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De katholieke achtergrond van Hergé Deel 1 van 2

Kuifjes katholieke jeugd

De politieke gezindheid van Kuifje is vaak onderwerp van debat geweest. De uitkomst van de  
buitengewone vergadering van het Franse parlement in 1999 was dat Kuifje noch links, noch  
rechts was, maar altijd koos voor rechtvaardigheid. Maar zo abstract is het met Kuifje niet gesteld. 
In dit eerste artikel over de katholieke achtergrond van Hergé wordt duidelijk dat hij zowel anti
communistisch als antikapitalistisch was, omdat hij in zijn jonge jaren door en door rooms was.

door Kees de Groot

De katholieke aard van Kuifje is door het Vaticaan voor het 

voetlicht gebracht naar aanleiding van de film Tintin and 

the Secret of the Unicorn (2011). Toen heeft het dagblad 

L’Osservatore Romano het lemma over Tintin uit de Dicti-

onnaire amoureux du catholicisme gepubliceerd onder de 

titel ‘Een katholieke held’.1 Daarin stelt de auteur: ‘Hij is de 

engelbewaarder van christelijke waarden die door het Westen 

voortdurend worden veronachtzaamd of met voeten getre-

den.’ Zijn ergste vijanden zijn daarbij ‘hoogmoed, geldzucht 

en machtshonger – dat wil zeggen: Caesar en Mammon.’ 

Het is echter de vraag of Kuifjes katholieke profiel met deze 

verheven kwalificaties recht wordt gedaan. Al passen ze prima 

bij Hergé’s eigen ideeën.

Hergé omschreef zichzelf als politiek en religieus argeloos: 

hij zou slechts opvattingen van het hem omringende milieu 

reflecteren.2 Vandaar dat hij naar eigen zeggen onder meer 

een Belgicist en een katholiek was met alle, ook kwalijke, 

opvattingen die daarbij hoorden; Kuifje echter was en is altijd 

‘goed’. Zijn schepping is hem dan ook 

lang tot voorbeeld geweest – tot hij tot 

het inzicht kwam dat de navolging van 

Kuifje onmogelijk voor hem was:  

‘Ik keer niet langer het evangeliewoord 

om: Weest volmaakt zoals uw zoon vol-

maakt is.’3, een creatieve verwijzing naar 

Matteüs 5:48.

Het sociaal-katholicisme in België 

Aan het begin van de twintigste eeuw 

waren er drie stromingen binnen het ka-

tholicisme. De dominante, conservatieve 

stroming was fel gekant tegen zowel het 

liberalisme als het socialisme. De econo-

mische orde zoals die is gegroeid wordt 

hier in beginsel aanvaard, maar dient 

door de staat en gezamenlijke organisa-

ties van arbeiders en ondernemers aan 

banden te worden gelegd, waarbij de Kerk 

de individuen injecteert met deugden 

als gerechtigheid en liefde.4 In België zet de Kristene Arbei-

dersjeugd-Jeunesse Ouvrière Chrétienne (KAJ-JOC), in 1924 

gesticht door de priester Jozef Cardijn, zich in deze geest in 

voor de verheffing van de arbeiders én het herstel van het 

christelijk geloof. 

Daarnaast is er een reactionaire stroming die vanuit een 

romantisch verlangen naar de christelijke middeleeuwen het 

moderne kapitalisme veroordeelt als het product van een 

joodse samenzwering. Hier wordt ingezet op religieuze ver-

nieuwing van de bevolking, terugdringen van het alcoholisme, 

‘ont-joding’ van de maatschappij en een herleving van de 

solidariteit. In België vinden we dit gedachtegoed terug bij de 

Katholieke Actie, en vooral bij de beweging die Léon Degrelle 

vormde in aansluiting op de hiermee verbonden uitgeverij 

Christus-Rex (Christus Koning). Vooral Rex keerde zich tegen 

de joden die de politiek, de financiële wereld en de zaken-

wereld zouden beheersen. 

Een progressief katholicisme dat de zijde 

van de arbeiders kiest, was er wel maar 

werd gedomineerd door het katholieke 

antimodernisme. 

De katholieken werden in het kader van 

de schoolstrijd gemobiliseerd tegen 

de ‘vrijmetselaarsregering’ (afb. 1). De 

ontkerke lijking begon toe te nemen en 

er was het ‘gevaar’ van de antiklerikale 

socialistische beweging. In die context 

meenden talrijke katholieken dat de joden 

de handlangers waren van de vrijmetse-

larij en het socialisme. Aan de Leuvense 

universiteit bepleitten Désire Mercier 

en zijn leerlingen een radicale oplossing 

voor la question juive: terug naar de uit-

zonderings- en segregatiewetten die vóór 

de Franse Revolutie golden. 

 

Afb. 1: Omslag van Hergé voor Léon 

Degrelle, Histoire de la guerre scolaire 

1877-1884 (1932)
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog startte de katholieke partij-

krant Le Vingtième Siècle een campagne om Palestina (toen 

een Brits protectoraat) aan België, het land van kruisvaarder 

Godfried van Bouillon, toe te vertrouwen. De krant wordt de 

spreekbuis van het Belgische nationalisme tegen de internatio-

nalisten, pacifisten en Vlaamsgezinden. Nationalistisch België 

ziet uit naar een autoritaire Nieuwe Orde waarin de parlemen-

taire onmacht tot het verleden behoort (afb. 2). Voorbeelden 

worden gezien in Italië, waar Benito Mussolini orde op zaken 

stelt en in Frankrijk waar Charles Maurras de katholieke, antide-

mocratische en monarchistische Action Française leidt en grote 

dreiging ziet uitgaan van zowel de buitenlandse vijand als van 

de immigranten. 

Tot de weinige katholieke Belgisch-nationalisten behoorde de 

priester Norbert Wallez, leraar aan een Waals kleinseminarie. 

Deze ageerde in Le Vingtième Siècle regelmatig tegen de joden. 

Na de oorlog werd dit antisemitisme gemeengoed in de krant. 

Hierbij werd veel nadruk gelegd op de vermeende betrokken-

heid van joden bij revolutionaire acties en bij samenzweringen.5

Een rigoristische katholiek

In Huib van Opstals fraaie en uitstekend gedocumenteerde 

essay wordt duidelijk dat Georges Rémi via zijn school, het 

aartsbisschoppelijk college Saint-Boniface, in roomse scou-

tingkringen belandde. In hun officiële orgaan, Le Boy Scout, 

maakte hij niet alleen zijn publicatiedebuut (1922), maar zette 

hij zich ook in voor de morele vorming van de scouts.6 Zijn 

voormalige scouts-master bezorgde Hergé een baantje als 

kantoorbediende bij Presse et Librairie. Deze drukkerij annex 

uitgeverij was zojuist onder directie gesteld van journalist en 

docent letterkunde Norbert Wallez, hier bekend als ‘abbé’ 

Wallez, op voordracht van Désiré Mercier, inmiddels aartsbis-

schop van Mechelen en kardinaal. Belangrijkste uitgave was 

het dagblad Le Vingtième Siècle dat onder zijn leiding een 

reactionaire koers ging varen die verder werd uitgewerkt in de 

Revue Internationale des Sociétés 

Sécretes.7 (afb. 3)

België moest één natie onder 

Christus zijn (afb. 4). De krant 

riep op tot het individuele apos-

tolaat, oftewel om de wereld 

om te vormen naar de idealen 

van de Kerk. Wanneer Wallez 

Hergé in 1927 uitnodigt om als 

tekenaar te gaan werken, sluit hij 

bij deze missie aan (afb. 5 en 6). 

En dat geldt ook voor zijn werk 

aan het wekelijkse bijvoegsel 

voor de jonge lezers dat hij vanaf 

oktober 1928 gaat opzetten: Le 

Petit Vingtième. 

In deze tijd maakt 

Hergé kennis met 

de Amerikaanse 

comics, die Léon 

Degrelle had mee-

gebracht na zijn 

(mislukte) reis naar 

de rooms-katholieke 

rebellen in Mexico.  

 

 

Afb. 2:  

Uitgave Jeunesse indé-

pendante catholique 

(o.a. Hergé), omslag 

van Hergé. Raymond 

De Becker (1931)

Afb. 4: Omslag van Hergé 

(1930)

Afb. 3: Advertentie voor Le Vingtième Siècle in Le blève qui lève 

(‘Wassend graan’)

Afb. 5: De Rode Garde, 

illustratie van Hergé in  

Le sifflet (1928) 
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Geïnspireerd door deze ballonstrips vervaardigde Hergé 

zijn eerste strips zonder tekstonderschriften. In de tweede 

strip (La Noël du petit enfant sage) (‘Het kerstfeest van het 

brave kindje’) voor het satirisch-

katholieke tijdschrift (Le Sifflet 

12, 3-12-1928) treft een jongetje 

met spriethaar een hondendrol 

van zijn witte fox-terrier aan als 

kerstcadeau.8 ‘Borms’, zegt het 

ventje, en dat is een sneer naar 

de Vlaams-nationalist August 

Borms tegen wie in deze kringen 

een haatcampagne werd gevoerd 

(afb. 7). 

Wallez draagt Hergé op om met zo’n soort jongen en zo’n 

soort hond een verhaal te maken dat zich afspeelt in de nog 

jonge Sovjet-Unie (afb. 8). Het gevolg hiervan is bekend. 

Tintin au pays des Soviets wordt een succes tot in de kersverse 

krant van de Franse katholieke jeugdbeweging, Cœurs Vail-

lants. Germaine Kieckens, de secretaresse van abbé Wallez, 

assisteert Hergé onder meer bij het inkten. Op 21 juli 1931 ver-

bindt Wallez de twee in de echt, zoals hij in deze jaren al zijn 

vrijgezelle werknemers verplicht om in het huwelijk te treden 

met de partner van zijn keuze.9

Intussen is dan een tweede avontuur verschenen. Wallez 

gaf Hergé de opdracht om Tintin – ter gelegenheid van het 

vijftigjarig bezit van ‘onze mooie kolonie Kongo’ – daarheen 

te sturen om de roepingen aan te wakkeren. Deze missie sluit 

goed aan bij de ontwikkeling die Hergé in deze jaren  

doormaakt. Achteraf zegt hij over deze tijd dat hij ‘dacht het 

geloof te hebben’. Naar eigen zeggen onder invloed van Ger-

maine en abbé Wallez ontwikkelt Hergé zich tot een strenge 

katholiek.10

Onder leiding van Hergé verschijnen in de jeugdbijlage van 

de krant waarschuwingen voor het bolsjewistische gevaar, ver-

oordelingen van de kapitalistische geldhonger en sneren naar 

joodse landgenoten naast breipatronen, padvinderstips en 

een pagina Tintin, vergezeld van een lezersvraag. Ook levert 

hij zelf journalistieke bijdragen. Zo schrijft hij, afwisselend 

met Paul Jamin, het redactioneel van de jeugdbijlage: ‘Een 

woordje van Oom Jo.’ Het sociaal-katholicisme van de krant 

komt hierin vanzelfsprekend tot uitdrukking. 

Een voorbeeld hiervan is het commentaar van 1 februari 1934 

dat tekeergaat tegen moderne toneelstukken, films en ‘mis-

daadtijdschriften’: ‘Misdaad, ondeugd en verkrachting worden 

hierin geprezen. […] Families Isaac, Felsenberg en nog meer 

van die Lévy’s worden stinkend rijk. En langzaam maar zeker 

vergiftigen ze de wereld door vooral de jeugd als doelwit te 

kiezen. Christus heeft degenen die aanstoot geven vervloekt, 

zeker als die aanstoot kinderen betreft. Welnu, van al die 

verdorven lectuur zouden we een pakket moeten maken met 

een molensteen eraan. Het geheel gooien we op de bodem 

van de zee. Maar eerst binden we ook nog de mensen aan de 

molensteen vast die leven van die schandelijke en ongezonde 

zaken.’11 Met deze archaïsche strafmaatregel wordt verwezen 

naar het Marcus-evangelie (Marcus 9:42). 

Afb. 8: Anti-bolsjewisme (Le Petit Vingtième, 1930)

Afb. 7: Slotballon uit 

Hergé, La Noël du petit 

enfant sage

Afb. 6: De bolsjewist als antichrist. Omslag Le Vingtième Siècle 

artistique et litteraire, 1930
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Kort daarna vertrekt Hergé als redacteur en beperkt zich in 

het vervolg tot het leveren van zijn strips. Het werken aan 

Tintin wordt hoofdzaak in plaats van bijzaak en de strip zelf 

wordt naar een hoger plan getild dankzij aalmoezenier Gos-

set. Hij werkt voor de Chinese studenten aan de Katholieke 

Universiteit Leuven en brengt Hergé in contact met de katho-

lieke kunststudent Zhang Chongren. 

Een instrument van de Voorzienigheid

De thema’s van het sociaal-katholicisme zoals die in de we-

reld van Hergé de ronde deden, zien we stuk voor stuk terug 

in vooral de eerste avonturen van Kuifje. Wanneer de reeks 

wordt opgedeeld in drie perioden, tekent de eerste periode 

zich het duidelijkst af als katholiek. Van De avonturen van 

Kuif je in de Sovjet-Unie tot en met de onvoltooide eerste ver-

sie van Het zwarte goud is Kuifje een eenzame held die met 

zijn hond de wereld intrekt. De oorspronkelijke titels van de 

verhalen verwijzen naar het land waar hij naartoe gaat. 

In deze periode is Kuifje een instrument van de Voorzienig-

heid in de strijd tegen het kwaad. Tegen de achtergrond van 

het heersende sociaal-katholicisme is er in het geheel geen 

tegenstelling tussen het anticommunisme van Sovjets en 

het antikapitalisme in Kuif je in Amerika. In het ene avontuur 

toont Kuifje, tussen kolderieke achtervolgingen door, hoe het 

Russische volk wordt afgeperst, uitgezogen en geïntimideerd, 

terwijl bezoekende 

Engelse communisten 

de voorgeschotelde 

leugens voor zoete koek 

slikken  (afb. 9). In het 

andere avontuur arri-

veert Kuifje in een land 

waar onder- en boven-

wereld nauw verbonden 

zijn, negers terloops 

worden gelyncht, indi-

anen van hun grondge-

bied worden verjaagd 

en de materiële vooruitgang razend snel om zich heen grijpt 

(afb. 10). Beide landen tonen het tegenbeeld van de katho-

lieke idealen.

Daartussenin zingt Kuif je in Afrika de lofzang op het werk van 

de missionarissen in de kolonie van de koning (afb. 11). Kuifje 

vertegenwoordigt de goede Belgen die de kinderlijke negers 

bevrijden van zowel manipulerende stamhoofden en medi-

cijnmannen als van een gemene blanke buitenlander. Kuifje 

verslaat het kwaad, stijgt op in een vliegtuig, en de achterblij-

vers verbreiden zijn woord, als de apostelen na Hemelvaart.12 

De slapstickfiguur is een voorbeeldige held geworden.

Na deze karikaturen van twee voorname tegenstanders van 

het sociaal-katholicisme en een schets van de opdracht die 

het katholieke België voor zijn kolonie heeft, mag Kuifje naar 

het Oosten, dat wil zeggen: Egypte en India (De sigaren van 

de farao). Onderweg loopt hij de miljardair Roberto Rasta-

popoulos, groot-directeur van Cosmos Pictures, tegen het 

lijf (Sigaren). De figuur vertoont sterke gelijkenis met het 

joodse stereotype in Amerika: een dandy met zware wenk-

brauwen, sigaar in het hoofd, grote neus en dikke lippen. (In 

de zwart-witversie is hij bovendien gezeten naast een blonde 

Amerikaanse actrice.) Later in het verhaal belandt Kuifje per 

ongeluk op zijn filmset, juist op het punt waarop twee grijn-

zende Arabieren met de zweep in de hand neerzien op een 

blanke vrouw die in gehavende jurk voor hen op de grond ligt 

(afb. 12). Rastapopoulos doet zich dan charmant voor, maar 

de lezertjes van Le Petit Vingtième weten natuurlijk beter. Afb. 10: Religie in kapitalistische stijl

Afb. 12:  

Filmscène: Arabie-

ren randen blanke 

dame aan

Afb. 11: De reddende pater in Afrika

Afb. 9: Huiszoeking bij een vrome 

koelak
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Rastapopoulos blijkt de ‘grootmeester’ van een geheime 

loge te zijn: een internationaal genootschap van drugs- en 

wapensmokkelaars, gekleed in Ku Klux Klan-achtige gewaden 

(afb. 13 en 14).

Zo herkennen we, na anticommunisme, missionair-kolonia-

lisme en antikapitalisme, een element dat typisch is voor de 

reactionaire variant van het sociaal-katholieke wereldbeeld: 

het complot-denken zoals dat tot uiting komt in de angst 

voor veronderstelde geheime genootschappen van joden en 

vrijmetselaars die achter de schermen de touwtjes in handen  

hebben aangezien ze zowel in de (wapen- drugs-, en olie)

handel als in de (inter)nationale politiek hun handlangers 

hebben. 

Zucht naar geld bedreigt de maatschappelijke orde: dit is het 

centrale thema in de gehele eerste periode en dit komt het 

sterkst tot uitdrukking in Het gebroken oor. De plot handelt 

over een gestolen fetisj. Met blinde begeerte wordt hierop 

gejaagd tot de dood erop volgt; de oorspronkelijke waarde 

krijgt niemand te pakken, wat rest zijn eindeloze kopieën van 

het origineel.13 De politieke setting is de Gran Chaco-oorlog 

(hier: Gran Chapo). Maar terwijl Hergé de wapenhandelaar 

herkenbaar uit het wereldnieuws plukt (Basil Zaharoff) laat 

hij de kans om de oliebaronnen te portretteren voorbijgaan. 

Niet J.D. Rockefeller van Standard Oil (Esso) en Henri Deter-

ding van Shell worden afgebeeld, maar stereotype mannen in 

jacquet met een sigaar in hun hoofd. De eerste ziet eruit als 

Groucho Marx, de tweede vertoont gelijkenis met genoemde 

figuur in Amerika. De Brits-Amerikaanse kapitalistische 

samenzwering creëert moedwillig en uit geldzucht politieke 

chaos. De Mammon is een gevaar voor de politieke heer-

schappij en lijkt een joods gezicht te hebben. 

De Mammon staat eveneens, maar op een geheel andere 

wijze, centraal in ‘een nieuw avontuur’ (1937-1938): De Zwarte 

Rotsen. Daarin rolt Kuifje een Duits-Russische bende valse-

munters op. Hij waagt, opmerkelijk genoeg, zijn leven om 

het vertrouwen te herstellen in de Belgische en Franse frank, 

de gulden en het Engelse pond. Deze politieke lijn wordt 

voortzet in De scepter van Ottokar waarin Kuifje de koning 

van Syldavië (hier nog een pseudoniem voor Albanië) helpt 

om zijn troon te behouden. De leider van de partij der ‘Stalen 

Garde’, Müstler, dreigt het land namelijk over te leveren aan 

buurland Bordurië (hier nog een pseudoniem voor Italië). 

Kuifje wordt hier goede vrienden met ‘Caesar’, wat goed past 

bij de Belgisch-katholieke liefde voor de monarchie, maar een 

distantiëring betekent ten opzichte van de politieke voorkeur 

die zijn geestelijk leidsman voor Mussolini heeft.

Het zionisme speelt een rol in het laatste vooroorlogse avon-

tuur: (Kuif je en) het zwarte goud (1939-1941), dat in de jaren 

1948-1950 wordt voltooid. Tegen de achtergrond van een 

dreigende wereldoorlog zorgt gesaboteerde benzine voor ver-

woestende ontploffingen. Uiteindelijk blijkt de dader opnieuw 

in Duits-Russische hoek te moeten worden gezocht, maar 

tussendoor wordt Kuifje in Palestina gearresteerd door de 

Britten en per abuis ontvoerd door de Joden, geleid door een 

figuur met een rabbijns uiterlijk, voor hij in handen valt van 

‘de duivelse Arabieren’. Kortom, zo goed als alle interesses 

van het reactionaire sociaal-katholicisme komen aan bod. 

Afb. 14:  

De grootmeester 

van het geheim 

genootschap

Afb. 15: Omslag 

van Hergé (1936)

Afb. 13: Vergadering van een geheim genootschap
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Een andere Kuifje

Aanvankelijk is Kuifje een schertsfiguur die met succes uit 

handen weet te blijven van zijn achtervolgers, zoals de under-

dogpersonages van Charlie Chaplin en Harold Lloyd telkens 

ontkomen aan werkgevers en wetsdienaren. Een opvallende 

strategie waarmee Kuifje het kwaad tegemoet treedt, is de 

uitlevering aan de vijand. Hij belandt al dan niet opzettelijk in 

het hol van de leeuw en deze, de vijand, is daarmee verle-

gen.14 Zo doorbreekt Kuifje de keten van begeerte. Hij biedt 

zich als slachtoffer aan, een gebaar dat christelijke lezers niet 

onbekend zal voorkomen.

Kuifjes befaamde padvindersgeest was de op de jeugd toege-

sneden concretisering van het sociaal-katholicisme. Zoals Le 

Petit Vingtième het uitdrukte: ‘De padvinderij is de herleving 

van het oude ideaal van de christelijke riddergeest, midden in 

de twintigste eeuw.’15 Het katholiek sociaal denken zoals dat 

in het interbellum in België werd verkondigd (afb. 15) krijgt 

kleur in Kuifje. Hij doorbreekt niet het denken in termen van 

‘links’ en ‘rechts’ omdat hij de ideologische tegenstellingen 

overstijgt, maar omdat hij een meer of minder utopisch 

maatschappijbeeld vertegenwoordigt waarin de traditionele 

gezagsverhoudingen nog gelden. Vooral in de eerste periode 

zijn de thema’s van het sociaal-katholicisme expliciet. Taal 

en tekens dragen een katholieke signatuur: aanroepingen 

van God en hemel, duiveltjes en engelbewaarders, de goede 

blanke pater. 

Ten onrechte stelt Tillinac dat de inboorling nooit de rol 

van slechterik heeft en andermans religie altijd met respect 

wordt bejegend.16 Integendeel, religieuze specialisten in den 

vreemde hebben zelden het goede met Kuifje voor (de fakir 

in Sigaren, de rabbijn in Goud I) en hebben het om de een 

of andere reden speciaal op Bobbie gemunt, of het nu om 

een Indiase pandit, een Afrikaanse tovenaar of een Zuid-

Amerikaanse medicijnman gaat. Dit katholicisme is minder 

ruimdenkend dan Tillinac het voorstelt. 

Evenmin klopt de stelling dat Kuifjes belangrijkste vijanden 

Caesar en Mammon zijn. De politieke status quo van de mo-

narchie en de monetaire orde van Europa worden aanvaard. 

Hiermee representeert de strip de conservatieve stroming in 

het vroege sociaal-katholicisme. De politieke heerszucht die 

wordt veroordeeld is specifiek die van het communisme en 

het zionisme; geldzucht wordt verbonden met het Angelsaksi-

sche kapitalisme. De wereld wordt bedreigd door complotten 

van hooggeplaatste lieden met Engelse namen of het uiterlijk 

van de Rijke Jood. In deze thema’s toont de wereld van Kuifje 

meer verwantschap met het reactionaire rexisme dan met 

de conservatieve christen-democratie. Door partij te kiezen 

tegen het militaristisch fascisme, zij het ten faveure van een 

middeleeuws aandoende koning (Scepter), neemt Kuifje ech-

ter ook afstand tot deze militante stroming. Kortom, hij incar-

neert een anti-revolutionaire versie van de Nieuwe Orde.17

Daarmee weerspiegelt de strip zowel de oriëntatie van het 

medium waarin deze verscheen als die van de auteur. Hergé 

geloofde in de Nieuwe Orde, zoals zoveel katholieken. 

 

Wereldwijde complotten van joden en vrijmetselaars zouden 

de wereld bedreigen. Tegenover het wilde kapitalisme in het 

Westen en het communisme in het Oosten, vestigde men 

hoop op een nieuwe sterke jeugd, naar het voorbeeld van de 

katholieke scouts, die de verstikkingen van de democratie zou 

afwerpen.18 En naar het voorbeeld van Kuifje.

Een uitgebreide versie van dit artikel is verschenen in: 

Paul van Geest e.a. (red.), Vrienden met de mammon. De 

levensbeschouwelijke dimensie in de economie, Parthenon, 

Almere, 2013.
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