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België, °1907-†1983
Eerste album:
1930 (1946 in vertaling)
Uitgeverij:
Casterman

de avonturen
van
kuifje
Reporter zonder grenzen
De beroemdste Belg is een fictief figuur. En dan bedoelen we niet detective
Hercule Poirot die door de kleine grijze cellen van Agatha Christie werd bedacht.
Op 10 januari 1929 publiceerde een relatief onbekende tekenaar met het pseudoniem
Hergé de eerste plaat van een verhaal met een zekere Tintin (Kuifje), journalist van
beroep... Een legende is geboren!

O

p de pagina’s van LE PETIT
VINGTIÈME, een bijlage dat
voor de jonge lezers van LE
VINGTIÈME SIÈCLE, een Waals dagblad
van het interbellum, was bedoeld,
stond ineens een nogal slecht getekend figuurtje met een zware mantel en een pet in het bijzijn van een
wit hondje en een oude man. De
introductietekst stelt de jongen
voor: “De PETIT XXe, waarvoor
moeite noch kosten te groot zijn
om zijn lezers tevreden te stellen en
hen op de hoogte te houden van
hetgeen zich in den vreemde afspeelt, heeft zojuist een van zijn
beste verslaggevers: KUIFJE opdracht gegeven naar de Sovjetunie
te reizen. Zijn ongetwijfeld talrijke
avonturen en belevenissen zullen
onze lezers van week tot week
onder de ogen komen.” En aanvullend: “N.B. - De redactie van de
PETIT XXe verklaart bij deze dat de
foto’s, die de artikelen van Kuifje
zullen illustreren, authentiek zullen
zijn en door Kuifje persoonlijk
genomen!” In de eerste officiële
vertaling uit 1981 ontbrak nog het
zinnetje dat hij daarbij wordt
vergezeld door zijn sympathieke
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metgezel Bobbie. Met een
simpele tekenstijl en weinig
woorden geeft
Hergé eenvoudigweg leven
aan een van de grootste
figuren uit de twintigste eeuw.
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KUIFJE in voorpublicatie.
Vooreerst in LE PETIT
VINGTIÈME, de jongerenbijlage van de Waalse krant
LE VINGTIÈME SIÈCLE, vanaf
1929. In 1946 kwam het
eerste nummer uit van
het weekblad KUIFJE met
de start van het verhaal
DE ZONNETEMPEL.

GEBOORTE VAN EEN MYTHE
Op 10 januari 1929, de startdatum
van de belevenissen van journalist
Kuifje in nummer 11 van LE PETIT
VINGTIÈME, kon de jonge, nauwelijks eenentwintigjarige George
Remi nog niet bevroeden welk ongelofelijk lot er voor zijn papieren
creatie was weggelegd. In de loop
van de verhalen, die tussen 1929 en
1983 volgden, beleefde Kuifje tal
van avonturen, ontmoette hij gevaarlijke bandieten en andere
snoodaards, raakte hij bevriend
met soms gekke, soms onmogelijke, maar altijd onvergetelijke
personages. Tijdens zijn vele avontuurlijke reizen kloeg hij beetje bij
beetje
menselijke
dwaasheid,
racisme, angst voor een ander,
enzovoort aan. En vooral leerde hij
tolerantie aan meerdere generaties
lezers aan. Samen met zijn auteur
groeide hij op en werd volwassen
en klom hij tegelijk op naar een positie van ongekende, internationale
omvang. KUIFJE moet enkel ASTERIX
voor zich dulden als meest ver-

kochte stripreeks van FrancoBelgische oorsprong aller tijden.
Over geen stripheld is er ook zoveel
geschreven als over Kuifje en
diens schepper Hergé. Diepgaande
analyses wisselen hierbij klinkklare
onzin af. En het verkoopt.

HECTISCH RITME
Al snel volgden de eerste verhalen
elkaar begin jaren 1930 op op de
pagina’s van LE PETIT VINGTIÈME:
KUIFJE IN DE SOVJETUNIE, KUIFJE IN
CONGO en KUIFJE IN AMERIKA. In
zwart-wit varieerde het aantal strippagina’s tussen de 115 en 138. Na
deze eerste, zowat bij elkaar geïmproviseerde avonturen bereidde
Hergé beter zijn scenario’s voor en
ontwikkelde hij ware pareltjes qua
vertelling. Dankzij Tchang Tchongjen, een jonge Chinees die Hergé
ontmoette in Brussel en die zijn
hulp aanbood om zich te documenteren, nam Hergé een belangrijke stap met DE BLAUWE LOTUS en
vervolgens de aflevering DE SIGAREN
VAN DE FARAO.

Twee regelmatig terugkerende locaties/situaties in de reeks: Kuifje die in een haven kuiert en Kuifje die het kasteel van Molensloot
tegemoet wandelt. Voor dat kasteel baseerde Hergé zich op dat van Cheverny in de Franse Loire-streek, maar zonder twee extra
zijvleugels aan beide kanten. Voor de Franse naam van kapitein Haddocks stulpje Moulinsart draaide Hergé de naam van het gehucht
Sart-Moulin nabij Brussel om. (uit DE AVONTUREN VAN KUIFJE: HET ZWARTE GOUD en DE AVONTUREN VAN KUIFJE: DE 7 KRISTALLEN BOLLEN)
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Scène in potlood uit DE AVONTUREN VAN KUIFJE: DE ZAAK
ZONNEBLOEM. Tekeningen van Hergé, de tank is het werk van
zijn assistenten van Studios Hergé.

Door het succes bij de jonge lezers
genoot DE AVONTUREN VAN KUIFJE een
Franstalige albumpublicatie. Na
drie albums onder de vlag van
LE PETIT VINGTIÈME verhuisde de
reeks in 1934 naar uitgeverij
Casterman waar DE SIGAREN VAN DE
FARAO als eerste album verscheen.
Tussen 1937 en 1941 volgden
nieuwe verhalen, nog altijd in
zwart-wit: HET GEBROKEN OOR, DE
ZWARTE ROTSEN, DE SCEPTER VAN
OTTOKAR en DE KRAB MET DE GULDEN
SCHAREN. In december 1942 gebeurde een editoriale doorbraak:
DE GEHEIMZINNIGE STER, KUIFJEs
tiende avontuur, verscheen in
kleur. Hergé besliste om zijn vorige
verhalen ook om te bouwen naar
de gangbare albumpaginering van
64 pagina’s en ze opnieuw uit te
geven in kleur. Om die reden wierf
hij Edgar P. Jacobs aan, de latere
bedenker van BLAKE EN MORTIMER,
om hem bij te staan.

KUIFJE VEROVERT DE WERELD
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
bleef KUIFJE verschijnen. In die
moeilijke jaren ontweek Hergé
de actualiteit in het tweeluik
HET GEHEIM VAN DE EENHOORN en
DE SCHAT VAN SCHARLAKEN RACKHAM
dat werd voorgepubliceerd in de
door de nazi’s gecontroleerde krant
LE SOIR in 1940 en 1941. De publicatie in die collaborerende krant
kwam Hergé na de oorlog duur te
staan. Door bemiddeling van
Raymond Leblanc, die in het verzet
zat en rond KUIFJE een stripweekblad wilde oprichten, werd de
naam van de tekenaar, die er zich
al bij had neergelegd dat hij nooit
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Te pas en te onpas haalt Kuifje halsbrekende toeren uit.
(uit DE AVONTUREN VAN KUIFJE: DE ZONNETEMPEL en DE AVONTUREN VAN KUIFJE: KUIFJE IN AMERIKA)

meer KUIFJE, laat staan strips zou
tekenen, gezuiverd.
De lancering van het weekblad
KUIFJE gebeurde op 26 september
1946. De veertigduizend exemplaren in het Frans en twintigduizend
in het Nederlands waren in nog
geen week uitverkocht. Een weergaloos succes voor zowel het weekblad als de titelheld kon beginnen.
Op zijn hoogste piek bereikte het
weekblad een wekelijkse verkoop
van driehonderdduizend exemplaren. Behalve een Waalse en een Nederlandstalige editie liep er ook een
Franse versie met afwijkende inhoud. Ook in Vietnam, Cambodja,
Egypte, Israël, Turkije, de Scandinavische - en andere landen liep er
(even) een plaatselijke variant.
Voor de verdere productie van
nieuwe verhalen en de herwerking
van de oude avonturen liet Hergé
zich omringen met assistent-tekenaars, documentatieverzamelaars,
decortekenaars en inkleurders die
hij bij elkaar bracht in een studio,
opgericht in 1950. Met deze medewerkers en met Vlaming Bob De

Moor als onmisbare
rechterhand maakte hij
enkele hoogtepunten
van de negende kunst:
DE 7 KRISTALLEN BOLLEN
en het vervolg DE ZONNETEMPEL, DE ZAAK ZONNEBLOEM, KUIFJE IN TIBET
of het heerlijke DE
JUWELEN VAN BIANCA
CASTAFIORE.
Zonder
het tweeluik RAKET
NAAR DE MAAN en
MANNEN OP DE MAAN
te vergeten, waarin
onze helden Neil
Armstrong en Buzz
Aldrin zo’n negentien jaar voor zijn
door voet op de
maan te zetten.
Met vertalingen in
meer dan honderdtwintig talen en dialecten raakten er van de reeks
ondertussen zo’n 230 miljoen
exemplaren verkocht.
Het wereldje van Kuifje werd stelselmatig geëxploiteerd voor diverse
promo- en merchandisingdoeleinden. Afgeleide
voorwerpen, geïllustreerde boeken,
spelletjes, tekenfilms, films met
acteurs en 3D-geanimeerde films
vermenigvuldigden zich.

Jammer voor Neil Armstrong,
maar Kuifje en zijn vrienden
hebben zo’n negentien jaar voor
de Amerikaanse astronaut en de
Apollo XII-raket voet op de
maan gezet. Hij wordt er verwelkomd in deze speciale tekening.
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Een gigantisch succes waren ook de
KUIFJE-zegels. Raymond Leblanc
bedacht dit concept waarbij als
postzegels uitziende bonnen met
Kuifje op voedingsmiddelen als
boter, bloem en chocolade en andere huishoudelijke producten
waren te vinden. Door ze in te ruilen, kon allerlei speelgoed, plaatjes
en diverse meer verzameld worden.
Van zo’n bonnen gingen er tien
miljoen in distributie... per maand!
Het vergrootte aanzienlijk de
bekendheid van KUIFJE en het
weekblad.

MENSELIJKE KOMEDIE
De psychologie van Kuifje is vlak,
wat een voordeel is om iedereen er
zich in te laten herkennen en er zijn
eigen verwachtingen in te leggen.



DE STRIPSPECIAALZAAK
Kuifje is net zo nieuwsgierig als
elkeen, soms sluw als het avontuur hem daarom vraagt, soms
moedig, altijd met het hart op de
juiste plaats, en toch blijft hij een
raadselachtig personage. Want inderdaad, lezers die zijn spannende
verhalen van begin tot einde volgen, komen vrij weinig over hem
te weten. Zijn beroep is sinds het
allereerste avontuur gekend, maar
in se hebben we hem behalve in
KUIFJE IN DE SOVJETUNIE nooit een artikel zien schrijven. Zijn familiale
omstandigheden zijn onbekend.
Zijn adres wordt wel snel prijsgegeven: de Labradorstraat nummer 26
in een grote stad die alleen maar
Brussel kan zijn. Een keer zijn ouwe
vriend kapitein Haddock zijn intrek
heeft genomen in het kasteel van
Molensloot (de woonst van nota
bene zijn voorouders) vindt de
jonge reporter er
ook zijn thuis. Professor Zonnebloem
trouwens ook.

Jansen en Janssen, die zo hard op
elkaar lijken dat velen verkeerdelijk
denken dat het om tweelingbroers
gaat (en daarbij uit het oog verliezen dat ze niet eens dezelfde familienaam hebben), de Milanese
nachtegaal, operazangeres
Bianca
Castafiore, butler
Nestor,
beste
vriend Tchang en
tal van anderen
die in het geheugen
gegraveerd
zijn van ontzettend veel lezers.
Een bewijs te meer
dat Hergé ons met
zijn DE AVONTUREN
De oorspronkelijke coverillustratie in gouache van KUIFJE IN
een
VAN KUIFJE
AMERIKA werd in 2012 geveild voor een recordbedrag van
œuvre van groot
1,3 miljoen euro. Twee jaar later brak Kuifje opnieuw een
veilingrecord. De blauwe schutbladen voor de albums die
belang heeft nagetussen 1937 en 1958 verschenen, raakte verkocht aan 2,519
laten.
miljoen euro! Kuifje is big business op veilingen.
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Wat zijn seksualiteit betreft, is dat
even kort samen te
vatten: die heeft
Kuifje niet! Hij is
galant in het bijzijn van vrouwen,
hoe weinig ze ook
voorkomen in de
reeks. Het was wachten op een sliert
parodieën om de voorkeuren van
Kuifje te leren kennen, en daarin
legde hij het net zo goed aan met
vrouwen, mannen of met Bobbie.
Hoewel Kuifje dus zelf geen ouders,
broers of zussen heeft, weet hij zich
snel te omringen met een echte papieren familie die gaandeweg zijn
wereld betreden. De altijd dorstige,
norse, maar betrouwbare rots in
de branding kapitein Haddock, de
hilarische en hardhorige professor
Zonnebloem, de slapstickspeurders
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SEKS
EN FAMILIE

Hergé temidden een selectie merchandising in 1964.
De productie van beeldjes, figuurtjes, postkaarten, puzzels,
postzegels, objecten en talloze vormen om de beeltenis van
Kuifje te gebruiken voor promotie- en verzameldoeleinden
begon al vrij snel.
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an DE GUITENSTREKEN VAN
rv KWIK EN FLUPKE: Na KUIFJE was

deze gagreeks over twee Brusselse
ketjes de langstlopende reeks van
Hergé. Formulestrip van alle tijden.
Ook DE LUSTIGE KAPOENTJES of SJORS EN
SJIMMIE tapten uit hetzelfde vaatje •
DE AVONTUREN VAN JO, SUUS EN
JOKKO: Broer en zus en een chimpansee als sidekick beleven exotische avonturen op kindermaat.
In 2008 verschenen als integrale.
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KUIFJE IN CONGO / KUIFJE IN AFRIKA
Nr. 72 BelgenTop 100
Nr. 166 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 93 in 2012)
KUIFJE IN AMERIKA
Nr. 478 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 216 in 2012)
DE SIGAREN VAN DE FARAO
Nr. 65 BelgenTop 100
Nr. 290 De Grenzeloze Top 500 ( in 2012)
DE BLAUWE LOTUS
Nr. 9 BelgenTop 100
Nr. 39 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 38 in 2012)
HET GEBROKEN OOR
Nr. 52 BelgenTop 100
Nr. 245 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 220 in 2012)
DE ZWARTE ROTSEN
Nr. 30 BelgenTop 100
Nr. 59 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 53 in 2012)
DE SCEPTER VAN OTTOKAR
Nr. 183 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 430 in 2012)
HET GEHEIM VAN DE EENHOORN
Nr. 51 BelgenTop 100
Nr. 90 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 158 in 2012)
DE SCHAT VAN SCHARLAKEN RACKHAM
Nr. 123 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 156 in 2012)
DE 7 KRISTALLEN BOLLEN
Nr. 364 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 163 in 2012)
DE ZONNETEMPEL
Nr. 158 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 229 in 2012)
RAKET NAAR DE MAAN
Nr. 24 BelgenTop 100
Nr. 429 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 73 in 2012)
MANNEN OP DE MAAN
Nr. 41 BelgenTop 100
Nr. 252 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 59 in 2012)
DE ZAAK ZONNEBLOEM
Nr. 173 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 75 in 2012)
COKES IN VOORRAAD
Nr. 76 BelgenTop 100
KUIFJE IN TIBET
Nr. 6 BelgenTop 100
Nr. 17 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 22 in 2012)
DE JUWELEN VAN BIANCA CASTAFIORE
Nr. 61 BelgenTop 100
Nr. 88 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 67 in 2012)
VLUCHT 714 NAAR SYDNEY
Nr. 184 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 122 in 2012)
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TOPNOTERINGEN

Na een eerste adaptatie van Kuifje als
marionettenfilm in 1948 volgden er heel
wat diverse, internationale (teken)filmproducties. In 1973 realiseerde Belvision
de tekenfilm KUIFJE EN HET HAAIENMEER,
(prent links) geschreven door Greg. De
duurste, maar ook succesvolste verfilming kwam in 2011 in de cinema: de door
Steven Spielberg en Peter Jackson geproduceerde animatiefilm in 3D naar
HET GEHEIM VAN DE EENHOORN en DE SCHAT
VAN SCHARLAKEN RACKHAM.



