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Redactioneel: 

 

In 1997 werden de (eerste) drie gelagzalen 
en de gevel van “Het Goudblommeke in Pa-
pier – La Fleur en Papier Doré” door een be-
sluit van de Brusselse Hoofdstedelijke rege-
ring beschermd als monument. Een pracht-
initiatief want deze cultuurtempel en een van 
de laatste voorbeelden van traditionele archi-
tectuur (zoals die gebruikelijk was  vôôr de 
bombardementen op Brussel door de Fran-
sen in 1695) moest absoluut behouden blij-
ven. Een bescherming was dus voor de hand 
liggend, maar dit besluit kon niet beletten dat 
het verval dat zich reeds ettelijke jaren had 
ingezet, duchtig zijn werk bleef verderdoen. 
De muren waren nat van inzijpeld water, de 
trap was rot, de zoldering was voor een deel 
naar beneden gekomen enz... Een hopeloze 
situatie... maar als de nood het hoogst is, is 
de redding nabij. Tien jaar na haar bescher-
ming zal Het Goudblommeke in Papier / La 
Fleur en Papier Doré weer uit haar as... 
(pardon dat was de Fenix) ... uit haar ruine 
herrijzen. Het heeft maanden geduurd (en 
enorm veel werk gekost) om alle mogelijke 
documenten en toelatingen voor de restau-
ratie te verzamelen, maar nu is het bijna zo-
ver. Je hoeft je beste pak nog niet uit de 
mottenballen te halen (dat is nog net iets te 
vroeg), maar het einde van de tunnel is in 
zicht.  Oef. 

 

(wordt vervolgd)  

 
In “De Geschiedenis van Het Goudblom-meke 
van Papier/La Fleur en Papier Doré” loopt deze 
keer, de vader van het Belgische stripverhaal 
voor de lens. Precies honderd jaar geleden 
kwam hij in Brussel ter wereld.  
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Op 22 mei 1907 wordt in het huis met num-
mer 25 van de Cranzstraat (nu heet ze de 
Philippe Baucqstraat) in  Etterbeek Geor-
ges Prosper Remi geboren. Als hij veertien 
is, worden voor het eerst tekeningen van 
hem gepubliceerd in het schoolblad van 
het College Saint-Boniface. Hij zoekt een 
artiestennaam en neemt daarvoor de initi-
alen van zijn naam en voornaam. Als men 
“R.G.” (in het Frans) leest, klinkt dat als ... 

 
Het leven van Georges Remi  begint voor 
hem volop zin te krijgen als hij aansluit bij 
de scouts. Hij is 14 jaar jong als zijn teke-
ningen verschijnen in het scoutsblad “Ja-
mais assez”. In 1926 verschijnt de voorlo-
per van “Kuifje”, “Totor” in “Le Boy-
Scout”.  Ondertussen was Hergé ook al 
aan het werk bij “Le vingtième siècle” waar 
hij instond voor de abonnementendienst. 
Na zijn legertijd wordt hij bij hetzelfde blad 
“Reporter-fotograaf-tekenaar”. Het was de 
abt Norbert Wallez, directeur van “Le vingt-
ième siècle”, die het tallent van Hergé her-
kent en hem de verantwoordelijkheid  voor 
de nieuwe jeugdbijlage “Le Petit Vingtiè-
me” geeft. 
 

 

De eerste legale Neder-
landstalige uitgave van 
"Kuifje in het Land van 
de Sovjets" verscheen in 
1979. Voor die tijd waren 
er wel illegale edities te 
koop. De kaft die u hier-
naast ziet is van zo’n 
clandestiene uitgave. 
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Daarin verschijnt op 10 januari 1929 de 
eerste aflevering van “Tintin aux pays des 
Sovjets” (Kuifje in het Land van de Sovjets) 
Het hele verhaal berust op de informatie 
die Hergé hier uit kranten en tijdschriften 
haalt want hij was in die tijd nog nooit in de 
Sovjetunie geweest.  Na de Sovjetunie wou 
Hergé zijn reporter, Kuifje dus, naar Ame-
rika sturen, maar Norbert Wallez vond dat 
zijn collega’s missionarissen wel een 
steuntje in de rug verdienden en koos voor 
een reis naar de (toenmalige) “Congo bel-
ge”.  
 

 
Hergé aan zijn werktafel 
 
Het verhaal “Tintin au Congo” (later Tintin 
en Afrique) is in de loop der geschiedenis 
verschillende keren bijgewerkt omdat de 
oorspronkelijke teksten (en ook tekenin-
gen) politiek incorrect zijn geworden in 
onze hedendaagse denkwereld.  
Na Afrika komt (dan toch) Amerika, Egypte 
en India (in “De sigaren van de Farao”). Als 
Hergé zijn, ondertussen beroemde, repor-
ter, Kuifje, naar China wil sturen komt 
Abbé Gosset tussen. Hij vreest dat de Chi-
nese studenten in België, de vooroordelen 
die men hier had over China, zouden “be-
treuren”. Daarom zal een van die studen-
ten, Tchang Tchong Jen, hem het echte 
China leren kennen. Deze samenwerking 
verandert Hergé in grote mate, niet alleen 
wat betreft de opbouw van zijn verhalen, de 
documentatie enz... maar het contact met 
de Chinees doet Georges Remi boven zijn 
kleinburgerlijk milieu uitstijgen. In“De 
Blauwe Lotus” zit een duidelijke verhaal-
structuur  en een scrupuleuze hang naar 
documentatie (de teksten die in de strip 
verwerkt zijn, zijn echte Chinese tekens. 
Op het eerste prentje van plaat 7 (waar 
Kuifje uithaalt naar een arrogante Ameri-
kaan die een Chinese koelie heeft uitge-
scholden) staat op de affiche aan de muur 

(voor wie Chinees kan lezen) “Weg met het 
imperialisme”.Dat staat ook op het 12e 
prentje van plaat 55, maar in de eerste 
editie van “De Blauwe Lotus” stond daar 
“Boycot de Japanse producten”. Wie een 
beetje afweet van de Chinese geschiedenis 
begrijpt waarom dat daar stond. 
  

 
 
丁丁历险记    De Avonturen van Kuifje 

蓝莲花      De Blauwe Lotus 
 
Tijdens de tweede wereldoorlog stopt de 
uitgave van “Le Petit Vingtième”. Hergé 
gaat dan voor “Le Soir” werken. Hij krijgt 
daardoor meteen ook een veel groter pu-
bliek. Hij is dan werkelijk aan de top van 
zijn kunnen. Hij introduceert eerst Kapitein 
Haddock en later ook Professor Zonne-
bloem. Maar “Le Soir” stond tijdens de oor-
log volledig onder Nasicontrole wat het i-
mago van Hergé absoluut geen goed doet. 
Na de oorlog vlucht hij naar Frankrijk maar 
komt daarna toch weer terug naar Brussel. 
Niemand minder dan de verzetsheld en uit-
gever Raymond Leblanc geeft Hergé een 
nieuwe kans. Het verhaal “De Zaak Zonne-
bloem” gaat verder vanwaar het in septem-
ber 1944 gestopt was. Ondertussen leerde 
Hergé ook Edgar Pierre Jacobs (“Blake en 
Mortimer”) kennen en diens vriend Jacques 
Melkebeke. Door hen gaat hij nog veel meer 
aandacht besteden aan de scenario’s van 
zijn boeken. Vooral Jacobs zet hem aan 
zich nog grondiger te documenteren.  
Toch hebben de ervaringen van na de oor-
log een heel nadelige invloed op zijn werk. 
Hij onderbreekt verschillende keren de lo-
pende reeksen. “Het Zwarte Goud” zelfs 
voor een hele lange tijd. Als hij de publi-
catie van “Raket naar de Maan” stopt wordt 
hem hulp geboden. Hergé zal voortaan nog 
alleen de scenario’s schrijven en de per-
sonages tekenen. Decors enzo nemen col-
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lega’s als o.a. Jacques Martin (die o.a. de 
reeks “Alix” uitbracht) Roger Leloup (van 
Yoko Tsuno) en Bob De Moor voor hun 
rekening. Daardoor komt er weer een zeke-
re regelmaat in het verschijnen van nieuwe 
verhalen: 1952: “Mannen op de Maan”, 
1954: De Zaak Zonnzbloem”, 1956: “Cokes 
in Voorraad”.  
 

 
 

 
 
Maar de problemen bleven een constante in 
het leven van Hergé. Zijn huwelijk met Ger-
maine loopt op de klippen. Professor Rick-
lin geeft hem het medisch advies te stop-
pen met werken. Hergé legt die raad naast 
zich neer en tekent “Kuifje in Tibet” (ver-
schenen in 1958).  
Daarna volgt er een periode waarin Hergé 
veel minder tekent. Hij neemt de tijd voor 
zijn nieuwe geliefde, een van zijn de in-
kleursters, Fanny Vlamynck. Hij gaat met 
haar op reis en wordt passioneel geïnteres-
seerd in Oosterse filosofie. Hij is onder-
tussen ook verzamelaar geworden van mo-
derne kunstwerken. In 1961 tekent hij toch 
weer een meesterwerk: “De Juwelen van 
Bianca Castafiore”, een album waarin hij 
zijn talent, scenario’s te kunnen schrijven, 
uitvoerig bewijst. 
In 1975 verschijnt zijn laatste afgewerkt 
boek: “Kuifje en de Picaro’s”, een verhaal 

dat Hergé ent op de Franse schrijver Régis 
Debray die in 1966 Che Guevara volgt als 
die naar Bolivië trekt om daar de plaatselijk-
ke guerrillabeweging te steunen en ook op 
het verhaal van de Tupamaro’s, een andere 
revolutionaire beweging in Uruguay. 
  

 
Hergé in 1982 
 
Hergé overleed in zijn geboortestad op 3 
maart 1983. 
 

 Het album "De juwelen van 
Bianca Castafiory" werd in tientalle talen vertaald, ook in 
het Brussels als: "De Bijous van de Castafiore". 

“In Hergé en Kuifje achterna te Brussel” (Knack 
ed. Hergé) staat het Goudblommeke in Papier 
vermeld als stopplaats. Tr. Savin en Fr. Vuga 
schrijven daarover: “... Hergé en zijn maats 
kwamen in het Goudblommeke in Papier soms 
een geuze drinken”. 

             (Danny Verbiest) 


