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Voor het proefnummer van wat het Franse stripweekblad PILOTE
moest worden, creëerden Albert Uderzo en René Goscinny een
persoonlijke versie van de dierenfabels rond Reinaert de Vos.
Omdat de scenarist vernam dat een van hun collega’s al werkte
aan een gelijkaardig project zat het duo samen om iets nieuws
te bedenken, zich bij voorkeur afspelend in een historische periode in Frankrijk die nog
niet overvloedig aan bod was gekomen in andere strips. Ze kwamen uit bij de Galliërs en
ze bedachten een atypisch duo: een slim opdondertje genaamd Asterix en de stevig
gebouwde (“Dik? Wie is hier dik?”) menhirhouwer Obelix.

B

ovenstaande situatie gebeurde
in 1959. PILOTE werd in september van dat jaar met veel
luister en promotionele ondersteuning aangekondigd als een niet te
missen evenement. Op 29 oktober
1959 was het eindelijk verkrijgbaar.
Diezelfde avond nog was de oplage
van driehonderdduizend exemplaren uitverkocht! Het blad dat zich
moest meten met kolossale concurrenten als ROBBEDOES en KUIFJE was
gelanceerd. Franse lezers konden
kennismaken met Asterix, maar ook
met piloot Michel Tanguy, een
realistische held van Uderzo, in dit
geval op scenario van Jean-Michel
Charlier, een andere medeoprichter
van het blad.

bezet... Héél Gallië? Nee, een
kleine nederzetting bleef
moedig weerstand bieden
aan de overweldigers
en maakte het

-IX
Voor de herkenbare namen met het
achtervoegsel -ix baseerde Goscinny
zich op de Gallische koning Vercingetorix. In 52 voor Christus voerde
hij de Gallische opstand tegen de
Romeinse overheersers aan, maar hij
delfde het onderspit in de beslissende slag bij Alesia. “Heel Gallië is
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Asterix en de rest van het dorp, voor een keer ze elkaar niet
met vissen of vuisten te lijf gaan.

leven van de Romeinen in de
omringende legerplaatsen bepaald
niet makkelijk...” Zo begint het
eerste verhaal en sindsdien elk
verhaal op de inleidende pagina met
een voorstelling van de belangrijkste
personages. Behalve Asterix en Obelix zijn dat de druïde Panoramix, die
het geheim van het toverdrankje
kent waar de Galliërs van het dorpje
hun onmetelijke kracht aan te danken hebben, de vals zingende bard
Kakofonix (Assurancetourix in de

krijgt wel vaker dan hem lief is te
maken met de Galliërs.

BIJ TOUTATIS!

De Galliërs zijn dankzij de zekerheid
van Panoramix’ drankje nergens
bang voor... tenzij voor de hemel die
op hun hoofd zal vallen. De dorpelingen zijn — bij Toutatis! —
bijzonder bijgelovig. Alleen Asterix
en Panoramix blijven nuchter onder
elke omstandigheid. De Romeinen
in hun kampen rond het dorp hebben meer te vrezen.
Elke keer ze in het bos
Obelix op everzwijnenjacht
treffen,
dreigen ze zonder verwijl hun bewustzijn
en hun helm aan verzamelaar Obelix te
verliezen.
Uderzo tekent dergelijke oplawaaien met
Een hertekende en gecombineerde versie van deze twee prenten uit de inleidende pagina
veel zin voor karikatuvan ASTERIX 1: ASTERIX DE GALLIËR gaat elk verhaal vooraf.
rale overdrijving, met
tekenfilmscènes in het achterhoofd.
oude vertaling) en stamhoofd
Zowel de tekenaar als de scenarist
Heroïx (Abraracourcix) die snel op
zijn grote bewonderaars van Walt
zijn paard zit, maar doorgaans
Disney. Uderzo startte zijn carrière
gewoon door twee onderdanen op
in een Franse animatiestudio terwijl
een schild wordt rondgedragen.
Goscinny het boude plan had om
Niet toevallig koos een beredeneerde
voor de Walt Disney Company te
Goscinny voor de naam Asterix.
werken tijdens een lang verblijf in
Met de eerste letter van het alfabet
de Verenigde Staten in 1954. Daar
zou hij in alfabetische overzichten
ontmoette hij wel Morris voor wie
vooraan in de rij staan, bovendien
hij LUCKY LUKE ging schrijven. Ook
betekent het Franse astérisque “ster”,
en is hij niet de ster van de stripdat werd een immens succes.
reeks? Alle namen van de fictieve
personages, inclusief die van de
IDEFIX EN DE PIRATEN
Romeinen met -us, -ax voor de
In 1961 verscheen het eerste album
Britten en Vanden- voor de Belgen,
in het Frans op een bescheiden
zijn woordspelingen waar Goscinny
oplage van 6.700 exemplaren.
zo dol op is. Historische personages
Nederlandstaligen moesten nog
behouden uiteraard hun naam. Er is
wachten tot ASTERIX de grote overmaar één Julius Caesar, maar hij
steek maakte naar het weekblad PEP
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in 1964. Het eerste album in vertaling volgde pas in 1966.
Met elk nieuw verhaal onderscheidde Uderzo zich verder met een
tekenstijl die bitter weinig navolgers
zou krijgen. Ook de scenario’s werden haast op maat geschreven.
Uderzo draaide er zijn hand niet
voor om om de stad Rome in al zijn
pracht en praal en tot in de details te
tekenen volgens toenmalig historisch correcte bronnen. En als zijn
scenarist vroeg om een straathondje
te tekenen aan de ingang van een
slagerij in Lutetia (Parijs) dat daarna
Asterix en Obelix op de voet zou
volgen als letterlijke running gag in
het verhaal ASTERIX EN DE RONDE VAN
GALLIË (deel 5), dan tekende Uderzo
er een dat werd opgemerkt door
de lezers van PILOTE die massaal
vroegen naar meer. Een wedstrijd in
het blad leverde een geschikte naam
op. Er werd getwijfeld tussen Patracourcix, Papeurdurix, Trépetix,
Paindépix, Toutousanprix of Minimix, maar het werd Idefix (naar het
Franse idée-fixe), die van het duo een
onafscheidelijk trio maakte.
Dergelijke grapjes leverden nog
andere vaste waarden op die aanvankelijk bedoeld waren als
eenmalig knipoogje. In ASTERIX ALS
GLADIATOR (deel 4) ziet een piraat een
prooi in een Phoenicisch schip dat
Asterix en Obelix heeft meegenomen als passagiers. Die piraat en zijn
Latijnse spreuken debiterende kompaan met houten been was een
parodie op de realistische stripreeks
ROODBAARD (van Victor Hubinon en
Jean-Michel Charlier) die eveneens
sinds het allereerste nummer van
PILOTE in voorpublicatie verscheen.
O wee als zij de Galliërs tegenkomen
want dan gaan bemanning en schip
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Veel avonturen spelen zich in en rond het niet altijd
vredige dorpje af, maar het decor wordt net zo vaak
verlegd. Hierbij afgebeeld: het dorpje in de Franse streek
Armorica, de “stad der steden” Rome, een andere “stad
der steden” Lutetia (Parijs), de Egyptische hoofdstad
Alexandrië en het Oosterse Indus-Land (India).
(uit ASTERIX 15: DE INTRIGANT, ASTERIX 18: DE LAUWERKRANS
VAN CAESAR, ASTERIX 6: ASTERIX EN CLEOPATRA en ASTERIX 28:
ASTERIX IN INDUS-LAND)

tenonder. O wee ook als de auteurs
de piraten een keertje niet in elk van
alle volgende verhalen brengen
want die piraten zijn een net zo
vast onderdeel als de feestelijke
afsluiting van het verhaal met een
banket.

MILJOENEN
Ondertussen raakten er van elk
nieuw album in het Frans steeds
meer exemplaren verkocht. Deel 2,
HET GOUDEN SNOEIMES, kende in 1962
al een oplage van vijftienduizend
exemplaren in eerste druk, deel 3,
ASTERIX EN DE GOTEN, verdriedubbelde dat cijfer in 1963. In 1967 lag
de verkoop op meer dan één miljoen exemplaren per album. Het
leidde naar absolute verkooprecords
die ook ongezien waren in de algemene literatuur. De dubbele lagen,
waarvan de ene door de jeugd en de
andere door volwassenen gesmaakt
werd, zorgden mee voor de erkenning van de stripreeks bij een groot
publiek.
Momenteel zijn er van ASTERIX
wereldwijd ongeveer 350 miljoen
exemplaren verkocht in 112 talen
en dialecten. 130 miljoen exemplaren zijn voor de eigen, Franstalige
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markt. In Duitsland is ASTERIX een
haast even groot fenomeen met 120
miljoen verkochte exemplaren.
Ook op andere domeinen is Asterix
een triomf. Het attractiepark Parc
Astérix verwelkomt jaarlijks twee
miljoen bezoekers. Acht animatiefilms, een 3D-geanimeerde film en
vier speelfilms lokten miljoenen
bezoekers. MISSIE CLEOPATRA (2002),
de tweede film met Christian Clavier (Asterix) en Gérard Depardieu
(Obelix) in de hoofdrollen, klokte
alleen al in Frankrijk af op een bijna
recordaantal bezoekers van 14,5 miljoen. Die film bracht wereldwijd
meer dan 110 miljoen dollar op.
Met een budget van 50 miljoen euro
was het toen ook de duurste Franse
film ooit, meer dan de 42 miljoen
euro kostende productie van de
eerste film ASTERIX & OBELIX TEGEN

CAESAR in 1999, maar wel minder
dan de 75 miljoen die voor de derde
film, ASTERIX EN DE OLYMPISCHE SPELEN
(2008), werd uitgetrokken. De vierde
film uit 2012, ASTERIX & OBELIX BIJ DE
BRITTEN, was dan weer een commerciële flop, ondanks de kleine vijf
miljoen bezoekers wereldwijd.
Met al die miljoenen kon Uderzo
zich onder meer een penthouse op
de Parijse Champs-Élysées en een
collectie Ferrari’s permitteren. In
totaal heeft de op snelheid verzotte
waaghals een vijftiental Ferrari’s
gekocht en verkocht. Een bepaald
prototype reed hij na drie seconden

Elke lezer van ASTERIX raakt snel vertrouwd met weerkerende situaties. De Romeinen krijgen regelmatig een
pandoering van de Galliërs, Obelix mag niet van de
toverdrank drinken en de piraten en hun schip komen
nooit ongeschonden uit een confrontatie met de
Galliërs, desnoods kelderen ze nog liever hun eigen
schip. (uit ASTERIX 10: ASTERIX ALS LEGIOENSOLDAAT,
ASTERIX 4: ASTERIX ALS GLADIATOR en ASTERIX 6: ASTERIX EN
CLEOPATRA)
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Het pad van de door Uderzo en Goscinny bedachte Galliërs kruist regelmatig met dat van bekende historische figuren. Julius Caear
en zijn adoptiezoon Brutus of Cleopatra bij diverse gelegenheden, maar net zo goed The Beatles als een van de vele knipoogjes naar
hedendaagsere figuren. (uit ASTERIX 27: DE ZOON VAN ASTERIX en ASTERIX 8: ASTERIX BIJ DE BRITTEN)
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De overname van Didier Conrad en Jean-Yves Ferri
genereerde heel wat opeenvolgende media-aandacht waarbij
met mondjesmaat beelden en inhoud gelost werden. Uiteindelijk konden we in 2013 lezen dat het nieuwe auteursduo
Asterix en Obelix naar de Picten (een Schotse stam) stuurde.

tekenwerk voldeed niet aan de souplesse en het acteerwerk die hij al
die jaren zelf had gedefinieerd. Na
een lange zoektocht en uit heel wat
kandidaten (alvast een tiental scenaristen) vielen Didier Conrad (DE
ONNOEMBAREN, WITTE TIJGERIN) en
Jean-Yves Ferri uit de bus als officiële
opvolgers. Hun tweede album verschijnt in 2015, twee jaar na hun
eersteling ASTERIX BIJ DE PICTEN.
Een running gag in de reeks: elk verhaal wordt beklonken met
een feestelijk banket. De aan een boom vastgebonden en de
mond gesnoerde bard Kakofonix is een al even verplicht
nummertje. Het trieste konijntje dat linksonder wegwandelt,
verwijst naar de overleden Goscinny die de voltooiing van
ASTERIX 24: ASTERIX EN DE BELGEN niet meer meemaakte.
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1: ASTERIX DE GALLIËR
Nr. 460 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 384 in 2012)
4: ASTERIX ALS GLADIATOR
Nr. 52 FransenTop 100 (Nr. 276 in 2012)
5: ASTERIX EN DE RONDE VAN GALLIË
Nr. 59 FransenTop 100
Nr. 263 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 234 in 2012)
6: ASTERIX EN CLEOPATRA
Nr. 23 FransenTop 100
Nr. 159 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 130 in 2012)
8: ASTERIX BIJ DE BRITTEN
Nr. 14 FransenTop 100
Nr. 52 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 41 in 2012)
9: ASTERIX EN DE NOORMANNEN
Nr. 53 FransenTop 100
Nr. 146 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 193 in 2012)
10: ASTERIX ALS LEGIOENSOLDAAT
Nr. 12 FransenTop 100
Nr. 16 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 19 in 2012)
12: ASTERIX EN DE OLYMPISCHE SPELEN
Nr. 301 De Grenzeloze Top 500
15: DE INTRIGANT
Nr. 35 FransenTop 100
Nr. 103 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 132 in 2012)
16: ASTERIX EN DE HELVETIËRS
Nr. 333 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 427 in 2012)
19: DE ZIENER
Nr. 96 FransenTop 100 (Nr. 195 in 2012)
20: ASTERIX OP CORSICA
Nr. 100 FransenTop 100 (Nr. 345 in 2012)
24: ASTERIX EN DE BELGEN
Nr. 16 FransenTop 100
Nr. 61 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 70 in 2012)
35: Asterix bij de Picten
Nr. 15 Top 20 van 2013
Asterix Top Six
Rangschikking van de eerste 33 albums naar aanleiding van de verschijning van deel 33 in 2005.

Dergelijke monstersuccessen heeft
René Goscinny amper meegemaakt.
Hij overleed op 5 november 1977,
nota bene aan een hartstilstand
terwijl hij een fysieke proef aflegde
bij zijn cardioloog. Uderzo moest in
alle verdriet ASTERIX EN DE BELGEN
(deel 24) afwerken. Daarna stoppen
met de stripreeks was geen optie.
Ondanks de massale kritiek uit
zowat alle lagen van de bevolking,
die vonden dat hij het recht niet
had om de reeks verder te zetten,
waren er veelvouden die daar geen
bezwaar tegen hadden. Een van zijn
lezers zei ’m: “U hebt het recht niet
Asterix te laten vallen, want hij
behoort u niet langer toe”. Asterix
was al lang cultureel erfgoed
geworden. Soms ook op politiek
gebied want diverse partijen van uiteenlopende, zelfs tegengestelde
strekking probeerden de rechtschapen held vruchteloos voor hun kar
te spannen.
Hadden de pers en collega’s hem
bovendien niet geminacht, dan was
er misschien geen sprake van een
verderzetting, beweerde Uderzo in
2005. Hij vond nochtans effectief
dat ASTERIX stierf met Goscinny.
Maar omdat hij dusdanig werd
genegeerd, heeft hij uit reactie zichzelf voorgenomen te laten zien dat
hij wel bestond. Hij schreef en
tekende na Goscinny’s dood tien
extra albums, twee ervan met oude
en nieuwe kortverhalen waarvan hij
er een aantal geschreven had toen
Goscinny nog leefde. Zijn albums
haalden nooit eerder geziene, torenhoge oplages.
Na verloop van tijd kreeg hij hulp
van de broers Frédéric en Thierry
Mébarki voor de inkting en
inkleuring. Daarna was het de
bedoeling dat Uderzo de reeks uit
handen kon geven aan zijn assistenten, maar het te statische
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al in de prak. Er bestonden slechts
drie exemplaren van.
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Gérard Depardieu als Obelix, Christian Clavier als Asterix,
Idefix en een onfortuinlijk everzwijn in de film ASTERIX & OBELIX
TEGEN CAESAR (1999), met 9 miljoen bezoekers in Frankrijk en
25 miljoen in de wereld een van de succesvolste Franse films
ooit!
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an HOEMPA PA & JOHAN PIKrv BROEK: Twee vroegere samen-

werkingen van hetzelfde duo,
beide historisch gesitueerd (de ene
met indianen, de andere met piraten) met de kenschetsende humor
en grafische aanpak • IZNOGOEDH
& LUCKY LUKE: De twee grootste
successen van Goscinny na
ASTERIX. Iznogoedh is een Indische
grootvizier die zijn goedmoedige
meester van de troon wil stoten.



