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Jacobs’ sciencefiction: 
Een Belg in Parijs
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Maandag 24 juni. Een handvol 
Belgische en Franse journalisten 
draalt wat rond in de inkomhal van 
Musée des Arts et Métiers in de wijk Le 
Marais, in het derde Arrondissement. 
Er is koffie en thee, namenlijsten wor-
den ingevuld en enkele medewerkers 
zijn nog steeds druk in de weer om 
alles in gereedheid te brengen voor 
de publieke opening, daags nadien. 
Kleine stickers van het Gele Teken 
worden op grondtegels geplakt, ter-
wijl medewerkers even later moei-
zaam en zachtjes vloekend grote 
stickervellen op mensengrootte van 
de belangrijkste personages uit Blake 
en Mortimer aan de muren trachten 
te kleven. “Merde”, grijnst iemand wat 
zuur, terwijl een tweede toegesnelde 

medewerker zich in het haar krabt, 
zich luidop afvragend hoe die lucht-
bellen eronder in godsnaam verwij-
derd kunnen worden.
Ook de eerste exporuimte (van drie) 
raakte nét niet klaar. De gehele vloer er-
van ligt nog onder een groot stuk plas-
tic. “Geen probleem”, zegt de pr-dame. 
“Morgen is alles opgedroogd.”
Even later kraakt het plastic onder 
de voeten van de journalisten, de 
fotografen en die van de curatoren 
Thierry Bellefroid en Eric Dubois, 
respectievelijk RTBF-journalist en 
professor design en media aan het 
Parijse l’école Boulle. Zij begeleiden 
de opgetrommelde media doorheen 
de tentoonstellingsruimtes.

De U-straal
‘Une Bombe... sur le Monde’, titelt een 
krantenartikel dat als achtergrond 
dient voor de eerste ruimte en ver-
spreid wordt over twee brede muren. 
De curatoren zien die eerste ruimte als 
een soort introductie in de kwaliteiten 
van Jacobs. Ze tonen datgene wat 
 velen misschien al wel wisten, maar 
nog niet vaak zagen: E.P. Jacobs als 
graficus. Eentje die van alle markten 
thuis was, bewijzen ze.
En zo hangt een knappe reclame-
tekening voor een sigarettenmerk 
(La cigarette Luxur) uit 1920 tegen de 
muur, naast een kostuumproject uit 
1930, een maquette van een theater-

Water, aarde, vuur 
en lucht. Die vier 
natuurelementen 
staan centraal op de 
grote expositie rond 
het werk van Edgar 
Pierre Jacobs in het 
Parijse Musée des Arts 
et Métiers die nog tot 
5 januari 2020 loopt. 
Zo’n honderd originele 
platen en talloze 
maquettes (die Jacobs 
zelf vervaardigde) 
staan en hangen er 
zij aan zij met de 
meest eigenaardige 
wetenschappelijke 
uitvindingen uit de 
jaren stillekes. Het 
thema: sciencefiction. 
Een (foto)verslag.
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decor en de originele schets voor de 
cover van De U-straal. Dat eenmalig 
stripproject van Jacobs bleek cruciaal 
voor de populaire stripreeks die erop 
volgde. 
Op verschillende vlakken, niet in 
het minst om een van de hoofdper-
sonages: Lord Calder. Niet alleen is 
die blonde held een Flash Gordon-
lookalike, de vergelijking gaat ook op 
voor de Flash Gordon-personages kei-
zer Ming, diens spion Lungan en pro-
fessor Zardof, die in De U-straal wor-
den gereïncarneerd als respectievelijk 
Babylos III, kapitein Dagon en pro-
fessor Marduk. Die personages vorm-
den dan weer de aanloop tot de la-
tere Blake en Mortimer-personages. 
Jacobs kamde er zijn vriendenkring 
voor uit.  Zo is de fysieke gelijkenis tus-
sen Lord Calder en Jacobs’ vriend en 
schilder-stripauteur Jacques Laudy 
treffend. Laudy/Calder is tevens de 
evenknie van de latere kapitein Blake. 
Een van de eerste schetsen van de 
man hangt in hetzelfde kader als die 
met de eerste schets van de cover 
van De U-straal. ‘Rayon “U”’, schreef 
Jacobs er in een oranje kleur onder. 
De snor en het weinige haar van de 
man kleurde hij alvast in met een 
lichtgele kleur.

Uitvindingen
Vooral het tweede expoluik dompelt 
je onder in de (sfeer van de) strips van 

Jacobs. De ruimte is erg verduisterd, 
waardoor een wat dreigende sfeer 
domineert en de uitvergrote tekenin-
gen uit de Blake en Mortimer-albums 
beter tot hun recht komen. Ook tien-
tallen uitvindingen — het merendeel 
uit de collectie van dit museum zelf 
— staan er achter glas te blinken, als 
onder meer: een fotografische pro-

jectielantaarn uit 1860, een doos met 
telegrafische kabels uit 1898, een ba-
rometer uit 1844 of een groot, plomp 
rekenmachine uit 1946. De meeste 
toestellen komen niet voor in de 
Blake en Mortimer-verhalen, maar 
sommigen wel, zoals het model van 
een knalgele zogenaamde Radar léger 
d’atteriesage Th-D 1013 (sinds 1964) 

of een turbogenerator die gebruikt 
werd aan boord van de Zwaardvis en 
tussen 1946 en 1970 effectief werd 
ontworpen door aëronautiques du 
Sud-Ouest.
Tussen al dat moois hangen zowat 
honderd originelen, zowel schetsen, 
covers en coverontwerpen als losse 
tekeningen en tekenplaten. Opvallend 

is de grootte ervan. Jacobs tekende 
blijkbaar S.O.S. Meteoren (1958-
1959) op hele grote platen, terwijl hij 
voor Het Geheim van de Zwaardvis 
(1946-1949) opteerde voor middel-
grote platen en eerder kleine pla-
ten uitkoos voor Het Raadsel van 
Atlantis (1955-1956).
De ene plaat tekende hij in potlood, 
bij de andere voorzag hij bij dat 
 potloodwerk rood aangeduide de-
tails (de lippen van Mortimer, een 
vraag teken of een statische wolk) en 
bij nog andere platen gebruikte hij 
zowel de kleuren geel, blauw, rood 
en groen, als wilde hij aantekeningen 
nalaten voor de inkleuring achteraf. 
De perfectionist in hem kon blijkbaar 
niet anders.

Koning Boudewijn 
Stichting
Dat al die platen hier hangen, is te 
danken aan de Brusselse Koning 
Boudewijn Stichting, die het origineel 
werk van Jacobs sinds enkele jaren 
beheert. Volgens curatoren Thierry 
Bellefroid en Eric Dubois waren ze 
daar erg behulpzaam in de totstand-
brenging van deze expositie.
Beiden zijn dan ook niet de eerste 
de beste. Dubois werd al regelmati-
ger ingeschakeld en/of geadviseerd 
door Musée des Arts et Métiers. Twee 
jaar geleden assisteerde hij François 
Schuiten en Benoît Peeters voor 

Eric Dubois en Thierry Bellefroid, de curatoren van de expo.
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de daar gehouden expo ‘Machines à 
Dessiner’. “Al die tijd vroegen we ons 
af wat we nog samen konden doen. De 
naam Edgar Pierre Jacobs viel al snel. 
Als er één tekenaar was die in zijn tijd 
de wetenschap volgde en daar in zijn 
strips naar handelde, was hij het wel. 
Schuiten was toen net begonnen aan 
zijn eigen Blake en Mortimer-verhaal 
De Laatste Farao, en we besloten 
onze expo rond Jacobs rond diezelf-
de tijd te brengen. Dat zou misschien 
meer aandacht genereren.”
Beiden curatoren kwamen al snel tot 
de conclusie dat de expo zou opge-
hangen worden rond sciencefiction, 
een genre dat in zowat elk van ’s mans 
album centraal stond. Water, aarde, 
vuur en lucht. Op die vier natuur-
elementen baseerden ze zich. 
Dubois: “We wilden niet zomaar origi-
nele platen hangen én we wilden ook 
niet zomaar de échte uitvindingen 
uit die tijd als achtergronddecor ge-
bruiken. Nee, we waren op zoek naar 
een synergie tussen die objecten en 
de sfeer van de albums. Het zou het 
allemaal wat échter maken. Per slot 
van rekening is dit ook een weten-
schapsmuseum.”
De vier natuurelementen spreken zo-
wel jong als oud aan, meent Dubois. 
“Wetenschap durft mensen weg
duwen. Voor velen klinkt het te moei-
lijk. Maar als je wind, water, vuur en 
lucht aankaart, krijg je de mensen 

sneller mee, zo denken we althans.” 
En dus domineren uitvergrote pren-
ten uit Blake en Mortimer de tweede 
ruimte van deze expo. De Eiffeltoren 
die in brand staat en dreigt om te val-
len, Blake en Mortimer die zich in een 
onbekende onderaardse grot wur-
men, een Zwaardvis die door de lucht 
klieft of mannen in duikerspakken die 
zich op de zeebodem voortbewegen.

Dat moest volgens Dubois bij de lezer 
een soort van claustrofobisch gevoel 
uitlokken: of ze zich nu in een eng dui-
kerpak op de zeebodem bevonden of 
afdaalden in een of andere spelonk, 
Jacobs heeft getracht hun avonturen 
zo gevaarlijk mogelijk te maken. Dat 
hij daar de wetenschap, uitvindingen 
en theorieën uit die tijd bijhaalde, 
maakte het alleen maar realistischer 

en dus échter. Dat heeft iedere lezer zo 
aangevoeld, mag ik wel stellen. Komt 
daarbij Jacobs’ fabelachtig realistisch 
tekenwerk, waar hij vaak tot in detail 
gaat, of alleszins het gevoel geeft dat 
hij tot in detail is gegaan, en je bevindt 
je als lezer middenin de realiteit.”
Dat de geëxposeerde wetenschappe-
lijke uitvindingen vaak niet overeen-
komen met uitvergrote tekenprenten 

of originele tekenplaten, deert niet, 
meent Dubois. “Het gaat om sfeer. Die 
moest hier over elke vierkante me-
ter te voelen zijn. Het zou een  beetje 
flauw en makkelijk zijn om net die 
uitvindingen die je in de albums vindt, 
hier te gaan tentoonstellen. Dat zou-
den al die objecten dienen als aanvul-
ling voor de tekenplaten, wat net niét 
de bedoeling was.”

Sato
De dreigende, donkere sfeer die deze 
exporuimte domineert, verdwijnt als 
sneeuw voor de zon in een laatste 
exporuimte. Die is opvallend licht. 
Overal witte muren, overal lichtspots. 
“Het laboratorium”, grijnst Dubois. 
Wie wil weten hoe secuur Jacobs te 
werk ging of waar hij zijn documenta-

De befaamde Zwaardvis, groots uitgestald in de inkomhal van het museum.

Curator Eric Dubois in gesprek met Geert De Weyer.
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tie vandaan haalde, moet hier wezen. 
Achter glas staan ze te blinken: aan 
de ene kant oude zwart-witfoto’s uit 
Jacobs’ archief, tot zelfs een foto van 
een oude dekselput toe. Aan de an-
dere kant schaalmodellen of techni-
sche tekeningen die Jacobs gebruik-
te voor zijn verhalen. Indrukwekkend 
zijn ze allemaal wel. De constructie 
in perspectief van het laboratorium 
van Moloch Georgevitch uit S.O.S. 
Meteoren pronkt er op een wat 
vergeeld papier. Verderop enkele 
maquettes van vliegtuigen en he-
licopters of een enkele onderzeeër 
uit Het Geheim van de Zwaardvis, 
van de chronoscaaf (een soort tijd-
machine) uit De Valstrik of van de 
robot Samurai uit De 3 Formules 
van Professor Sato — volledig in 
hout, maar met armpjes die samen-
gesteld zijn uit klei en karton en ogen 
die mogelijk speldenkoppen zijn. Of 
wat denk je van de kleine bustes die 
Jacobs vervaardigde van zowel pro-
fessor Sato als diens assistent.
“Die ruimte biedt ook context”, zegt 
curator Dubois. “Zo vind je er ook 
enkele video’s van wetenschappers 
die de link maken tussen Jacobs’ 
verhaallijnen en de werkelijkheid. 
Dat moest ook wel, want hij schreef 
al ver voor zijn tijd over — pakweg 
— artificiële intelligentie en klimaat-
problematieken. Dat kwam omdat hij 
de wetenschap op de voet volgde. Hij 

beriep zich op allerlei wetenschappe-
lijke publicaties en sprak vervolgens 
met wetenschappers over de invul-
ling daarvan in zijn verhalen. En dan 
krijg je uiteraard het soort verhalen 
en thema’s dat hij al die decennia 
bracht. Terugkijkend op die verhaal-
lijnen bleek hij het vaak bij het juiste 
eind te hebben. Neem Het Raadsel 
van Atlantis bijvoorbeeld. Ja, het 
bleek niet zo’n gek idee dat we van-
uit de aarde hele kolonies de  ruimte 
in zouden sturen voor een nieuw on-
derkomen. Dat zegt ook Guy Perrin, 
hoofd van de Franse astronomie-
vereniging. Volgens hem hebben we 
voor het eind van deze eeuw een 
kolonie gesticht op Mars. Dus zo gek 
waren Jacobs’ ideeën niet. Ook over 
artificiële intelligentie was hij zijn tijd 
ver vooruit, blijkens zowat alle huidi-
ge wetenschappers.” 

Een knappe expo, zonder meer. Het 
enige minpunt: op de inleidingen 
na werd er in geen enkele ruim-
te een Engelse vertaling voorzien. 
Chauvinisten, die Fransen. En jammer 
ook wel, zeker als je met een Belg wil 
pronken. Ik voel een “By Jove!” op-
komen, maar omdat dat al zo vaak 
 gedaan is en dus slaapverwekkend, 
laat ik het maar passeren. Los daar-
van: een aanrader. 

Diverse recente publicaties en merchandising.

Praktisch
Met Thalys ben je vanuit 
Brussel op 1u20 in Parijs, 
vanuit Antwerpen duurt de 
rit zo’n 2 uur. Met de metro 
ben je een kwartier onder-
weg naar het museum. Vanaf 
Gare du Nord: lijn 4 richting 
Mairie de Montrouge, uitstap-
pen bij Réaumur-Sébastopol. 
Verderop ligt de ingang van 
het Musée des Arts et Métiers, 
Rue Réaumur 60.

Catalogus
Musée des Arts et Métiers 
bracht ter gelegenheid van 
deze expo een fraaie, honderd 
pagina’s tellende Franstalige 
catalogus uit waarin zowat 
alle geëxposeerde uitvin-
dingen als originele platen 
werden samengebracht. Met 
bijdragen van onder meer 
Daniel Couvreur, Thierry 
Bellefroid en Eric Dubois, 
inclusief een groot interview 
met François Schuiten waar-
in die laatste het werk van 
Jacobs onder de loep legt. 
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