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Véél volk voor de presentatie van
Kuifje in het land van de Sovjets
maandag in Rail World, het vroe-
gere station van Schaarbeek en nu
een fonkelnieuw Belgisch spoor-
museum. Lezers lusten pap van 
Kuifje. Uitgevers mét rechten nog
meer: het is hun sociale zekerheid.
Of zoals Alexis Dragonetti, gede-
legeerd bestuurder van Ballon 
Media en partner van uitgever
Casterman voor de Nederlandsta-
lige markt, zegt: “230 miljoen
exemplaren in 77 talen and still
counting.” 

Jeugdzonde?
Kuifje in het land van de Sovjets, 
dat is Hergés jeugdzonde. Iets wat
hij liever niet heruitgegeven zag, 
zo dacht men tot nu in het alge-
meen. Maar ook nu blijkt weer: 
nooit Kuifje zonder gedoe. RTBF-
journalist Hugues Dayez stelde af-
gelopen woensdag dat het inkleu-
ren van de Sovjets ongeveer gelijk-
staat met heiligschennis: “Hergé 
heeft meer dan een halve eeuw de
tijd gehad om dat album te laten 
inkleuren. Maar hij deed het niet.”
“Hergé heeft gewoon de tijd niet 
gehad”, zegt Hergé-biograaf Phi-
lippe Goddin dan weer. “Hij evo-
lueerde te snel. In 1932 was zijn 
stijl al heel anders. De jeugdbijlage
in zijn krant Le XXème Siècle
moest week na week nieuwe afle-
veringen hebben. In 1942 vraagt
zijn uitgever Casterman om alle
zwartwit albums in te kleuren en 
terug te brengen tot een stan-

daardlengte van 62 pagina’s. In
1954 eindigt hij dat proces met De
Sigaren van de Farao. Plannen zijn
er nog om ook de Sovjets door zijn
Studio te laten herwerken voor de
standaardreeks. Zo laat Hergé nog
uitschijnen in het weekblad Kuifje
in 1952. Het komt er alleen niet 
van. Wellicht omdat aan zijn de-
buut net té veel werk is om het in de
gewone reeks onder te brengen.
En ook omdat zijn focus dan ligt
op sommige meesterwerken die
dan nog moeten verschijnen.”

“Pas in de jaren 60 komt hij in het
reine ermee. In de zin van: ‘Zo ben
ik begonnen, zo was ik toen, zo 
mag het ook verschijnen.’ Alleen 
zit op dat moment de politiek heel
anders in elkaar. Sovjets was in zijn
tijd, eind jaren 20, een politiek 
pamflet in een katholiek-conser-
vatief Belgisch dagblad tegen het
communisme van Stalin. Dat lag
in de jaren 60 moeilijk voor een
uitgever. Hergé drong nochtans
aan op een heruitgave. Dat dis-
puut met zijn uitgever Casterman
heeft jaren geduurd. Zozeer zelfs 
dat Hergé dreigde om voor de her-
uitgave van de Sovjets een andere
uitgever te zoeken.”

Kuifje wordt Kuifje
Een brief van 21 augustus 1969
van Hergé aan Casterman bewijst
hoe blij hij uiteindelijk was met een
weliswaar beperkte heruitgave 
‘voor de vrienden’ van zijn ‘jeugd-
zonde’. In 1973 volgt een meer al-
gemene uitgave in Les Archives, 
met als voornaamste doel piraat-
uitgaven tegen te gaan. En er vol-
gen nog heruitgaven, de zogeheten
aan het origineel getrouwe facsi-
mile begin jaren 80, tot zelfs een

opname in de reguliere reeks naar
aanleiding van 70 jaar Kuifje.
Maar altijd oningekleurd. 
Tot nu. Alexis Dragonetti:
“Zwart-wit maakte van de Sovjets
een uitgave voor de kenners, voor
de liefhebbers. Deze inkleuring,
met restauratie, gebeurde minuti-
eus en met respect. Het vergroot de
leesbaarheid voor het grote pu-
bliek dat kleur gewoon is. 
Natuurlijk blijft dit verhaal een
tijdsdocument. Het staat ver van 
de rijpe Hergé uit de jaren vijftig en
zestig. Vandaar ook dat men be-
wust niet gekozen heeft voor de
klassieke heldere Kuifjeskleuren,
maar voor een subtielere, iets 
zwartere inkleuring. Dit is zijn in-
leiding op een geweldig oeuvre. En
toch, ook in het begin documen-
teerde Hergé zich al. De unifor-
men van de Russische geheime po-
litie, de auto’s... ze kloppen. En
dan heb je natuurlijk die geweldige
scène in dit album waarbij een ont-
snappend Kuifje in een Mercedes
gas geeft waarbij een haarlok
overeind komt te staan. Dán 
wordt Kuifje Kuifje. Hergé zou dat
detail nooit meer veranderen.”   

Hergés jeugdzonde 
krijgt na 88 jaar kleur
SCHAARBEEK - Voor het eerst ooit 
komt morgen Kuifje in het land 
van de Sovjets in kleur uit. Het 
enige nooit ingekleurde Kuifjesal-
bum. Het oer-Kuifje uit 1929-
1930. Het Kuifje waarin Kuifje zijn 
kuif krijgt. Het Kuifje waarin de 
21-jarige Hergé al doende zijn vak 
ontdekt en en passant de codes 
van het Europese beeldverhaal 
bepaalt. 
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De vorige jaren bezetten Scooter, 2
Unlimited, Hanson en het herenigde
Five de bovenste lijn van de line-up.
Voor de tiende editie wordt opnieuw
een grote (buitenlandse) naam be-
loofd. 
Het traditionele recept van een
avond I Love the 90’s bestaat uit
20.000 feestvierders, een stomen-

de dansarena en 20 jaar oude beats.
Met een licht aangepast recept bracht
Pat Krimson gisteren alvast een I Love
the 90’s-taart naar onze redactie. Het
festival viert dit jaar dan ook zijn tien-
de verjaardag.  
Pat Krimson zelf is dit jaar meer dan
ooit een belangrijke schakel in de line-
up. Hij zal er niet alleen optreden on-
der eigen naam, maar ook met Lore-
dana als 2Fabiola en bovendien met
vrienden, zoals Erik Goossens, met
wie hij ooit Leopold 3 vormde.
Van de Vengaboys kent u waarschijn-
lijk nog de hit ‘We’re going to Ibiza’.
Ice MC brengt ‘Think About The Way’
en ‘It’s a Rainy Day’. De mooie Zippora
komt langs met haar hit  ‘Lotus Eater’.
DJ Peter Project scoorde destijds met
‘2 New York’. Cherry Moon ten slotte is
onlosmakelijk verbonden met de ge-

lijknamige, legendarische disco-
theek in Lokeren, die drie jaar ge-
leden gesloten werd, maar in
Hasselt muzikaal opnieuw tot le-
ven komt. (rdc)

Venga Boys en Ice MC op tiende I Love the 90’s
HASSELT -  DJ Ward, Zippora, Ice 
MC, DJ Peter Project, Pat 
Krimson, 2 Fabiola & Friends, 
Vengaboys en Cherry Moon: het 
zijn de artiesten die de tiende 
editie van I Love the 90’s op 
zaterdag 8 april memorabel 
moeten maken. Toch moeten ze 
dat niet alleen doen, want op 
nieuws over de absolute head-
liner blijft het nog even wachten.

‘Kuifje in het land van de Sovjets’ was enige nooit ingekleurde Kuifje

Kuifje kwam zelf – nu ja – zijn 
nieuwste uitgave tonen. FOTO PHN

U2 sluit nieuwe tour af 
in Brussel
BRUSSEL - De 
‘Joshua Tree 
Tour 2017’ 
brengt de Ierse 
rockband U2 op 
dinsdag 
1 augustus 
naar het Koning 
Boudewijnsta-
dion in Brussel. 
De tournee 
start in Vancouver op 12 mei en 
eindigt in ons land. Bono en co. 
vieren de dertigste verjaardag 
van het iconische album ‘The 
Joshua Tree’ met deze tour 
waarin ze het album integraal 
live spelen. ‘The Joshua Tree’ 
verscheen op 9 maart 1987 en 
bevatte hitsingles als ‘With or 
Without You’, ‘I Still Haven’t 
Found what I’m Looking for’ en 
‘Where the Streets Have no 
Name’. 
De ticketverkoop start op 
maandag 16 januari om 10 uur. 
Er is wel een presale (maximaal 
vier tickets per klant) vanaf 
woensdag 11 januari om 9 uur 
tot vrijdag 13 januari 17 uur 
voor wie zich registreert op 
U2.com. Tijdens de algemene 
ticketverkoop via www.proxi-
musgoformusic.be geldt een 
limiet van zes tickets per 
aankoop.(jr)
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Dringende hartoperatie 
voor Xandee
HASSELT - 
Xandee (38, 
foto), onze 
Songfestival-
inzending uit 
2004 met het 
nummer ‘One 
Life’, heeft 
serieuze 
gezondheids-
problemen. 
De voormalige 
zangeres van de hitformatie 
Touch of Joy met brulboei 
Sergio Quisquater, moet 
dringend geopereerd worden. 
Xandee had al een tijdje ernstige 
hartproblemen. Nu blijkt dat ze 
een lekkende hartklep heeft. De 
zangeres zal zo snel mogelijk 
onder het mes gaan. Na haar 
Songfestivalavontuur bracht 
Xandee nog enkele solonum-
mers uit. Nu is het al geruime 
tijd erg stil rond haar. (tove)

 Xandee. FOTO 
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As van Carrie Fisher 
bewaard in Prozac-pil
LOS ANGELES - 
De as van 
actrice Carrie 
Fisher wordt 
bewaard in een 
urne in de vorm 
van een grote 
Prozac-pil. 
Fisher, vooral 
bekend als 
prinses Leia in 
‘Star Wars’, maakte er geen 
geheim van dat ze met mentale 
problemen kampte. Volgens 
haar broer Todd was de urne in 
de vorm van de Prozac-pil (een 
anti-depressivum, nvdr.) een 
van Carries favoriete bezittin-
gen. “Billie (haar dochter, nvdr.) 
en ik dachten dat ze daar graag 
zou willen zijn”, aldus Todd. (km)

Carrie Fisher.  
FOTO AFP
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Pat Krimson sprong 
gisteren even binnen
op onze redactie om 
de tiende verjaardag 
van I Love the 90’s te
vieren.  Foto SM


