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De context
Het oorspronkelijk verhaal van Nello en Patrasche werd 
geschreven door de Britse Marie-Louise de la Ramée 
(alias Ouida) in 1872, in de roman ‘A Dog of Flanders’. Het 
is een fictief verhaal dat zich afspeelt in Antwerpen en 
Hoboken in de negentiende eeuw. De hongersnood en de 
onzekerheid die toen in Vlaanderen heersten worden er 
zodanig realistisch beschreven dat het verhaal vaak voor 
waar aangenomen wordt. De kathedraal en de kunstwer-
ken van Rubens spelen hierin een grote rol.
Het is een intriest verhaal, maar het staat ook en vooral 
symbolisch voor de vriendschap tussen de jongen en zijn 
hond. Nello was een goede en dappere jongen, die zich 
niet bewust was van de wreedheid van de wereld. Hij wordt 
dan ook als held van de arbeidersklasse beschouwd, en 
staat symbool voor de immense kloof tussen rijk en arm 
in Vlaanderen in de negentiende eeuw. 

Het verhaal is razend bekend in Japan waar het boek 
als klassieker van de jeugdliteratuur jarenlang op 
school werd gelezen, met als gevolg dat toeristen uit 
Japan, maar ook uit Korea en de Filipijnen massaal 
naar Antwerpen en Hoboken komen om in leven-
den lijve de plaats te zien waar de bekende jongen en 
zijn hond leefden. Ook in de Verenigde Staten kent 
het verhaal van Nello en Patrasche een breed succes. 
Over de hele wereld werden films, tekenfilms en  
documentaires gemaakt over hun lotgevallen.

Het verhaal
‘Nello en Patrasche’ is het ontroerend 
verhaal van een arme weesjongen 
die bevriend wordt met een achterge-
laten trekhond, Patrasche. Samen met  
Nello’s grootvader wonen ze op het plat-
teland buiten Antwerpen, in Hoboken. 
Elke dag trekt de jongen samen met zijn 
hond naar de stad om melk te verkopen 
en wat geld te verdienen. Telkens hij 
voorbij de kathedraal komt, droomt hij 
ervan om de schilderijen van Rubens te 
bewonderen die hij zo graag ziet, maar 
hiervoor moet hij betalen en Nello heeft 
amper geld. Jonge Nello heeft niet veel 
geluk in het leven. Hij gaat van tegen-
slag tot tegenslag en wanneer ook zijn 
grootvader sterft, zit er voor hem niets 
anders op dan naar de stad trekken.  
Op kerstavond sterven Nello en zijn 
hond Patrasche, uitgehongerd en moe, 
op de ijskoude vloer van de kathe-
draal, voor de Kruisafneming 
van Rubens. 



Nello en Patrasche
in Antwerpen
Hoewel Nello en Patrasche bekender zijn in Japan 
dan in Vlaanderen, heeft hun verhaal vanaf de jaren 
1980 ook in België inspiratie opgewekt. Zo werd hun 
verhaal in 1984 in een album van Suske en Wiske 
vertekend, dat zelfs vertaald werd naar het Japans. In 
1985 werd een bronzen standbeeld van de weesjongen 
en zijn hond in de Kapelstraat in Hoboken opgetrok-
ken en sinds 2016 slapen Nello en Patrasche op de 
Handschoenmarkt voor de kathedraal in Antwerpen. 
Een marmeren standbeeld van hen beide, ontworpen 
door kunstenaar Batist Vermeulen (‘Tist’), werd hier 
geplaatst als aandenken aan hun trouwe vriendschap.

En er is nog meer: bij bakkerij Kiosk in Hoboken kan men Nello 
en Patrasche-pralines kopen, brouwerij De Arend maakt Nello en  
Patrasche-bier, in het MAS horen beide personages tot de perma-
nente collectie en ook in Het Steen maakt het verhaal van  
de weesjongen en zijn hond deel uit van de geschiedenis van 
Antwerpen. Themawandelingen in Hoboken en Antwerpen geven 
toeristen de mogelijkheid om in de voetsporen te treden van Nello  
en Patrasche en in verscheidene museumshops in Antwerpen  
worden dvd’s en boeken over hun verhaal verkocht.



Griffo (Antwerpen, 1949) begon na 
zijn opleiding aan de Academie voor Schone 
Kunsten in Antwerpen meteen strips te teke-
nen. Eerst voor het undergroundblad ‘Spruit’, 
maar ook voor Nimo, Extra en Humo. In 1975 
stapt hij naar het stripblad Kuifje waar hij ‘Ton 
en Tineke’ overneemt van André Franquin. Maar 
een humoristische tekenstijl is niet zijn ding. Na-
dat hij korte tijd erotische strips heeft getekend, 
keert Griffo terug naar de mainstream uitgevers. 
Hij maakt kennis met Jean Van Hamme, die een 
tekenaar zoekt voor S.O.S. Geluk, een reeks korte 
verhalen die de toekomst eens niet door een roze 
bril bekijken. Deze samenwerking maakt indruk. 
Griffo gaat ook samenwerken met Jean Dufaux 
(‘Mister Black’, ‘Beatifica Blues’, ‘Samba Bugatti’ 
en ‘Giacomo C.’), Patrick Cothias (‘Cinjis Qan’), 
en Yves Swolfs (‘Vlad’). Met Nello & Patrasche 
komt Griffo terug naar zijn geboortestad, die hij 
veertig jaar geleden verliet om naar La Palma te 
trekken.

 Over ons 
Kennes Éditions, de Franstalige tegenhanger van 
Kennes Uitgeverij, werd opgericht in 2013 door 
Dimitri Kennes, voormalig directeur van Dupuis 
(‘Robbedoes’, ‘De Smurfen’, ‘Guust Flater’, ‘Kid 
Paddle’...) en De Stripuitgeverij (‘Jommeke’). De 
eerste tienerroman die werd uitgebracht, ‘Het las-
tige leven van Léa Olivier’, kwam recht uit Quebec 
en was meteen een razend succes in het Frans én 
in het Nederlands. Dat het tussen Belgen en inwo-
ners van Quebec klikt is een feit. De taalverschillen 
zitten bij beide in het DNA en dat is ook zo bij 
Kennes. Acht jaar, 1000 boeken en 400 auteurs later 
werd Kennes Uitgeverij gesticht. 
 
Het DNA van Kennes is eerst en vooral Belg en het 
werd vanzelfsprekend dat Vlaamse cultuur een 
eigen plaats hoorde te krijgen. Sinds 2019 worden 
Nederlandstalige boeken onder het label Kennes 
Uitgeverij gebracht, voornamelijk in vier genres: 
jeugdromans, strips, volwassen non-fictie en… 
Rode Duivels. Want jawel, Kennes is de officiële 
uitgever van onze nationale voetbalploeg! Maar on-
geacht het genre, bij Kennes is het motto: “Recht uit 
het hart”. 

Ook Marc Legendre (1956) wordt geboren in de stad van Nello en Patrasche. Kan 
het mooier? Na een opleiding toegepaste grafiek vindt hij zeer snel zijn weg naar de stripwereld. Hij 
wordt hoofdredacteur bij het weekblad Kuifje en debuteert een jaar later bij concurrent Robbedoes 
met een eigen strip ‘Biebel’, tot vandaag een icoon. In 1993 bedenkt en start hij het weekblad Suske en 
Wiske bij Standaard Uitgeverij. Hij wordt de vaste scenarist van ‘De Rode Ridder’, schrijft ‘Ayak + Por’ 
voor Wilbert van der Steen en verdeelt zijn tijd tussen El Hierro en Vlaanderen.
Met z’n tweede beeldroman ‘Verder’ is hij in 2007 de enige stripauteur die ooit de shortlist van de 
prestigieuze Libris Literatuur Prijs haalt. Maar het breekt pas helemaal los in 2013: dan verschijnt 
het eerste deel van ‘Amoras’, een van de grootste stripsuccessen in het Nederlandse 
taalgebied, en later dat jaar ontvangt Marc uit handen van minister Joke Schauvliege 
de Bronzen Adhemar/Vlaamse Cultuurprijs voor de Strip. In 2021 is Marc de eerste 
striptekenaar die de Muze van Sabam krijgt, een carrièreprijs met als eerdere  
laureaten Arno en Pieter Aspe.

Met ‘Nello en Patrasche’ willen we bij Kennes 
recht het hart van Vlaanderen raken, maar we 
zien hierin ook een gelegenheid Antwerpen in 
de schijnwerpers te zetten. Kennes is namelijk 
niet alleen een Nederlandstalige uitgever, maar 
in de eerste plaats een erkende stripuitgever 
in Frankrijk, Zwitserland en Franstalig België. 
Door het boek als kerstverhaal in een luxueuze 
stripeditie te brengen, is onze ambitie om dit 
verhaal, waar Vlaanderen bekend om is, ver 
en breed uit te dragen. Kennes doet bovendien 
beroep op de internationale verkoopstructuur 
van de Franse Delcourt-groep en streeft ernaar 
partners te vinden voor Engelse en/of Japanse 
edities. Hierin geloven wij met heel ons hart. 

De auteurs
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    150 jaar  
    Nello en Patrasche
In september 2022 is het 150 jaar geleden dat de ro-
man van Ouida werd gepubliceerd. Bij deze gelegen-
heid wil Kennes Uitgeverij 150 jaar Nello en Patrasche 
vieren door het verhaal in stripeditie te brengen.  
Wij zijn ervan overtuigd dat de strip een meerwaarde 
betekent voor de cultuur en het toerisme in Antwer-
pen. Enerzijds willen we de legende nieuw leven in-
blazen voor Antwerpenaren en Vlamingen; anderzijds 
geven we toeristen de gelegenheid om met een leuke 
herinnering terug naar huis te vertrekken. De strip 
spreekt zowel jong als oud aan en wordt ook naar het 
Frans vertaald. Hiermee fungeert het als visitekaartje 
van Antwerpen en Vlaanderen in Frankrijk en Frans-
talig België.



Over de strip
• Afmetingen: 24 cm x 32 cm
• Aantal pagina’s: 104
• Prijs: € 22,95
• Verschijningsdatum: 2 november 2022
• EAN: 9789464006575
• Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels

Contact
Astrid Simonis - astrid@kennesuitgeverij.com

0032 (0)499 13 12 52


