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Marc Legendre en Charel Cambré:

Marc Legende

Charel Cambré

“Op sleeptouw door Robbedoes”

Hoe is dit project van de grond gekomen?
MARC LEGENDRE: Na Amoras
hadden Charel en ik zin om iets anders te
doen. Werkelijk alles passeerde de revue,
tot we op een dag ontdekten dat we er
allebei van droomden om een album
van Robbedoes en Kwabbernoot te maken.
We dachten dat we daar als Vlaming
niet voor in aanmerking kwamen, maar
Charel stelde voor om toch maar een
mail naar uitgever Alexis Dragonetti
te sturen. Na dertig seconden kregen
we al antwoord. Het was in orde. We
tuimelden beiden van onze stoel.
CHAREL CAMBRÉ: Weet je, eigenlijk
is het hele idee voor Amoras er een beetje
gekomen door de reeks Robbedoes door...
Zo’n meer ‘volwassen’ spin-off moet
toch ook mogelijk zijn met Vlaamse
stripfiguren, dacht ik toen. Ik ging er
eerst nog vanuit dat we een album in die
reeks zouden gaan maken. Maar al snel
bleek dat we ideeën op overschot hadden

“Een moderne twist geven aan de lekker ouderwetse verhalen uit de
Franquin-tijd.” Dat willen Vlamingen Marc Legendre en Charel Cambré
met hún avonturen van Robbedoes en Kwabbernoot. Op de eerste
pagina’s van Happy family waait de kermislucht van de Brusselse
Zuidfoor je tegemoet. Dit ademt de sfeer van de hoogdagen van de
beroemde school van Marcinelle. En toch krijgt de lezer geen tijd om
zich te wentelen in nostalgie. Het verhaal schiet met bijzonder veel
zwier uit de startblokken. Robbedoes zoals je ‘m nog nooit gezien hebt.

die niet echt binnen dat stramien
pasten. Na overleg met de uitgeverij zag
de nieuwe reeks Robbedoes Special het
levenslicht.
Wat hebben jullie met Robbedoes?
LEGENDRE: Thuis hadden we een
abonnement op de weekbladen Kuifje en
Robbedoes die elkaar perfect aanvulden.
En mijn moeder had enkele van de
eerste albums, die we als kind met
kleurpotloden en stiften waardeloos
gemaakt hebben. Zo kwam ik al vroeg
met de serie in contact en in no time was
het een van mijn favorieten.
CAMBRÉ: Ik ben strips beginnen lezen
met Jommeke en Suske en Wiske. Maar ik
kreeg de smaak pas echt te pakken toen
ik elf was. Een kennis van mijn ouders
baatte een café uit. Er was een trap en
op elke trede lag een stapeltje strips voor
de klanten. Daar leerde ik Sammy, De
Blauwbloezen, Asterix en al die andere

Wie is wie in Robbedoes Special?
Robbedoes is een goudeerlijke spring-in-‘t-veld en de held van
Robbedoes Special. Zijn beroep? Reporter. Vroeger was hij piccolo in
het Moustic Hotel. Vandaar dat rode kostuum.

Kwabbernoot is Robbedoes’ beste vriend en sidekick.
Misschien een tikje minder heldhaftig... en iets sneller ontvlambaar.
Ze vullen mekaar perfect aan.

reeksen kennen. Ik was meteen verkocht
voor Guust Flater die ik ontelbare keren
natekende om me de tekenstijl eigen
te maken. Ik ben altijd heel veel strips
blijven lezen en ik geloof echt dat je dat
vandaag nog voelt in mijn tekeningen.
Wat is je favoriete verhaal van Robbedoes
en Kwabbernoot?
LEGENDRE: Het is eigenlijk geen
volwaardig verhaal, maar voor Bravo
Brothers heb ik geen woorden. Geniaal
komt het dichtst in de buurt. Ook
Het nest van de Marsupilami’s, QRN op
Bretzelburg en Hommeles in Rommelgem
zijn stuk voor stuk albums waar humor
en avontuur in perfect evenwicht
zijn. Inhoudelijk én grafisch zijn het
uitschieters.
Hoe is het idee voor jullie verhaal
ontstaan?
LEGENDRE: Daar hebben we niet lang
over moeten denken. We vinden allebei
de albums van Franquin onovertroffen
en we wisten meteen dat we ook die sfeer
in ons verhaal wilden. Geen gsm, maar
een bakelieten telefoon bijvoorbeeld. Als
de omkadering klopt, gaat het vanzelf
leven. Het verhaal begint op de Zuidfoor
van Brussel die we kennen van Boeven
op de kermis. Een gezellige kermis met
een ballenkraam, prachtige auto’s, gekke
beesten…

Spip is de knorrige eekhoorn van Robbedoes en Kwabbernoot.
Loert het gevaar? Dan hij steekt zijn vrienden een stevig pootje toe.
Zijn commentaar houdt hij voor zichzelf... én de lezers!
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Een Chinees in bolletjestrui, een gangsterbaas strak in het pak
en een regenjas in de kleerkast, of beter: een kleerkast in regenjas.
Wat voeren deze snoodaards toch in het schild?
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Wie is deze pronte jongedame in de bloemetjesjurk aan
de zijde van Robbedoes? Een verre nicht van Kwabbernoot?
Net zoals hij lurkt ze alvast graag aan een pijpje.

Pancratius Edelhart Ladislas Philippus van Rommelgem. Zo heet
de graaf van Rommelgem voluit. Hij is een warrige wetenschapper
en uitvinder, en een beetje de opa van Robbedoes en Kwabbernoot.
Het allerliefste experimenteert hij met paddenstoelen.

Dit kleine ukje met de gezonde blos op de wangetjes is Robbedoes’
oogappel. Hij verliest haar geen seconde uit het oog. Vanwaar dat
plotse bemoederen? Zou het?!...

CAMBRÉ: Die openingsscène moest
echt de sfeer zetten. Ik probeerde ze
een typisch sixties-sfeertje te geven.
Dat bleek moeilijker dan gedacht. Het
is echt niet genoeg om de figuurtjes
de juiste kleren aan te meten en er wat
auto’s uit die tijd bij te tekenen. Heel
veel ligt ook aan de inkleuring en aan
iets ongrijpbaars dat zo typisch is voor
Franquin en zijn geestgenoten.
LEGENDRE: Daarna gingen we over
een avontuur denken. Dat de graaf van
Rommelgem een rol zou spelen, was
duidelijk. Het is een grappig personage
en plezierig om te tekenen. En wat kan
zo’n man allemaal uitvinden? Iets dat
voor de tijd waarin het verhaal speelt,
hoogst ongewoon is terwijl we het
ondertussen alledaags zijn gaan vinden.
Iets dat we mee kunnen nemen naar
volgende delen…
Hoe maakten jullie zich het universum
van Robbedoes eigen?
LEGENDRE: Net zoals ik als kind
geloofde dat Lambik een oom was
die echt ergens rondliep, maakte
Kwabbernoot volgens mij echt een blad.
Franquin is er als geen ander in geslaagd
om niet enkel de personages maar de hele
wereld van Robbedoes en Kwabbernoot
tot leven te brengen. Je gelooft dat er
een dorp is dat Rommelgem heet, je
gelooft dat de Marsupilami bestaat, zelfs
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Zwendel loopt mogelijk ergens rond. Dat
maakt het allemaal erg makkelijk om je in
te leven. Als iemand jou vraagt om over
een tante te vertellen, moet je ook niet
eerst opzoekwerk verrichten, de verhalen
komen vanzelf.
CAMBRÉ: Ik koos voor de tekenstijl
die ik ook voor mijn reeks Jump heb
gebruikt. Die voelt heel natuurlijk aan.
Ook al is Franquin altijd al mijn favoriete
stripauteur geweest, het heeft totaal geen
zin om jezelf in een bocht te wringen
om hem na te bootsen. Het resultaat
zal altijd slechter zijn dan het origineel.
Ik zocht een mix van mijn eigen stijl en
een manier van tekenen waarin je ook
nog de geschiedenis van Robbedoes
voelt doorschemeren. Dat veel mensen
daarbij spontaan aan Franquin denken,
is uiteraard mooi meegenomen.
Zijn jullie nooit bang geweest voor de
schaduw van zo’n monument?
LEGENDRE: Nee, want we zijn zelf
fan van het eerste uur en we gedragen
ons ook zo terwijl we eraan werken.
Als iets volgens ons niet klopt, trekken
we onmiddellijk aan de noodrem. We
zijn met Suske en Wiske en Robbedoes en
Kwabbernoot opgegroeid. We moeten niet
uitzoeken hoe Lambik in een bepaalde
situatie reageert of wat Kwabbernoot zou
zeggen. We hebben ons voorgenomen
niet te raken aan het dna van de helden

of van de reeks.
En dan gebeurt er
iets dat je niet kunt uitleggen: het zijn de
helden die ons op sleeptouw nemen, niet
omgekeerd.
De gier die je op de beginpagina’s
neerzet is fenomenaal en doet denken
aan Franquins krwakakrwa en andere
gevogelte.
CAMBRÉ: Ergens in mijn brein
fladderen die echt rond waardoor het
me eigenlijk weinig moeite kost om ze
te tekenen. Als je ze echt naast elkaar
zou leggen, zijn er vast veel verschillen
maar het gaat me vooral om de sfeer
die de tekeningen uitademen. Het
is onnavolgbaar hoe Franquin van
werkelijk alles een karikatuur wist te
maken, zowel van figuren als van zaken.
Als hij een flipperkast tekende, dan was
dat geen flipperkast, maar een karikatuur
van een flipperkast. Altijd boenk erop.
Welk personage was het moeilijkst in
de vingers te krijgen?
CAMBRÉ:
Kwabbernoot!
Maar
intussen is het ook het personage dat ik
het liefste teken. Franquin tekende hem
op een heel specifieke manier. Zijn neus
en grote voorhoofd zijn zo typisch en
moeten tot in de details kloppen om het
personage tot leven te brengen.

CAMBRÉ: Het is sterker dan mezelf!
Dat doe ik bij alle reeksen die ik teken.
Meestal staat het ook helemaal niet in
het storyboard. Je moet er ook niet mee
overdrijven, maar hier en daar een kleine
eyecatcher voor de ‘meerwaardezoeker’ of
de mensen die dat opmerken is wel tof.
Door wie laat je je inspireren bij het
bedenken van verhalen?
LEGENDRE: Verhaaltechnisch kan
ik nooit één iemand aanwijzen want ik
merk bij mezelf dat het een optelsom is.
In mijn geval geen optelsom van enkel
scenaristen en of schrijvers, maar ook
van mensen die ik ontmoet heb en die
niks met strips te maken hebben.
Op wie mikken jullie met deze reeks?
CAMBRÉ: Ik hoop dat de trouwe fans
onze aanpak smaken maar vooral dat we
ook nieuwe lezers bereiken. Robbedoes
dreigt soms een beetje op de achtergrond
te verzeilen in Vlaanderen en Nederland.
Het zou fantastisch zijn om een nieuw
publiek kennis te laten maken met wie
Robbedoes echt is.
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Robbedoes stond mee aan de
wieg van de beroemde school van
Marcinelle. Neigen jullie ook niet
meer tot die stroming dan tot de
Vlaamse traditie?
LEGENDRE: Terugkijkend kun je
dat zeker zeggen, maar het is nooit een
bewuste keuze geweest. Ik moest ook
heel erg lachen met Nero, een van mijn
all-time favorieten is De Koningin van
Onderland van Jommeke en De duistere
diamant van Suske en Wiske, maar ik
merk ook dat ik niet echt die strips
maak.
CAMBRÉ: Het is moeilijk te zeggen.
Als Vlamingen mijn tekeningen
bekijken, valt dat Marcinelle-kantje
hen inderdaad vaak op. Maar er zit ook
veel Jommeke en Suske en Wiske in mijn
strips. Misschien daarom dat het voor
iemand uit Frankrijk of Wallonië dan
toch weer nog echt Vlaams aanvoelt.
Ik heb vroeger veel tekeningen naar
Franstalige uitgeverijen opgestuurd. Ze
vonden het meestal te Vlaams.
Hoe werken jullie samen?
LEGENDRE: Ik schrijf een scenario
en leg dat voor aan de uitgever. Als het
helemaal af is, gaat het naar Charel

die het uittekent. Dat gebeurt niet slaafs
want dan is er geen zak aan, niet voor
hem en niet voor mij. Ik kan meestal
niet wachten tot er nieuwe schetsen van
Charel binnenkomen. We mailen van ’s
morgens tot ’s avonds waardoor het lijkt
alsof we naast elkaar zitten.
CAMBRÉ: We wisselen dan vaak de
meest idiote en onnozele ideeën uit.
We hebben dezelfde humor en lachen
een hoop af. Vaak gaat het zelfs totaal
niet over strips. We zijn allebei met heel
veel dingen tegelijk bezig. Marc en ik
zijn echt goede vrienden geworden en
houden er een bijzondere latrelatie op
na (lacht). Maar als er gewerkt moet
worden, is het een droom om met hem
samen te werken. Hij werkt echt door
aan zijn scenario’s die lang op voorhand
helemaal klaar zijn. En hij is een
fantastisch klankbord voor me.
Hoe loopt het nu verder?
CAMBRÉ: Het scenario voor het
tweede verhaal is af. Binnen enkele
weken begin ik te tekenen. Hij moet
in september af zijn, dus dat wordt nog
even doorwerken. Daarna zien we wel.
Hopelijk slaat het aan en kan Robbedoes
Special uitgroeien tot een volwaardige
reeks... Wait and see!

Een superbrein ter grootte van een ei? Dat kan alleen maar uit de koker
van de graaf van Rommelgem komen. Met zijn nieuwe uitvinding
vliegen vliegtuigen zonder piloot en parkeren auto’s zichzelf op de
krapste plekjes. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar ook mensen
met minder nobele bedoelingen hebben het op het ei gemunt. De
graaf wil zijn uitvinding voorstellen op een belangrijk wetenschappelijk
congres aan de Azuurkust. Hij rekent op Robbedoes om zich als een
moederkloek over het ei te ontfermen en op bestemming te brengen.
Start van een dolle rit naar het zuiden, in het gezelschap van een pronte
dame en een ukkie. Wacht even... is Robbedoes vader geworden van
one happy family?
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Je stopte veel knipogen en grappige
cameo’s in de achtergrond. Gebeurt
dat spontaan?
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Wil je meer lezen? Surf dan naar www.ballonmedia.be/RobbedoesSpecial
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