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Beeldmerken
binnen het

Hergé Genootschap
De ontwikkeling van de huisstijl

T

er gelegenheid van het lustrum van het Hergé Genootschap schreef oud-hoofd
redacteur Hans Noppen dit artikel over de ontwikkeling van de beeldmerken
voor de reguliere publicaties van ons Genootschap waarbij uitstapjes naar de achter
liggende geschiedenis u niet worden onthouden.1
Net zoals de redacties van Le petit vingtième, weekblad Kuifje,
Robbedoes, en al die anderen regelmatig hun huisstijl aanpasten, deed (en doet) het Hergé Genootschap dat ook (en wat
te denken van Hergé zelf). Onderdeel van een huisstijl zijn
de schrijfwijze van de naam en het beeldmerk of logo (afgeleid van het Griekse woord λογος, dat kan worden vertaald als
‘woord’). Vooral een logo is erg belangrijk. Het is een teken
waaraan je de organisatie of vereniging direct herkent (als het
goed is). Het kan bestaan uit een woordmerk, een kleine afbeelding, een lettermerk, een monogram, een embleem, een
mascotte, enzovoort. Voorbeelden van een woordmerk zijn de
logo’s van Coca Cola en hema, van een lettermerk: ah (Albert
Heijn), van een monogram (ineengevlochten letters): jps (John
Player Special), van een beeldmerk/vignet: ns. Voorbeelden
van een embleem zijn de logo’s van veel voetbalclubs, Philips
en Alfa Romeo; voorbeelden van een logo met een mascotte:
ing (leeuw) en Lacoste (krokodil).

HET PRE-BEELDMERK TIJDPERK Voor mij begint
het avontuur op zondag 12 oktober 1997, in het Turfschip in
Breda waar in dat weekend het ‘stripevenement’ van het jaar
plaatsvindt. Aarzelend blijf ik staan bij een standje waarvan
de enthousiaste bemensing de belangstelling bij de ‘voorbijschuivelaars’ peilt voor hun initiatief een Kuifjefanclub op te
richten. Argeloos meld ik mij aan. Niet vermoedende dat het
vervolg tot aan de dag van vandaag duurt. Jan Aarnout Boer,
één van de standhouders, laat er vervolgens geen gras over
groeien. Binnen een paar maanden, op 26 maart 1998, schrijft
hij een aantal genoteerde ‘Hergéfans’ aan voor een ‘komende’
vergadering van de Kuifjefanclub i.o. / Vrienden van Hergé; op
9 april 1998 bij hem thuis te Gouda.
Dat ‘Vrienden van Hergé’ is in feite een eerste benaming van
de op te richten Kuifjefanclub. Onder punt 7 van de agenda
voor die bijeenkomst wordt ook al voorzichtig over een ‘clubblad’ en een ‘infoblad’ gesproken, en punt 10 heeft als onder-
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1 Kop van de eerste nieuwsbrief nr. 1, april 1998

2 Kop boven verslag tweede ‘bestuurs’vergadering dd. 12 juni 1998
werp: naam van de vereniging. Tijdens die vergadering krijgt
het ‘infoblad’ al snel de naam Nieuwsbrief.
Bij de behandeling van agendapunt 10 oppert Nico Stalenburg
de fanclub Hergé Genootschap te noemen (in het kort HG).
Hij, maar ook de vergadering vindt dat inderdaad veel chiquer
dan een obligate fanclubnaam. Wel wordt de kanttekening gemaakt dat bij mogelijke samenwerking met de bestaande, Belgische, franstalige fanclub Les amis de Hergé de naam mogelijk zal kunnen veranderen in De vrienden van Hergé (wat niet
zal gebeuren). Opmerkelijk is dat nadien, boven het verslag
van die eerste vergadering toch nog Kuifje Fanclub in oprichting
staat. Over de naam voor het clubblad wordt niet gerept.
De eerste nieuwsbrief (op A4-formaat) verschijnt in april, met
een voor een aantal ‘voorlopig bestuursleden’ toch wel verrassende naam: Duizend bommen en granaten!! (afbeelding 1).
Op de tweede vergadering van 12 juni 1998 (bij Luc Meuws in
Rijswijk) wordt door Edu van Hasselt voorgesteld om voortaan
twee versies van de nieuwsbrief te laten verschijnen: één gewone en één voor de winkeliers die dan eventueel hun eigen logo
op de nieuwsbrief kunnen plakken of kopiëren. Het is voor het
eerst dat het woord ‘logo’ valt.
Het toekomstige ‘clubblad’ is nog steeds naamloos maar iedereen vindt dat er zo snel mogelijk een ‘nulnummer’ moet
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komen (een compleet tijdschrift dat bedoeld is als een test of
voorproefje voordat het tijdschrift vaker zal verschijnen). John
de Prinse gaat eraan werken. Hij zal een aantal teksten verzamelen en gaat samen met Mike van der Veer vormgeven aan
het eerste clubblad. Boven het verslag van deze tweede vergadering staat dan voor het eerst de naam van onze vereniging in
trotse letters geschreven (afbeelding 2).

Op donderdag 4 maart 1999 wordt het Hergé Genootschap
officieel opgericht en op zondag 25 april 1999 is er de officiële
oprichtingsbijeenkomst in het Holland Casino te Rotterdam.
Op die dag wordt het eerste nummer van ons clubblad uitgereikt. John de Prinse is de eerste hoofdredacteur. Opmaakconcepten werden door Mike van der Veer bedacht waarbij de
keuze is gevallen op de opmaak met het woordmerk.

4a-b
Logo’s in

3a-b Logo’s in Nieuwbrief nr. 3

clubblad nr. 0

DE EERSTE BEELDMERKEN Tot medio augustus 1998
was er nog geen sprake van enig logo. Maar dat verandert snel.
Met Nieuwsbrief nr. 3 in augustus 1998 verschijnt er voor het
eerst een beeldmerk op de nieuwsbrief. En zelfs twee stuks
(afbeeldingen 3a en b)!
Eén maand later, op weg naar de Fondation Hergé te Brussel
voor een informatief gesprek (maandag 21 september 1998)
pikken Jan Aarnout Boer en Luc Meuws het concept voor de
cover van het nulnummer bij Mike van der Veer in Antwerpen
op. Het ‘nulnummer’ wordt eind september 1998 door de
schrijver van dit artikel op zijn kantoor in Utrecht in tienvoud
gekopieerd, door een vriend in elkaar gezet en tot een boekje
geniet en geperst.
Eén exemplaar wordt op 9 oktober 1998 ter commentaar gestuurd naar mevrouw Anne Bellen, ‘directrice commerciale’
van Moulinsart (die daar op 16 oktober redelijk positief op reageert). Op de bestuursvergadering van 17 november 1998 worden de resterende, genummerde exemplaren (1, 2 … van 10)
aan de acht aanwezigen uitgereikt. De schrijver van dit artikel
behoudt er twee en zal veel later één exemplaar aan Leo Timmers (als nieuwe voorzitter) geven. John de Prinse zal later zijn
exemplaar verkopen aan een Duitse verzamelaar. En voor het
overige denk ik dat dit collector’s item nog in handen van de
desbetreffende personen is (ongetwijfeld in plastic). Tot grote
frustratie trouwens van de schrijver van de eerste ‘column’ in
DB! nr.1!
Op bladzijde 3 en de achterkant van het nulnummer zijn twee
beeldmerken te zien (afbeeldingen 4a en b). Beide beeldmerken vinden geen vervolg maar het eerste zal even gebruikt
worden voor aankleding van de bladzijdenummering van de
nieuwsbrieven en veel later gebruikt worden voor ons clubspeldje (in kleur).

De eerste oplage bedraagt 600 stuks; later (na DB! nr. 3) zijn
er nog 200 identieke exemplaren bijgedrukt. Wat nog wel wat
voeten in de aarde had omdat de films voor het drukwerk waren vernietigd. Later (maart 2002) is er in het bestuur ook nog
discussie geweest over het bijdrukken van DB! nr. 2 maar dat
is niet gebeurd.
Op 25 april 1999 werd ook Feyenoord na zes jaar weer landskampioen van Nederland. Als kersverse penningmeester liep
ik toen na afloop van de vergadering ietwat schichtig door de
hossende menigte naar mijn auto met in mijn ‘pilotenkoffertje’
meer dan duizend gulden aan zojuist geïnde contributies!

5a-d Omslag van het nulnummer (a), concepten van clubblad
nr. 1 (b, c) en omslag van Duizend Bommen! nr. 1 (d)
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6a-c
Woordmerken
in Duizend Bommen!
nr. 1

Op het voorblad van het nulnummer staat het woordmerk van
onze vereniging (afbeelding 5a). Dit woordmerk (in een andere
vorm) zal lang de voorkant sieren tot aan nummer 32 (op een
enkele keer na, bijvoorbeeld nummers 6, 21, 24), zij het dat het
lidwoord ‘Het’ na nummer 1 is verdwenen (afbeeldingen 5b, c
en d). Boven het colofon van de eerste DB! staat een woordmerk voor het gelijknamige clubblad (in zwart-wit) en boven
de vaste rubriek Clubnieuws iets soortgelijks (afbeeldingen 6a,
b en c).
Na nieuwsbrief nr. 6 van maart 1999 wordt er verder geëxperimenteerd. Eerst verschijnt er een soort van thema-nieuwsbrief
(‘special’) die een brug slaat tussen de tentoonstelling Kuifje in
Rotterdam van 1977 en de oprichtingsvergadering op 25 april
1999. De naam SAPRISTI!! wordt geïntroduceerd. Met naam
en beeldmerk + naam in één opmaak (afbeelding 7a).

8
Beeldmerk boven
notulen van
19 januari 2000

Medio 2000 wordt ook besloten dat Sapristi!! alle even maanden zal verschijnen met uitzondering van december (wat drie
jaar later wordt gewijzigd naar de oneven maanden behalve
januari en waarbij DB! zal verschijnen in april, augustus en december). Het zal blijken dat dit niet altijd een haalbare kaart is
(afbeelding 10a).
Bij DB! nummer 5 van september 2000 krijgt het woordmerk
boven het colofon voor het eerst een kleurtje zoals al vanaf
nummer 1 het geval was met het beeldmerk boven de rubriek
Clubnieuws. Dat verschoot bij ieder nummer al van kleur.

7a-c Naam en beeldmerk in SAPRISTI! special (april 1999)
DE EERSTE ECHTE SAPRISTI!! Met Nieuwsbrief nr. 7
van juni 1999 is er dan de eerste, echte Sapristi!! De redactie legt uit waarom. Omdat ervoor is gekozen om het verenigingstijdschrift de naam Duizend Bommen! te geven, is voor
de nieuwsbrief een nieuwe naam gezocht: Duizend Bommen!,
een forse vloek bij een fors blad, Sapristi!!, een bescheiden
vloekje voor de meer eenvoudige nieuwsbrief. Ook de letters
zijn nu ‘echte’ Hergéletters. En de achtergrond in het beeldmerk is weggepoetst (afbeelding 7b). Wat de redactie niet vertelt is dat het tweede uitroepteken als grapje is toegevoegd
omdat Duizend Bommen! er één heeft! Maar in het beeldmerk
(nog) niet. Logisch toch.
Bij een tweede tussendoortje medio augustus (special 1999),
een nieuwsbrief die ‘aanmelders’ bij het Genootschap maant
om te betalen, is het kader rond het beeldmerk verdwenen (afbeelding 7c). Dan gebeurt er iets opmerkelijks. Het verslag van
de bestuursvergadering van 19 januari 2000 wordt opgesierd
door een nieuw beeldmerk. En zo zal het blijven tot het jaar
2009 wanneer er door omstandigheden naar een nieuw logo
wordt gegrepen, zie later in dit artikel.

9a-b Woordmerken uit Duizend Bommen! nr. 5
In Sapristi!! nr. 14 van december 2000 wordt een nieuwe loot
aan de publicatiestam van de vereniging voorgesteld: Sapperloot. Een reeks van bijzondere publicaties die volgens onze eerste brochure (flyer) onregelmatig, en volgens onze tweede flyer
sporadisch zal verschijnen, zie later. Zonder enige uitleg wordt
nummer 1 van het boekje op A5-formaat te koop aangeboden
maar we herkennen natuurlijk, in stijl met de andere uitgaven,
het (nu wel zeer) bescheiden vloekje. Op deze Sapperloot staat
het woordmerk zonder lidwoord.
En dan gebeurt er iets bijzonders. De schrijver van dit artikel had
bedacht om de leden voor de Kerst van 2000 een ‘wintervertelling’ aan te bieden. Hij bewerkte het verhaal Parsons Pleasure
van Roald Dahl tot een hommage aan Hans Matla (in de vertelling pater Sebastiaan Dofstra) als de stripgoeroe van Nederland
en omstreken. In het verhaal figureren diverse bestuursleden
die daar niet allemaal gelukkig mee waren. Het verhaal kreeg het
stempel ‘special’ opgedrukt maar werd uitgebracht als Sapristi!
nummer 15 (met één uitroepteken, afbeelding 10b). Het was de
tweede (en tot nog toe laatste) nieuwsbrief op A5-formaat.
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10a-b Sapristi!! nummer 11 (december 2000) en Sapristi!
nummer 15 (december/januari 2001)

12a-d Sapristi!! nummer 14, 17, 19 en 31-35

11
Sapperloot nummer 1
(december 2000)

Trouwens, bij Sapristi!! nr. 14 staat Kuifje plotseling in een cirkel (afbeelding 12a). En bij nummer 17 van mei 2001 staan er
dan eindelijk twee uitroeptekens in het beeldmerk (afbeelding
12B, Moulinsart zal hier niet gelukkig mee zijn!!). Voor Sapristi!! nummer 19, een ‘special’ over de musical in Antwerpen:
Kuifje - De Zonnetempel, wordt het beeldmerk voor één keer
vervangen (afbeelding 12c). En dan duurt het tot het jaar 2004
– waarin Kuifje 75 jaar oud is – dat er weer iets verandert. Alle
vijf nummers van dat jaar krijgen een ‘verjaardags’ kenmerk
wat ook geldt voor Duizend Bommen! (afbeelding 12d). Daarna
wordt het voorgaande beeldmerk weer gebruikt.

EEN KEERPUNT In Sapristi!! nr. 58 van september 2009
meldt het bestuur van ons genootschap dat Moulinsart S.A.
als beheerder van de intellectuele eigendomsrechten van het
werk van Hergé zich plotseling op het standpunt stelt dat zij
goedkeuring moet verlenen aan publicaties van het werk van
Hergé, al dan niet tegen betaling. Het genootschap besluit,
om problemen en boetes te voorkomen en om zich erop te
bezinnen hoe hiermee om te gaan, voorlopig geen nieuwe Duizend Bommen! te laten verschijnen – het laatste nummer was
nr. 31 van april 2009 – en verder zal het grote terughoudendheid betrachten in het gebruik van het werk van Hergé in haar
andere publicaties. Dat de redactie van de nieuwsbrief nog niet
direct de daad bij het woord voegt, blijkt uit de inhoud van
deze Sapristi!! die nog voldoende ‘werk’ van Hergé laat zien
(wat zou leiden tot het vertrek van Leo Timmers en de schrijver
van dit artikel uit het bestuur).

Bij DB! verandert er eindelijk ook eens iets. Bij DB! nummer 17
van augustus 2004 verdwijnt het woordmerk boven het colofon en het clubnieuws. Zij worden vervangen door het beeldmerk dat we al kenden van de notulen van 19 januari 2000. Dit
nummer had trouwens deels een bijzondere bestemming. Er
werden honderd extra exemplaren gedrukt waarvan 50 voor de
Nederlandse Foxterrier Club (vanwege het Bobbiekatern Duizend Bobbies) en 50 voor Joost Veerkamp voor verkoop op een
boekenmarkt.

13a-c
Dan is er eindelijk weer eens rust in de tent tot aan het gedenkwaardige jaar 2009.
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Sapristi!! nummer 59, nummer 60 en 61 en 62 - heden
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In de volgende Sapristi!! wordt als een soort van protest het
beeldmerk ‘gecensureerd’ (afbeelding 13a). In februari 2010
verschijnt een prachtige Sapristi!! in kleur; met een nieuw
beeldmerk (Kuifje lacht, Kuifje huilt; ontworpen door Jan van
Driel, afbeelding 13b). In een begeleidend schrijven wordt aangekondigd dat op de algemene ledenvergadering van 24 mei
een nieuw logo van de vereniging zal worden gepresenteerd.
Het ontwerp van Jan van Driel houdt het in totaal twee nieuwsbrieven vol en wordt dan opgevolgd door het nieuwe logo van
de vereniging. Het bestuur koos uit zeven inzendingen het ontwerp van Steven Gielen (onze latere vormgever bij de herstart
van DB!). En dit beeldmerk houdt stand tot aan de dag van
vandaag (afbeelding 13c).

Bij nummer 2, 4 en 5 in de reeks, van januari 2002, staat onder het colofon wel een ander woordmerk voor de vereniging
(afbeelding 15).

15 Sapperloot nr. 2, januari 2002
Nog even terug naar onze brochures of ‘flyers’. Vier zijn er uitgegeven in de loop der jaren en ook hierin is de zich ontwikkelende stijl te herkennen (afbeeldingen 16a, b, c en d). Uit alles
blijkt dat als je maar lang genoeg wacht, geschiedenis wordt
geschreven en collectors items worden geboren!

14a-c Woord- en beeldmerken van Duizend Bommen! nr. 32
Duizend Bommen! verschijnt pas weer na een jaar, met nummer 32, in april 2010. Omdat men vreest van Moulinsart een
proces aan de broek te krijgen, wordt creatief gezocht naar
nieuwe, niet ‘aanstootgevende’ woord- en beeldmerken (en
een ander lettertype, afbeelding 14a). Het woordmerk op de
cover verandert (afbeelding 14b), boven het colofon staat niets
meer en bij Clubnieuws staat een tekeningetje van Tardi (afbeelding 14b). Vanaf Duizend Bommen! nummer 33 van augustus 2010 verschijnt dan ook het volledige, nieuwe logo.
Bij nummer 42 van april van dit jubileumjaar, heeft onze vormgever de opmaak maar eens opgefrist. De hele coveropmaak
die hij sinds zijn aantreden hanteerde was gebaseerd op de
eerste nummers van het weekblad Kuifje, zoals de positie van
de naam op een balk en het nummer in een cirkel. Nu heeft
hij de cover en het woordmerk gebaseerd op de vormgeving
van het weekblad Kuifje/Tintin van halverwege de jaren zestig
(zie de voorzijde van de DB! die u nu in uw handen houdt).
Daarmee wordt bovendien afgerekend met de sinds nummer
32 noodzakelijke ‘nep-Hergé-letters’ (afbeelding 14a).

TOT SLOT Eén loot aan de stam van ons Genootschap verdient zeker nog de aandacht: de Sapperloten. Potverpillep@p
– de digitale nieuwsbrief – sla ik voor het gemak maar even
over. (Mijn suggestie voor de naam was trouwens ooit ‘Brol’;
aan u bekend?). Maar over de Sapperloten is niet zo veel op te
merken. Het woordmerk wordt vrijwel steeds gebruikt.

16a-d HG-flyer nr. 1 (2002), 2 (2005), 3 (2008) en 4 (2014)
Noot
1. Ter aanvulling: in Nieuwsbrief nr. 50 heeft Frank Bakker al
een kort overzicht van de eerste nieuwsbrieven van ons
Genootschap gegeven.

23

