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Begin jaren 1980 effende OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL het pad
voor het heroïc fantasygenre op zijn Frans. De moderne
klassieker is na al die jaren tijdloos gebleven.
Vooral Hermelijn, de onvergetelijke heldin met
haar tragische lot, werd een geliefd personage
bij verschillende generaties lezers.

E

r was eens, lang geleden in het
koninkrijk Akbar, een wrede
god genaamd Ramor. De andere goden veroordeelden hem en
sloten hem op in een hoorn. Wanneer de betovering die de vervloekte god in zijn gevangenis
vasthoudt dreigt ten einde te
lopen, stuurt heksenkoningin Mara
haar voormalige geliefde ridder Bolster op weg om de Tijdvogel te zoeken.
Inderdaad, enkel die mythische
vogel heeft de macht om het verloop van de dagen te stoppen, genoeg respijt voor Mara om Ramor
definitief op te sluiten. Zo begint de
ongelofelijke zoektocht van ridder
Bolster, bijgestaan door de knappe
Hermelijn en Donselaar, haar gezelschapsdiertje met de blauwe vacht.
De twee hoofdrolspelers van de serie
krijgen tijdens hun gevaarlijke
queeste snel het gezelschap van
krachtpatser Bulrog en een gemaskerde onbekende. Om bij de Tijdvogel te komen, moeten ze onbekende
streken doorkruisen en onnoemlijk
veel valstrikken omzeilen. Tegenover
talloze bedreigingen ondergaat het
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gezelschap gevaarlijke beproevingen om hun
missie tot een
goed einde te
brengen.

EERSTE VERSIE
Het verhaal van de reeks is de
vrucht van een lang traject. In
de jaren 1970, terwijl ze nog
moesten doorbreken, zochten Serge Le Tendre en
Régis Loisel naar de beste
aanpak. Ondertussen
publiceerden ze steeds
meer en kwam het
in 1975 tot een
eerste
versie
die jaren later
hun beider
grootste verkoopsucces
zou
worden! In het
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Hermelijn laat zich niet ringeloren en weet ridder Bolster aardig van repliek te dienen. Om de
gemaskerde onbekende naar haar hand te zetten, volstaat het haar twee grootste troeven uit te
spelen. (uit OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL 2: DE TEMPEL DER VERGETELHEID en OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL 1:
DE HOORN VAN RAMOR)

tijdschrift IMAGINE, in 1975 opgericht door de latere scenarist Rodolphe — toen nog een boekhandelaar
— begon het avontuur. Om zijn
klanten nieuwe strips te laten ontdekken, publiceerde Rodolphe dit
luxueuze fanzine met het werk van
Alexis, Jacques Lob, Gigi, Floc’h,
Annie Goetzinger,... Het werk van
Loisel en Le Tendre verleidde
Rodolphe voor een publicatie van
twee kortverhalen van elk zes pagina’s in IMAGINE. Door gebrek aan
financiën en een geringe verkoop
stopte het fanzine snel.

NIEUWE START
Enkele jaren later beslisten Loisel en
Le Tendre niettemin om het afgebroken avontuur te hernemen. Vervolgens bleef het voorstel lange tijd
rusten in de lade van Claude Moliterni, uitgeefdirecteur van Dargaud.
Hoewel hij er een neus voor had,
viel het niet mee om zijn collega’s
te overtuigen van het potentieel
van OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL. Met
de aankoop van het striptijdschrift
CHARLIE MENSUEL kwam daar veran-

dering in. In
hun koppigheid om door
te zetten, kregen Loisel en
Le Tendre geluk. Hun serie
kreeg een publicatiekans
in
CHARLIE MENSUEL. Vanaf nummer 1,
nieuwe formule, van maart 1982
ontdekten de lezers het eerste deel
van wat de fans van de serie gaandeweg afkorten als DE TIJDVOGEL.
De basisideeën en de personages
van hun eerste kortverhalenversie
werden behouden, maar het auteursduo breidde het geheel drastisch uit en herbekeek de aanpak.
En sinds 1975 stond Loisel grafisch
een pak verder.

EEN FANTASTISCHE
ZOEKTOCHT
Na de start van het verhaal maakten
de lezers snel kennis met de personages en de schitterende decors van
de wereld waar de auteurs het publiek in toeliet. In een volkomen bij

elkaar gefantaseerd wereldje, waarin
verschillende gebieden geregeerd
worden door heksenkoningen en
-koninginnen,
leven
mensen
samen met andere menselijke soorten. Loisel vond met zijn talent talloze soorten wezens uit met
vervaarlijke tronies, zonder aandacht te verliezen voor gedetailleerde stads- en landschapsdecors.
Uit de verbeelding van de tekenaar
en de scenarist ontsproten ook heel
wat dieren die even fantasievol als
exotisch ogen. Ze brengen een extra
dimensie bij aan hun verhaal.
De tragische eindclimax — die we
hier eigenlijk niet zomaar kunnen
prijsgeven als je de serie nog niet
hebt gelezen — was op voorhand
bedacht. De auteurs ontwikkelden

Of hij nu architecturale hoogstandjes of de wilde natuur moet tekenen, Loisel voelt zich overal in zijn schik. (uit OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL 2: DE TEMPEL DER VERGETELHEID en OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL 3: DE JAGER)
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De Jager, een mythisch geworden strippersonage die in grote mate aan het succes van de reeks bijdroeg. De meester en de leerling (ridder Bolster) kennen elkaar van vroeger.
En die verhaallijn komen we te weten in de prequelcyclus VOOR DE ZOEKTOCHT waarin Vincent Mallié de Jager op zijn beurt tekent.
(uit OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL 3: DE JAGER en OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL - VOOR DE ZOEKTOCHT 4: RIDDER BOLSTER)

er een verhaal van 213 pagina’s
voor die tussen 1982 en 1987 in
vier albums verschenen (in vertaling tussen 1984 en 1988). Elk
nieuw album kende telkens een
hoger aantal getekende pagina’s: 46
voor DE HOORN VAN RAMOR, 47 voor
DE TEMPEL DER VERGETELHEID, 58 voor
DE JAGER en 62 voor HET EI DER DUISTERNIS. Die adembenemende eindonthulling hebben Loisel en Le
Tendre dus een tijdje voor zich uit
weten te stellen.

INDRUKWEKKENDE
PERSONAGEGALERIJ
Zoals elke grote saga wordt OP ZOEK
TIJDVOGEL gekenmerkt door
een indrukwekkende personagegalerij. De oude ridder Bolster leeft
teruggetrokken op een boerderij.
Zijn vroegere geliefde Mara stuurt
hem opnieuw op avontuur om de

NAAR DE

wereld van Akbar te redden. Hij is
onafscheidelijk verbonden met
De Maaier, zijn scherpgeslepen bijl.
De rondborstige Hermelijn, gemodelleerd naar actrice Kitten Navidad met een boezem die Samantha
Fox niet zou misstaan, is Mara’s
dochter. Haar vader zou wel eens
Bolster kunnen zijn. De onbekende
volgt Hermelijn en Bolster sinds
hun vertrek. Hij is een boerenknecht die verliefd is op Hermelijn
en geobsedeerd is door haar kontje.
De laffe en stuntelende jongeman
toont uiteindelijk zijn moed. Mara
is de heksenkoning van het Gewest
van de Sluiers van Schuim. Hermelijns moeder is een meesteres die
duistere geheimen uit het toverboek van de goden kent. Sot buitelt
als een rode draad door de eerste
cyclus. Hij is de belichaming van de
rivier de Valse. Hij uit zich met op

te
lossen
raadsels en
is in staat
tot
zowel
het ergste
als
het
beste. Bulrog is een
potige en
dubieuze
huurling die als voormalig leerling
van Bolster meermaals een trap in
zijn achterste kreeg. Ook hij draagt
een masker, in zijn geval om zijn
mismaaktheid te verhullen. Tot slot
is er de legendarische Jager, een kil
wezen met grijze huid en een lang
uitgerokken hoofd. Hij is net als
Bolster gewapend met een bijl.
Hij is een ware legende in de wereld
van Akbar. Hij maakt zijn opwachting in het naar hem vernoemde
deel 3. Wanneer Hermelijn en Bolster zijn
territorium betreden,
komt het snel tot een
weerzien met oude bekende Bolster. Vijfentwintig jaar later zien
we hun eerste ontmoeting in het derde

Links: de jonge onbesuisde Bolster getekend door Vincent Mallié die de prequelcyclus vanaf deel 3 tekende. (uit OP
ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL - VOOR DE ZOEKTOCHT 3: DE WEG VAN DE JAGER)
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1: DE HOORN VAN RAMOR
Nr. 51 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 90 in 2012)
Nr. 29 FransenTop 100
2: DE TEMPEL DER VERGETELHEID
Nr. 385 De Grenzeloze Top 500
3: DE JAGER
Nr. 19 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 23 in 2012)
Nr. 7 FransenTop 100
4: HET EI VAN DE DUISTERNIS
Nr. 153 De Grenzeloze Top 500
Nr. 93 FransenTop 100
VOOR DE ZOEKTOCHT 2: HET SPREUKENBOEK
VAN DE GODEN
Nr. 19 Top 20 van 2008
Nr. 285 De Grenzeloze Top 500
VOOR DE ZOEKTOCHT 3: DE WEG VAN
DE JAGER
Nr. 12 Top 20 van 2010
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MODELREEKS

Het vierde deel eindigde met de
vreemde zin “Einde van het eerste
tijdperk”. Bolster en zijn gezellen
overwonnen nochtans al hun
beproevingen. Hun zoektocht leek
ten einde, de machten van het
kwaad delfden het onderspit en de
wereld van Akbar was gered. Maar
dat was zonder de wil van de auteurs gerekend om het buitengewone pad van Bolster verder te
verkennen.
In 1998 stelden Loisel en Le Tendre
VRIEND JAVIN voor, het eerste deel van
de nieuwe cyclus VOOR DE ZOEKTOCHT. Dit verhaal speelt zich dus af
vóór de cyclus waarmee het allemaal
begon. De albums werden achtereenvolgens door Dominique Lidwine (deel 1), Mohamed Aouamri
(deel 2) en Vincent Mallié (deel 3 en
4) getekend, elk onder het waakzaam oog van Loisel, maar met grote
tussenpozen. De cyclus vertelt met
passie over de jonge jaren van
Bolster, Mara, Bulrog, Bodias en de
anderen.
Dankzij deze prequel, die uit zeven
delen zal bestaan, nemen de auteurs
de tijd om de psychologie van de
personages uit hun fetisjreeks uit te
diepen en de oorspronkelijke cyclus
een nieuwe invalshoek te bezorgen.
Dit chronologisch voor de eerste cyclus afspelende tijdperk zal gevolgd
worden door een derde en laatste
verhaal met de titel NA DE CYCLUS.
Hiervoor wil Loisel weer zelf zijn tekenmateriaal ter hand nemen voor

OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL zette als
pionier de standaard voor het Franse
heroïc fantasygenre dat sindsdien
een steile opmars kende. Loisel en Le
Tendre creëerden er een nieuw
archetype mee. Geboren verteller Le
Tendre gunde Loisel, met wie hij
samen de verhalen uitwerkte, alle
vrijheid voor het tekenen van de pagina’s die een onuitputtelijk ritme
kennen. Terwijl Loisel zijn eigen tekenstijl verbeterde, inspireerde hij
talloze andere striptekenaars onder
wie Didier Tarquin voor LANFEUST VAN
TROY en Vincent (CHIMÈRE(S), ALBATROS).
Dikwijls gekopieerd, maar nooit
geëvenaard, hadden Loisel en
Le Tendre in 1975 allicht nooit kunnen bevroeden dat ze temidden de
rommel van hun gezamenlijk atelier
in Parijs een van de mooiste saga’s
van de negende kunst zouden
scheppen.
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DE STRIPSPECIAALZAAK

VOOR DE ZOEKTOCHT
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TOPNOTERINGEN

één dik one-shot over een oudere
ridder Bolster. Daarin zal ook Hermelijn terugkeren.
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an DE GROTE DODE: Mallié
rv als tekenaar en Loisel als

coscenarist zoeken het grote
spektakel op in een fantasysausje •
LANFEUST VAN TROY: Die andere grote,
Franse heroïc fantasyklassieker. Humor,
avontuur en schalks plezier met een
grafische schatplichtigheid aan
DE TIJDVOGEL • HET LAND VAN
LANGVERGETEN: In de jaren 1980
de belangrijkste concurrent in
het fantasygenre. Met reden!

je

album van de prequelcyclus en vernemen we waar de vete tussen de
meester en zijn voormalige leerling
vandaan komt. De Jager ontpopte
zich ook buiten de stripreeks als

een enigmatisch, onweerstaanbaar
figuur in de orde van Darth Vader
uit de STAR WARS-films.

A ls

Hermelijn kent een
tweede bestaan op heel
wat affiches en verzamelobjecten die vooral
worden uitgegeven door
Granit Associés, opgericht door Loisel en zijn
zoon. Bovenstaande
affiche kwam later nog
van pas voor de
integrale editie van
de eerste cyclus.



