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BEDREIGING: 

Axel
Borg

In mei 1952 maken de lezers van het

weekblad KUIFJE kennis met een nieuwe

held. Hij heet Guy Lefranc en oefent het

beroep van reporter uit. Dat vak brengt heel

wat bewegingsruimte met zich mee wat

praktisch goed uitkomt voor een  scenarist

die zijn held naar eender waar wil sturen

zonder daar telkens verantwoording voor te

hoeven afleggen. Net zoals bij Alex, die

andere held van Jacques Martin, heeft ook

Lefranc een aartsvijand die de  ondergang

van zijn tegenstander heeft gezworen, des-

noods door de grote middelen in te zetten. 

Al in het eerste album, HET SIGNAAL STAAT OP

ROOD, kruist Axel Borgs pad met dat van de

rechtschapen reporter. Het zelfverzekerde

heerschap stelt zich voor als een industrieel

die beweert een enthousiast lezer te zijn

van Lefrancs artikels en een groot

 bewonderaar van diens heldendaden. Zijn

natuurlijke elegantie en zijn hoffelijke voor-

komen maken indruk. Maar Lefranc komt

snel achter het mysterie achter het perso-

nage en legt de duivelse bedoelingen

achter zijn mooie woorden bloot.

Ook al is Axel Borg de tegenhanger van

Arbaces, de vijand van Alex, heeft hij niet

dezelfde persoonlijkheid. “In tegenstelling

tot Arbaces streeft Borg geen macht na,

maar wel geld. Hij is minder beredeneerd

en veel speelser”, legde Jacques Martin uit.

Nochtans laat Borg in HET SIGNAAL STAAT OP

ROOD iets anders uitschijnen in zijn toe-

spraak aan zijn handlangers wanneer hij

een vernietigende raket op Parijs gaat

afsturen: “Axel Borg zal de meest veraf-

schuwde man ter wereld zijn... maar ook de

machtigste!...”

Met kolonel Olrik, de vaste vijand in de

reeks BLAKE EN MORTIMER, deelt hij een smaak

voor luxe en een vaag schurkachtige

 elegantie, ze zijn beiden behept met een

grote eigendunk. Maar Olriks schadelijke

drang verzwakt nooit terwijl Borg best wel

toenadering zoekt naar Lefranc om zelfs

met hem samen te werken. In DE APOCALYPS

omschrijft hij hun relatie als “oude rivalen en

handlangers”. De lezer mag evenwel gerust

zijn: hij verliest zijn streken niet.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 18

(Christophe Quillien, bewerkt door David Steenhuyse)

Inderdaad!... Wij oefenen
een bijzondere
aantrekkingskracht op
elkaar uit: zodra we
elkaar ontmoeten
probeert de één de
ander uit de weg te
ruimen. Whisky?”
Axel Borg verwelkomt een verbouwereerde Lefranc,
analyseert hun relatie, schenkt hem een whisky in en
spot vervolgens met Lefrancs deugden. 
(UIT LEFRANC 3: DE GIFTIGE SNEEUW)

(UIT LEFRANC 1: HET SEIN STAAT OP ROOD)


