
‘Het kostuum was er eigenlijk al voor 
het personage. Ik voer voor de Trans-At-
lantische Compagnie op de grote pas-
sagiersschepen, L’Île de France in het 
bijzonder. Elk schip had zijn eigen kleur 
voor de ‘bell-boys’, de jongens die bood-
schappen of sigaretten naar de passagiers 
moesten brengen. De scheepsjongens 
van de Île de France droegen rood. Ik 
tekende trouwens al scheepspiccolo’s ter 
versiering van de menukaarten op die 
boten en verzon toen al avonturen met 
een piccolo in de hoofdrol, Freddy.

Tijdens een overtocht met de Île de Fran-
ce amuseerde ik me met het volgen van 
de jonge piccolo’s. Ze moesten hun kost 
verdienen, maar ze verloren nooit hun 
goed humeur. Op een dag, tijdens een 
spelletje verstoppertje, viel er een van 
de brug in het scheepsruim. Ze konden 
hem stervende boven halen. De arme 
kerel, die zich schuldig voelde, vroeg 
vergeving aan de purser en beloofde dat 
hij het nooit meer zou doen. De purser, 
ontroerd, nam hem in zijn armen. De 
jongen blies zo zijn laatste adem uit, ge-
lukkig dat hij niet gestraft zou worden. 

Iedereen was ondersteboven van het on-
geluk. 
Zo leerde ik deze dappere gasten, soms 
nog echt kinderen, soms al vroegtijdig 
volwassen, beter kennen, kreeg ik ach-
ting voor hen. Ik ben hen nooit vergeten 
en toen de directie van het weekblad me 
vroeg een personage te creëren dat tege-
lijk grappig en sympathiek moest zijn, 
wou ik een eerbetoon aan die jonge ge-
storvene van de L’Île de France brengen, 
hem op die manier terug tot leven wek-
ken zodat zijn vrolijkheid tot vreugde 
zou zijn van de jongeren in België. Mijn 
personage lijkt op hem. 
Toen ik vernam dat hij Spirou zou he-
ten, was ik helemaal tevreden, omdat dit 
synoniem van speelsheid beantwoordt 
aan mijn ‘type’ personage en aan de jon-
gen die me geïnspireerd heeft en van wie 
hij het kostuum draagt. 
De herinneringen aan al mijn reizen en 
schepen hebben een onuitwisbare indruk 
op mij nagelaten. Eigenlijk vind je niks 
uit, je herinnert je mensen of dingen die 
je gezien hebt en waarvan je hield.’

(bron: La Véritable Historie de Spirou © Dupuis)

Rob-Vel over het ontstaan van 

RobbedoesROBBEDOES DOOR … 
ROB-VEL

Rob-Vel, HC, € 39,95, 23-11

‘Ik werkte als redactiesecretaris bij Excel-
sior in Parijs en op een mooie ochtend 
werd het bezoek van mijnheer Dupuis 
aangekondigd. Ik was verbaasd: ‘Wat zeg 
je? Die meneer komt me speciaal vanuit 
Charleroi opzoeken? Ik, een klein radertje 
in die grote onderneming?’ Meneer Du-
puis vroeg me: ‘Omdat het weekblad Toto 
goed loopt en je het hoofdpersonage hebt 
ontworpen, zou je voor mij een typisch 
Belgisch personage kunnen bedenken dat 
de naam Spirou zal dragen?’’

Zo beschreef Rob-Vel (Robert Velter) heel 
relativerend het ontstaan van een van de 
beroemdste stripfiguren ooit. Spirou, wat 
in het dialect van Charleroi ‘roodharig’ en 
‘guitig’ betekent, werd niet alleen het uit-
hangbord van een succesvol weekblad, hij 
werd ook het hoofdpersonage van de im-
mens populaire stripreeks. Tussen 1938 
en 1943 tekende Rob-Vel meer dan 200 
pagina’s van de piccolo met het zo her-
kenbare rode hoofddeksel, en bedacht hij 
meteen ook zijn sidekick Spip. 

Voor het eerst worden de platen allemaal 
gebundeld, inclusief 24 pagina’s onuitge-
geven materiaal in het Nederlands, in een 
schitterende integrale.

Visuele, nostalgische pracht, met 
een uitgebreid historisch achter-
gronddossier.

ROBBEDOES SPECIAL 3 
De wolfman

Legendre, Cambré, SC, € 7,50, HC, € 49,95, 12-12

Marc Legendre: ‘De toeristische dienst van Ma-
chin heeft Robbedoes, Kwabbernoot en IJzerlijm 
uitgenodigd om een reportage over die prachtige 
streek te maken. Kwabbernoot wil sensationele 
foto's van everzwijnen, herten en andere wilde 
beesten, maar die zijn gevangen en elders onder-
gebracht. Richinuv, een rijke Amerikaan, wil een 
deel van de bossen onder water zetten. In de plaats 
wil hij een gigantisch pretpark bouwen, dat mas-
sa’s toeristen moet aantrekken. Dat vindt Kwab-
bernoot maar niks. Hij wil absoluut een foto van 

een wolf en zal er alles aan doen om die te krijgen. 
Ondertussen luistert Robbedoes toevallig een ver-
dacht telefoongesprek af. Blijkbaar heeft Richinuv 
iets ontdekt in de verlaten mijn. Iets waardevols 
dat hij 's nachts in het geheim met grote vrachtwa-
gens wil weghalen…’ 

Ook de derde Robbedoes special knipoogt 
naar de Robbedoes van Franquin, maar 
draagt vooral het kwaliteitsmerk Legend-
re/Cambré.

Geekster.be: ‘ We mogen hopen dat Le-
gendre en Cambré heel wat albums voor 
ons mogen maken.’
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Hec Leemans over 

Robbedoes ROBBEDOES 
RODE NEUZEN

Legendre, Cambré, SC, € 5,00, 3-10

Marc Legendre: ‘Stripauteur is een 
geweldig beroep, maar het wordt nog 
toffer als je met je verhaaltjes kunt helpen 
om iets onder de aandacht te brengen. 
Op de sociale media is het constant feest, 
maar veel jongeren zitten met kleine en 
grote psychische problemen waarover ze 
niet durven of kunnen praten. Op school 
zijn leraren een perfect aanspreekpunt, 
maar het gebeurt nog te weinig. Daarom 
komt er opnieuw een Rode Neuzen Dag. 
Dit jaar is het doel ervoor te zorgen dat 
de Vlaamse scholen weten wat ze kunnen 
doen om het mentale welzijn van hun 
leerlingen te optimaliseren. Dat klinkt 
nogal zwaar. Daarom werd de hulp van 
Robbedoes, Kwabbernoot, Spip én An 
Lemmens ingeroepen. In het spannend 
avontuur dat ze samen beleven, ontdek je  
waar het eigenlijk over gaat.’

‘Robbedoes is eigenlijk een bizar perso-
nage. Hij loopt gekleed als piccolo maar 
is een beetje zoals Kuifje. Hij is een ob-
servator, een hoofdpersonage waarin de 
lezer zich kan herkennen of zich mee 
kan identificeren. Het zijn zo’n beetje 
de ogen van de lezer die hem meehelpen 
in het verhaal te stappen. Hier spreekt 
natuurlijk de volwassene vijftig jaar later 
(lacht), als kind maak je die redenering 
niet. 

Ook Spip, die andere creatie van Rob-
Vel, is wat raar. Spip is dan weer zo’n bé-
tje als Bobbie bij Kuifje, een personage 
dat voor zichzelf intelligente opmerkin-

gen en rake observaties maakt. Hij heeft 
geen interactie met Robbedoes, praat er 
niet mee, maar kan commentaren geven 
die de lezer ook zou maken of die de le-
zer verrassen.
Rob-Vel tekende natuurlijk een andere 
Robbedoes dan Jijé of Franquin, meer 
in de stijl van de cartoons van die tijd. 
Het is zijn verdienste dat hij het karak-
ter schiep dat Franquin in zijn schoot 
geworpen kreeg en waarrond Franquin 
dan dat hele universum begon te bou-
wen dat zestig, zeventig jaar later nog 
altijd overeind blijft, een absoluut hoog-
tepunt.’

“Als presentatrice van o.a. The Voice KIDS 
maar ook als mama, zus, dochter, vriendin… 
vind ik het belangrijk dat jonge mensen niet 
enkel hun mooiste kanten laten zien maar 
dat ze durven uitkomen voor hun angsten en 
problemen. Deze strip gaat daarover. Niet 
toevallig speelt een deel van het avontuur zich 
af in de context van een school. Het mentale 
welzijn bij jongeren op school verdient onze 
aandacht en  onze steun.”

— An Lemmens

ROBBEDOES KEER OP 
KEER

Séverin, HC, 22,50 €, 31-10

Robbedoes en Kwabbernoot zijn op ‘jobhun-
ting’. Hoewel ze niet altijd de juiste kwalifi-
caties hebben, compenseren ze dat met hun 
enthousiasme en spitsvondigheid. Jobs als 
ambassadeur, pompbediende, brandweer-
man passeren de revue, maar… niet voor 
lang.

De humoristische miniavonturen kan je als 
aparte gags lezen maar ook als één lang ver-
haal. 

Heerlijk retroalbum in een vintage stijl die 
doet denken aan die van Rob-Vel en Jijé, 
zo elegant en geïnspireerd getekend dat het 
erop lijkt dat tekenaar Alec Séverin liever in 
de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw had 
geleefd.

Een subliem eerbetoon aan de ‘oude’ 
Robbedoes en Kwabbernoot
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ROBBEDOES DOOR… ROB-VEL

Rob-Vel, HC, € 39,95, 23-11

De eerste 27 platen van Robbedoes zijn losse gags. Ze verschenen in hun huidige vorm nooit  
eerder in het Nederlands en zijn speciaal voor deze uitgave vertaald en geletterd.  
In het Frans verschenen deze gags in het weekblad Spirou, van het 1e nummer  

van 21 april 1938 tot nummer 27 van 20 oktober 1938.
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ROBBEDOES DOOR… ROB-VEL

Rob-Vel, HC, € 39,95, 23-11
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