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beGin vAn de reekS 1947 
orIgineLe uiTgave in hEt neDerlanDs:  
suSke eN wisKe, op hEt eiLand amOras 

EerstE uitGave In heT fraNs in 1967: 
boB et boBette, L’Ile d’amPhoriA

veRschiJning van laMbiquE 1948 
In de origInele editIe in het NederLands : suSke eN wisKe, de sPrietAtoom.  
in de fRanse uitgAve iN 1961 boB et boBette, le rayoN magiqUe iN 2 kleuRendrUk.

1951 
laMbiquE cheRcheur d’Or  
EerstE fraNse uItgavE en NummeR 1 van De roDe reEks eN in 2 kleuRendrUk. 
heT eerSte aLbum VertaAld iN het franS en UitgeGeven door erasMe, gevolgD 
Door Het sUcces van Het aLbum le faNtôMe esPagnol dat VerscHeen In heT 
DagblaD tintIn en dAt niEt eeRder UitgeGeven werd in hEt frAns vooR 1952.

1952 
eeRste UitgaVe vaN de BlauwE reeks 
suSke eN wisKe, het SpaanSe spoOk  

2002
beGin vAn de spin-off Reeks kleiN suSke eN wisKe
In orIgineLe neDerlaNdse UitgaVe.
frAnse UitgaVe in 2006 : P’Tits boB et boBette, joyeUx diAblotinS

1972 – 2002 pauL geerTs, 
HoofdTekenAar vaN stUdio vaNdersTeen

2005
eeN nieUwe ploEg 

biJ stUdio vaNdersTeen meT luC moRjaeu eN peteR vaN gucHt.
suSke eN wiskE 288, heT slaPende goud.

2007
niEuwe OntweRp voOr de rode coveR

suSke eN wiskE 296, de curiEuze Neuzen.

8 mEi, 2013
beGin vAn de spin-off Reeks amorAs
In orIgineLe neDerlaNstigE editIe, Deel 1: susKe.  
eeRste FransE uigAve oP 26 maarT 2014: 
amPhoria, tome 1: boB

1967
eeRste VerscHijniNg in de vIerklEurenReeks
Bob eT boBette, le jongLeur Du veau d’oR

1969 heT 100Ste aLbum
suSke eN wisKe, heT gouDen pAard

28 augustUs, 1990 
ovErlijDen vaN willY vaNdersTeen

1947 
uiTgave van riRi et mietTe 

(EerstE naaM van boB et boBette) 
iN le petiT moNde - le singE voLant

1953
veRschiJning van jeRome  

orIgineLe uiTgave in hEt neDerlaNds iN suSke eN wisKe, de dOlle MuskeTiers.  
UitgaVe in het Frans iN 1965 boB et boBette, leS mouSquetAires endiaBlés 

iN 2 kleuRendrUk.

69 
Jaar

258
RegulIere AlbumS

veRscheNen iN

21
DagblAden en 
TijdsChrifteN

Meer Dan 

200 miljOen 
AlbumS verKocht

VerscHenen in 

32 TalEn
WaaroNder Het zWeeds 

En heT chiNees 

18 905 
suSke eN wiskE
faCebooKfans

10 923 
amOras

faCebooKfans

aaNtal VerkoChte amorAs: 

Meer dAn  200 000 


