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Kuifje in Sint Annaparochie
De rood-witte ra-
ket staat nog in
stukken achterin
in de schuur, Kuif-
je, zijn hond Bob-
bie en kapitein
Haddock zijn al
opgebouwd. Er zit
grint in hun oran-
je laarzen, anders
vallen ze om.

K
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Kuifje, zijn hond Bobbie, ka-
pitein Haddock, een rood-
witte raket - striplezers
herkennen meteen de ver-

wijzing naar Mannen op de maan,
het Kuifje-album uit 1954. ,,Ik heb
helemaal niet iets bijzonders met
Kuifje’’, zegt Siegfried Kramer uit
Sint Annaparochie, bouwer en be-
denker van deze poppen en raket.
,,Ik verzamel wel strips, maar alleen
als ze een Citroën-gehalte hebben. Je
kunt zo een album van Robbedoes
en Kwabbernoot tegenkomen waar-
in de hoofdpersoon in een oude Ci-
troën rondrijdt, of een Blake en Mor-
timer. Die koop ik dan, de rest hoef
ik niet.”

De Citroëns, daar gaat het hier om.
Kramer en Bertus Waaijer uit Me-
naam zijn liefhebbers. De eerste rijdt
in een BX Diesel naar zijn werk bij
het Fries Museum in Leeuwarden, de
ander is gepensioneerd en rijdt in
een Citroën Picasso, en bij mooi
weer in een ‘lelijke eend’. Ze zitten
bij Citroënclub Fryslân (zo’n 160 le-
den), en verschillende leden daar-

van hebben de afgelopen maand
meegeholpen bij het bouwen van dit
Kuifje-diorama.

Dat is voor de beurs op 7 en 8 mei
in Vijfhuizen, waar op zo’n weekein-
de wel 10.000 citrofielen komen, zo-
als deze merktrouwe liefhebbers ge-
noemd worden. Clubs mogen zich
daar laten zien, maar moeten dan
met iets komen dat in het thema van
dat jaar past (dit jaar: ‘grenzeloos’).
,,Wat we hebben gedaan is de folder
nagebouwd uit 1983, Reis naar de
planeet 2CV’’, legt Kramer uit. Die
folder combineert afbeeldingen van

‘We hebben de
folder nagebouwd
uit 1983, Reis naar
de planeet 2CV’

Mannen op de maan met 2CV’s. Op
het omslag komt er een uit een hou-
ten krat rijden.

De lijfjes van de ruimtepakken
zijn eigenlijk blauwe vaten, de elle-

boog- en kniewindsels zijn drainage-
buis met oranje bekleding. De kop-
pen zijn van pur, bekleed met pa-
pier-mâché. De achtergrond van
bergen is al klaar en de aardschijf
ook. Ze werken nog aan de maankra-
ters. Het ingewikkeldst waren de gla-
zen bollen, die als helmen dienen
van Kuifje, Haddock en Bobbie. ,,Als
je 100 euro neerlegt heb je zomaar
een bol’’, zegt Kramer. ,,Maar het is
de sport om zelf iets te regelen.’’ Het
zijn nu bloemenvazen. Wie goed
kijkt kan het zien, want ze zijn afge-
plat aan de bovenkant.

De grote aandachttrekker wordt
de markante raket, die van karton is
en op een houten frame zit. Teke-
naar Hergé baseerde die op de V-2,
de Duitse raket uit de Tweede We-
reldoorlog, maar dan met een vrolij-
ke rode kleur. Hier staat hij in stuk-
ken achterin de schuur bij camping
Noordster. ,,Er komt in Vijfhuizen
een rookmachine in’’, zegt Kramer.
Trots voegt Waaijer toe: ,,Hij is 6 me-
ter 40 hoog, en met de antenne erop
is hij 7 meter 50. Dat is hoger dan de
Eiffeltoren van de beurs zelf, die is
maar 7 meter 30.’’

Bertus Waaijer en Siegfried Kramer tussen hun Kuifje-astronauten. FOTO NIELS WESTRA


