SUPERLATIEVEN

1938
Superman

Het eerste superheldenteam verscheen
voor het eerst op de cover van All Star Comics
nummer 3 (winternummer 1940–1941). De
oprichters, hierboven weergegeven van links
naar rechts, waren: The Atom, Doctor Fate, Green
Lantern, Hawkman, The Flash, The Sandman,
Hourman (toen Hour‑Man) en The Spectre.

1940
Justice Society of America

De ‘Caped Crusader’ was een creatie
van tekenaar Bob Kane en schrijver
Bill Finger (beiden VS) en maakte zijn
debuut in nummer 27 van Detective
Comics. De eerste ontwerpen van
Kane voor Batmans kostuum hadden
een felrode cape, vleugels en een zwart
oogmasker; Finger deed enkele belangrijke
suggesties om de outfit een dreigender
uiterlijk te geven.

1939
Batman

De ‘Merc with a mouth’
verscheen voor het eerts
in nr. 98 van New Mutants
(februari 1991). De schurk
Deadpool veranderde
in een dubbelzinnige
antiheld en kreeg in 1993
zijn eigen miniserie, The
Circle Chase. De film
Deadpool (VS) uit 2016 is
de meest winstgevende
film voor boven de 16 jaar.

1991
Deadpool

Mike Mignola’s superheld
debuteerde als
prototype op de cover
van het Italiaanse
fanzine Dime
Press, nummer 4
(maart 1993) voordat
hij als volgroeid
personage zijn
opwachting maakte
in het 2e nummer van
San Diego Comic-Con
Comics (augustus 1993).

1993
Hellboy

The X-Men nummer
1 kwam uit op
10 september 1963,
maar de bewoners van
Professor X’ School for
Gifted Youngsters stonden
aanvankelijk bekend als ‘The
Mutants’. Marvels uitgever,
Martin Goodman, meende
dat de naam de lezers kon
verwarren, zodat Stan Lee de
naam veranderde.

1963
The X-Men

De Justice League of America (JLA), een supergroep van DC-sterren,
debuteerde in oktober-november 1960. Batman en Superman, die er
oorspronkelijk deel van uitmaakten, verschenen maar zelden in de
avonturen van de groep, terwijl Martian Manhunter (onder, uiterst
rechts) in 1968 zijn optreden in de JLA beëindigde. Het kwintet hieronder
verscheen op de cover van hun eerste nummer.

1960
The Justice League

In Tales of Suspense
nr. 39 (maart 1963)
verscheen Tony
Starks superkrachtige
alter ego voor het eerst.
De zes films tot op heden
met Robert Downey jr.
(VS) als de man in het
ijzeren pak hebben hem
tot de succesvolste
superheldenacteur
gemaakt.

1963
Ironman

Supermans succes inspireerde
DC tot een vrouwelijke heldin,
namelijk zijn nicht Kara Zor-El.
Ze was een creatie van schrijver
Otto Binder en tekenaar Al
Plastino en verscheen voor het
eerst in Action Comics nr, 252,
in mei 1959.

1959
Supergirl

Twee striphelden strijden om
de titel eerste vrouwelijke
superheld. Fantomah was de
eerste vrouwelijke superheld
met bovenmenselijke krachten
die in druk verscheen, in
Jungle Comics nr. 2 (februari
1940). De eerste gemaskerde en
gekostumeerde superheldin (uit
mensen geboren) was echter
de Woman in Red, gecreëerd
door Richard Hughes en
George Mandel voor het
2e nummer van Thrilling
Comics (maart 1940).

1940
Fantomah/Woman in Red

De ‘Man van Staal’
verscheen voor het eerst in
het eerste nummer van Action
Comics, nu het waardevolste
stripboek. Superman was de eerste
superheld met superkrachten:
bovenmenselijke vaardigheden
waardoor hij sneller rende dan
een trein en in één keer over hoge
gebouwen sprong. In latere nummers
demonstreerde hij röntgenzicht,
superkracht en kon hij vliegen.

Download deze poster: guinnessworldrecords.com/2018

In mei 1984 kregen de ‘helden met een half schild’
Michelangelo, Leonardo, Donatello en Raphael
hun eigen stripboek, uitgegeven door Mirage
Studios. In 1987 volgde een tekenfilmserie op
tv. Het kwartet werd oorspronkelijk gecreëerd
(door Kevin Eastman en Peter Laird) als een satire
op vier toen populaire strips: Ronin, Cerebus,
Daredevil en New Mutants.

1984
Teenage Mutant Ninja Turtles

1974–2004

Marvels webslingeraar maakte
zijn debuut in Amazing Fantasy
nummer15 (augustus 1962),
terwijl The Amazing Spider-Man
in maart 1963 verscheen. Het
personage was ontworpen door
Stan Lee en tekenaar Steve
Ditko.

1962
Spider-Man

1962–1974

De strijdbare heldin van
DC Comics maakte haar
opwachting in het 8e
nummer van All Star
Comics (gedateerd
december 1941), maar
ze kreeg pas in de zomer
van 1942 haar eigen strip.

1941
Wonder Woman

1941–1962

De ‘Scarlet Speedster’,
een creatie van tekenaar
Harry Lampert en
schrijver Gardner
Fox, verscheen voor
het eerst in Flash
Comics nummer
1 (januari 1940 op
omslag). Aanvankelijk was
zijn alter ego Jay Garrick,
maar zijn personage heeft
verschillende incarnaties
ondergaan.

1940
The Flash

1940–1941

De eerste superheld, een
creatie van Lee Falk (VS),
was The Phantom, die op 17
februari 1936 debuteerde in
zijn eigen krantenstrip. De
strip behelsde de avonturen
van Kit Walker, die met een
masker en paarse outfit
The Phantom werd, ofwel
‘de wandelende geest’.
De witte, pupilloze ogen
van het personage
werden een kenmerk van
veel latere superhelden,
waaronder Batman, Green
Lantern en Green Arrow.

1936
The Phantom

1936–1940

De tv-hitserie uit 1993 bracht een aantal Power
Rangers-strips voort die vanaf november 1994
werden uitgegeven door Hamilton. Marvel Comics
publiceerde daarna twee eigen stripreeksen. In
maart 2016 kwam Boom! Studios met een nieuwe
strip die verwees naar de oorspronkelijke reeks.

1993
Mighty Morphin Power Rangers

Dit verontrustende
personage van DC, een
creatie van schrijver
Len Wein en tekenaar
Bernie Wrightson,
was voor het
eerst te zien
in nr. 92 van
House of Secrets
(juli 1971) waarna hij
het jaar daarop zijn eigen
strip kreeg.

1971
Swamp Thing

De eerste coproductie
van Stan Lee en Jack
Kirby, The Fantastic
Four nummer 1, kwam
in november 1961
uit. Ze waren Marvels
eerste superteam en
droegen bij aan de
razendsnelle opkomst
van het bedrijf in de
jaren 60.

1961
Fantastic Four

In januari 1940
debuteerde The Comet
in Pep Comics nr. 1. In
nummer 17 werd hij de
eerste superheld die
stierf, hoewel het
personage vanaf 1960
nog verscheidene
malen tot leven werd
gewekt.

1940
The Comet

DC’s waterheld was
gecreëerd door Paul
Norris en Mort Weisinger
en debuteerde in het 73 e
nummer van More
Fun Comics van
november 1941. Hij
zou later een van de
oprichters worden van de
Justice League of America.

1941
Aquaman

De door Pixar geproduceerde film The Incredibles (VS)
ging op 27 oktober 2004 in première en leverde het bedrijf
de tot dan toe hoogste opbrengst op in een openingsweekend. Vijf jaar later begon Boom! Studios met het
uitgeven van een ministripreeks die gebaseerd was op de
film. The Incredibles 2 staat gepland voor juni 2018.

2004
The Incredibles

De geklauwde Canadees,
voor het eerst te zien
in The Incredible Hulk,
nr. 180 (oktober 1974),
werd gerekruteerd
als een van de
talentvolle jongelui
van Professor X in
het eerste nummer
van Giant-Size X-Men
uit 1975.

1974
Wolverine

Gammastraling
maakte van dr.
Robert Bruce Banner
een uitzinnige
Groene Goliath en
een van Marvels langst
meegaande personages.
The Incredible Hulk
debuteerde in mei 1962.

1962
The Hulk

Deze met sterren bezaaide
superheld, een creatie
van de tekenaars
Joe Simon en Jack
Kirby, debuteerde
in het eerste nummer
van Captain America
Comics, in maart 1941. Zijn
karakteristieke ronde schild
(inzet) verving in het tweede
nummer de driehoekige versie.

1941
Captain America

De hier afgebeelde Captain Marvels
debuteerde in het tweede nummer van Whiz
Comics (februari 1940) en is nu eigendom
van DC. Hij bleek zo populair in die
beginjaren dat zijn strips beter verkochten
dan die van Superman. Hij staat ook bekend
als ‘Shazam’, naar de uitroep die de jongen
Billy Batson veranderde in de machtige
Captain Marvel.

1939
Captain Marvel

Je treft heel wat ‘supermensen’ aan in GWR 2018, onder wie veel gewone mensen die bijzondere dingen hebben
gedaan. Hieronder presenteren we echter een chronologie van klassieke superhelden, gerangschikt naar hun
eerste verschijning (in een strip, een film of anderszins) en weergegeven in hun originele outfit.
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