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Mensen en hun verhalen

‘Ik bracht nogal wat tijd door bij die 
ruwe dokwerkers. Die mensen stonden 
op de onderste sport van de sociale lad-
der, ze leefden erg armzalig en moesten 
werken als de beesten. [...] Je kon het  
ze niet kwalijk nemen dat ze het daarna 
in ’t café op een zuipen zetten. En dan 
reden ze ’s avonds, met een carbuur-
lamp op hun fiets, naar huis. Dikwijls 
naar Sint-Niklaas of nog verder. ’s An-
derendaags moesten ze al om vier uur 
terug aan ’t werk... Maar ze lachten van 
’s morgens tot ’s avonds. Met humor 
hielden ze zich overeind. Om elkaar op 
te kikkeren zochten ze zich rot om met 
spitsvondigheden voor de dag te komen. 
Daar komt de humor vandaan die je in 
mijn eerste verhalen vindt.’ (Mimo, 21 
januari 1973)

Vandersteen observeerde die mensen 
en luisterde naar hun verhalen. Hij had 
een oneindig respect voor ze. Hij maakte 
zich hun levenswijsheid en hun humor 
eigen, en begon zelf te vertellen... Eerst 
wist hij zijn vrienden urenlang te boei-
en, later hingen heel Vlaanderen en  
Nederland aan zijn lippen. Vandersteen 
was een uitzonderlijk verteller, iemand 
die maar eens in de zoveel decennia  
geboren wordt, maar het waren de 
mensen die hij dagelijks zag die hem de 

brandstof gaven voor zijn verhalen en die 
hij dankzij hun spontaniteit en eerlijk-
heid zo raak en herkenbaar kon typeren.
 In Robert en Bertrand creëerde hij 
een aantal zeer mooie eigen personages, 
maar hij verwerkte ook legendarische 
volksfiguren in zijn verhalen en bracht 
die zo opnieuw tot leven.
 

Documentatiemateriaal

Dat Vandersteen zich zeer goed docu-
menteerde voor Robert en Bertrand 
vertelden ook zijn studiomedewerkers 
die de strip ininktten. Het decor en de 
gebouwen waren altijd zeer gedetail-
leerd in potlood uitgeschetst. Daarvoor 
baseerde Vandersteen zich op oude 
postkaarten, stadsgidsen of op de reeks 
oblongboekjes van steden en gemeenten 
in oude prentkaarten, uitgegeven door 
De Europese Bibliotheek in Zaltbommel.
 Ook inhoudelijk greep hij regelmatig 
terug naar boeken die hem inspireerden. 
Een boek als Knotsgekke uitvindingen 
van de 19de eeuw, van Leonard de Vries, 
leverde ideeën op voor technische tuigen 
of transportmiddelen die hij in de strip 
verwerkte. Jaap ter Haars Geschiedenis 
van de Lage Landen reikte hem thema’s 
aan die zich in Nederland konden af-
spelen.
 In Vandersteens bibliotheek stond ook 

Antwerpsche Typen van Jan de Schuyter, 
met tekeningen van Gaston Schuermans. 

Toen journalist, volkskundige, auteur en 
theatermaker Jan de Schuyter (Antwerpen 
1889-1952) vrij onverwacht stierf, had 
hij zijn literaire nalatenschap aan het 
Letterenhuis (toen nog Archief en  
Museum voor Vlaams Cultuurleven) 
geschonken. Wat de toenmalige con-
servator, Ger Schmook, in de Schuyters 

Het waren niet alleen de Antwerpse straatstenen, de armoedige, maar sfeervolle 
Seefhoekbuurt waar hij geboren was, de kaaien, de haven, de verre horizonten 

waar avonturen lonkten... Het was vooral zijn liefde voor de mensen die 
hem omringden die Willy Vandersteen verhalen deed vertellen.

Volksfiguren komen tot leven

VOLKSFIGUREN KOMEN TOT LEVENDOSSIER ROBERT EN BERTRAND

Cover van het boek Antwerpsche Typen  
van Jan de Schuyter (L. Opdebeek uitgever, 
1942). Van links naar rechts de volksfiguren 
Janneke de Zolderzeiker, Lange Sander, 
baron Stokvisch en Laguerre. © Gaston 
Schuermans
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huis aantrof, waren ongeordende stapels 
papier, tot bijna een meter hoog, die  
de halve voorkamer vulden. Er werd 
besloten om de berg papier op te schep-
pen, in een busje te laden en in twee 
ritten naar het AMVC te brengen. De 
Schuyter was dan ook zijn leven lang 
bedrijvig geweest in een aantal vereni-
gingen, waaronder Eigen taal, eigen  
zeden, de rederijkerskamer ’t Pardoent, 
de Historische vereniging van Antwerpen 
en de Bond van Antwerpse Folkloristen, 
en hij was redacteur van tijdschriften 
zoals De Kunstgids, De Wijngaard, De 
Natuurvriend en Lange Wapper geweest. 
Hij schreef daarnaast ook theaterstuk-
ken, was grafisch kunstenaar, vertaler 

én een van de pioniers van de Vlaamse 
film (als medeoprichter van de maat-
schappij Scaldisfilm en schrijver van het 
eerste Vlaamse filmscenario De storm 
des levens). Hij schreef 292 kortverhalen 
voor Het Handelsblad en publiceerde 
diverse boeken, meestal rond folklore 
en de volkscultuur, zoals zijn werken 
over het Antwerpse marionettentheater 
‘de Poesje’ en Antwerpse volkstypen. 
Genoeg activiteit dus om bergen papier 
achter te laten, maar ook een mooi  
oeuvre en een prachtig tijdsbeeld van 
Antwerpen eind 19de, begin 20ste eeuw.

Zatte Rik en Lapoog

Jan de Schuyter had in zijn boek  
Antwerpsche Typen het leven van Rik 
Van Aken, bijgenaamd Zotte Rik, op- 
genomen, een man die tijdens zijn 
jeugd door een ongeluk kalk in zijn oog 
kreeg, waardoor hij blind werd aan dat 
oog, maar waardoor ook zijn hersenen 
waren aangetast. Zotte Rik was vooral 
populair bij de kinderen uit de buurt 
omdat hij griffels, schriften en prentjes 
uitdeelde, maar hij was ook een tijdje 
informant van de politie. 
 Vandersteen heeft zijn Zatte Rik, uit 
De levende brug, behalve fonetisch  
misschien, niet echt gebaseerd op de 
historische figuur. Maar het verhaal van 

Zatte Rik wordt daardoor niet minder 
dramatisch. Dokwerker Zatte Rik heeft 
zijn vrouw en drie kinderen verloren 
aan cholera en drinkt liters jenever om 
dit te vergeten. Ondertussen ijvert Rik 
voor het algemeen stemrecht, ook voor 
arbeiders. Het komt tot een onvermij-
delijk bloedig treffen tussen de politie 
en de stakende arbeiders. Rik vangt een 
kogel op die bestemd is voor een politie-
agent en sterft. Dat schot werd afgevuurd 
door Lapoog, een verrader die in dienst 
van industrieel mijnheer Georges werkt. 
Mijnheer Georges wil namelijk dat de 
arbeiders opgeruid worden en amok 
maken zodat de publieke opinie zich  
tegen hen keert.

Nol en Neus

Ook het gezin van fabrieksarbeider  
Nol uit De stakingbreker werd zwaar  
getroffen. Zijn twee kinderen stierven 
aan ondervoeding en zijn vrouw Emma 
is fysiek en psychisch gebroken door 
die gebeurtenissen. Hij neemt deel aan 
de stakingen voor betere leefomstan-
digheden, maar Engelse ‘ratten’ proberen 
die stakingen te breken door zelf in de 
fabrieken te werken. Nol tracht hen 
eerst te overtuigen dat samen staken 
voor elke arbeider een betere zaak is, 
maar wanneer die poging mislukt en  

DOSSIER ROBERT EN BERTRAND

Frans De Neus.
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de Engelse arbeiders toch naar de  
fabrieken trekken, probeert hij dat te 
verhinderen. Het is de Engelse ‘rat’ Jack 
die hem het leven zal redden, terwijl 
hijzelf de dood vindt.
 Of Vandersteen zich voor Neus, de 
vertrouwensman van Nol in de staking 
– maar eigenlijk een verrader – heeft 
laten inspireren door het historische 
personage Frans De Neus is niet duide-
lijk. Frans De Neus, een gepatenteerde 

luierik, werd vooral legendarisch door 
zijn chronische dorst, die moest gelest 
worden met liters pinard, rode wijn.  
En die haast onlesbare dorst heeft hij 
gemeen met de stripfiguur Neus. Toen 
Frans eens een biefstuk wilde braden, 
viel hij in slaap. Hij werd wakker door 
de brandgeur en bluste het vuur per  
ongeluk door petroleum over de pan  
te gooien en vervolgens zijn eigen jas. 
Die stonk maanden later nog altijd naar 

as en verbranding. Het Sint-Andries-
kwartier zal zich Frans De Neus blijven 
herinneren als een van de stevigste  
pinard-drinkers.

Twee arbeiders die zich inzetten, twee 
verraders, een Engelse arbeider die  
zich opoffert... In zijn typeringen van 
volksfiguren wist Vandersteen nuance 
te brengen. Geen van hen is alleen maar 
goed of slecht, hun handelen wordt  
bepaald door de sociale wantoestanden 
die ze moeten ondergaan. Maar afhan-
kelijk van hun karakter verzetten ze 
zich ertegen in het algemeen belang, of 
ze misbruiken ze uit eigenbelang.

Plezante mannen

Naast Jan de Schuyter was er nog een 
andere belangrijke kroniekschrijver van 
het Antwerpse volksleven van de twee-
de helft van de 19de eeuw en de volks- 
figuren die de tijd kleurden: Edward 
Poffé (Tienen 1862 – Antwerpen 1920). 
 Poffé had zich in 1895 voor het eerst 
literair laten opmerken met het door  
de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Taal- en Letterkunde bekroonde boek 
Antwerpen in de 18de eeuw, voor den in-
val der Franschen. Hij ging na zijn  
studie aan het Antwerpse atheneum 
aan de slag als klerk in het stadhuis,  
ijverde voor het correcte gebruik van de 
Vlaamse taal en schreef onder andere 
voor de katholieke dagbladen Het Han-
delsblad en Gazet van Antwerpen. 
 Oorspronkelijk was hij flamingant en 
katholiek, maar in 1913 solliciteerde hij 
voor het ambt van stadsarchivaris en 
werd liberaal. Niet geheel toevallig, want 
Antwerpen had toen een liberaal stads-
bestuur. In datzelfde jaar verscheen ook 
zijn bekendste boek, Plezante Mannen 
in een Plezante Stad, een kroniek van 
het volksleven in Antwerpen tussen 1830 
en 1880, met een ode aan de liberale  
bestuurders die Antwerpen sinds 1872 
had. Zijn werk bij Het Handelsblad en 

VOLKSFIGUREN KOMEN TOT LEVEN

Cover van het boek Plezante Mannen in een Plezante Stad van Edward Poffé (Uitgeverij  
C. De Vries-Brouwers P.V.B.A., 1976, anastatische herdruk van de eerste uitgave verschenen 
bij drukkerij J.-E. Buschmann in 1913).
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Gazet van Antwerpen had hij opgezegd. 
Hij schreef voortaan voor de liberale 
krant De Nieuwe Gazet. 

Daar is Laguerre!

In zijn boek Plezante Mannen in een 
Plezante Stad vertelt Poffé met veel  
empathie over een man die hij als volgt 
aankondigde: ‘Juist wilden wij, aan  
eenen draai van den wandelweg, de 
baan oversteken, toen wij van verre het 
volk zagen samenhoopen en een man  
te paarde, die wijd boven de menigte 

uitstak, met zijn hoogen hoed links en 
rechts groette.
– Laguerre! Daar is Laguerre!’
 Het kon haast niet anders dat Willy 
Vandersteen Laguerre in een Robert en 
Bertrand-verhaal zou laten meespelen. 
In De Groene Draak, het elfde album, 
wordt hij door Vandersteen geïntrodu-
ceerd als: ‘De populairste figuur in  
de stad... Goochelaar en illusionist van 
beroep... Een goedhartige zonderling!’
 Zonderling en kleurrijk, zo kun je  
Laguerre inderdaad noemen. Niet voor 
niets start de Schuyter zijn serie volks- 
figuren met de Antwerpenaar van wie 

de echte naam Hendrik Ferdinand 
Quarteer was, geboren in 1825. En hij 
beschrijft hem als: ‘Ons volkstype met 
stekjes-magere beenen in de te breede 
geruite broek gevat, een lange “proces-
siefrak” met diepe zakken om het lijf, 
nu eens een kastoren hoed, andermalen 
een glimmende kachelbuis op het hoofd.’ 
 Laguerre had als jonge knaap van zeven 
jaar zijn vader verloren en het gezin 
‘kende al spoedig dagen van ellende.’ 
Zijn fascinatie voor de ‘foor’, de kermis, 
en vooral de goochelaars, deed hem 
vroeg, waarschijnlijk op zestienjarige 
leeftijd, zijn ouderlijk huis verlaten.  
Hij ging naar Nederland en trad er als 
komiek en acrobaat op onder de naam 
Laplander, verkocht wafeltjes en kwam 
uiteindelijk bij de goochelaar Courtois 
terecht, die hem het vak leerde. Hij 
werd rap van hand en rad van tong en 
keerde als Laguerre terug naar België. 
Hier dwaalde hij de kermissen af en 
vertoonde overal zijn kunsten. ‘Nu eens 
droeg hij een gouden uurwerk met 
breede zware keten, waren zijn vingeren 
met meerdere ringen beladen, stak een 
speld met een diamant op zijn hals-
doek, liep hij gekleed met breeden hoed, 
Almaviva mantel en verlakte laarzen, 
andere malen stak hij verarmoed in  
enkel blauwen kiel. Maar zelfs dan, 
wanneer hij aan lager wal was geraakt, 
behield hij zijn goed humeur.’ 
 Dat hij vooral opviel door zijn kledij, 
hadden zowel de Schuyter als Poffé  
begrepen: ‘Tijdens harde winterdagen, 
wanneer de Schelde toegevroren lag, 
reed hij aan de werf, in een geheel wit 
pak met lage witte schoentjes van sporen 
voorzien, te paard op een witte merrie, 
en dit met de voornaamheid van een 
Romeinschen keizer, zijn vele kennissen 
groetend met een zwierigen zwaai van 
zijn stroohoedeken.’ Op een hete zomer-
dag wandelde hij dan weer ‘in een dikke 
winterfrak met vellen gevoederd, zware 
moffel, een astrakan muts op het hoofd 
en plompe jachtlaarzen tot boven de 
knieën.’

DOSSIER ROBERT EN BERTRAND

Laguerre in lange ‘processiefrak’, uit Antwerpsche Typen. © Gaston Schuermans
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De wraak van Zabor
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Voorpublicatie De Standaard 
12 januari 1982 tot en met 17 maart 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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Voorpublicatie De Standaard 
12 januari 1982 tot en met 17 maart 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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Verschijningen
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Voorpublicatie De Standaard 
18 maart 1982 tot en met 25 mei 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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Voorpublicatie De Standaard 
18 maart 1982 tot en met 25 mei 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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De eenhoorn
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Voorpublicatie De Standaard 
26 mei 1982 tot en met 31 juli 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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Voorpublicatie De Standaard 
26 mei 1982 tot en met 31 juli 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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Het grote raadsel I
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Voorpublicatie De Standaard 
2 augustus 1982 tot en met 5 oktober 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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Voorpublicatie De Standaard 
2 augustus 1982 tot en met 5 oktober 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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Het grote raadsel II
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Voorpublicatie De Standaard 
6 oktober 1982 tot en met 11 december 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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Voorpublicatie De Standaard 
6 oktober 1982 tot en met 11 december 1982

Eerste album-uitgave: 1983
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Vlucht naar Rochamps
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Voorpublicatie De Standaard 
13 december 1982 tot en met 17 februari 1983

Eerste album-uitgave: 1984
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Voorpublicatie De Standaard 
13 december 1982 tot en met 17 februari 1983

Eerste album-uitgave: 1984
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Het spiegelbeeld
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Voorpublicatie De Standaard 
18 februari 1983 tot en met 25 april 1983

Eerste album-uitgave: 1984
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Voorpublicatie De Standaard 
18 februari 1983 tot en met 25 april 1983

Eerste album-uitgave: 1984


