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1. 
Laat ik om te beginnen erkennen dat de verhalen van Kuifje in mijn jeugd een 
grote rol hebben gespeeld. Dat heeft alles te maken met de manier waarop ik 
opgegroeide: in een landhuis omgeven door bossen, akkerland en heidegebieden 
op behoorlijke afstand van het dorp waar ik naar de basisschool ging. Onze 
buren waren merendeels boeren met wie wij – kinderen uit een gezin waarvan de 
vader kunstschilder was – zelden contact hadden. Zo leefden wij aan de rand van 
de samenleving. Wat er maatschappelijk speelde kregen we nauwelijks mee. Laat 
staan dat we enig idee hadden van andere samenlevingen of van de vraag hoe het 
leven er op andere continenten uitzag. Maar we hadden wel een hele stapel 
Kuifjes in huis! We lazen en herlazen alle verhalen van de jonge reporter die, 
eerst met zijn hond Bobby en in latere albums met kapitein Haddock en 
professor Zonnebloem, in vreemde gebieden de meest fantastische avonturen 
meemaakte. We kwamen zodoende in de wereld van China, Latijns-Amerika, het 
Midden-Oosten en Tibet terecht. We maakten als jonge lezers zelfs een reis naar 
de maan, vele jaren voordat de Amerikanen er in 1969 met succes wisten te 
landen. Daarbij was van beslissend belang dat deze verhalen niet alleen uit tekst 
bestonden maar vooral uit tekeningen die een geloofswaardig beeld van andere 
culturen en werelddelen gaven. Want hoe zeer de verhalen van Kuifje ook het 
product van (en een stimulans voor) de menselijke fantasie waren, met zijn 
tekeningen leek Hergé een haast filmische vorm van realisme na te streven. 
Bovendien had hij, zoals later aangetoond is, de gewoonte om zich goed te 
documenteren waardoor het lezen van zijn boeken ook iets van antropologisch 
veldwerk kreeg. Hoe het ook zij: via Kuifje kon ik in mijn jeugd met 
uiteenlopende landschappen, volkeren en culturen kennis maken terwijl ik in 
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werkelijkheid nooit verder dan het naburige Eindhoven kwam. Dat is één van de 
vele functies die verbeelding vervult. 
 
 
2. 
In mijn bijdrage aan dit themanummer over muren concentreer ik me op De 
Zonnetempel, de veertiende aflevering uit de avonturen van Kuifje die in 1949 
verscheen. Om het verhaal goed te begrijpen moeten we ook kijken naar 
aflevering dertien met als titel De 7 kristallen bollen maar daarop kom ik later terug. 
Ik richt me nu eerst op het verhaal dat zich afspeelt in de wildernis van het Zuid-
Amerikaanse Peru en dat op meerdere manieren het (doorbreken van) muren 
betreft. De hoofdlijn van het verhaal is nogal eenvoudig: professor Zonnebloem 
blijkt van de aarde verdwenen te zijn en onze vrienden vermoeden dat hij werd 
ontvoerd. Hij zou aan boord zijn van het vrachtschip Pachacamac dat binnenkort 
in de stad Callao arriveert. Kuifje en kapitein Haddock wenden zich tot de politie 
om de zaak te laten onderzoeken maar al meteen in de eerste scène op het 
hoofdbureau doet zich een merkwaardige gebeurtenis voor. Het blijkt dat ze 
worden bespied door een Indiaan die onmiddellijk vlucht waarna de 
hoofdcommissaris de zaak afwimpelt. Er zit niets anders op dan zelf uit te 
zoeken wat er met Zonnebloem is gebeurd en waar hij zich bevindt. Met die 
zoektocht gaan 57 van de in totaal 62 bladzijden heen. Pas tegen het einde blijkt 
waar Zonnebloem is en waarom hij werd ontvoerd. Het overgrote deel van het 
verhaal brengt die zoektocht zelf in beeld en daarbij maken onze helden 
inderdaad het nodige mee.  
 
 
3. 
Zo blijkt dat de treinwagon waarmee ze door de Andes reizen plotseling los te 
raken en dreigen ze neer te storten in een ravijn. Even later verschijnt er een 
condor die Bobby weg rooft waardoor Kuifje op een steile rots halsbrekende 
toeren moet uithalen om zijn geliefde hond en zichzelf in veiligheid te brengen. 
Eenmaal hoog in de bergen worden ze getroffen door een lawine die zeker het 
einde van kapitein Haddock geworden was, ware het niet dat een gelukkig toeval 
hem op het laatste nippertje redt. Later in het verhaal komen ze in een rivier vol 
alligators terecht en op een zeker moment lijkt Kuifje te zijn omgekomen omdat 
bij het passeren van een waterval zijn touw het begeeft. Het is allemaal even 
spannend als wonderbaarlijk maar het loopt erop uit dat ze aan het eind van hun 
tocht iets ontdekken wat geen westerling wist, namelijk dat cultuur van de Inca’s 
nog altijd bestaat en dat er – ver achter de wouden, rivieren en bergen die onze 
helden zojuist hebben doorkruist – zelfs een tempel is waar de eeuwenoude 
zonnecultus nog steeds wordt gevierd. Om dat te ontdekken moeten onze 
vrienden de stenen muur omver duwen die op het omslag van dit album (zie 
hieronder) afgebeeld wordt en waarvan ik de betekenis zo meteen in ogenschouw 
neem. Maar eerst wil ik nog iets over het verhaal zelf zeggen. 
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4. 
Het zijn namelijk niet alleen ravijnen, lawines, roofvogels, alligators en 
watervallen die het zoeken naar de verdwenen professor Zonnebloem tot een 
avontuur maken. Er zijn ook geheimzinnige tegenstanders aan het werk die 
kennelijk willen voorkomen dat Kuifje en Haddock te tempel ontdekken. Want 
we vernemen dat die losgeraakte treinwagon gesaboteerd was en de lawine werd 
veroorzaakt door rovers die onze helden even eerder hadden bedreigd. 
Bovendien blijkt dat deze tegenstrevers allemaal Indiaan zijn zoals het uiteindelijk 
ook Indianen waren die professor Zonnebloem hadden ontvoerd. En het zijn 
uiteindelijk opnieuw Indianen die Kuifje, kapitein Haddock én professor 
Zonnebloem tegen het einde van het verhaal ter dood willen brengen omdat ze 
het geheim van de zonnetempel hebben ontdekt. Dat deze tegenstrevers vrijwel 
nooit als zodanig in beeld worden gebracht, neemt niet weg dat ze voor het 
verloop van alle gebeurtenissen hoogst relevant zijn. Op dat punt voldoet ook dit 
avontuur aan een ijzeren wet die we uit vele volkssprookjes en mythologische 
verhalen kennen, namelijk dat het handelen van de hoofdpersoon alleen in relatie 
tot een tegenstander betekenis krijgt. Dat geldt evengoed voor de medestanders, 
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dat wil zeggen personen die de held tijdens de zoektocht met raad en daad 
helpen. In het onderhavige verhaal wordt de rol van medestander vooral door 
Zorrino vervuld, een indiaanse jongen die Kuifje en kapitein Haddock bij hun 
tocht door de jungle terzijde staat. Daarmee is duidelijk dat het verhaal niet alleen 
een geografische maar ook een sociale dimensie kent: de twee hoofdrolspelers 
zijn onmiskenbaar Europees terwijl zowel hun medestander als hun 
tegenstanders Indiaan zijn. Er zijn dus niet alleen fysieke muren in het geding 
maar ook muren van etnische aard. Omdat het op beide vlakken gaat om de 
vraag hoe je muren doorbreekt, is een meer gedetailleerde analyse daarvan op 
haar plaats. 
 
  
5. 
Het doorbreken van een fysieke muur vormt het einde van een zoektocht in 
geografische zin. De waterval die Kuifje op het al genoemde moment leek te 
verzwelgen, verbergt de opening van een onderaardse gang die in een soort 
grafkelder uitmondt. Het is de scène die op het omslag van dit album afgebeeld is 
en waar we twee mummies zien. Kuifje, kapitein Haddock, Zorrino en Bobby 
staan erom heen en begrijpen niet wat ze aantreffen. De mummies zelf kijken ons 
aan met een indringende blik. Ze bevinden zich voor een stenen muur waarvan 
de functie evenmin duidelijk is. Te midden van deze onduidelijkheid krijgt Kuifje 
een ingeving want hij zegt tegen kapitein Haddock het volgende: ‘Ik weet zeker dat 
we dichtbij ons doel zijn… Ziet u deze steen? Die gaan we proberen te kantelen… En wie 
weet, misschien is daarachter…’ Zo gezegd zo gedaan en dus beginnen ze tegen die 
steen te duwen totdat…deze plotseling meegeeft en onze vrienden pardoes 
terechtkomen in een tempelruimte waarvan ze het bestaan nooit hadden 
vermoed. De betreffende scène is wat mij betreft een dramatisch hoogtepunt van 
het visuele verhaal. Het is ook meteen de grootste tekening van allemaal en 
beslaat bijna een halve bladzijde. Ze brengt de directe gevolgen van deze 
doorbraak treffend in beeld. De enorme klap die het geeft (er breken zelfs 
stukken van de steen af), verbijstering op de gezichten van onze helden maar 
evengoed de totale verrassing bij de hogepriesters, gewapende wachters en andere 
aanwezige Inca’s die het ontdekken van hun heiligdom nooit hadden verwacht. 
Overigens houdt die verwarring kort aan want er zijn maar drie plaatjes nodig om 
onze helden in te rekenen en nog op diezelfde bladzijde worden ze hardhandig 
gevangen gezet. Weer muren maar nu zonder ontsnappingsmogelijkheid. Vanaf 
dat moment begint het tweede deel van het verhaal dat niet gaat over het 
ontdekken van de tempel (een vorm van heiligschennis) maar over de straf die 
erop staat én over de oplossing  
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die Kuifje opnieuw weet te vinden met als gevolg dat een eerdere (meer serieuze 
vorm van) heiligschennis ongedaan kan worden gemaakt. Het suggereert dat het 
doorbreken van muren niet alleen een fysieke en een sociale maar ook een morele 
betekenis heeft. 
 
 
6. 
Om dit uit te leggen moeten we kijken naar een andere scène. Die speelt zich af 
nadat Kuifje en kapitein Haddock net aan de dood door het saboteren van hun 
wagon zijn ontsnapt. De politie weigert opnieuw om hen te helpen en ze gaan 
daarom zelf op onderzoek uit. Op een zeker moment wil Kuifje iets vragen aan 
een indiaanse jongen die sinaasappels verkoopt als hij ziet hoe twee Zuid-
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Amerikaanse lomperikken hem molesteren. Ze schoppen zijn mand met 
sinaasappels omver en gaan ook nog eens op zijn hand staan. Kuifje neemt het 
op voor Zorrino, wat zo heet de jongen, en riskeert daarmee een stevig pak slaag. 
Gelukkig maakt een van beide schurken een fout (door met volle kracht tegen de 
muur aan te slaan) terwijl de ander door een heldhaftige Bobby op de vlucht 
wordt gejaagd. Als Kuifje zich voorneemt om verder te zoeken hoort hij de stem 
van iemand die hulp aanbiedt. Het blijkt Zorrino te zijn: hij weet niet alleen waar 
Zonnebloem is maar wil ook als gids fungeren. Vervolgens is er een andere 
Indiaan die Kuifje aanspreekt. Hij heeft gezien dat deze het voor Zorrino op nam 
en trekt daaruit de conclusie dat onze held in moreel opzicht deugt. Toch 
waarschuwt hij hem: staak het zoeken naar Zonnebloem want je loopt een enorm 
gevaar. Maar omdat Kuifje de zoektocht naar zijn verdwenen vriend niet wenst 
op te geven, overhandigt deze Indiaan hem een medaille die hem zal beschermen 
mocht hij in een gevaarlijke situatie belanden. Waarop de gever zich meteen uit 
de voeten maakt. Hij duikt pas weer op als Kuifje, Haddock en Zorrino na het 
ontdekken van de zonnetempel voor de hoogste Inca staan. Ze zullen voor hun 
vergrijp ter dood worden gebracht wanneer een hogepriester met de naam 
Huascar naar voren treedt en het woord vraagt. Het is de Indiaan die Kuifje van 
een medaille voorzag en zich als volgt verklaart: ‘Hij is geen vijand van ons volk, 
Heer…Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe hij het in zijn eentje opnam voor dit kind dat 
mishandeld werd door twee van die laaghartige, door ons gehate vreemdelingen…’ In reactie 
daarop is de hoogste Inca bereid om het leven van Zorrino te sparen maar Kuifje 
en Haddock veroordeelt hij tot de brandstapel. De enige gunst die hij hen 
verleent is dat ze zelf de dag en het uur mogen bepalen waarop de zon met zijn 
brandende stralen het offer ontsteekt. Laat dat nu precies de opening zijn 
waarlangs onze held niet alleen zijn eigen leven maar ook dat van Haddock en 
professor Zonnebloem weet te redden. 
 
 
7. 
Zo zien we dat het doorbreken van muren dit verhaal op twee manieren bepaalt. 
Je kunt ook zeggen dat het overwinnen van afstanden in dit verhaal op twee 
niveaus speelt. Op ruimtelijk of geografisch niveau is er de afstand die het 
gewone Peruaaanse leven en het geheime leven van de Inca’s van elkaar scheidt. 
Om die afstand te overbruggen moeten de helden van het verhaal een lange en 
gevaarlijke tocht afleggen waarbij ze, zoals dat in mythologische vertellingen wel 
vaker gebeurt, enorme fysieke beproevingen moeten doorstaan. Die afstand 
wordt relatief laat overbrugd en wel op het moment dat de muur van de 
zonnetempel wordt geforceerd. Maar er is ook een sociale of etnische afstand in 
het geding en wel in zin dat Indianen en (afstammelingen van) Europeanen in 
gescheiden werelden leven. Die muur wordt juist relatief vroeg doorbroken, 
namelijk op het moment dat Kuifje het voor Zorrino opneemt en de andere 
Indiaan het morele gehalte van deze daad onderkent. We kunnen daar nog een 
derde afstand aan toevoegen, al moet ik daartoe iets zeggen over het boek dat 
direct aan De Zonnetempel voorgaat en er een eenheid mee vormt. De vraag is 
immers waarom professor Zonnebloem überhaupt werd ontvoerd? Waarom 
hebben de Indianen hem op een schip geladen om hem vervolgens naar de 
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zonnetempel te brengen en daar ter dood te brengen? Het antwoord vinden we 
in De 7 kristallen bollen uit 1948 waarin wordt verteld dat een aantal geleerden na 
hun succesvolle expeditie in Peru naar Europa teruggekeerd zijn. Ze hebben 
verschillende grafmonumenten van de Inca’s ontdekt en namen onder meer een 
mummie mee die van Rascar Capac zou zijn. Maar in de loop van het verhaal 
wordt het ene na het andere lid van de expeditie ernstig ziek. Ze blijken het 
slachtoffer van aanslagen met kristallen bollen waarin een verdovend middel zit 
zodat ze van hun verstand zijn beroofd. Hoewel professor Zonnebloem niet aan 
die expeditie deelnam, begaat hij wel een fout door de gouden armband van 
Rascar Capac – die tijdens onweer wordt getroffen door een blikseminslag – om 
zijn arm te doen. Om die heiligschennis ongedaan te maken wordt hij door 
onbekenden ontvoerd.  
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Omdat Kuifje ontdekt dat de ontvoerders met een vrachtschip naar Peru op weg 
zijn, gaat hij achter hen aan. Het verhaal van De Zonnetempel start op het moment 
dat het betreffende vrachtschip op het punt staat om aan te meren. 
 
 
8. 
Als we nu beide albums in hun samenhang zien, blijkt dat gebeurtenissen in De 
Zonnetempel deel uitmaken van een groter verhaal. Het gaat niet alleen om een 
afstand van sociale en geografische aard maar ook om een kloof die twee 
beschavingen scheidt. Het verhaal van De 7 kristallen bollen verwijst onmiskenbaar 
naar de expeditie van Howard Carter uit 1922 waarbij men de vrijwel 
ongeschonden tombe van de Egyptische farao Toetanchamon ontdekte. Even 
later stierven verschillende expeditieleden een vroegtijdige dood. Het verhaal van 
De 7 kristallen bollen start op het moment dat geleerden een aantal voor de Inca’s 
heilige zaken mee naar Europa nemen waaronder de genoemde mummie met zijn 
gouden armband. Die gebeurtenis verwijst op een verschoven manier naar het 
veel grotere drama dat zich voordeed in de zestiende eeuw toen Europeanen 
dorstig naar goud op gewelddadige wijze oude beschavingen als die van de Inca’s 
en de Azteken omverwierpen. Die schanddaad is nooit goed gemaakt en je kunt 
zeggen dat latere wetenschappelijke expedities dit nog eens hebben overgedaan. 
Dat is althans de gedachte die sluimert onder het verhaal dat veel 
expeditiedeelnemers vroegtijdig stierven. Zouden de geesten van die andere 
beschaving wellicht wraak willen nemen? Dat lijkt in de twee hier besproken 
verhalen inderdaad het geval. Ze houden immers niet alleen in dat de 
Incabeschaving nog altijd bestaat maar ook dat de daar werkzame hogepriesters 
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op magische wijze de ziekte van een aantal Europese geleerden bewerkstelligen. 
Met andere woorden: de strijd tussen beide beschavingen in nog lang niet 
voorbij, zij het dat de Inca’s die strijd op een eigen wijze voeren terwijl men daar 
in Europa een prijs voor betaalt. Gelukkig loopt alles goed af. Doordat Kuifje de 
morele moed had om op te komen voor Zorrino op het moment dat hij 
gemolesteerd werd, worden niet alleen de sociale afstanden in het verre Peru 
overbrugd maar ook de nog veel grotere afstand die in de loop van de 
geschiedenis tussen Europese en andere vormen van cultuur kwam te staan. 
Daarmee blijkt het doorbreken van de stenen muur die het omslag van dit 
verhaal siert te verwijzen naar het overbruggen van de geografische, sociale en 
culturele scheidslijnen die rond het midden van de twintigste eeuw velen bezig 
hielden. 
 
 
9. 
Laat ik – ter vermijding van mogelijk misverstanden – hieraan onmiddellijk 
toevoegen dat ik op geen enkele wijze een politisering van Kuifje beoog. Dat zou 
alleen al onterecht zijn omdat Hergé na een eerste anticommunistische bundel 
elke politieke stellingname zoveel mogelijk uit de weg ging. Ik wil ook verre 
blijven van allerlei critici die deze verhalen vanuit een hedendaags gezichtspunt 
als een uiting van Eurocentrisme of zelfs racisme wensen te zien. Ik lees deze 
avonturen als een vorm van moderne mythologie die we in beginsel op dezelfde 
wijze kunnen begrijpen als Lévi-Strauss met de verhalen van Amerika of Dumézil 
met de Indo-europese mythologie heeft gedaan. Wel geloof ik dat iets van de 
toenmalige sfeer in Europa tot deze verhalen is doorgedrongen. Voor mij is 
Kuifje vooral een morele held die het steevast voor zwakkere medemensen 
opneemt en nooit minachting toont voor een niet Europese cultuur. Hij is met al 
zijn mythologische moed juist een persoon die de goede zaak dient en daarbij op 
een mondiale schaal opereert. Daarmee vertoont zijn wereld een zekere 
verwantschap met de befaamde fototentoonstelling Family of Man. Deze bracht 
niet alleen de wereldwijde verschillen tussen menselijke levenswijzen in beeld 
maar ook hun verwantschap en de daaruit voortvloeiende wil om elkaar te 
verstaan. Die expositie is vaak bekritiseerd omdat ze onvoldoende politiek was. 
Ik denk dat men vlak na de Tweede Wereldoorlog juist grote behoefte aan een 
niet-politieke benadering had. In elk geval was de wil om geografische, sociale en 
culturele afstanden te overbruggen in die tijd tamelijk groot. Dat het bij dit 
mondiale humanisme vooral ging om een vorm van mythologie lijkt me vrij 
evident. Wie dat bezwaarlijk vindt, zou moeten beseffen dat dit evengoed geldt 
voor zienswijzen die voorrang verlenen aan het verschil, de afstand en het 
conflict. Zowel het bouwen als het doorbreken van muren vergen een specifieke 
mythologie. Ik ben zelf gevormd door een verbeelding van de wereld die grote 
openheid kent. Dat contrasteert nogal met de huidige verbeelding waarin de 
wereld naar allerlei vormen van geslotenheid neigt. Het is onder die 
omstandigheden niet erg moeilijk om vast te houden aan de droom van mijn 
jeugd. 
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