
 

  

 
De revolutie van de sixties, volgens Willy Vandersteen. 
 
Het was Hergé die Willy Vandersteen als eerste “de Bruegel van het beeldverhaal” noemde. Wellicht verwees de 
tekenaar van Kuifje naar het onmiskenbare talent van zijn Vlaamse collega en naar diens voorliefde voor 
avonturen in de Spaanse Nederlanden van de 16de eeuw. Prachtige verhalen zoals Het Spaanse spook of de 
Opstand der geuzen, die Hergé in zijn eigen weekblad had kunnen volgen. 
 
Maar misschien zag Hergé, de kunstkenner, een dieper verband tussen de schilder van de Boerenbruiloft en de 
schepper van Suske en Wiske. Wie weet herinnerde hij zich dat Pieter Bruegel de Oude ook wel eens de Boeren 
Bruegel of zelfs Peer den drol (de grappenmaker, le drôle in het Frans) werd genoemd, omwille van zijn 
belangstelling voor het gewone volk en omdat hij graag grollen in zijn werken verschool. Beide kenmerken moet 
de artistieke directeur van het weekblad Tintin/Kuifje zeker herkend hebben in het oeuvre van zijn Vlaamse 
medewerker. 
 
Hij had er zelfs enige moeite mee. Hergé was aanvankelijk niet te spreken over Vandersteens ongebreidelde 
fantasie en volkse humor. De meester van de Klare Lijn wou het werk van de vrolijke Antwerpenaar alleen in zijn 
weekblad zien verschijnen indien deze wat meer stijl en ernst in zijn tekeningen en verhalen zou steken. 
Zodoende kreeg Wiske sierlijke blonde krullen en werd de lompe loodgieter Lambiek een elegante 
schermmeester. De Bruegel van de strip werd vriendelijk verzocht zich wat meer te gedragen als een keurige 
hofschilder. 
 
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Vandersteen leerde weliswaar zijn tekenpen beter te beheersen, 
precies volgens de wensen van de “patron”, doch zijn verbeelding was gewoon niet aan banden te leggen en zijn 
kunst om de jonge lezers plaat na plaat aan het lachen te brengen nog minder. Uit deze vreemde combinatie van 
opgelegd sérieux en dolle fantasie ontsproten de meesterwerken die men later “de blauwe reeks” is gaan 
noemen, naar de kleur van de albums die uitgeverij De Standaard Boekhandel in de jaren 1950 publiceerde met 
de avonturen van Suske en Wiske uit Kuifje. 
 
Vandersteen tekende voor dat weekblad van 1948 tot 1959 en daar kent de overgrote meerderheid van de 
Franstalige stripliefhebbers hem van. Hij publiceerde er negen verhalen van Suske en Wiske, maar voor en tijdens 
diezelfde periode verschenen er tientallen andere albums met diezelfde helden in de “rode reeks”. Die serie 
drong echter nauwelijks door op de Franse markt, hoewel er talloze parels in verschenen. Deze “Vlaamsere” 
werken sloegen niet aan bij de Franstalige lezers, ook al omdat de vertaling van Vandersteens sappige teksten 
niet zo evident was. 
 
De tekenaar verliet dus Kuifje om zich volledig te wijden aan de succesrijke reeksen die hij leverde aan de 
dagbladpers. In 1959 ontstond Studio Vandersteen, naar analogie met de Studios Hergé, maar dan wel met een 
heel ander opzet, met name het produceren van de meest uiteenlopende series, zoals Bessy, De Rode Ridder, 
Jerom, Biggles en vele andere voor kranten en tijdschriften. 
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Tijdens de daaropvolgende, razend drukke jaren 1960, liet Vandersteen Suske en Wiske echter niet los (dat zou hij 
pas aan het begin van het volgende decennium doen). Integendeel, hij verzon en schetste toen een hele resem 
onvergetelijke verhalen, grotendeels geïnspireerd door de actualiteit en de audiovisuele omwenteling van dat 
moment. Het was een tijdperk van grote sociale vooruitgang, waardoor ook de man in de straat meer vrije tijd 
kreeg en meer begon te consumeren. En net als zijn publiek ontdekte Vandersteen een heel nieuwe wereld 
dankzij zijn reizen en de films die hij zag, maar vooral dankzij de televisie. 
 
Voor Suske en Wiske breekt dan ook een nieuwe bloeiperiode aan, met fantastische titels als De sissende 
sampan, De nerveuze Nerviërs, Het zoemende ei, Jeromba de Griek, Wattman of nog De gramme huurling. 
Allemaal albums die stuk voor stuk nauw verweven waren met de bruisende jaren 1960. Ze tonen ons hoe een 
onthutste Vandersteen geconfronteerd werd met de revolutie in zeden en ideeën van zijn tijd en hoe hij die 
stilaan verwerkte en aanvaardde.  
 
Het album De apenkermis, uit 1965, is zeer kenmerkend voor dit tijdvak in het oeuvre van Willy Vandersteen. 
Kaskraker James Bond zorgt voor een hippe Lambiek op de cover en de sensationele SF-roman van Pierre Boulle, 
La planète des singes, is nog maar net uit (1963) maar de tekenaar wacht niet op Hollywood om intelligente en 
sprekende apen in beeld te brengen. De tekening is soepel maar fors, de inspiratie tomeloos. Vandersteen gooit 
zich met hart en ziel in de sixties.  
 
De contestatie en de verbeelding aan de macht, de revolte tegen wat was en de vrees voor wat zou kunnen zijn. 
Alles vind je terug in deze originele platen uit de jaren 1960. 
 
Marcel Wilmet 
 
 


