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Inhuldiging van de stripmuur Quick & Flupke: de ‘enfants
terribles’ van Hergé keren terug naar de Marollen
Quick en Flupke, de twee kleine bengels van Hergé, prijken voortaan op een muur in de
Ons-Heersstraat 19 in de Marollen. Voorheen waren de stripfiguren te zien op de hoek
van de Kapucijnenstraat en de Hoogstraat. Het fresco moet echter plaats ruimen voor
de bouw van nieuwe woningen. De nieuwe muur wordt deze vrijdag 13 november
ingehuldigd door schepen Ans Persoons (sp.a), in het bijzijn van burgemeester Yvan
Mayeur.
Als u recent door de Marollen hebt gewandeld, heeft u het misschien gemerkt. De
stripmuur van Quick en Flupke op de hoek van de Hoogstraat en de Kapucijnenstraat is er
niet meer. Op het terrein voor de muur worden nieuwe appartementen gebouwd en
daarom moet de stripmuur verdwijnen. Maar niet getreurd. De twee belhamels van
Hergé blijven gelukkig in de wijk maar zijn nu verhuisd naar de Ons-Heersstraat nr. 19.
«De stripmuur van Quick en Flupke op de hoek van de Hoogstraat moest wijken door
bouwwerken. Maar gezien de bijzondere reputatie van deze Belgische striphelden, is het
ondenkbaar om geen plaats voor hen te behouden in het stripparcours van de Stad
Brussel. We vonden het belangrijk dat deze twee ketjes in de Marollen kunnen blijven, de
wijk die Hergé zo na aan het hart lag,» legt Ans Persoons (sp.a), schepen bevoegd voor
het stripparcours van de Stad Brussel uit. «Hergé kende de Marollenwijk erg goed. Het
thuisadres van Kuifje, de Labradorstraat 26, is eigenlijk gebaseerd op de Nieuwlandstraat,
waar de grootmoeder van Hergé woonde,» vertelt de schepen.
Net zoals Kuifje zijn ook Quick en Flupke echte Brusseleirs. Hun voornamen zijn typisch
Brussels: ‘Flupke’ voor Philippe en ‘Quick’ genoemd naar een vriend van Hergé. Onze
twee schelmen vervoegen nu de stripmuur van dat andere Brusselse ketje, Steven Sterk,
die in juni werd ingehuldigd. Als de kleine held met het grote hart van Peyo een
voorbeeldjongen is, dan zijn Quick en Flupke het tegenovergestelde: de twee ‘enfants
terribles’ laten het niet na om kwajongensstreken uit te halen en zo het bloed onder de
nagels van Agent 15 te halen. «De personages van Steven Sterk en Quick en Flupke hebben
erg verschillende karakters maar reflecteren niettemin de sfeer van lichtheid en humor die
de Marollen zo kenmerkt. Het is een wijk die aantrekt, die jeugdige dynamiek uitstraalt en
waar een bijzonder conviviale sfeer hangt,» vertelt schepen Ans Persoons.
De nieuwe stripmuur toont de twee jongens terwijl ze een stenen muur aan het maken
zijn. Doordat ze cement ‘vergeten’ te gebruiken valt de muur om. Zoals vele muren uit het
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stripparcours is de tekening afgestemd op de gevel van het gebouw. «Dit fresco is bijna
gezichtsbedrog. We zouden nog geloven dat de emmer cement op ons hoofd gaat vallen,»
zegt Ans Persoons, die eveneens verantwoordelijk is voor de wijkcontracten en
participatie in de Stad Brussel. «Voor ons is het belangrijk dat de stripmuren zo goed
mogelijk passen bij de architectuur van het gebouw. Zo wordt meer zichtbaarheid gegeven
aan mooie gevels die soms in slechte staat zijn. Door de stripmuren getuigt de Stad van
haar engagement om te investeren in de wijken en ze te herwaarderen voor haar
bewoners».
De muur bevindt zich in de Ons-Heersstraat nr. 19 en wordt ingehuldigd op vrijdag 13
november door schepen Ans Persoons (sp.a), in het bijzijn van burgemeester Yvan
Mayeur en samen met Fanny en Nick Rodwell, de weduwe en rechterhand van Hergé, en
de ploeg van Farm Prod, die instond voor de realisatie van de muur.

-- Inhuldiging stripmuur Quick & Flupke -In cijfers :
Adres: Ons-Heersstraat 19 – 1000 Brussel
Ingehuldigd op: 13/11/2015
Budget: 12.523,50 €
Duurtijd werken: 1 week
4 personen aanwezig op de werf (Farm Prod)
ste
54 stripmuur van het stripparcours
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