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FRESCO  
RIK RINGERS  
WEER ALS NIEUW
Schepen van Stedelijke herwaardering en Burgerparticipatie David 
Weytsman zal op vrijdag 19 januari om 14 uur met veel genoegen de 
volledig gerestaureerde muurschildering van Rik Ringers inhuldigen, 
in het gezelschap van uitgeverij Le Lombard en Nicole Tibet. 

Het symbolische, in trompe-l’œil geschilderde fresco van Rik Ringers 
in de Bijstandsstraat, hartje Brussel, is pas gerenoveerd. Sinds de 
inhuldiging in 1995 hebben de tand des tijds en helaas ook vandalisme 
hun werk gedaan. Het werk van Tibet is zo bekend (het wordt besproken 
in de Trotter van 2014) dat het voorrang kreeg bij de renovatie en dus nu 
helemaal herschilderd is. 

Rik Ringers, geesteskind van tekenaar Tibet, alias Gilbert Gascard, en van 
scenarist André-Paul Duchâteau, is niet alleen een icoon van de 9de kunst 
maar ook specifiek binnen het Brussels Stripparcours. In zijn beroemde 
rolkraagtrui en bijpassend tweed colbertje in zwart en wit werkt de 
misdaadverslaggever regelmatig samen met de gerechtelijke politie. 
Intussen hangt onze onvermoeibare held al 23 jaar aan de dakgoot van 
het nummer 9 in de Bijstandsstraat. Die straat heeft haar naam duidelijk 
niet gestolen, want Rik Ringers tracht er zijn vriendin Nadine te redden 
van een moordenaar met een mes. Commissaris Baardemakers moet het 
dramatische tafereel machteloos gadeslaan, hij staat met zijn hondje  voor 
de deur bij zijn nichtje en geraakt niet binnen. Gelukkig is Rik niet aan zijn 
proefstuk toe, hij heeft immers al zoveel levens gered en raadsels opgelost…

Tibet
Gilbert Gascard, alias Tibet, werd in 1931 in Marseille geboren maar zijn 
gezin verhuisde naar België. Hij was pas 16 toen hij al begon mee te werken 
aan de plaatselijke editie van "Le Journal de Mickey". Kuifje koesterde hij 
ook al in zijn jeugd en bij het gelijknamige weekblad werd hij lay-outman 
In de schaduw van groten als Hergé, Laudy en Jacobs doorliep hij er zijn 
leerproces om in 1952 zelf met de cowboyfiguur Chick Bill door te breken. 
Drie jaar later bedacht hij samen met André-Paul Duchâteau een tweede, 
al even innemend, grappig, geloofwaardig en dynamisch personage: Rik 
Ringers. Met succes! Met een ritme van twee albums per jaar – in totaal 
bijna 70 bij Le Lombard – legde Tibet zich daarna hoofdzakelijk op die 
twee helden toe. Op 3 januari 2010 werden zijn geesteskinderen wezen. 
Zijn overlijden kwam hard aan bij meerdere generaties die hem meer dan 
50 jaar hadden gevolgd. Tibet werd met zijn sympathieke humor en zijn 
natuurlijke lach gezien als een zonnetje in de Belgische stripwereld. 



23 jaar terug in de tijd: de inhuldiging in 1995



OPERATIE RENOVATIE VAN 
HET STRIPPARCOURS
Het is al lang grote liefde tussen Brussel en het stripverhaal. De Stad Brussel telt momenteel 56 stripfresco's, 
verspreid over een parcours dat helemaal aan de 9de kunst gewijd is. Massa's toeristen komen dat artistiek erfgoed 
bewonderen en het is voor Brussel dan ook een heus visitekaartje. Jammer genoeg lijden ettelijke stripmuren onder 
de tand des tijds en vandalisme. Schepen David Weytsman wil een tiental muren per jaar renoveren. Voor sommige 
volstaat een schoonmaakbeurt, andere moeten helemaal herschilderd worden. Daarnaast zullen dit jaar nieuwe 
werken gemaakt en ingehuldigd worden, en daarbij zullen de burgers een belangrijke rol spelen. 

Stand van zaken:
	Vier stripmuren werden gerestaureerd: 

• Asterix en Obelix (Washuisstraat 15)

• Lucky Luke (Washuisstraat 45)

• Yoko Tsuno (Nieuwland 15)

• De Doorgang (Kolenmarkt 19)

	Elf andere fresco's worden binnenkort gereinigd: Lucy McKenzie, Guust, Oh! Lieve Hemel, Nero, enz. 

	In 2018 komen er in Brussel drie tot vier nieuwe fresco's bij.

	15 mei 2018: meerdere evenementen zowat overal in de stad om 60 jaar Smurfen te vieren en een nieuw 
fresco wordt ingehuldigd (doorgang Hilton naast het Centraal Station).  
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OPROEP AAN DE BURGER:  
DE STAD BRUSSEL ZOEKT 
NIEUWE MUREN
De Stad Brussel zoekt nieuwe muren en doet daarbij een beroep op de medewerking van burgers, handelaars en 
andere eigenaars. Iedereen wordt uitgenodigd na te gaan welke muren in zijn buurt geschikt zijn om met stripfiguren 
te worden beschilderd en de Stad daarover in te lichten (stripparcours@brucity.be). Die zal dan oordelen in welke 
mate er ook effectief een fresco kan komen. 

Het stadscentrum telt al heel wat stripmuren, die zijn uitgegroeid tot een toeristische troef voor Brussel. Deze 
oproep is bedoeld om nieuwe stripmuren te verwezenlijken in de Europese wijk, in Haren, Laken, 
Neder-over-Heembeek en in de wijk Louiza-Roosevelt, waar de burgers aan de wieg van het project zullen 
staan door hun belangstelling te laten blijken tijdens inspraakvergaderingen. Samen kunnen zij stripfiguren, auteurs 
en thema's kiezen die verband houden met de identiteit en de geschiedenis van hun wijk.


