JOSÉ LUIS MUNUERA MAAKT SPIN-OFF ROND MEGALOMANE
GELEERDE UIT ROBBEDOES & KWABBERNOOT

‘ Eindelijk een reeks
even geniaal als ikzelf’

Zwendel is een heel dubbel personage:
is hij een vriend of een vijand van
Robbedoes? Een geniale uitvinder of
een zielige despoot? Hoe zie jij hem?
Hij is inderdaad ambigu en complex. Hij is
niet van nature slecht, het is meer te wijten
aan zijn ijdelheid. Voor mij is Zwendel een
van de meest veelzijdige en uiteindelijk ook
meest authentieke personages van de reeks.
Hij belichaamt dan wel het archetype van
de megalomane geleerde, van de slechterik
uit de jaren vijftig uit de allereerste Bondfilms, tegelijk is het ook een onverbeterlijke
klungel, een meelijwekkende ezel die iedereen met verstomming wil slaan met steeds
belachelijker uitvindingen. Maar het is net
uit die contradicties dat het personage zijn
charme en dramatisch potentieel haalt.
Hij schudt de clichés van de B-films uit de
fifties dan ook snel van zich af en groeit
uit tot een modern en heel veelzijdig
personage. Mogelijkheden zat om daarmee
aan de slag te gaan. Ik had het als een
parodie kunnen opvatten, maar ik verkoos
een realistischer visie op Zwendel. Hoe
probeert hij zijn honger naar erkenning te
stillen? Dát interesseert me.
Wie kwam met het idee voor de spin-off?
Ikzelf! Toen ik indertijd het voorstel kreeg
om Robbedoes en Kwabbernoot over te
nemen, was dat een complete verrassing.
Maar nu klopte ik zelf met het idee aan
bij de uitgever. Morvan en ik maakten
samen vier albums van Robbedoes en
Kwabbernoot. Zo heb ik me het register
van het klassieke humoristische avontuur
eigen gemaakt, een heel eigen genre. Daar
wilde ik met deze reeks opnieuw mee
aanknopen. Daarnaast hield ook de vraag
wanneer je een geliefde loslaat om zijn of
haar eigen leven te leiden me bezig. Toen
Zwendel in mijn gedachten kwam, klopte

het plaatje: het verhaal begon haast vanzelf
te leven in mijn hoofd.
Zwendels dochter Zandra en haar
vriendje André hebben een andere
cultuur en achtergrond. Vond je dat
belangrijk?
Toch wel. Het is een van de thema’s die
als een rode draad door het album lopen.
Meer kan ik er niet over zeggen, maar er
zit een belangrijke twist in het scenario.
Het personage van Zandra creëren was
niet zo moeilijk: ik heb zelf drie dochters,
de oudste is achttien en de jongste vier. Ik
ken het gedrag van tienermeisjes dus uit de
eerste hand! Ik weet waarover ze zich druk
maken, wat ze eten en drinken, aan welke
televisieprogramma’s ze verslingerd zijn,
hoe ze praten. Kortom, hoe ze proberen
om vrouw te worden! Ook dat is een van
de onderwerpen van De dochter van Z.
Vind je het plezierig om naast het tekenwerk ook de dialogen te schrijven?
Absoluut! Het is een facet van het werk
dat ik ontdekt heb door De Campbells.
Die reeks begon als een probeersel in
Spirou en is nu aan het uitgroeien tot een
heuse piratensaga! Ze deed me het plezier
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‘Een spektakelsitcom.’ Zo omschrijft José Luis
Munuera gevat De dochter van Z, album één van
de nieuwe reeks rond Zwendel, de slechterik uit
Robbedoes en Kwabbernoot. Het is een humoristisch
avontuur zonder Robbedoes en Kwabbernoot, maar
mét Zwendels puberdochter Zandra, veel actie,
achtervolgingen en ont-ploffende robots.

ontdekken om een compleet auteur te zijn:
ik probeer de synergie tussen tekening en
tekst op de spits te drijven. In plaats van
een scenario uit te dokteren waarbij je alles
vooraf uitschrijft, hou ik het op een globale
structuur en bewerk ik mijn scenario op
de tekentafel! Beelden en dialogen komen
tegelijk.
De avontuurlijke en de meer intieme
kanten van het verhaal houden elkaar in
evenwicht. Moeilijk?
Ja, dat was knap lastig! Maar tegelijk is
het ook een fascinerende oefening om de
juiste chemie te vinden tussen emotie,
slapstick, ironie, spanning... Het recept
is ook niet onveranderlijk en universeel.
Iets zoets, iets pikants: je moet een
gerecht maken met heel verschillende
ingrediënten dat de lezer hopelijk met
veel smaak verorbert. Hoe je dat doet is en
blijft een mysterie, even onpeilbaar als dat
van topgastronomie.

ZWENDEL 1

De dochter van Z
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Zwendel loopt niet hoog op met het nieuwe vriendje van
zijn tienerdochter Zandra. Als het verliefde koppeltje na een
avondje uit huiswaarts keert, stuurt hij een legertjes robots op
hen af die dochterlief schaken en naar huis meetronen. Vader
en dochter vliegen elkaar in de haren. Tot de stoppen van de
geniale uitvinder doorslaan en hij per ongeluk een laserstraal
afvuurt die de hele stad in een eiland verandert. Oeps!
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