
Op 26 september 1946 ver-
scheen het eerste nummer van
het weekblad KUIFJE met al

meteen een overtuigend aanbod van
het KUIFJE-verhaal DE ZONNETEMPEL en
de allereerste verhalen van Paul Cu-
veliers CORENTIN en Edgar P. Jacobs’
BLAKE EN MORTIMER die de laatste
pagina sierde. Op die ene pagina van
HET GEHEIM VAN DE ZWAARDVIS zien we
kolonel Olrik, het hoofd van de
inlichtingendienst en militair advi-
seur van Basam-Damdu, de keizer
van Tibet, het arsenaal van Lhassa
controleren. De atoomwapens, ra-
ketten en robots, maar ook dodelijk
radioactief gas moeten worden inge-
zet voor een nieuwe wereldoorlog.
In de hoofding van de voorpublica-
tie staat diezelfde kolonel Olrik. Aan
de andere kant staat een personage
waarmee de lezers van het weekblad
pas enkele weken later kennis-
maken: kapitein Francis Blake.
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Eerste album:
1950

Uitgeverij:
Le Lombard, Helmond,
Blake en Mortimer

blake en
mortimer
... en Olrik!
BLAKE EN MORTIMER gaat al mee sinds 1949 en is nooit eerder
zo populair geweest als de laatste jaren. De soms duistere
combinatie van klassiek avontuur, spionage en sciencefiction
is geliefd door verschillende generaties aan wie honderd-
duizenden exemplaren verkocht worden.
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VOORLOPER
Diverse beelden uit dit eerste avon-
tuur doen denken aan de verwoes-
tingen die de atoombommen
slechts enkele maanden geleden
hebben aangericht in Hiroshima en
Nagasaki. Voor sommigen deed het
verhaal, of toch zeker de behan-
delde thema’s en zeker de hoofdper-
sonages denken aan DE U-STRAAL,
een vorige strip van Edgar P. Jacobs
die hij in 1946 voor het stripblad
BRAVO maakte. Oorspronkelijk zou
dat verhaal LE RAYON D’ARGENT (DE

ZILVEREN STRAAL) of NEPTUNIUM 232
moeten heten. De helden zijn lord
Calder, het hoofd van de inlichtin-
gendienst, en professor Marduk. In
een gewijzigde vorm werden zij ka-
pitein Francis Blake en professor
Philip Mortimer. Ook Olrik kende al
een voorloper in de gedaante van
kapitein Dagon, een spion in dienst
van Babylos III.

ZWAARDVIS
Terwijl Jacobs het synopsis van zijn
nieuwe verhaal en het scenario van
de eerste pagina’s schreef, liet hij
het futuristische in DE U-STRAAL
varen en situeerde hij zijn nieuwe
strip in het verleden, meerbepaald
de middeleeuwen. Hij wilde een
jonge ridder als held, Roland le
Hardi, die zich zou meten met tove-
naars en draken om een prinses te
bevrijden uit de handen van een
duivels wezen. Uiteindelijk kwam
Jacobs op een ander idee voor een
hedendaagser verhaal. Nadat hij
MEESTER DER WERELD had herlezen,
een roman van Jules Verne uit 1904
waarin een vliegtuig als ultiem

wapen wordt opgevoerd, broedde
hij verder op een idee voor een
vliegtuig dat zowel door de lucht
kan vliegen als onder water kan dui-
ken: de Zwaardvis!
Met de ijver van een ingenieur
ontwikkelde Jacobs het superso-
nisch amfibievliegtuig (met een
ontwerp op een heuse blauwdruk)
en de onderzeese basis. Met de
vormgeving ervan was hij de reali-
teit een zevental jaar voor want in
1953 ontwierp vliegtuigbouwer
Douglas een X-3 waarvan het
design op de Zwaardvis leek. Met
dit verschil dat het toestel niet
onder water kon opereren. Jacobs
liet zijn eigen ontwerp checken
door een lucht- en zeevaartexpert
die hem groen licht gaf.

TWEE HELDEN EN EEN VIJAND
Daarna schonk hij leven aan zijn
personages. Mortimer was het
prototype van een eerlijk man, een
wetenschapper met inzet terwijl de
dapperemilitair Blake onbaatzuchtig
ten dienste staat van zijn land.
Deze nieuwe reeks kende dankzij de
voorpublicatie in KUIFJE en TINTIN

ineens een groot publiek dat hun en-
thousiasme niet onder stoelen of
banken stak. Gemotiveerd door dit
warme onthaal focuste Jacobs zich
nog meer op de uitwerking van het
verhaal waarvan hij in het begin nog
niet goed wist waarheen het zou lei-
den. Het ritme werd opgedreven,
spannende situaties en wendingen
stapelden zich op. Voor het eerst
— en beslist niet voor het laatst —
stonden Blake, met een militaire
staat van dienst die bij de Royal Air
Force begon en vervolgens voor de
militaire contraspionageafdeling van
het Britse MI5 actief werd, en zijn
beste vriendMortimer, een specialist
in nucleaire fysica, tegenover Olrik
en een paar van zijn handlangers
zoals Sharkey en Razul.

EERSTE ALBUM
Een origineel wereldje, met realisme,
fantasie en sciencefiction, stond er.
En dankzij deze verhalen werd Ja-
cobs, een voormalig bariton die tus-
sen 1930 en 1938 op de loonlijst van
de opera van Rijsel stond, een van de
grootste stripauteurs van de
Belgische strip. In 1950 besliste
Raymond Leblanc, de uitgever van
Le Lombard en het weekblad KUIFJE,
om de beste verhalen uit het week-
blad in album uit te geven. HET
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De hele reeks speelt zich in feite af na de Derde Wereldoorlog die uitbreekt in 1946 in het eerste verhaal HET GEHEIM VAN DE ZWAARDVIS. Kapitein Francis Blake vliegt in de Golden Rocket om te strijden tegen
het Mongoolse rijk die wereldheerschappij nastreeft. Blakes tegenstander is kolonel Olrik. (uit BLAKE EN MORTIMER 1: HET GEHEIM VAN DE ZWAARDVIS: DE MEEDOGENLOZE ACHTERVOLGING)

In de meeste verhalen is professor Philip Mortimer de eigen-
lijke hoofdrolspeler. Des te meer is dat het geval in DE VALSTRIK
waarin hij via de Chronoscaaf, een uitvinding van professor
Miloch, door de tijd reist. Mortimer belandt ook in de mid-
deleeuwen. Eigenlijk had Edgar P. Jacobs voor het weekblad
KUIFJE liever een historische serie getekend die zich moest
afspelen in de middeleeuwen. Op elf pagina’s in DE VALSTRIK
maakte hij die droom een klein beetje waar.
(uit BLAKE EN MORTIMER 9: DE VALSTRIK)



GEHEIM VAN DE ZWAARDVIS genoot de
eer om als eerste album op de markt
te komen. Er raakten tienduizend
exemplaren van verkocht, in die tijd
een uitstekend resultaat.
Gesterkt door dit succes ging Jacobs
een stapje verder. HET GEHEIM VAN DE

ZWAARDVIS was een avontuur met
veel machtsvertoon en technologi-
sche hoogstandjes. In het tweede
verhaal, HET MYSTERIE VAN DE PIRA-
MIDE, veranderde Jacobs het geweer
van schouder en speelde historische
- en fantasytoetsen uit. HET GELE

TEKEN, HET RAADSEL VAN ATLANTIS en
DE VALSTRIK presenteerden dan weer
pure sf-elementen.
En de jonge lezertjes van KUIFJE

smulden ervan. Volgens de overleve-
ring dook het bekende gele teken
overal in krijt opmuren en speelplei-
nen op terwijl er al eens een “Bij
Horus, laat af!!!” te horen viel. Een
hype was geboren!

PERFECTIONISME
Jacobs op zijn beurt liet niet af om
de tijd voor te blijven. Hij perfectio-
neerde tot in het extreme door zich
voor elke tekening uitvoerig te do-
cumenteren. In deze tijden vóór het
internet trok hij zelf op reportage
om foto’s te nemen en te schetsen.
Desnoods wachtte hij wekenlang
om een prent af te werken tot hij
zeker wist hoe het deksel van een
vuilnisbak er in Japan uitziet... om
er dan achter te komen dat die er
hetzelfde uitziet als een Ameri-

kaanse vuilnis-
bak. Hij ging
even meticuleus
te werk als een
f i lmr eg i s s eu r
voordat hij aan
de eigenlijke
stripplaat begon.
Hij reconstru-
eerde ook het
traject van de per-
sonages tot in de
kleinste details:
net zo goed voor
hun verblijf in
Caïro in HET MYS-
TERIE VAN DE GROTE

PIRAMIDE als de
omgeving van Ver-
sailles in S.O.S.
METEOREN. Als
bonus ontdekten
zijn jonge en ou-
dere lezers van 7
tot 77 jaar locaties
die niet zomaar
zijn te bezoeken:
achter de scher-
men van het museum in Caïro, de
Tower of Londen of de riolen in Pa-
rijs bijvoorbeeld. Elke prent bevatte
op die manier een overdaad aan
visuele informatie met daarbovenop
beschrijvende teksten die velen te
lang en overbodig vinden. Maar het
is zo onlosmakelijk met de strip ver-
bonden dat het er gewoon bij hoort.
Jacobs beweerde dat hij geen andere
manieren kende om een lezer te en-

tertainen en hem tegelijk iets bij te
brengen.

MEESTER VAN DE CLIFFHANGER
Eigen aan de voorpublicatie in een
weekblad eindigde elke pagina met
een cliffhanger. En daar was Jacobs
een absolute meester in! Week na
week bracht hij de lezers in span-
ning om hen te laten uitkijken naar
de volgende aflevering. Die lezers
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De grondigheid waarmee
Edgar P. Jacobs te werk gaat
om zijn figuren, houdingen,
decors, kostumering, tech-
nologie en bladschikkingen
uit te werken voordat hij
aan het eigenlijke tekenen
van de plaat begint, wordt
uitvoerig aangetoond in het
luxueus uitgevoerde JACOBS
329 TEKENINGEN.

De onderlinge chronologie van de verhalen in de reeks verloopt niet rechtlijning. Hoe ze dan wel
op elkaar volgen en in welk jaar ze zich precies afspelen, is een punt van discussie. Bij het
verschijnen van BLAKE EN MORTIMER 23: DE STAF VAN PLUTARCHUS , dat zich afspeelt vóór HET GEHEIM

VAN DE ZWAARDVIs, werd een poging ondernomen om alle verhalen definitief te rangschikken via
bovenstaande poster die De Stripspeciaalzaak naar een Frans voorbeeld opmaakte.



moesten geduld uitoefenen want
één avontuur duurde langer dan een
jaar. Vanaf de jaren 1960moesten de
lezers van Kuifje hun geliefde duo
meer en meer missen. De afwezig-

heid tussen twee avonturen duurde
enkele maanden tot enkele jaren.
Maar elke comeback was een evene-
ment. Begin jaren 1970 publiceerde
hij de eerste 44 pagina’s van DE 3
FORMULES VAN PROFESSOR SATO en hij
beloofde snel het vervolg. Maar dat
vervolg bleef uit. Hij kon het niet
eens meer zelf tekenen.

OPVOLGING
Op 20 februari 1987 verliet Jacobs
ons voorgoed. Hij liet het scenario,
een precieze beschrijving van de
pagina’s met de uitgeschreven
dialogen en potloodschetsen na.
Jacques Martin werd gepolst, het
werd Bob De Moor, de rechterhand
van Hergé. Het vervolg van het
tweeluik verscheen in 1989.
Jacobs gaf nog tijdens zijn leven te
kennen dat zijn personages hem
mochten overleven. Toch duurde
het tot 1996 voordat er effectief een
gloednieuw album verscheen dat
niet door Jacobs was gemaakt. Ted
Benoit en Jean Van Hamme zetten
met DE ZAAK FRANCIS BLAKE de reeks
weer helemaal op de kaart. Van de
weeromstuit verkochten de albums
van Jacobs weer. Meer dan er ooit
raakten verkocht toen Jacobs nog
leefde overigens. Om meer albums
na elkaar te laten verschijnen, kwam
er een tweede auteursteam, André
Juillard en Yves Sente, terwijl Van
Hamme achtereenvolgens ook nog
verhalen schreef voor René Sterne
(die voortijdig stierf) en Antoine
Aubin. Deze laatste tekende even-
eens een album op scenario van Jean
Dufaux die in het uitdeinende
kransje auteurs werd verwelkomd.
Aubin haakte af voor een volgend
avontuur waardoor er momenteel
naar nieuwe tekenaars wordt ge-

zocht. En ondertussen scoort ook de
officiële parodie DE AVONTUREN VAN

PHILIP EN FRANCIS van Nicolas Barral
en Pierre Veys.

1-2-3: HET GEHEIM VAN DE ZWAARDVIS

Nr. 90 BelgenTop 100
Nr. 393 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 348 in 2012)
4-5: HET MYSTERIE VAN DE GROTE PIRAMIDE

Nr. 77 BelgenTop 100
Nr. 143 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 44 in 2012)
6: HET GELE TEKEN
Nr. 1 BelgenTop 100
Nr. 2 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 4 in 2012)
7: HET RAADSEL VAN ATLANTIS
Nr. 45 BelgenTop 100
Nr. 89 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 62 in 2012)
8: S.O.S. METEOREN

Nr. 84 De Grenzeloze Top 500 (2012)
9: DE VALSTRIK
Nr. 63 BelgenTop 100
Nr. 67 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 60 in 2012)
10: HET HALSSNOER VAN DE KONINGIN
Nr. 422 De Grenzeloze Top 500 (2012)
19: DE VLOEK VAN DE DERTIG ZILVERLINGEN 1
Nr. 10 Top 20 van 2009
20: DE VLOEK VAN DE DERTIG ZILVERLINGEN 2
Nr. 324 De Grenzeloze Top 500 (2012)
21: DE EED VAN DE VIJF LORDS
Nr. 4 Top 20 van 2012
22: DE SEPTIMUS-GOLF

Nr. 11 Top 20 van 2013
23: DE STAF VAN PLUTARCHUS
Nr. 5 Top 20 van 2014

DE AVONTUREN VAN
PHILIP EN FRANCIS: De officiële

parodie is net zo grappig als het
een hommage is aan het voorbeeld.

Met talloze knipogen • LEFRANC: Even
geslaagdemix van grootse avonturen en
futuristisch lef. Alex Borg is zo’n beetje

de tegenhanger vanOlrik • DE
AVONTUREN VAN JULIUS CHANCER:
Avonturenreeks van Britse
makelij, gestoeld op de traditie
van KUIFJE en BLAKE ENMORTIMER.
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TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

De laatste jaren verschijnen er speciale edities in veelvoud. In
het Frans kwamen er integrales uit van HET GEHEIM VAN DE

ZWAARDVIS en HET MYSTERIE VAN DE GROTE PIRAMIDE, inclusief
extra pagina’s) en facsimile-edities van HET GELE TEKEN en HET

RAADSEL VAN ATLANTIS met de oorspronkelijke pagina’s uit het
weekblad TINTIN (KUIFJE). In 2014 gaf Éditions de la Maison een
receptenboek voor cocktails uit met illustraties uit BLAKE EN
MORTIMER. In het Nederlands verschenen net zo goed kalen-
ders, luxe-uitgaven, maar ook HET GEDROOMDE AVONTUUR, een

geïllustreerd
leesverhaal van
André Juillard
en Didier Con-
vard met de be-
kende helden
op latere leef-
tijd die hun
laatste avon-
tuur beleven.

In zowel BLAKE EN MORTIMER 22: DE SEPTIMUS-GOLF als de parodie EEN AVONTUUR VAN PHILIP EN FRANCIS 1: SCHADUW OVER HET BRITSE RIJK worden
scènes hernomen uit BLAKE EN MORTIMER 6: HET GELE TEKEN. Vele andere tekenaars knipoogden naar dit mythische album door de
coverillustratie te imiteren: Eric Heuvel gebruikte de posities van de helden voor zijn eigen figuren op de cover van JANUARY JONES 4:
HET PINKERTON-DRAAIBOEK, Philippe Geluck verwees ernaar voor de cover van LA MARQUE DU CHAT terwijl Merho Marcel Kiekeboe en
Konstantinopel voor het afgedankte decor van HET GELE TEKEN bracht in DE KIEKEBOES 50: AFGELAST WEGENS ZIEKTE. Voor de cover van
DE KIEKEBOES 105: HET BOERKA COMPLOT knipoogde hij ook nadrukkelijk naar HET GELE TEKEN, maar die oorspronkelijke versie werd afgekeurd.
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