De Kiekeboes is de laatste grote familiestrip die in Vlaanderen zonder ondersteuning van
televisie is uitgegroeid tot een absolute topper. Dat is een vrij uniek verschijnsel maar dat succes
komt niet vanzelf.
Er is echter geen handleiding voor een dergelijk succes maar wat in al die jaren zondermeer
opvallend is, is dat de reeks nooit heeft stilgestaan. Niet wat de verhalen betreft, niet wat
vormgeving betreft en niet wat de verschijningsvorm betreft.
Een zeer grote verdienste van Merho is dat hij zeer nauwkeurig waakt over de Kiekeboes. Ze
houden tred met de evolutie van de maatschappij. De verhalen zijn altijd verweven met
verwijzingen naar brandend actuele thema’s en hij schrikt er daarbij ook niet voor terug om jonge
en oudere lezers te confronteren met thema’s als mensenhandel, prostitutie, de radicalisering van
de maatschappij en talloze vormen van misdaad.
Zo staan de Kiekeboes in de samenleving, volgen ze de nieuwste trends en blijven ze hun
fantastische avonturen beleven in herkenbare en realistische settings.
Zo blijven ze relevant, herkenbaar en echt.
De nieuwe verschijningsvorm van het album Alle Eendjes als mobiele toepassing, naast het
papieren album, hoeft niemand echt te verbazen. Ze is niet meer dan een zoveelste logische stap
voor deze stripreeks en ze is in meer dan een opzicht ook een juiste stap. Wanneer het gedrag
van de lezer verandert, dan zijn de Kiekeboes bij de eersten om daarvoor een oplossing aan te
reiken.
Voor lezers die vandaag opgroeien, vindt er immers een revolutie plaats die alles te maken heeft
met de manier waarop zij zich informeren, waar en hoe ze nieuwe dingen ontdekken en hoe ze
diezelfde dingen delen.
We zijn allemaal omsingeld door het www. waar amusement om het even waar, om het even
wanneer en op om het even welk toestel beschikbaar is.
Daarom zijn de Kiekeboes vandaag ook overal met een avontuur dat zich afspeelt in De Haan.
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