
 

  

Suske en Wiske… een niet te vergeten familie. 
Ik word er steeds door getroffen: de raakheid van de tekeningen, de erkenbaarheid van de personages, de met 
een paar potloodtrekken vertolkte gevoelens en het ritme van het gebeuren.  
 
Meer dan een eeuw geleden beschreef Jules VERNE wat de verbeeldingsrijke geest van Willy VANDERSTEEN met 
vaste hand neertekende.  
 
Het verrassende van het tussengebeuren, de ruime beschrijving van het verhaal op het ritme van de intriges en 
het onmogelijke dat het paren van prachtig tekenen en uitdagend denken aan de stollende verbeelding 
onderwerpt, of beter gezegd, de stomende verbeelding maakt, kraakt, hermaakt , herkraakt in 
duizelingwekkende situaties.  
 
Lambik haalt het, Suske en Wiske zijn de luidruchtige getuigen, onschuldig, verwonderlijk tussen de professor en 
Sidonia. De intelligentie haalt het steeds van de brutale machtsontplooiing.  
 
De strip dateert niet omdat VANDERSTEEN het zo goed kan samen bundelen. Met enkele lijnen schept hij de 
gepaste sfeer en het spel tussen de korte tekst en het boordevol getekend kadertje, met centraal de actie en de 
personages, het blijft uniek. 
 
Het loopt allemaal in het honderd maar … uiteindelijk loopt het allemaal goed af.  
 
Ons land is het mekka van de cartoons, met een museum in Brussel en een Euro-Kartoenale Stichting in het lieve, 
groene Kruishoutem, zo makkelijk bereikbaar aan de E17 snelweg, gelegen aan de voeten van de Vlaamse 
Ardennen.  
 
 “Cartooneren” zou een Vlaams nieuw werkwoord moeten worden: het beleven van de “kunst met grote k” voor 
sommigen maar met zovele “k’s” voor anderen.  
 
Een tekening, onze kranten en weekbladen hebben het al lang begrepen, vertelt veel meer dan een lang artikel en 
ook daar klopt het. Het is de résumé van de résumés… de visuele kernachtige inhoud van het artikel.  
 
Wanneer men het originele: het kind van de kunstenaar, in al zijn mooiheid mag bewonderen, komen, met 
vlagen, de herinneringen van ons jong geweest zijn terug.  
 
Ze zijn gelukkig talrijk en zo talentvol, de vele tekenaars en cartoonisten van vandaag maar de klassiekers van 
gisteren houden het steeds vol en overleven de tijd. Willy VANDERSTEEN is er één van. En terecht!  
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