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IN HET HOOFD VAN  
CHAREL CAMBRÉ
Tentoonstelling Bronzen Adhemar 2020 

Het Stripmuseum en Stripgids zijn blij en verheugd 
u samen een reis voor te stellen reis door het 
hoofd van Charel Cambré.

VAN 23 JUNI 2021  
TOT 15 NOVEMBER 2021 
STRIPMUSEUM, BRUSSEL. 

De tentoonstelling geeft een beknopt 
overzicht van een oeuvre dat nog 
voortdurend uitdijt… en toont alleen 
het allerbeste van Cambré. Het werd 
een expo die, net als het oeuvre, de lach 
centraal stelt, met tal van karikaturen, 
knipoogjes naar grote voorbeelden 
als Willy Vandersteen of Uderzo, 
Cambrés versies van Suske en Wiske en 
Robbedoes, eigenzinnige commentaren 
op de stripwereld, en nog veel meer! Met 
ongepubliceerd werk uit de Amoras-
reeks, tal van schetsen, foto’s van het 
atelier van Charel, een afstudeerproject 
animatiefilm, …
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Met Charel Cambré bekroont de jury 
een veelzijdig auteur die als een echte 

voortrekker van de stripsector in Vlaanderen 
mag beschouwd worden. Een stripmaker die 
mensen in de breedte aanspreekt en met ‘Amoras’ 
een strip heeft gecreëerd die zijn plaats heeft 
in de stripgeschiedenis. Vraag hem het meest 
waanzinnige dat in je hoofd opkomt om te tekenen 
en hij tekent het, schijnbaar moeiteloos. Charel 
Cambré is een grafische alleskunner en heeft dan 
ook nog eens een stijl die goed verkoopt. Hij kan 
enorm snel tekenen en in amper een paar lijnen 
een heel goede typering neerzetten. Wanneer hij 
plaats neemt achter zijn tekentafel, verschijnen 
de prachtigste dingen op het tekenpapier. Zijn 
tekenstijl spreekt heel veel mensen aan.”

UIT HET JURYRAPPORT VAN  
DE BRONZEN ADHEMAR: 

Robbedoes door  
Charel Cambré (2017)  
© Dupuis
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Welkom in het hoofd van Charel Cambré, laureaat van 
de Bronzen Adhemar 2020 en bekend van stripreeksen 
als Amoras, Robbedoes, Jump, Filip & Mathilde, 
Pinanti United, Junior Suske en Wiske, Heden Verse 
Vis,… De lijst is schier eindeloos, net als de stroom 
ideeën die dagelijks uit Charels brein lijkt te stromen. 
Deze expo tracht een overzicht te geven van zijn 
carrière, die nog steeds op volle snelheid verder raast, 
en staat stil bij het vakmanschap dat de Kempenaar 
telkens weer aan de dag legt.
De expo pretendeert niet volledig te zijn, omdat zoiets 
toch een onmogelijke zaak is bij stripauteur Cambré. 
Terwijl u dit leest, is de kans immers groot dat Charel 
alweer een nieuwe stripreeks heeft opgestart, vijf 
cartoons heeft getekend en de hond heeft uitgelaten. 
In het hoofd van Charel Cambré heerst geen rust. Zijn 
motto: “Niet treuzelen, gewoon doen!”

Curator: Kurt Morissens

DE TENTOONSTELLING 
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Charel Cambré (1968) tekent al van 
kindsbeen af. Dat zijn carrière zich in 
de wereld van het tekenen zou afspelen 
was dus evident. Hij volgt een opleiding 
Animatiefilm aan het Kask te Gent en gaat 
daarna aan de slag in de tekenfilmsector. 
Cambrés grote liefde blijft echter het 
stripverhaal en in 1993 debuteert hij met 
Streetkids in het Suske en Wiske Weekblad. 
Daarna volgen de reeksen mekaar in snel 
tempo op: De Pfaffs, Spring, Mega Mindy, 
K3…. In 2007 krijgt hij de kans om Jump, 
zijn eigen jeugdreeks, te lanceren en een 

jaar later volgt de koninklijke strip Albert 
& Co. Zijn doorbraak kent Cambré met 
Amoras, een spin-off van Suske en Wiske 
waarin hij samen met zijn kompaan 
Marc Legendre een volwassen versie 
brengt van de helden van Vandersteen. 
Tussendoor scoort hij met de voetbalstrip 
Pinanti United en in 2017 mag hij met het 
Europese stripicoon Robbedoes aan de 
slag. In 2020 ontvangt hij de belangrijkste 
stripprijs in Vlaanderen, de Bronzen 
Adhemar, voor zijn carrière die nog steeds 
op volle snelheid verder raast. 

BIOGRAFIE
©
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Als er iemand de koninklijke 
familie echt dichter bij het 
volk heeft gebracht, dan is 
het Charel Cambré. Met zijn 
Albert & Co startte hij in 2008 
een strip rond de toenmalige 
koning Albert in het weekblad 
Story. De koninklijke strip leest 
als een politieke satire en is 
nu – meer dan tien jaar later – 
een tijdsdocument geworden. 
Er verschenen 6 albums over 
Koning Albert. 

ALBERT & CIE,  
FILIP & MATHILDE



77

Wanneer Koning Albert II troonsafstand 
doet, verliest Charel Cambré zijn 
kleurrijke hoofdfiguur. In de plaats 
krijgt hij Koning Filip, die niet echt 
bekend staat als een tafelspringer. Toch 
weet Cambré ook nu weer, zonder de 
bekende koninklijke clichés te omzeilen, 
een gagstrip neer te zetten waarin de 
koninklijke familie op weergaloze wijze 

wordt opgevoerd in een heuse familiestrip. 
Koning Filip met aan zijn zijde de 
bevallige Koningin Mathilde veroveren 
de harten van het strippubliek nog net 
iets sneller dan de echte koning dat heeft 
gedaan. Slapstick met een kroontje op. 
Cambré tekende tot dusver 7 koninklijke 
albums met Filip en Mathilde in de 
hoofdrol. 



88

Met een ongeziene promotiecampagne werd in 2013 Amoras 
gelanceerd, een hedendaagse en dystopische interpretatie van 
Willy Vandersteens geesteskinderen Suske en Wiske. Scenarist 
Marc Legendre en tekenaar Charel Cambré staan aan het roer 
om deze Vlaamse stripiconen de 21ste eeuw binnen te leiden. 
De zesdelige reeks toont een volwassen versie van Suske en 
Wiske: rauwer, realistischer en bloederiger dan ooit, maar toch 
nog steeds herkenbaar voor iedereen die zich ooit waagde aan 
Vandersteens reguliere reeks. In 2017 kreeg deze Amoras-cyclus 
een prequel met De Kronieken van Amoras, waarin dieper wordt 
ingegaan op bekende (neven)personages als Krimson, de Zwarte 
Madam en Van Zwollem.

AMORAS: 
EEN ONWAARSCHIJNLIJK SUCCESVERHAAL 
IN DE SPOREN VAN VANDERSTEEN
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Cover voor De Kronieken van 
Amoras 6, ‘De Underdog’, 
Standaard Uitgeverij 2019
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Naast het bekende Amoras tonen we in de expo ook 
een ongepubliceerde voorloper van het kassucces. 
Vijf jaar voor Amoras trokken Ronald Grossey en 
Charel Cambré naar de kantoren van Standaard 
Uitgeverij, met onder hun arm een dossier voor een 
stripreeks die de geschiedenis van Jerom uit de doeken 
doet. Jerom duikt voor het eerst op in het album 
‘De Dolle Musketiers’, gevangen in een kooi, als een 
echte oermens. Het project werd enthousiast onthaald 
door de erven van Vandersteen maar kreeg uiteindelijk 
geen fiat bij Standaard Uitgeverij.
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Met Amoras tekent Charel Cambré de volwassen versie 
van Suske en Wiske. Sinds 2020 mag hij zich ook de 
tekenaar van de kinderversie van het stripduo noemen. 
Kim Duchateau, bekend van zijn Esther Verkest en 
ook Bronzen Adhemar-laureaat, staat in voor de 
verhalen. Met dit duo aan het roer keren we terug naar 
de kindertijd van Suske en Wiske waar ze doldwaze 
avonturen beleven. 
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Charel Cambré is niet alleen beslagen in de edele 
kunst van het striptekenen, hij is ook een begenadigd 
perstekenaar. Zijn ongelooflijke werkdrift, die alom 
geroemd wordt door zijn collega’s, levert wekelijks een 
rits cartoons op die verschijnen in allerhande magazines. 
Of het nu cartoons zijn over bekende Vlamingen, actuele 
situaties of voetballers - Cambré kan alles.

Maar er is ook vrij werk, schijnbaar snel op papier gezet 
maar waar het vakmanschap en het plezier van afspat. 
Weinig tekenaars kunnen een hoofd zo goed weergeven 
als Charel. Met enkele potloodtrekken zet hij de groten der 
aarde neer op papier. De perfecte karikatuur, een spotprent 
die de persoon in één oogopslag herkenbaar maakt.

CAMBRÉ ALS PERSTEKENAAR 
&  KARIKATURIST 
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Met hetzelfde gemak – en de nodige zelfspot – steekt Cambré 
de draak met de stripwereld in Heden Verse Vis, dat hij maakt 
samen met zijn kompaan Marc Legendre. Wat begon als 
persoonlijk vermaak op een eigen Facebookpagina wordt 
gesmaakt, in die mate zelfs dat het Nederlandse stripblad 
Eppo Heden Verse Vis overnam.
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EEN TENTOONSTELLING VAN HET BELGISCH STRIPCENTRUM 

In samenwerking met Stripgids

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de VGC en 
het ministerie van Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap

Curator: Kurt Morissens 
Scenografie: Abderrahim El Asfahany 

Foto’s: Filip Naudts  
Catalogus: Uitgeverij Oogachtend

Met dank aan Chantal, Yarah, Yarno en Jesse om Charel Cambré af 
en toe uit te lenen en Kurt Morissens toe te laten als knuffelcontact.

Met dank aan Fons, voor de likkende en slobberende ontvangst. 

Jury Bronzen Adhemar 2020: Jeroen Janssen (Laureaat Bronzen 
Adhemar 2018), Patrick Van Gompel, Chris Mokken, Lieve Quadflieg, 

Mila Van Goethem, Wouter Porteman, Chris Van Camp.

Partners: De Warande, Literatuur Vlaanderen, Strip Turnhout, 
Provincie Antwerpen, Bibliotheek Turnhout en Stad Turnhout.

Alle tekeningen in dit persdossier: © Charel Cambré

www.stripmuseum.be  
www.stripgids.org



BELGISCH STRIPCENTRUM 
Zandstraat 20 • 1000 Brussel (België)

Open van woensdag tot zondag, van 10u tot 18u / 7 dagen 
op 7 tijdens de schoolvakanties

+32(0)2 219 19 80
www.stripmuseum.be - visit@stripmuseum.be (publiek)

PERSINFORMATIE (NL)
Tine Anthoni
0486/54 61 01 

tine.anthoni@stripmuseum.be




