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H ergé werkt met per-

sonages van vlees en 

bloed. Maar daarnaast zijn 

er andere spelers, van alle 

soorten en maten, onop-

zettelijke bondgenoten in 

zijn intense, dramatische en 

adembenemende scènes. Zo 

lijken sommige van Hergés 

locomotieven wel gevaarlij-

ke monsters met stalen ka-

ken, die onze held makkelijk 

zouden kunnen verpulveren. 

Andere lijken dan weer in-

drukwekkend grote, vrien-

delijke reuzen, die een se-

De trein als volwaardig 
personage

rene en goedaardige kracht 

belichamen.

Al in zijn eerste avontuur 

neemt Kui!e de trein. Dat 

zie je meteen in het eerste 

vakje op de eerste bladzijde. 

Maar, ‘de trein nemen’ is nog 

iets anders dan ‘aangereden 

worden door een trein’! Zon-

der zijn sportieve kwalitei-

ten en geestdrift was het al 

snel afgelopen geweest met 

de jonge reporter die vers 

uit de pen van Hergé kwam 

gekropen … Het talent van 

de tekenaar wordt al snel 

duidelijk in de zes vakjes 

-van dezelfde grootte en 

vorm- van die eerste scène. 

Hij toont het personage van-

uit alle hoeken en gebruikt 

dezelfde techniek om een 

indrukwekkende locomotief 

in volle vaart als een gevaar-

te te laten opdoemen.

Op deze plaat van Kui�e in 

Amerika is het niet anders. 

Maar wel met een belangrij-

ke nuance: de trein staat hier 

in dienst van de mens, die 

hem bedwingt en voor zijn 

nobele belangen gebruikt. 

Kui!e, die altijd alles onder  

de knie krijgt, temt het  

‘ijzeren paard’ en bestuurt de 

locomotief.

In De blauwe Lotus geraakt 

de trein met zijn vele reizi-

gers niet tot aan het volgen-

de station. Mens en machine 

nemen het samen op tegen 

het geweld van de natuur-

elementen … Blijven de 

prachtige reliëfs, aarde en 

rivieren, ingekerfd door de 

rails der verdoemenis.

Om een dergelijke rol met 

glans te kunnen vervullen 

was er een karaktervolle, 

krachtige locomotief nodig; 

het is de Type 5 die Hergé 

kon bekoren. Niet zo gek dus 

dat hij opduikt in verschil-

lende avonturen van onze 

held, of op de voorpagina 

van het weekblad Kui�e.

De blauwe Lotus. De Yang-Tsé-rivier is buiten zijn oevers 

getreden. Kui�e kan enkel per trein naar Hou-Kou.

De trein is voor kunstenaars altijd al een onuitputtelijke inspi-

ratiebron geweest. De NMBS heeft zelf ook al vaak een beroep 

gedaan op getalenteerde artiesten om de spoorwegwereld 

tot leven te brengen of opnieuw uit te vinden.

Ter gelegenheid van de eerste tijdelijke tentoonstelling in 

Train World besloot de NMBS dan ook om Hergé, een van de 

grootste Belgische kunstenaars van de twintigste eeuw, in de 

bloemetjes te zetten.

De geestelijke vader van Kui�e liet zijn beroemde reporter in 

tal van avonturen naar alle uithoeken van de wereld reizen, 

waarbij hij – naast andere vervoermiddelen – heel vaak de 

trein nam. En ere wie ere toekomt, het was met de internatio-

nale exprestrein Brussel-Moskou, via Berlijn, dat Kui�e in 1929 

aan zijn tocht begon naar het land van de Sovjets. Ook daarna 

reisde hij altijd met de trein de wereld rond, van Europa naar 

Afrika, over Noord- en Zuid-Amerika en het Verre Oosten.

Kui#e in Train World
 We nodigen je uit om hier, in Train World, samen met Kui�e en 

al zijn vrienden, deze heldenfeiten te herbeleven. Ontdek de 

allermooiste originele prenten van de hand van Hergé en duik 

in een schat aan documentatie uit de persoonlijke archieven 

van de tekenaar. 

Uiteraard staan je nog heel wat andere verrassingen te wach-

ten!

Deze tijdelijke tentoonstelling, een perfecte match tussen de 

wereld van Kui�e en die van de trein, loopt doorheen de per-

manente tentoonstelling. In Train World kan je kennismaken 

met de impressionante spoorwegwereld, die Hergé inspiratie 

gaf om Kui�e over de vijf continenten te laten reizen. 

De tentoonstelling Kui�e in Train World werd samengesteld 

door het Hergé Museum, Train World, François Schuiten,  

Expoduo en de dienst Historisch Erfgoed van de NMBS.

De fascinerende locomotief Type 12 Atlantic, vedette  

van het museum, onder meer te ontdekken tijdens  

de tentoonstelling Kui&e in Train World.
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Wanneer een treinkonvooi 

het middelpunt van  

de actie wordt, door  

Hergé kwistig overgoten  

met speciale effecten,  

dan kan je van een  

totaalspektakel spreken. 

Dit geeft de tekenaar  

immers de mogelijkheid 

om volop te spelen  

met kadrering,  

camerastandpunt  

en perspectief. 

Het prachtige decor 

van de spoorlijn tus-

sen Callao en La Oraya in 

de Andes vormt de perfec-

te achtergrond voor deze 

spannende scène. De ‘Fer-

rocarril Central del Perú’ 

werd in 1908 afgewerkt en 

bestaat uit maar liefst 63 

tunnels en 58 viaducten die 

de vallei van de Rio Rimac 

overbruggen. Deze spoor-

weg, een van de hoogste 

ter wereld, slingert op 

meer dan 4.800 meter over 

enkele tientallen kilome-

ters door scherpe bochten, 

langs steile hellingen en 

duizelingwekkende decors: 

De trein als middelpunt van de actie

partiment wil Kuifje eerst 

de kapitein redden. Daarna 

houdt hij het hoofd koel. 

Ondanks de hevige schok-

ken die hem alle richtin-

gen doen uitgaan probeert 

hij de noodrem te gebrui-

ken … Maar, die is buiten 

dienst! Er zit maar één ding 

op … uit de trein springen 

die zijn graf zou kunnen 

De El Infiernillo-brug  

van de Ferrocarril

Central del Peru  

in het Andesgebergte. 

Documentatie Hergé.

Hergé bracht de topografi-

sche realiteit van de omge-

ving perfect tot leven in een 

zinderende actiescène.

Het drama begint in het sta-

tion van Santa Clara, waar 

een Inca de stationschef de 

opdracht geeft om de trein 

te saboteren waarin Kuifje 

en Haddock net hebben 

plaatsgenomen: ze moe-

ten koste wat het kost ver-

dwijnen … In de volgende 

vier pagina’s komt de actie 

tot een spannend hoogte-

punt, met een snelle op-

eenvolging van vakjes die 

uit het storyboard van een 

film lijken te komen. Door 

het sublieme gebruik van 

kadreringen en bewegings-

lijnen neemt de tekenaar 

ons mee in de waanzinni-

ge versnelling van het ijze-

ren monster. Hergé wisselt 

de beelden in de rijtuigen, 

waar onze helden het ge-

vecht aangaan, perfect af 

met het duizelingwekken-

de landschap waarin de 

bergflanken uit het niets 

opdoemen. In het benau-

wende, gesloten treincom-

worden. Hij gooit zich van 

een viaduct geïnspireerd op 

de bekende ‘El Infiernillo’, 

een verbluffende metalen 

brug gebouwd door Ernest 

Malinowski, een tijdsgenoot 

van een zekere Gustave  

Eiffel.

Om zijn verhaal nog wat ex-

tra pit te geven, maakt Her-

gé prachtig gebruik van de 

extreme omstandigheden 

van het spoorverkeer in het 

Andesgebergte: krachtige 

machines om de hellingen 

op te rijden, met sterke rem-

men voor de afdalingen … 

In deze adembenemende 

scène vormt de trein werke-

lijk het middelpunt van de 

actie, met een stevig portie 

drama en spanning!

BOVEN: De Zonnetempel. Ingekleurde plaat, 

album pagina 15. Een spectaculaire scène 

waarvoor de tekenaar inspiratie opdeed  

in zijn documentatie.
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De Avonturen van Kui�e zijn altijd doorspekt met actiescènes. 

Ze zijn dan ook een van de belangrijke componenten  

in Hergés populaire stripreeks. Om zijn doel te bereiken  

zette de tekenaar alle middelen in … ook vervoermiddelen!  

Zo zorgde hij voor spectaculaire scènes die niet zouden  

misstaan in een spannende actiefilm.

O p zoek naar een gestolen Arumbaya-beeldje uit het et-

nografisch museum zet Kui�e vastbesloten koers naar 

Zuid-Amerika, waar hij terechtkomt in de woelige politieke 

wereld van San Theodoros. Corruptie, staatsgrepen, burger-

oorlog, een gewapend conflict met het naburige Nuevo Rico 

… de omstandigheden zitten onze held niet bepaald mee.

Generaal Alcazar, Latijns-Amerikaanse dictator, onder-

scheidt Kui�e en benoemt hem tot kolonel, om hem ver-

volgens op verdenking van verraad te verstoten. Geluk-

kig weet Kui�e te ontsnappen uit de gevangenis van Las  

Dopicos, maar de handlangers van Alcazar zitten hem op 

de hielen in een cabriolet Ford V8 uit 1936, die Hergé met 

een mitrailleur en een nationale vlag tot militair voertuig 

omtovert. Kui�e probeert zich in allerijl uit de voeten te ma-

ken in een Morris Spécial Coupé uit 1934. Tijdens zijn vlucht 

stormt hij af op een overweg waar een trein in volle vaart  

aankomt … Kui�e denkt “alles of niets!”, en probeert nog 

vóór de locomotief (geïnspireerd op een Type 36 van 

de Belgische spoorwegen) de spoorweg over te steken  

om z’n achtervolgers af te schudden. Hergé weet de spanning  

De trein  
als drijvende 
kracht

meesterlijk op te voeren door te variëren met kadreringen: eerst 

een panoramisch vakje om van bovenaf de afstand tussen de 

trein en de auto weer te geven, vervolgens een smal vakje op het 

moment dat Kui�e nog net vóór de trein oversteekt!

Deze scène verscheen oorspronkelijk in de jeugdbijlage Le Pe-

tit Vingtième van september 1936 en werd uiteraard ook op-

genomen in de zwart-witalbums die in 1942 in een herwerkte 

kleurenversie verschenen. Hergé hechtte trouwens veel be-

lang aan dit plaatje. Hij gebruikte het ook in een tweekleurige 

versie op de cover van Le Petit Vingtième van 10 september 

1936. Het jaar daarop maakte hij er een prachtige, paginagro-

te kleurenplaat van ter versiering van het zwart-witalbum. 

Zo benadrukte de tekenaar het belang van de voortdende-

rende trein, die én de actie in gang trapt én het vervolg van 

het verhaal bepaalt: Kui�e kan gelukkig ontsnappen aan de 

kogelregen van de soldaten van generaal Alcazar!

La SNCB et Siemens vous emmènent à l’expo Tintin à Train 

Het gebroken oor.

Detail van de eerste buitentekst-illustratie

uit het zwart-wit album, 1937.

Het gebroken oor, 1943.  

Vakje uit plaat 39  

van het album.

Oef!...
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De Zwarte Rotsen is  

het enige Kuifje-album  

dat in drie verschillende 

versies werd uitgegeven, 

het bewijs dat Hergé  

als zorgvuldige auteur 

niets aan het toeval  

overliet. Aangezien  

vervoermiddelen  

– en dus ook de trein –  

een prominente plaats  

innemen in het avontuur, 

is het amusant  

en interessant om  

de verschillende remakes 

te vergelijken.

De eerste versie van 

De Zwarte Rotsen 

De trein in drie versies
verscheen tussen 15 april 

1937 en 16 juni 1938 in het 

weekblad Le Petit Vingtiè-

me. In datzelfde jaar kwam 

het zwart-witalbum uit bij 

Casterman. Vijf jaar later, 

in 1943, werd De Zwarte  

Rotsen een van de eerste drie 

albums die Hergé bewerkte 

voor een kleurenuitgave van 

62 pagina’s. Meteen de twee-

de versie van dit album.

Nog een hele tijd later deed 

Kuifje ook zijn intrede op 

de Engelstalige markt. Be-

gin jaren 1960 vond de Brit-

se uitgever Methuen echter 

dat het verhaal te gedateerd 

was en dat het Engelstalige 

lezerspubliek zich zou kun-

nen storen aan bepaalde 

fouten in het album. Dus 

werd er beslist om een vol-

ledig nieuwe en geactuali-

seerde kleurenversie te ma-

ken. Na een studiereis naar 

het Verenigd Koninkrijk 

kwam die taak terecht op 

de schouders van Bob De 

Moor, de rechterhand van 

Hergé. Het bewerkte avon-

tuur verscheen eerst in het 

weekblad Tintin in 1965 en 

werd het jaar daarop als al-

bum uitgegeven. De derde 

versie van Kuifjes Britse ex-

peditie was geboren!

We treffen Kuifje aan op de 

spoorweglijn van Londen 

naar Glasgow, in de buurt 

van Carlisle. In de oudere 

versie van het album is de 

locomotief geïnspireerd 

op een Engels model, de 

stoomlocomotief Pacific uit  

de reeks Princess, die op 

het LMS-netwerk reed (Lon-

don Midland & Scotland 

Railway). Voor de herwerk-

te versie uit 1966 tekenden 

Hergé en Bob De Moor 

een modernere diesello-

comotief, geïnspireerd op 

de 1CC1 van de Engelse 

spoorwegen. Opvallend is 

trouwens ook hoe technisch 

nauwkeurig Hergé werkt als 

je bekijkt hoe de twee ban-

dieten  de locomotief los-

koppelen. Daarvoor moet  

die niet alleen van het  

eerste rijtuig worden afge-

haakt, maar moeten ook de 

remleidingen ontkoppeld 

worden. De automatische 

Westinghouse-rem wordt 

zo in werking gezet, zodat 

de locomotief kan blijven 

rijden terwijl de rest van het 

konvooi stopt … 

De ketelwagen met whisky, 

die Bobbie in een memora-

bele roes zal brengen, is in 

de oude versie gevuld met 

Johnnie Walker, terwijl we 

in de versie uit 1966 het 

merk Loch Lomond zien. 

De reden is eenvoudig: 

tussen de twee edities in 

maakte Kuifje immers ken-

nis met kapitein Haddock, 

en Hergé kon het niet laten 

om er een knipoog naar het 

favoriete merk van de oude 

zeebonk in te stoppen.

De Zwarte Rotsen. Drie versies van een memorabel vakje uit het album (1938, 1943, 1966).

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Kui!e in 

Train World legt NMBS, met steun van SIEMENS, 

onder meer actief in het domein van mobiliteits-

oplossingen, deze trein met afbeeldingen van de 

bekende kleine reporter in.

Voor deze hommage, tevens een knipoog naar de 

nieuwe ingekleurde uitgave van het album Kui!e 

in het land van de Sovjets en een verwijzing naar de 

terugkerende thematiek van de spoorwegen in het 

oeuvre van Hergé, is zowel de buiten– als de bin-

nenkant van deze trein aangepakt.

Op het plein voor Train World staat een oude ketelwagen  

die NMBS heeft laten herschilderen in de kleuren van de bekende 

Loch Lomond-wagen. Elke fotograaf kan er zijn hart ophalen!

Aan de taaie 

kant, niet ?
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V an Stolbtzy, een grensstation in Kuifje in het land 

van de Sovjets, tot Genève in De Zaak Zonnebloem 

… Van Redskin City in Kuifje in Amerika tot het station 

van Santa-Clara in De Zonnetempel … Voorbeelden ge-

noeg dat Kuifje in verschillende landen met de trein over 

berg en dal reist. Maar niet alle stations krijgen even veel 

aandacht in de albums. Sommige valt de eer te beurt van 

een stationsnaambord en worden vernoemd door een 

personage in het verhaal, maar andere gaan eerder op in 

de spoorwegomgeving. Het moet gezegd, Hergé teken-

de zelden een station in detail uit, op één uitzondering 

na: Molensloot. Het stationnetje dankt zijn naam aan het 

dorp waar kapitein Haddock sinds De Schat van Scharla-

ken Rackham in zijn prachtig kasteel resideert. De eerste 

plaat van De 7 Kristallen Bollen is hiervan een duidelijk 

bewijs: Hergé tekent het gebouw en de bijgebouwen, 

het interieur van een reizigerstrein, de locomotief die de 

trein voorttrekt en ten slotte enkele rijtuigen van de trein 

die Kuifje neemt op weg naar zijn vriend Haddock.

De tekenaar besteedde veel zorg aan de weergave van het 

decor, machines en voorwerpen. Ondanks de eenvoud 

van de tekeningen herken je als lezer makkelijk de model-

len (binnen- en buitenkant van de trein, banken, bagage-

rekken, soorten vensters, enz.), evenals de uniformen van 

de spoorwegbeambten die duidelijk van de NMBS zijn. 

Het station: bepalend voor  
het verdere verloop van het verhaal

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:  

Triomfantelijke terugkeer van Kui2e in België. Aankomst op het Noordstation  

in Brussel. Kui�e in het land van de Sovjets. Vakje uit plaat 143 van het album.

VAN BOVEN NAAR BENEDEN:  

De 7 kristallen bollen, 1948.  

Vakje uit plaat 1 van het album.

Het voormalige station Brussel-Noord op het Rogierplein – jaren 1930. Het station van Sart-Moulin, Waals Brabant, België.
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De oudste bewaarde stoomlocomotief in België stamt uit 1844. Hij is te bewonderen  

in Train World, naast tal van andere locomotieven die Hergé hebben geïnspireerd. 

In het œuvre van Hergé komen we heel veel treinen tegen, iets minder stations. 

Maar, ze zijn nochtans duidelijk aanwezig in de tekeningen en tekstballonnen  

van verschillende Kuifje-albums. Zowel op fictieve als op bestaande plaatsen spelen 

ze een niet onbeduidende rol en komen ze het verhaal en de actie ten goede.  

In De Avonturen van Kuifje tellen we in totaal zestien stations. 

In een andere tekening krijgen we een algemeen zicht op 

het station Molensloot in zijn landelijke omgeving, die 

doet denken aan Waals-Brabant.

Fo
to

 N
M

B
S

 –
 T

ra
in

 W
o

rl
d

 H
e

ri
ta

g
e



7

Elektrische miniatuurtreinen 

werden uiteraard  

– net zoals zoveel speelgoed –  

oorspronkelijk voor  

kinderen ontworpen.  

Wiskundeproblemen  

trouwens ook. Maar bij Hergé 

kan alles in twijfel worden 

getrokken, vooral in een grap 

van Kwik & Flupke!

In de guitenstreken van  

Kwik & Flupke De Mensen-

redders, Het Vraagstuk en Een 

treinramp, waarin ook wijk-

agent 15, een treincontro-

leur, een stationschef (de 

oom van Flupke) en de 

Minister van Transport 

in hoogsteigen persoon 

meespelen, brengt Hergé,  

met een flinke portie hu-

mor zoals we van hem  

gewend zijn, de spoorweg-

wereld tot leven, in het  

groot … of in klein.

Die wereld hield hem al van 

jongs af bezig. Zo tekende 

hij al in 1911 -op amper vier-

jarige leeftijd- een trein die 

voor de ogen van een over-

wegwachter voorbij een stil-

staande auto rijdt. Het eerste 

werk van een jongen die la-

ter de grootste striptekenaar 

van Europa zou worden. 

Dat Georges Remi geboren 

werd aan het begin van de 

Dat Kuifje graag naar alle 

uithoeken van de wereld 

reist, is geen geheim.  

Zijn geestelijke vader is 

het tegenovergestelde: hij 

is een ‘zittende reiziger’. 

Maar als binnenskamerse 

reporter met een  

onverzadigbare dorst 

naar ‘daarbuiten’ vangt 

hij zijn gebrek aan  

praktische ervaring op met 

grondig opzoekingswerk.

Een groot deel van zijn 

documentatie bevond 

zich in de verzamelmappen 

van zijn vader en was afkom-

stig uit de literatuur, de pers, 

encyclopedieën en bioscoop-

Kwik & Flupke, 
machinisten  
in de leer

twintigste eeuw, met al zijn 

technische, wetenschappe-

lijke en culturele omwen-

telingen, laat zich duidelijk 

opmerken.

Met de bloei van de Belgi-

sche spoorwegen in die pe-

riode is het niet vreemd dat 

we in het werk van Hergé 

zoveel knipogen naar die 

sector tegenkomen. 

De personnages Kwik en 

Flupke verschenen voor het 

eerst in 1930. De Brusselse 

ketjes zijn echte straatjon-

gens. Ze maken hun eigen 

speelgoed en komen dui-

delijk niet uit welgestelde 

kringen. En toch is Flupke 

een beetje verwend. In 1937 

krijgt hij van Sinterklaas een 

mooie miniatuurtreinset. 

In de doos blijken er twee 

treinen te zitten, die agent 

15 –een volwassene– maar 

al te graag doet ontsporen! 

Wanneer dezelfde Flupke 

een rekenkundig ‘spoorweg-

probleem’ maar niet opge-

lost krijgt, gaat hij ten rade 

bij volwassenen met kennis 

ter zake.

En wat Kwik betreft, die 

verwart de verkeersregels 

voor auto’s met die voor de  

trein …

Kui!e reist rond, Hergé 
verzamelt documentatie

Chinese locomotief van Belgische makelij, gebouwd door Les Ateliers Métallurgiques, in Tubeke. 

Documentatie Hergé.

De blauwe Lotus 

(kleurenversie uit 

1946).

journalen. Uit al die bronnen 

distilleerde Hergé een be-

paalde perceptie van de rea-

liteit, om zo zijn albums de 

nodige geloofwaardigheid 

mee te geven. Dankzij deze 

modus operandi kregen zijn 

strips een encyclopedische 

dimensie, in een tijd dat er 

nog geen tv of tablets beston-

den. In de eerste avonturen 

van Kuifje paste Hergé dit 

duidelijk toe op de trein, die 

voorbestemd was om een be-

langrijke plaats in te nemen. 

Het voertuig speelde meer 

dan louter een bijrol, hij 

maakte er een volwaardige 

acteur van in zijn verhalen. 

Daarom is het interessant 

Hergé in gesprek  

met zijn vader,  

Alexis Remi, die  

documentatie  

voor hem  

verzamelt  

en archiveert.

Studio Hergé,  

Brussel, 1959.  

Privé-collectie.

om Hergés werk ook vanuit 

deze invalshoek opnieuw te 

bekijken en te ontdekken 

waar hij zijn inspiratie haal-

de. Om het met de woor-

den van de Chinese wijsgeer  

Laozi te zeggen: ieder moet 

zijn eigen weg vinden … de 

spoorweg in dit geval!

Hergé zag al heel vroeg in 

hoe belangrijk het was om 

zich goed te documenteren: 

in plaats van zich enkel te 

beperken tot de bronnen 

van het dagblad Le Vingtième  

Siècle, legde hij ook zijn 

eigen archieven aan met 

allerlei zaken die hij in 

de toekomst zou kunnen  

gebruiken. Krantenknipsels, 

tijdschriften, publicaties, 

catalogi, postkaarten, … ze 

konden allemaal op een dag 

van pas komen. Onvermoei-

baar bewaarde en klasseerde 

hij alles, volgens zijn eigen 

criteria. Hergé was boven-

dien een van de eerste Euro-

pese abonnees op National 

Geographic, een echte bijbel 

van de verslaggeving in de 

Verenigde Staten. 



‘T
out Bruxelles’ was aanwezig bij de onthulling van het standbeeld van 

Kuifje en Bobbie op 29 september 1976 in het Wolvendaelpark in Ukkel. 

Beeldhouwer Nat Neujean, wiens roem tot ver over onze grenzen reikt, 

slaagde erin om de kleine tweedimensionale stripheld volume en leven te geven.

Problemen met de proporties van Kuifje lost hij op door zijn dan 8-jarige zoon 

Bertrand voor hem te laten poseren. Bobbie bezorgde hem overigens meer hoofd-

brekens, aangezien de hond die Neujean als model gebruikte niet zo gehoorzaam 

was als hij had gehoopt. Maar om Bobbie een zo levensecht mogelijke uitstraling te 

geven, wilde Neujean hoe dan ook met een echte hond werken. Uiteindelijk zet hij 

Bobbie naast Kuifje, maar laat hij de trouwe viervoeter zijn baasje de rug toekeren 

om aan te geven dat de hond een onafhankelijk wezen is en zijn eigen leven leidt.

Toen het beeld op 29 september 1976 in aanwezigheid van Hergé, Neujean en een 

groot aantal prominenten werd onthuld, was het van gepatineerd gips. Later werd 

het in Neujeans gieterij in Milaan [ De Andreis & Figli ] volgens de verlorenwastech-

niek in brons gegoten.

Nadat een paar keer is geprobeerd het beeld te stelen en vandalen het beschadig-

den, werd het tijdelijk in veiligheid gebracht in het Cultureel Centrum van Ukkel. 

Nu is het tijdelijk tentoongesteld in Train World.

In 1935 ontwierp Hergé 
een reeks van 34 tekenin-

gen voor een brochure van 
de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen 
(NMBS). De gids was getiteld 
Renseignements Pratiques 

au Sujet du Transport des 

Marchandises (Praktische 
informatie over goederen-
vervoer) en was een mooie 
weergave van de affiniteit 
van de tekenaar met het 
favoriete vervoermiddel 
van zijn held Kui"e. In zijn 
typisch sobere, efficiënte 
en beeldende stijl maakte  
Hergé een mooie reeks te-
keningen om alle rubrieken 
in de brochure te illustre-
ren. Maar Hergé wilde de 
lezer niet enkel informeren, 
hij wilde hem ook aan het 
lachen brengen. De teke-
naar was een aandachtige 

Een monument 
ter ere van 
Kui�e en … 
     Bobbie

34 vergeten  
tekeningen van 

Hergé!

waarnemer aan wie niets 
ontging, en al zeker geen 
alledaagse dingen die al dan 
niet ongewild aanleiding ga-
ven tot komische situaties. 
De 32 pagina’s tellende bro-
chure is dus doorspekt met 
een stevige portie humor. 

Maar wat wellicht het mees-
te opvalt, is dat Hergés werk, 
bovenop de eerdergenoem-
de kwaliteiten, een heleboel 
nuttige informatie geeft 
over de wereld van de Belgi-
sche spoorwegen van toen: 
uniformen, locomotieven, 
verschillende instrumenten 
en voorwerpen, commerci-
ele praktijken, kunstwerken, 
het dagelijkse leven, enz.

Zo krijgen we een knap 
beeld van de jaren 1930 door 
de ogen van de tekenaar.

Het standbeeld  

van Kui�e en Bobbie,  

in brons gegoten volgens 

de verlorenwastechniek 

(180 cm), gemaakt  

in slechts 8 exemplaren 

in 1976.
© Nat Neujean – B. Neuman
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TENTOONSTELLING KUIFJE IN TRAIN WORLD

Train World – station Schaarbeek

Van 6 december 2016 tot 16 april 2017

Open van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur 

Gesloten op maandag

Inkom: 10 €. Jongeren (<26 jaar) en senioren (> 65jaar): 7,50 €  

Groep (vanaf 15 personen): 8,50 € per persoon

Koop uw ticket online om wachtrijen te vermijden  

www.trainworld.be

Aanbod:  

inkom en album  

Hergé, Kui�e en de treinen 

tegen verminderde prijs: 

22 € i.p.v. 24,50 €

B-Dagtrip: trein en toegang in één voordelig biljet 

Te koop in alle stations of op detrein.be

De Nederlandstalige versie 

van deze brochure ging 

jammer genoeg verloren. 

Mocht u er een exemplaar van 

hebben, dan zouden we dat 

graag weten. U kunt contact 

opnemen per mail naar 

doccenter@b-rail.be.


