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slimme manier telkens opnieuw gebruikt. En 

voor Paape geldt dit niet. Hubinon werkte in 

grafisch opzicht onberispelijk, maar Paape 

varieerde meer. Ook op het niveau van ver-

houdingen- én wanverhoudingen… Mandryka 

had een prima manier om Paapes stijl te karak-

teriseren. Hij zei dat het potloodschetsen van 

Morris waren, maar geïnkt door Hubinon!’20  

 ‘Wat mij betreft,’ concludeert Philippe 

Wurm, ‘moet hij als een van de beste inkters 

van de tweede helft van de twintigste eeuw 

worden beschouwd. Inkter in de volle betekenis 

van het woord. Dat wil zeggen zowel in artistiek 

als in technisch opzicht, zoals er ook geweldige 

inkters bestaan bij de Amerikaanse comics. 

Want zowel met het penseel als met de pen 

waren zijn lijnen van een ongelooflijke helder-

heid en souplesse, en ook heel elegant. Zijn hand 

was feilloos en trefzeker. Hierdoor kon hij alle 

figuren met een grote leesbaarheid uit laten 

komen. Ik herinner me zijn lessen nog heel 

goed. Je kon dan echt voelen hoe hij genoot van 

het inkten, met zijn penseel Winsor & Newton 

nr. 1. In wezen was hij meer een tekenaar 

voor zwart-wit. Met kleur had hij niet zo veel, 

omdat met kleur de vormen meer gefixeerd 

raken – en dus ook de misvormingen, die bij 

hem soms nogal uitbundig aanwezig voor kun-

nen komen, meer in het oog springen. Kleur 

voegt inderdaad geen contrast of reliëf toe, 

want die maken al deel uit van het inktwerk.’19 

Het is hoe dan ook duidelijk dat het vooral de 

ongeëvenaarde techniek van Eddy Paape was 

waar de directeur van de World’s Presse de 

vruchten van wilde plukken. ‘Ik ken niemand 

anders ter wereld die in staat is om, zoals 

Paape deed, met krijt op een schoolbord zulke 

absoluut perfecte cirkels te tekenen. Uit de 

losse pols. En ronder krijg je ze niet – ook 

niet met een passer!’21 

 ‘Al in de tijd van de CBA-Studio waren het 

vooral zijn lijnen die Paapes meesterschap toon-

den’, benadrukt Philippe Capart, co-auteur van 

het boek Morris, Franquin, Peyo et le dessin 

animé. Er werden toen wel eens wed strijdjes 

gehouden tussen de leden van het team, waar-

bij ze op een al geïnkte cirkel nóg een cirkel 

moes ten tekenen, zonder dat er sporen van het 

overtrekken zichtbaar waren. En ook mocht 

je niet kunnen zien waar je met je lijn was 

begonnen of opgehouden. Dergelijke dingen 

zijn kenmerkend voor het teamwerk waarmee 

tekenfilms worden gemaakt. Wat daar telt is het 

uiteindelijke resultaat van alle af zonder lijke 

handjes die de tekeningen van de animators 

hebben moeten uitwerken.’22 Deze cultuur, die 

meer weg heeft van de productie wijze van 

industriële kunst dan van de ambachte lijkheid 

van het striptekenen, sprak Troisfontaines 

zeer aan. Het was een van zijn ambities om op 

bij de productie van een strip verhaal precies 

de soort methoden van productie toe te passen 

die rechtstreeks waren ontleend aan Modern 

Times van Charlie Chaplin.

BOVEN

Nog een illustratie van Eddy 

Paape voor Buck Danny, 

afkomstig van een reclame-

pagina die op 8 oktober 1953 

verscheen in het weekblad 

Robbedoes nr. 706. 
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Wat EEn ramp! Zonder water 
   in het midden van de 
       Savanne.

         Als we dag 
         en nacht door-
   marcheren kunnen 
we morgen de Me-nam 
bereiken. Maar het 

 is een hele 
               toer.

    Oef! Het is 70 km ver door de 
       savanne… Geen dorpen… 
         Niets dan de wildernis.

Maar in het struikgewas…

    Drommels! M#n schoenveter 
        is los!

Meer nog van uitputting dan van schrik, 
valt Jefke bewusteloos.

Jefke… Jefke! 
Waar ben je? Lieve 

hemel!

Om de genade gods, 
Kordaat… Bl#f kalm 

en mis niet!. .

Voor Jan echter gelegenheid tot 
schieten heeft klinkt een schril gefluit 
door de stilte. Het wilde dier keert om…

Weer klinkt het snerpende gefluit. 
De t#ger antwoordT met een 

ontzettend gebrul…

Met een sprong verdw#nt het 
dier in het struikgewas. 

We z#n mooi ontsnapt, he 
Jan? Zag je hem lopen?

      Een beetje 
     te mooi! Ik 
 ga op verken-
   ning uit!

Ik gevoel me of ik be-
spied word! Eigen -

aardig!

Zie je wel! Dat licht bevestigt m#n ver-
moeden! Nu eens k#ken hoe het met 
Jefke is… De arme jongen is uitgeput!

Twee kilometer van daar.

 Wat? Ze waren heel alleen in de Savanne, en 
je hebt de t#ger teruggeroepen? Je l#kt 
   wel gek, kapitein.        Ze zullen ons 

     geheim ontdekken.

Zw#gen man! 
Ik ben de 
baas hier!



145144 Het geheim van de Donkerburcht Het geheim van de Donkerburcht 



229228 De super gamma-straal De super gamma-straal



309

Eddy Paape

Édouard (Eddy) Paape werd op 3 juli 1920 geboren in 

Grivegnée, in de buurt van Luik (België), als zoon van 

een militair. Op jonge leeftijd voelt hij zich aangetrokken 

door de wereld van het theater; tijdens zijn kindertijd 

maakt hij deel uit van meerdere toneelgezelschappen. Zijn 

ouders sturen hem echter naar een opleiding tot beeldend 

kunstenaar, het instituut Saint-Luc, om een opleiding te 

volgen tot decorateur. Al doende ontwikkelt hij een 

voorkeur voor tekenen en het werk van kunst schilder. 

Met een bevriende medestudent, Jacques Eggermont, is 

hij aan het Saint-Luc betrokken bij de vorming van de 

afdeling Animatie, waarbij hij de basisvaardigheden van 

deze discipline leert. Ze sluiten zich daarna beiden aan 

bij een kleine tekenfilmstudio in Luik, de Compagnie 

Belge d’Actualités (CBA). Hier maken ze, in zwart-wit, 

hun eerste tekenfilms onder de naam ‘Jackeddy’. 

 Wanneer de CBA in 1945 naar Brussel verhuist, neemt 

Paape drie onbekende jongelui aan ter versterking voor 

de tekenaarsploeg van de studio. Ze heten Franquin, 

Morris en Peyo. Hun samenwerking is echter van korte 

duur, want in september van datzelfde jaar sluit de studio. 

Franquin en Morris kiezen nu voor het beeldverhaal en 

uitgeverij Dupuis. Paape slepen ze daarbij, haast tegen 

zijn zin, mee in hun kielzog. Wanneer Jijé in 1946 stopt 

met de stripreeks Jan Kordaat, doet hij hem van de ene 

dag op de andere over aan Paape. Die had daar absoluut 

niet op gerekend. Bovendien heeft hij nog helemaal geen 

ervaring in het tekenen van strips, maar hij slaagt er toch 

in de draad van de reeks op te pakken. Hij produceert 

in acht jaar tijd bijna vierhonderd platen. Aan zijn zijde 

volgen de scenaristen elkaar op: Jean Doisy, Yvan 

Delporte, Georges Troisfontaines, Jean-Michel Charlier. 

Het is vooral dankzij deze laatste dat hij in 1952 succes 

boekt met het nu legendarische verhaal Het geheim van 

de Donkerburcht. Toch moet hij Jan Kordaat weer loslaten 

wanneer Jijé, de oorspronkelijke tekenaar van de serie, 

er in 1955 zelf weer mee door wil gaan.

 In de tussentijd is Paape echter uitgegroeid tot een 

van de steunpilaren van het weekblad Robbedoes, dankzij 

de serie Uit de verhalentrommel van Oom Wim, die 

hij tekent voor World Presse, het bedrijf van Georges 

Troisfontaines. Zijn manier van inkten, geïnspireerd op 

de Amerikaanse tekenaar George Wunder, wordt door 

dit agentschap tot norm verheven. Dit is ook te zien in 

de strips van Victor Hubinon, met wie hij intensief, zij 

het anoniem, samenwerkt aan series als Buck Danny, 

Surcouf en Tiger Joe. In samenwerking met Charlier 

lanceert hij in 1956 Dirk Sterk in het weekblad Sprint en 

het jaar daarop Flip Flink in Robbedoes. Hoewel laatst-

genoemde serie met grote regelmaat verschijnt – dertien 

verhalen tot 1967 – wil Flip Flink maar niet populair 

worden bij de lezers. Het leidt tot een verslechtering 

van de verhouding tussen Paape en zijn uitgever. Onder 

pseudoniemen als Milpatt, Jo Legay en Péli had hij af en 

toe al kleine klusjes gedaan voor anderen, zoals de krant 

La Libre Belgique en voor bladen als Pilote en Pistolin. 

 Dan nodigt Greg, de toenmalige hoofdredacteur van 

het weekblad Kuifje, hem uit om over te stappen naar zijn 

team. Samen maken ze Luc Orient. Na jaren van tekenen 

aan realistische series, met alle eisen die deze stellen aan 

goede documentatie, voelt Paape zich als herboren met 

deze space opera, waar hij zijn fantasie de vrije loop kan 

laten. In 1967 verschijnt de eerste aflevering in het 

weekblad Kuifje, waar de serie uitgroeit tot een van de 

klassiekers. De verhalen worden ook gepubliceerd als 

album; het achttiende en laatste verschijnt in 1994. Ook 

met Greg maakt hij in de jaren zeventig met Tommy 

Banco. Wanneer Greg zich in de Verenigde Staten vestigt, 

gaat Paape ook met andere scenaristen samenwerken, 

zoals Duchâteau (Yorik – Kapitein der zeeën, Udolfo, 

Carol, detective), Michel Deligne (De ellendigen) en 

Jean Dufaux (de driedelige reeks Les jardins de la peur, 

waarvan De tombe van de Hardwoods en De terugkeer 

van Lady Mongo ook in het Nederlands zijn verschenen; 

Les cauchemars de Nils Fallon verscheen alleen in het 

Frans). Het weerzien met Greg, na diens terugkeer naar 

Frankrijk, leidt tot Johnny Congo, zijn laatste personage 

uit de jaren negentig.

 Behalve de duizenden pagina’s avonturenstrips die 

hij heeft getekend en de talloze illustraties die hij maakte 

voor de bladen De Haardvriend en Humoradio, ontleent 

Eddy Paape zijn plaats in de geschiedenis van de strip ook 

aan het feit dat hij twintig jaar lang docent Striptekenen 

is geweest, aan het Saint-Luc in Brussel en aan de Aca-

demie voor Schone Kunsten in Saint-Gilles. Leerlingen van 

hem die later bekende striptekenaars zijn geworden, zijn 

onder anderen Berthet, Renard, Cossu, Godi, Andreas, 

Grenson, Dugomier, Desorgher, Wurm en Plantin. 

 Eddy Paape overlijdt op 12 mei 2012 op de leeftijd 

van 92, na een leven gewijd aan het beeldverhaal.
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