor Barabas, eigenlijk enkel een deel van "onze vrienden"
als het hen goeduitkomt, iswelkomom te komen etenwant "die
stakkerd is altijd alleen". En dan verknoeit Lambik het eten nog.
Voor een keertje is er interesse voor het privéleven van de pro-
fessor. De wetenschapper blijkt ook maar een mens te zijn die
ooit eens verliefd was op een naaistertje uit het verleden. Een
onmogelijke liefde die Wiske een mogelijkheid wil maken. Zij

koestert nog romantische idealen overmeisjes die geredmoeten
worden van snoodaards en in de armen van hun reddermoeten
gedreven worden. Dit is een grote tegenstelling met de eman-
cipatie die toeslaat ten huize Sidonia. 1975, het jaar van de
vrouw. Sidonia is het huishouden zat en gaat werken als lood-
gietster. Lambik neemt haar dagelijks taken overwant voor hem
is het huishouden eigenlijk niet echt werken. Fout gedacht.

Uit: Beminde Barabas (1974-1975)30
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Lambik is in 1620 te gast bij de toen al beroemde schilder Ru-
bens en gaat aan de slag in zijn schilderatelier als raap (leer-
jongen). Hij zal die zeventiende-eeuwlingen eens laten
kennismakenmet abstracte kunst: "Zo met handen en voeten,
hè! En als het werk af is, er nog enkele uren over praten om
het duidelijk te maken!" Lambik is duidelijk van de moderne
strekking: "Met blote handen en voeten! Penselen is iets voor

primitieven!", "Kunst is een kwestie van temperament en
temperament is een kwestie van emmers verf!", "Het leven is
kort... De kunst is lang!" Maar waar het de overenthousiaste,
energieke en simplistische analyses debiterende Lambik aan
ontbreekt is niet temperament, wel talent. Het is een clash
tussen academische schilderkunst en abstracte, moderne
kunst, tussen de klassieke school en vernieuwing.

Uit: De Raap van Rubens (1976)31

In de eerste prent weet Suske niet meer hoe het nieuwe speel-
goed heet waar hij samen met Wiske mee op straat gaat spe-
len. Die "strijkplank op wieltjes" is nog lang geen hoverboard
waarMartyMcFly in BACK TO THE FUTURE 2 zich op voortbeweegt
want die filmmoest nog uitkomen. Nee, een andere film bood
duidelijk inspiratie voor dit verhaal dat zich op de troosteloze,
door robotten bevolkte planeet Meem-Sjoos afspeelt. In 1977

was de hele wereld namelijk in de ban van Star Wars.
Wanneer een vloot bommenwerpers van de vijandige Usurpas
de Bi-Donvils, de bevolking van de slavenrobots, komt besto-
ken, doet het tafereel denken aan wat burgers tijdens de
Tweede Wereldoorlog kregen te verduren. Ons doen de
bommenwerpers vooral denken aan de Star Destroyers uit
voornoemde sf-film.

Uit: De Amoureuze Amazone (1977-1978)32
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De hogere strook 133 vormt samenmet de panoramische strook
134 een hele mooie halve pagina die zich onder water afspeelt.
Suske enWiske ontdekken op de bodem van eenmeer een fan-
tastische ruïne, eenverzonken stad inGriekse stijl. Tweepagina's
verder krijgenweeenandere fraaie halve pagina gepresenteerd

waaropprinsesAtlanta, de laatste overblijvende vanPoseidopo-
lis, de voor eeuwig verzwolgen hoofdstad van Atlantis, met veel
zin voor drama tekst en uitleg geeft over de ondergang van het
rijk. Haar lange haren gaan over in de golven een een reusach-
tige, verwoestende vloedgolf. Mooie, sfeervolle plaatjes.

Uit: Het Statige Standbeeld (1978-1979)33

Als tante Sidonia een zenuwtoeval krijgt, kan ze amper gekal-
meerd worden. In de zoo van Antwerpen komt er een uit een
geweer geschoten kalmeringsmiddel aan te pas dat voor wilde
beesten is bestemd. Haar zenuwtoevallen zijn typerend voor
het personage en zijn legendarisch. In die mate zelfs dat er in
2006 een essaybundel verscheen onder de titel TANTE KRIJGT

EEN ZENUWTOEVAL EN ANDERE ESSAYS OVER NEUROLOGIE EN LITERATUUR

waarin tientallen neurologen de beschrijving en uitbeelding
van ziekten van de hersenen en het zenuwstelsel analyseren
in het werk van literaire grootheden. Tussen het rijtje aange-
haalde schrijvers als Umberto Eco, Ian McEwan en L.F. Céline
staat ook Willy Vandersteen. De neurologen hebben vijfen-
twintig aanvallen in negentien albums aangetroffen. Drie
hersenschuddingen lieten ze buiten beschouwing.

Uit: De Adellijke Ark (1979)34
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In 1979 werd het duizendjarig bestaan van Brussel gevierd.
Dat is meteen ook de verklaring waarom Manneken Pis in dit
avontuur tot leven komt en van zijn sokkel stapt. Toch speelt
het grootste deel van dit verhaal zich niet af in Brussel maar
in Florida. Manneken Pis wil namelijk "wel eens iets van de
wereld zien". Op de hielen gezeten door Snoeffel en Gaffel

komen Suske, Wiske en Lambik terecht in Disney World, de
Everglades en zien ze hoeManneken Pis vanaf Cape Kennedy
in de ruimte wordt geschoten. Gelukkig is Jerom onze helden
nagereisd om de situatie te redden. Voor de gelegenheid trekt
hij zijn gouden stuntman-kostuum aan, want "Amerikanen zijn
gek op glitter".

Uit: Het Kregelige Ketje (1979-1980)35

Er zijn diverse verhalen waarin Suske en Wiske optreden als
dierenbeschermers. Denk maar aan DE TOORNIGE TJIFTJAF (1970),
HET ROS BAZHAAR (1973-1974) en DE RINORAMP (1989). In DE

WOELIGE WADDEN nemen ze het op voor de zeehondjes en gaan
ze de strijd aan tegen Sill en zijn collega-pelsjagers. Het perso-
nage Sill is een verwijzing naar de populaire televisieserie SIL DE
STRANDJUTTER uit 1976. Net zoals de televisieserie speelt dit avon-

tuur zich af op de Friese Waddeneilanden aan het eind van de
negentiende eeuw, of — zoals Wiske zegt — "ten tijde van
ROBERT EN BERTRAND". Met Nederland als grootste afzetmarkt
voor de Suske en Wiske-albums, is het niet verwonderlijk dat
Paul Geerts regelmatig koos voor een Nederlandse setting. In
dit verhaal zienwe Lambik zelfs fierljeppen, of toch een poging
ondernemen om die typisch Friese sport te beoefenen.

Uit: De Woelige Wadden (1981-1982)36
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In het honderdste SUSKE ENWISKE-verhaal dat werd voorgepu-
bliceerd in de krant heeft Paul Geerts gekozen voor een typisch
Vandersteen-thema: de gemaskerde onbekende. Met behulp
van alweer een nieuwe uitvinding van professor Barabas krij-
gen onze helden én de lezers tips te zien over de identiteit van
de gemaskerde. Vanzelfsprekendwordt hij pas op het eind van

het avontuur ontmaskerd en blijkt het om niemand anders te
gaan dan Willy Vandersteen zelf. Vandersteen ontvangt zijn
geesteskinderen in zijn Kalmthoutse studio, waar Suske en
Wiske ook de studiomedewerkers ontmoeten, inclusief Paul
Geerts zelf. Ook de tuinman komt even in beeld, net als de
modeboetiek van Vandersteens oudste dochter.

Uit: De Belhamel-bende (1982)37

Heel wat avonturen beginnen "ten huize van tante Sidonia"
want hoewel stripheldenmeestal van huis zijn omavonturen te
beleven, hebben ze toch een plek nodig om tussendoor te rust
te komen. In DE TAMME TUMI koopt Sidonia een bouwvallig huis.
De meeste striphelden hebben natuurlijk geen vast inkomen,
maar gelukkig heeft Sidonia de aankoop kunnenbekostigenmet
eenwinnend loterijlot. Met de hulp van Jerom en Lambikwordt

de "bouwvallige barak" omgetoverd tot haar romantische
droomhuis, inclusief torentje. Blijkbaar waren Luc Morjaeu en
Peter Van Guchtminder gecharmeerd van het huis, want ze lie-
ten het in KRIMSONIA (2012) ontploffen in een scène die doet den-
ken aanDEBOKKENRIJDERS (1948) én aanHET SPREKENDE TESTAMENT

(1957). Ook in die albums ging het huis van Sidonia al volledig
in vlammen op. Hoeveel pech kan een mens hebben?

Uit: De Tamme Tumi (1983-1984)38
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Nederland heeft Hansje Brinker, de jongen van wie alle
Amerikanenweten dat hij zijn land redde van een overstroming
door een gaatje in de dijk dicht te houdenmet zijn vinger, maar
wiens legende nauwelijks bekend is in eigen land. Vlaanderen
heeft Nello en zijn hond Patrasche, hoofdfiguren uit de roman
EEN HOND VAN VLAANDEREN (1872), een tranentrekker die iedere
Japanner van buiten kent, maar nauwelijks een belletje doet

rinkelen bij de Vlamingen zelf. Paul Geerts doet met dit Suske
en Wiske-verhaal een poging om daaraan verandering te
brengen, zonder de dramatische afloop te veranderen. Nello
en Patrasche sterven van ontbering in de Antwerpse kathe-
draal. In 1985, een jaar na de publicatie van HET DREIGENDE

DINGES, kregen Nello en Patrasche een door Paul Geerts
ontworpen standbeeld in het Antwerpse district Hoboken.

Uit: Het Dreigende Dinges (1984)39

Sidonia geeft "tussen twee regenbuien door" een tuinfeestje
voor haar vrienden Lambik, Jerom en Barabas. Een telefoontje
van een geleerde vriend van Barabas, die de leiding heeft over
de opgraving van het schip de Amsterdam, zorgt er echter voor
dat Sidonia moederziel alleen achterblijft aan de gezellig ge-
dekte tuintafel. Het is niet de eerste en ook niet de laatste keer

dat tante het avontuur aan zich ziet voorbijgaan. Net als Jerom
trouwens, die na de eerste pagina's al wordt uitgeschakeld.
Het gaf Paul Geerts wel de gelegenheid om het drietal Suske,
Wiske en Lambik een avontuur te laten beleven dat doet
denken aan Vandersteens blauwe reeks. Dit is Geerts op de
top van zijn kunnen!

Uit: Angst op de "Amsterdam" (1984-1985)40
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Barabas is eenman van de wetenschap en over het algemeen
dus zeer rationeel ingesteld. Toch zijn er enkele zeldzamemo-
menten waarop hij ons ook zijn emotionele kant laat zien. In
Beminde Barabas (1974-1975) kwamen we al te weten dat hij
in zijn jonge jaren liefde koesterde voor het naaistertje Lotje.
In DE HELLEGATHONDEN wordt Barabas niet overmand door
liefde, maar door schaamte over zijn stamboom. Zijn over-

grootvader blijkt een schurk te zijn geweest die rond 1900
leefde in de Rupelstreek en verantwoordelijk was voor de er-
barmelijke omstandigheden waaronder de arbeiders er in de
steenbakkerij gedwongen werden te werken. Het verhaal
ademt dezelfde grimmige sfeer als de roman PIETER DAENS

(1971) van Louis Paul Boon.

Uit: De Hellegathonden (1986)41

Als er één centraal thema is in de SUSKE EN WISKE-reeks, moet
het wel vriendschap zijn. In dit verhaal zorgt de negatieve be-
richtgeving in de krant, op de radio en op tv ervoor dat Sidonia
wegglijdt in een apathische angstpsychose. In die mate zelfs
dat de dokter verwacht dat ze eraan zal overlijden. Een boed-
dhistische monnik overtuigt Wiske ervan dat haar tante nog
gered kan worden als ze haar het mooiste schenkt dat er op

aarde te vinden is. Wat volgt is een zoektocht die zijn finale
bereikt als de dalai lama himself Wiske verzekert: "Het
mooiste ter wereld draag je in je hart!" Dankzij de vriendschap
van haar vrienden geneest Sidonia en kan zeweer als vanouds
stofzuigen en koken. Paul Geerts maakte dit verhaal in het
diepste geheim om zijn leermeester te bedanken voor zijn
vriendschap.

Uit: De Parel in de Lotusbloem (1987)42
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Wanneer Lambik na een lang verblijf naar België terugkeert,
merkt hij al op het vliegtuig huftergedrag en zuurheid. Robots
en geautomatiseerde toestellen nemen het werk over, demen-
sen zijn apathisch. Tante Sidonia is aan haar tv en Suske en
Wiske zijn aan hun gameconsole geketend. In een vervallen
herberg treft Lambik schrijvers, dichters, schilders en muzi-
kanten die hem vertellen dat alle cultuur verbannen is. "Wie
niet meedoet, telt niet mee!", "Wie niet productief is, wordt
uitgesloten", "'Aanpassen of verdwijnen', luidt het!" Dit ver-
haal is niet onlangs verschenen, het dateert van 26-27 jaar ge-
leden! In 1987-1988 liep de culturele campagne "Vlaanderen

Leeft" om het Vlaamse zelfbewustzijn aan te wakkeren. Met
een stoet Vlaamse historische - en folklorefiguren uit heden
en verleden gaat het hard tegen hard tegen Krimson die de
macht heeft overgenomen en zijn leger. Het mondt uit in een
groots gevecht, een "vried aksident!" aldus Urbanus. Tevoren
verleende Suske (als terrorist!) nog aan Tijl Uilenspiegel, als
"symbool van Vlaanderen", de eer om een fort op te blazen.
Omwille van de nadrukkelijk Vlaamse stempel verscheen dit
verhaal nooit in een Franse vertaling voor onzeWaalse vrien-
den. Opnieuw, dit is een oud verhaal.

Uit: De Krimson-Crisis (1987-1988)43
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HoewelWilly Vandersteen al begin jaren 1970 het stokje—of
in dit geval het tekenpotlood — had doorgegeven aan Paul
Geerts, verschenen er in de late jaren 1980 nog drie SUSKE EN

WISKE-verhalen van zijn hand: DE RUIGE REGEN (1985), DE EEN-
ZAME EENHOORN (1986-1987) en DEWERVELENDEWATERZAK (1988).
Het verklaart de stijlbreuk met de andere verhalen uit deze
periode. Vandersteen was sinds zijn vijftiende een scout in

hart en nieren, en zoals Lambik zegt: "Eenmaal scout... Altijd
scout!” Vandersteen laat Lambik, Sidonia, Suske en Wiske in
dit verhaal dan ook een onvervalst scoutingavontuur beleven.
Later zou blijken dat Sluwe Vos, zoals Vandersteens totem-
naam luidde, met dit album zijn laatste Suske en Wiske zou
hebben getekend.

Uit: De Wervelende Waterzak (1988)44

Lambik heeft zichzelf naar het Parijs van 1887 geflitst uit
amoureuze gevoelens voor Agostina Segatori, die in die tijd
door Vincent van Gogh op doekwerd vastgelegd. Omdat Agos-
tina enkel gevoelens koestert voor kunstschilders, slaat Lam-
bik aan het schilderen. Het resultaat van zijn gekladder is zelfs
volgens van Gogh het werk van een gek en kan ook Agostina

niet bepaald bekoren. Het zelfverklaarde, miskende genie
Lambik belandt op straat, waar ook een bekend hondje rond-
doolt dat het al een aantal jaar zonder zijn baasjemoet stellen.
Het is een hommage aan Hergé, die in 1983 was overleden.
De begripvolle zucht van Lambik blijkt een voorbode te zijn
van het overlijden van Vandersteen op 28 augustus 1990.

Uit: De Kleurenkladder (1989-1990)45
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Op onregelmatige basis is er in de avonturen van Suske en
Wiske een bijrolweggelegd voor het hondje Tobias. Zo ook in dit
verhaal, al gaat de aandacht deze keer vooral naar de heks Leyn
Wecks. Paul Geerts heeft zich voor dit verhaal gebaseerd op de
legende die bestaat rond deze historische figuur. Leyn Wecks
zou ternauwernood zijn ontsnapt aan de brandstapel om ver-
volgens te verdwijnen in een put. Nog eeuwen later werd de

putheks verantwoordelijk gehouden voor al het onheil dat zich
afspeelde in de Limburgsemijnen. De pers sprong echter vooral
op de scène waarin de rondborstige Leyn Wecks probeert de
door haar dronken gevoerde Lambik te verleiden. Deze strook
verscheen in de krant heel kort na het overlijden vanWilly Van-
dersteen. Het journaille vroeg zich meteen af of de ondergang
van Suske enWiske hier werd ingezet met drank en seks.

Uit: De Mysterieuze Mijn (1990)46

In DE SPRIETATOOM (1946) maakten we al kennis met Vitamitje.
Professor Barabas wasmet dezemilieuvriendelijke uitvinding
zijn tijd ver vooruit. Vitamitje rijdt immers op biobrandstof, op
doodgewoon voedsel om precies te zijn. Maar we moesten
wachten tot in 1991 om te ontdekken dat Vitamitje een

autootje is van het vrouwelijke geslacht. Al die jaren werd er
over haar gesproken alsof ze een mannetje was. Ze heeft het
zelf ook nooit kunnen zeggen, want praten kon ze voorheen
niet. Nu praat ze honderduit en deelt met Sidonia haar
ervaringen als alleenstaande vrouw met kinderen.

Uit: De Tootootjes (1991-1992)47
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Zeker in de vroegste verhalen was het katholieke geloof nooit
ver te zoeken, enniet alleen in de somsmoralistische thematiek.
Willy Vandersteen heeft bijvoorbeeld tallozeMariabeeldjes ge-
tekend op Antwerpse straathoeken en ook boven de bedjes van
onze jongehelden. Enals het avontuur zelfs voor SuskeenWiske
té spannend werd, deden ze regelmatig een schietgebedje. Ook
Paul Geerts zorgde regelmatig voor Bijbelse referenties. In DE

KALE KAPPER (1970-1971) verwees hij duidelijk naar Samson en

Delila uit het oude testament en in DE ADELLIJKE ARK (1979) gaat
het over de Ark vanNoach. In DE GULDEN HARPOEN is het de beurt
aan Jona, de profeet van Zebulon, die met de Nederlandse ont-
dekkingsreiziger Jan Huygen strijdt om de harpoen uit de titel.
Het verhaal begint op de Fanclubdag in Boxtelwaar onze vrien-
denhun lezers ontmoeten. Als zewat later bedwelmdengekne-
veld worden achtergelaten door de nazaten van Jan Huygen,
blijkt dat hun Nederlandse fans niet altijd even respectvol zijn.

Uit: De Gulden Harpoen (1992-1993)48

Deovergang vanPaulGeerts naarMarcVerhaegen is geleidelijk
verlopen. Het eerste verhaal waaraan Verhaegen meetekende
wasDE SPEELGOEDSPIEGEL (1988-1989). VanafDEGOALGETTER (1990)
begon hij ook scenario's te verzorgen en DE KRAKENDE CARCAS
(1992) was het eerste album dat door hem zowel werd geschre-
ven als getekend. Vanaf dan zouden albums van Geerts en Ver-
haegenelkaar een tijdlangafwisselenen zouVerhaegenooknog
een aantal scenario's van Geerts uitwerken. DE SLIMME SLAPJANUS
is een typischVerhaegen-verhaal,waarinhij experimenteertmet

de vaste gegevens uit de reeks. Het personage Jerom vormde
voor Willy Vandersteen soms een probleem. Met zijn bruut ge-
weld kon hij immers iedere situatie de baas. Vandersteen en
Geerts losten dit vaak opdoor Jeromgewoon thuis te laten als er
weer een avontuur beleefd moest worden. Soms probeerden
Suske enWiske danmaar om zonder Jerom uit de problemen te
geraken,maarminstens evenvaak verscheen Jeromopde laatste
pagina's van zo'n avontuur om als deus ex machina de situatie
alsnog te redden. Maar wat als Jerom zijn kracht zou verliezen?

Uit: De Slimme Slapjanus (1993)49
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SidonianeemtSuske,Wiske, Lambik en Jerommeeopwandeling
in de Antwerpse Seefhoek, langs de plaatsen waar Willy Van-
dersteen zijn jeugd heeft doorgebracht. Ze worden daarbij ge-
volgd door (jawel!) een geheimzinnige onbekende. Eenmaal
terug thuis blijkt die onbekende onze vrienden op te wachten
met een al evengeheimzinnig drankje.Nahet drinken ervanbe-
landen ze — zonder gebruik te maken van de teletijdmachine
—inhet verledenvanWillyVandersteen.Wekijkenmeeover de

schouders van Suske en Wiske en zien hoe de jonge Willy zijn
vriendjes vermaaktmet hetmaken van krijttekeningenop straat
en hoe hij zijn houten zwaard laat inzegenen door meneer pas-
toor alvorens op kruistocht te vertrekken. Broeder Nestor vindt
datWilly te veel fantasie heeft enwaarschuwt hemdat hij daar-
mee nooit zijn boterham zal verdienen. Ook deze scène is op
waarheidgebaseerd, hoewelhetmet die boterhammenuiteinde-
lijk wel goed is gekomen.

Uit: De Zeven Schaken (1994-1995)50

Lambik heeft last van duizelingen die veroorzaakt worden door
een tumor in zijn hoofd. De operatie die hij moet ondergaan, is
heel delicaat enhet looptmis.Hij krijgt eenhartstilstandenover-
lijdt op de operatietafel. Zijn geest verlaat zijn lichaam en vliegt
door een tunnel met aan het einde een prachtig wit licht. In de
hemel ziet hij allerlei personages terug uit Suske enWiske-ver-
halen, waaronder het Spaanse spook, Nello en Patrasche en de

feetjes Lili, Lolo en Lala.WillyVandersteen verschijnt ten tonele,
met een glas whisky in de hand, om Lambik uit te leggen dat hij
een bijna-doodervaring beleeft en om hem terug te sturen naar
de aarde met de woorden “Je moet terug. Er wachten nog veel
avonturen!”. Dit is het meest persoonlijke verhaal van Paul
Geerts, die zijn eigenhersenoperatie erin verwerkte. Ook zijn rol
op aarde was nog niet uitgespeeld.

Uit: Robotkop (1995-1996)51
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Album nummer 250, je zou denken dat dat weer een reden zou
zijn voor een feestelijk exemplaar. Toch beleven Suske enWiske
in dit verhaal een — voor hen — redelijk alledaags avontuur,
ditmaal in Zuid-Afrika. In 2007 diende een Congolese student
een aanklacht in bij het Brusselse parket over de strip Kuifje in
Afrikawegenshet beledigende en racistische karakter ervan.Hij
vroeg een symbolische schadevergoeding van1euro,maar eiste
vooral dat het albumuit de handel zouwordengenomen. Ophet

eerste gezicht lijkt dit niets te maken te hebben met Suske en
Wiske,maar vergelijk denieuwe cover vanHETGROTEGAT uit 2011
eens met de oorspronkelijke cover of met bovenstaande strook.
De zwarte Zuid-Afrikanen zijn plotseling een stukminder zwart.
Heeft men hier het zekere voor het onzekere genomen? En dat
terwijl in de herdrukken van DE VLIEGENDE AAP tante Sidonia tot
op de dag van vandaag nog steeds danst met eenwel erg stere-
otype "nikker" en Lambik spreekt over "domme negertjes".

Uit: Het Grote Gat (1996)52

Er zijn weinig verhalen waarin zo overduidelijk aan product
placement wordt gedaan als in dit avontuur. Achtereenvolgens
komen in beeld: een Golden Tulip-hotel, een videocamera van
Sony en een reiskoffer met het logo van Asteria. En vanzelf-
sprekend wordt er weer gevlogen met KLM! Paul Geerts
zorgde er duidelijk voor dat hij kon genieten van wat extra-
legale voordelen. Dat is echter niet het meest opvallende in

dit album en in het vervolg DE VOGELS DER GODEN. Paul Geerts
gebruikte voor deze albums zijn reiservaringen in Irian Jaya,
inclusief de naakte inboorlingen die hij er had gezien. Naakt
in Suske enWiske!Wiske heeft het er duidelijk tochwatmoei-
lijk mee. Paul Geerts werd overstelpt met telefoontjes van
journalisten die allemaal wilden weten hoe de penis in de
koker, eh... de vork in de steel zat.

Uit: De Mompelende Mummie (1997)53
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In het eeuwige ijs in Alaska ontdekt Barabas een ingevroren ne-
anderthalerbaby.Als eenvolwaardigeFrankensteinbrengthij het
meisje tot levenmetelektrische impulsen.Ennatuurlijk creëerthij
daarmee eenmonster! Met behulp van de snelgroeier verandert
Amber vaneenonhandelbarebaby ineenpuberdie aanpaptmet
Suske. Wiske gaat de concurrentie aan en probeert de aandacht
vanSuske terug tewinnenmet eengroenpunkkapsel en eenna-
veltruitje.Dat truitjewashiernogmaareenbevlieging,maar toen

het inMarcVerhaegensDEKOEIENCOMMISSIE (2000) totWiskesvaste
garderobegingbehoren, ontstonder veel kritiekopdeze 'moder-
nisering'. Wiske zorgt voor een extra bestraling met de snel-
groeier om haar concurrente om te toveren in een volwassen
oervrouw. Meteen ontstaat er een nieuw probleem, want de on-
gewoonaantrekkelijkeneanderthalerdamezorgtnuvoor jaloezie
tussenLambiken Jerom.Speciaal voorhaar verandert Jeromeven
terug in de oer-Jerom uit DE DOLLEMUSKETIERS (1952-1953).

Uit: Amber (1997-1998)54

In 1999was demillenniumbug heel actueel. Het avontuur be-
gint deze keer als Suskewil nakijken of zijn computer de over-
gang naar het jaar 2000 wel zal overleven. Plotseling
verschijnt er een tekst op het beeldscherm waarin een onbe-
kende afperser een ultimatum stelt. Zijn beeltenis moet prij-
ken op alle biljetten van de euro, het nieuwe betaalmiddel, of
hij zorgt voor een ontregeling van de computerprogramma's
van alle kerncentrales in Europa. Het bericht wordt verspreid

in alle landen van de Europese Gemeenschap en Barabas
krijgt de opdracht om de zaak te onderzoeken. Een taak die hij
graag overlaat aan zijn avontuurlijke vrienden. Onnodig te
vertellen dat het met een sisser afloopt. Bijna onopgemerkt
heeft Paul Geerts met dit verhaal zijn laatste bijdrage geleverd
aan SUSKE EN WISKE. Eigenlijk ook met een sisser. Pas in 2002
zou Geerts met pensioen gaan en het tekenpotlood officieel
overdragen aan Marc Verhaegen.

Uit: Het Enge Eiland (1998-1999)55
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Marc Verhaegen hield van experimenteren en zocht regelmatig
degrenzenop vanwat het testament vanWillyVandersteenwel
enniet toelaat. InKalmthout ontmoetenSuskeenWiskeThomas,
een jongeman uit 2020, die hen meeneemt naar de toekomst.
Daar ontdekken zedat Thomasde zoon is vanSidonia en Lambik
en dat zijzelf al twintig jaar vermist zijn. De volwassen Suske en
Wiske bestaan alleen in het virtuele programma dat Thomas

gebruikt omervoor te zorgendat zijn armemoedertje niet vande
ene zenuwtoeval in de andere belandt. Die virtuele Suske en
Wiske vormen een koppel en hebben zelfs twee kinderen. Door
in te grijpen in hun eigen toekomst, zorgen Suske en Wiske er
uiteindelijk voor dat ze Thomas nooit ontmoeten. Sterker nog...
Daardoor zal Thomas zelfs nooit bestaan en is Vandersteens
testament niet geschonden. Of toch nauwelijks.

Uit: De Ongelooflijke Thomas (2000-2001)56

Oppervlakkig gezien is dit verhaal een hommage van Marc
Verhaegen aan Paul Geerts, ter gelegenheid van diens
pensioen. Gezeten op de rug van Sus Antigoon krijgt Paul in
het jaar 1972 al een aantal scènes te zien uit de mooiste avon-
turen die hij Suske en Wiske zal laten beleven in de jaren dat
hij hun 'peetvader' zal zijn. De hommage werd echter over-
stemd door de onderhuidse kritiek van Verhaegen op de uitge-

verij en op de familie Vandersteen. De Zwarte Madam staat
namelijk voor Willy Vandersteens oudste dochter Leen, die de
zakelijke leiding had over Studio Vandersteen, en Rikske en
Dikske zijn ErikMeynen enDirk Stallaert, die Verhaegenmoes-
ten gaan bijstaan bij het schrijven en tekenen van de avonturen
van SUSKE ENWISKE. Verhaegen voelde er echterweinig voor om
met hen te werken in het hem opgelegde teamverband.

Uit: De Verdwenen Verteller (2002-2003)57
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Dit verhaal speelt zich af in Chocowakije en vormt samenmet
zijn voorgangers DE LAATSTE VLOEK (2002-2003) en DE KUS VAN

ODFELLA (2003) een trilogie. De gevangene uit de titel is
niemandminder danWiskes broer Rikki, vanwie niemand nog
iets had gehoord sinds hun beider debuut uit 1945.We krijgen
een verklaring voor het feit dat zijn tante en zus hem nooit
hebben gemist en gezocht. Maar eens de herinnering aan

Rikki terug is, zijn ze vastbesloten om hem te bevrijden.
Eventjes heeft Suske schrik dat zijn rol uitgespeeld zal zijn en
datWiske ervoor zal kiezen omweer met haar broer op avon-
tuur te gaan. Wiske belooft hem echter dat ze onafscheidelijk
blijven. Eens Rikki bevrijd is, besluit hij in Chocowakije te
blijven. Sindsdien hebben we opnieuw niets meer van hem
vernomen.

Uit: De Gevangene van Prisonov (2003)58

Zuid-Afrika is het decor voor een verhaal waarin onze vrien-
den op alle mogelijke manieren worden gedwarsboomd in
hun pogingen om een elixir tegen spinnenangst te redden.
Uiteindelijk moeten ze lijdzaam toezien hoe Krimson achter
de sabotages blijkt te zitten en slaagt in zijn opzet om een cru-
ciaal ingrediënt te vernietigen.Wie het elixir zou drinken, zou
namelijk als bij wonder zijn angsten verliezen voor mensen

die anders zijn. Marc Verhaegen liet Nelson Mandela aan het
woord om uit te leggen dat verzoening ook tot stand gebracht
kan worden door goede wil. Is hier sprake van een politiek
statement in een SUSKE EN WISKE-album? Alleszins zou later
blijken dat Verhaegen met dit album de kroniek van zijn
aangekondigd vertrek op gang heeft gebracht.

Uit: Kaapse Kaalkoppen (2004)59
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Wemakenkennismet de Joodse tijdreizigerVictorBernsohndie
vanuit het jaar 1912naar het heden reist. Hij blijkt op zoek te zijn
naar een medicijn voor zijn geesteszieke dochtertje Sarah die
tekeningenmaakt vanhaar hallucinaties. AlsBarabashaar teke-
ningenopelkaar legt op een lichtbak, verschijnt er eenbeeld van
uitgemergelde joden in een concentratiekamp. Sarah is dus niet
haar verstand aan het verliezen, maar heeft visioenen. Vrijwel

meteen nadat Marc Verhaegen dit verhaal had afgewerkt,
werd hij op staande voet ontslagen. Het scenario dat hij had
klaarliggenvoorSulamithSchiff, over een joodsmeisjeuit Kalmt-
hout dat om het leven kwam in een concentratiekamp, heeft hij
nietmeermogenuitwerken tot eenSUSKE ENWISKE-verhaal. En zo
werd het zestigjarig bestaan van SUSKE EN WISKE overschaduwd
door een crisis van formaat.

Uit: De Formidabele Fantast (2005)60

Samen met het kortverhaal HET MOPPERENDE MASKER behoort
dit verhaal tot de eerste SUSKE EN WISKE-pennentrekken van
LucMorjaeu. Het is duidelijk merkbaar dat de tandem LucMor-
jaeu-Peter Van Gucht nog op zoek is naar een goede manier
om de reeks vorm en inhoud te geven. De figuren zijn nog niet
helemaal zichzelf en lijken somswat ongelukkig in de prentjes
te zijn gezet. Suske draagt hier voorlopig ook nog de broek die

onderdeel uitmaakte van Marc Verhaegens moderniserings-
ingrepen. Barabas heeft de 'ondergronder' de Stalen Mol uit
DE GROENE SPLINTER (1956-1957) overgenomen van professor
Person. Een flinke investering, zeker als je weet dat Barabas
evengoed zijn eigen Terranef had kunnen inzetten. Alle begin
is moeilijk, ook voor een nieuwe scenarist en tekenaar.

Uit: Het Slapende Goud (2005)61
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Onder Luc Morjaeu en Peter Van Gucht keren een aantal ver-
trouwde thema's terug in de avonturen die Suske en Wiske
beleven. In DE BANGESCHIETERS (2006) beleefden ze al eenWild
West-avontuur dat onwillekeurig deed denken aan DE TEXAS-
RAKKERS (1959) en DE KAPERKOTERS speelt zich af in een piraten-
setting, waarbij Vandersteenfans natuurlijk meteen terug-
denken aan DE GEVERNISTE ZEEROVERS (1957-1958). Suske draagt

inmiddels al enkele verhalen gewoon weer zijn oude
vertrouwde zwarte broek terwijl Wiske voor het eerst haar
haar nog eens draagt zoals in de blauwe reeks. De verhalen
worden regelmatig doorspekt met woordgrapjes. De winkel
waar Jerom en Lambik hun piratenplunje kopen, heet dan ook
"Aldi (willen te kaperen varen)" en verkoopt een kanon aan
een "knalprijs".

Uit: De Kaperkoters (2006-2007)62

HoewelWilly Vandersteen er al in de jaren 1960 voor koos om
onze Vlaamse helden 'beschaafd Nederlands' te laten spreken,
en ze sindsdien uit 'de lage landen' komen, is het de laatste
jaren weer wat duidelijker geworden dat Antwerpen nog
steeds hun thuisstad is. Daarnaast zitten er in de recente
albums regelmatig grapjes verstopt die specifiek gericht zijn

op het Vlaamse publiek. De namen van de Chinese personages
in dit verhaal zijn eigenlijk fonetische weergaven van
Antwerpse woorden. De alchemist Queni Wah Tung verveelt
zich waarschijnlijk regelmatig, aangezien hij niet weet wat te
doen, de draak Li-le-qord is geen knapperd en het paard Xing
Mei Ni Megon heeft weinig zin om met Lambik mee te gaan.

Uit: De Dartele Draak (2008)63
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Het lijkt misschien wel of we zijn terechtgekomen in een
ASTERIX-album,maar het verhaal doet tegelijkertijd ook denken
aan LAMBIORIX (1949-1950). ASTERIX raakte pas in 1959 voor het
eerst gepubliceerd, maar we zullen het niet zo ver drijven om
te beweren dat Lambiorix een inspiratiebron zou geweest zijn
voor Albert Uderzo en René Goscinny. Geen schande dus dat
er in DE RILLENDE ROTS een ASTERIX-sfeertje wordt opgeroepen.

De man die rechts de scène komt inlopen is echter noch een
Galliër, noch een Oude Belg. We herkennen hem als de
alcoholverslaafde ober Tuur uit het kortverhaal DE KOKENDE KEI
(2009) enwe zullen hem in STERRENROOD (2014-2015) terugzien
als keukenhulp in de kombuis. Een knipoogje voor de oplet-
tende lezer.

Uit: De Rillende Rots (2009-2010)64
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Een verhaal dat begint met drie vrienden die een kasseisteen
van de Grote Markt van Antwerpen vervangen door een steen
uit het Himalayagebergte... Je moet er als scenarist maar
opkomen! Alleen heeft Peter Van Gucht zich hiervoor
geïnspireerd op een waargebeurd verhaal. Die steen ligt er
echt! Het is een sfeervol SUSKE EN WISKE-avontuur geworden
met Antwerpen als decor en een belangrijke rol voor de
kathedraal. Door Antwerpen te vernietigen wil de Zwarte

Madam na jaren alsnog wraak nemen op Sus Antigoon en
zoekt daarvoor hulp bij haar oude kompanen Lange Wapper
en Kludde. We zien dus heel wat oude bekenden terug.
Vanzelfsprekend worden er in elk album nieuwe personages
geïntroduceerd. Toch kiezen Van Gucht en LucMorjaeu ervoor
om regelmatig personages uitWilly Vandersteens beginjaren
op te voeren en aan de vergetelheid te onttrekken.

Uit: De Stuivende Stad (2010-2011)65
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Suske en Wiske hebben heel veel van de wereld gezien. Willy
Vandersteen zette die traditie zelf inmet verhalen als DE GOUDEN

CIRKEL (1960) en DE SISSENDE SAMPAN (1963) waarvoor hij zich ba-
seerdeop zijnAziëreis. Endankzij PaulGeerts kwamenonzehel-
den op nog veel meer exotische locaties terecht. Of was het
andersom?De laatste jaren zoekenSuske enWiskehet avontuur
vaker dichter bij huis. Ditmaal vormthetVictoriaanse Londenhet

decor vooreenverhaalwaarinwekennismakenmetGeronimous
Jabbertalk, eenBritsevooroudervanBarabas.Het is evenzeereen
traditie dat de stamboom van de hoofdfiguren mondjesmaat
wordt uitgebreid. Op de laatste pagina vestigt Jabbertalk zich in
Brussel enneemthij deartiestennaamBarabasaan.Daar Jabber-
talk een voorvader langs moederskant is, mogen we aannemen
dat Barabas dus de voornaam van onze professor is.

Uit: De Kwakende Queen (2011)66

Suske krijgt bezoek vanWillemienPerenboom,weduwevanCois
Antigoon, die hem een koffertje met familiestukken van de An-
tigoons overhandigt. Nahet vertrek vanWillemienbegint Suske
meteen te lezen inhet dagboek vande jongeCois, dat begintmet
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Cois wordt door zijn
vader Cis in veiligheid gebracht in eenAmsterdams internaat. De
hoofdrollen zijnweggelegdvoorCois enWillemien, die doorDirk

Stallaert getekend zijn als de Suske enWiske uit de beginjaren
van Willy Vandersteen. Het is opvallend dat de Eerste Wereld-
oorlog, in tegenstelling tot de Tweede, wél een onderliggend
thema kan zijn voor een Suske en Wiske-verhaal. Cois verblijft
weliswaar nog veilig in Nederland, weg van het oorlogsgeweld,
maar twee jaar later zullen Suske enWiske inHET SCHRIKKELSPOOK
(2014) alsnog zélf in de loopgraven terechtkomen.

Uit: Suske de Rat (2012)67
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Suske neemt de plaats in van troonopvolger Kaburdan van Ur-
banië, op wie hij als twee druppels water lijkt. Eenmerkwaar-
dig toeval eigenlijk, zeker als je je realiseert dat we van zowat
alle hoofdfiguren uit de SUSKE ENWISKE-reeks al verschillende
dubbelgangers de revue hebben zien passeren. Denk maar
aan demiddeleeuwse Sidonia uit DE KONING DRINKT (1947),Wis-
kes dubbelgangster Beatrix uit DE RILLENDE ROTS (2009-2010)

en alle hoofdpersonages uit SUSKE DE RAT (2012) en STERREN-
ROOD (2014-2015). Toch brengt dit verhaal vooral herinnerin-
gen boven aan DE SPEELGOEDZAAIER uit 1954 waarin Lambik de
plaats inneemt van koning Octave I van Bazaria. Een oud
thema kan echter plotseling weer actueel worden. In 2013
bestegen immers zowel Willem-Alexander als Filip de troon.

Uit: De Royale Ruiter (2013-2014)68

Van alle hoofdpersonages hebbenwe in de loop der jarenwel
iets meegekregen over hun achtergrond en afkomst, al blijven
sommige zaken waarschijnlijk altijd een mysterie. Sidonia en
Wiske stammen af van een oud adellijk geslacht, maar over
Wiskes ouders weten we niets. Suske is afkomstig van het ei-
land Amoras, maar ook zijn ouders kennenwe niet. Van zowel
Lambik als van Jerom en Sidonia kennen we maar één ouder.
Het heeft er dus alle schijn van dat het gebrek aan een stabiele

gezinssituatie een constante factor is in het leven van al onze
helden. Van Schanulleke wisten we al sinds PRINSES ZAGEMEEL

(1947-1948) dat er koninklijk zaagsel in haar poppenlijfje zat,
maar wie had gedacht dat ze er al een hele geschiedenis had
opzitten voor ze in het bezit vanWiske kwam? In STERRENROOD
zien we hoe Madeleine Scapin de Boule het popje van haar
overleden dochter aan een voorouder vanWiske geeft, waar-
door ze een familiestuk wordt.

Uit: Sterrenrood (2014-2015)69
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Jerom verslaafd aan een app? Het was de keuze van de lezers
die door middel van meerkeuzevragen invloed hadden op het
verloop van dit verhaal. De titel is misschien wat ongelukkig
gekozen.We zien de onhandige criminelen Snoeffel en Gaffel
uit DE GOUDEN CIRKEL (1960) terug, net als de leeuw Titus uit
HET GEHEIM DER GLADIATOREN (1953-1954) en de magiër Houdi-
nius uit het recentere DE RILLENDE ROTS (2009-2010). Een feest
van herkenning dus. Het verleden van Suske enWiske is alles

behalve verloren, het is erfgoed en blijkt ook na zeventig jaar
nog steeds een haast onuitputtelijke bron van inspiratie voor
Willy Vandersteens opvolgers. De knipoog van Barabas, ook
de keuze van de lezers, is ongebruikelijk, maar misschien wel
heel toepasselijk. Wie weet naar welk verleden of welke
toekomst Suske enWiske nog geflitst zullen worden enwelke
avonturen hen daar nog te wachten staan!

Uit: Het Verloren Verleden (2015-2016)70
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