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Curiositeiten rond Temse
in de strip

Schip gebouwd op de Boelwerf in Kuifje-album
In het Kuifje-album De schat 
van Scharlaken Rackham 
speelt het schip Sirius een 
belangrijke rol. Het is (gete-
kend naar) het bouwnummer 
904 van de Boelwerf uit 1936. 
Een foto van het schip is te 
zien op p. 48 van het jubile-
umboek 150 jaar Boelwerf 
van Willy Straetmans en Guido Van Lijsebetten, en vermeldt als ge-
gevens: 904 - 61 NT (netto ton) - motortreiler - John 0.88. De schat 
van Scharlaken Rackham, het 12de album in de Kuifje-reeks van Hergé 
(1907-1983), verscheen onder de titel Le trésor de Rackham le Rouge 
in dagblad Le Soir in 1943, en werd als album uitgegeven in 1945, in 
het Nederlands in 1947. 
Het Suske en Wiske-album Tazuur en Tazijn speelt zich af in Temse. 
Paul Geerts, die vooraf de Boelwerf bezocht, laat het bedrijf daarin 
een belangrijke rol spelen. 

Kuifje achternagezeten door een auto van Wilford (Temse)
Om de verkoop van produc-
ten te stimuleren, gaven heel 
wat firma’s - vooral na WO II 
- chromoprentjes uit, die men 
ofwel direct kon vinden in 
chocoladerepen ofwel door 
omruiling van punten, die 
men diende te knippen uit de 
verpakkingen van de deelne-
mende producten (Victoria, 
Jacques, Meurisse, Liebig, 
Kwatta, Historia, Soubry...). Hergé paste het systeem ook toe voor 
de promotie van het weekblad Kuifje en tekende o.m. een serie van 
auto’s. De chromo Kuifje-Wilford in de reeks Auto’s (serie 9, nr. 51) is 
een collector’s item! De Kuifje-tekening toont een Wilfordauto naar 
een bestaande foto. Op die foto is de man aan het stuur Paul Wilford, 
die in zijn bedrijf in Temse in 1897 één van de eerste auto’s in ons 
land bouwde. Over dit onderwerp publiceerde Frank De Cuyper in het 
gemeentelijk Infoblad van juni 2015.

Temsenaar stond model voor Professor Gobelijn 
De professor komt het eerst voor in het 4de Jomme-
ke-verhaal Purperen pillen. Zijn figuur gaat terug op 
een collega van Jef Nys, toen hij bij Kerkelijk Leven 
(= huidig Kerk en Leven) werkte. Geboren Temse-
naar Hendrik Bulterys (1899-1989), leraar en voor-
drachtkunstenaar, had grote donkere wenkbrauwen 
en een verwilderde haardos om de kale schedel. Hij 
stond model voor Gobelijns hoofd. De professor is 
de enige hoofdfiguur die getekend is naar een levensecht persoon. 
Als Jef Nys in 1968 de Jommekesfilm De schat van de zeerover draait, 
speelt Hendrik Bulterys professor Gobelijn. De rol van Jommeke wordt 
vertolkt door Jef Nys’ zoon, Dirk. Dirk woont al jaren in Temse.

Jef Nys hertekende cover Priester Poppestrip voor Temse
In de strip Het schone avontuur van een bakkersjongen, gepubliceerd 
in 1961, verhaalt Jef Nys het leven van Priester Poppe, met op de co-
ver: de kerk van Moerzeke. Toen de Culturele Vereniging Spirit daar-
van in 1992 een luxe-editie uitgaf, tekende Jef op verzoek van Luc 
De Ryck, toen schepen van Cultuur, een nieuwe cover, met daarop de 
kerk, het gemeentehuis en de sleutel van Temse.
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