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Hergé-MuseuM 
in uitHoek Louvain-La-
neuve bestaat vijf jaar

“Met Kuifje uit het getto”

Nick Rodwell, rechts vooraan, echtgenoot van de weduwe van Hergé: “Voor 2054 moet er een 
nieuwe strip van Kuifje komen.” Fanny Rodwell-Vlamynck (foto links), van 1977 tot 1983 ge-
huwd met Hergé, is tegen: “Er is nog tijd.” Foto’s Karel HEMERIJCKX

Louvain-LA-NEUVE - Het is een prachtig museum en 
het is nu exact vijf jaar oud. Maar het Musée Hergé ligt 
nog altijd in een uithoek. In Louvain-la-Neuve. Toen 
het openging, ambieerde men 200.000 bezoekers per 
jaar. Nu draait men stabiel op 80.000 bezoekers. “Het 
is onze vitrine”, klinkt het nu. “Het was nooit onze 
bedoeling winst te maken.”

Dat zegt Nick Rodwell (62), de 
echtgenoot van Fanny Vlamynck 
(79). Zij is de tweede vrouw van 
Hergé, alias Brusselaar Georges 
Remi (1907-1983), de geestelijke 
vader van Kuifje. “Die 80.000 is 
een prima cijfer. Niet veel musea 
in Wallonië halen dat”, zegt 
Rodwell. 

“Maar we liggen inderdaad niet in 
Brussel. Die keuze is gemaakt en 
we blijven trouw aan Louvain-la-
Neuve. Dit is een project op lange 
termijn. Geruchten dat het museum 
zou sluiten? Onzin. Al bij al doen we 
het goed. 98 procent van de musea 
wereldwijd verliezen geld. Na tien 
jaar - vijf  jaar voorbereiding en 
bouw, vijf  jaar werking - hebben 
we het museum nu in onze vingers. 
Nu is het tijd om met het oeuvre 
van Hergé in binnen- en buitenland 
expo’s te organiseren. 85 procent 
van de originelen zijn van ons en we 
kunnen maar een fractie tonen. Er 
is dus marge. We willen met Kuifje 
uit het getto.”
Hoeveel er voor het museum wordt 
bijgepast, wil Rodwell niet kwijt. 
Robert Vangeneberg, afgevaardig-
de-bestuurder van het museum én 
van Moulinsart, de rechtenmaat-
schappij achter Kuifje, is iets minder 
vaag. “Als we 100.000 bezoekers 
zouden hebben, zouden we break-
even draaien. Maar Moulinsart en 
Casterman, de uitgeverij van Kuifje, 
passen bij. We komen rond.”

Nieuwe strip
Binnen het huwelijk van Rodwell 

met Fanny Vlamynck - de twee 
zijn gehuwd in 1993 - is er geen 
eenduidigheid of er ooit een nieuw 
verhaal komt. Eind 2053, 70 jaar na 
Hergés dood, worden de rechten op 
het personage van Kuifje publiek. 
Met andere woorden: in 2054 mag 
u een Kuifjestrip uitbrengen zonder 

dat de erfgenamen daarover iets te 
zeggen hebben. Tenzij ze voor eind 
2053 zelf  een nieuwe Kuifjestrip 
laten maken. Rodwell gisteren: “We 
hebben geen keuze. Voor 2054 moet 
er een nieuwe strip komen.” Maar 
Fanny Rodwell-Vlamynck liet 
eerder deze week in Paris-Match 
optekenen dat er geen nieuw Kuifje 
komt. Nu sust ze: “We zien wel. Er 
is nog tijd. Maar het was in elk ge-
val Hergés wens dat er geen nieuw 
Kuifje zou komen.”

Tweede Kuifjefilm
En dan is er nog de tweede film van 
Tintin/Kuifje. Wanneer komt die 

er? “Niet voor 2017”, zegt Nick 
Rodwell. “Peter Jackson is druk 
bezig met The Hobbit 2 en 3. Bo-
vendien heeft de eerste Kuifjefilm 
van Steven Spielberg 200 miljoen 
dollar gekost en 374 miljoen dol-
lar opgebracht. Niet slecht, maar 
Hollywood investeert enkel snel 
in een sequel als de eerste film 
minstens het drievoud opbrengt. 
Als Jackson de tweede voor 125 
miljoen wil draaien, is er geen 
probleem. Anders moeten we 
extra budget vinden. Maar als de 
termijn niet gerespecteerd wordt, 
stappen we naar een andere stu-
dio.” jan beX
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