
1

INTERVIEW DIRK STALLAERT
DOOR KOEN DRIESSENS

“Ik moest het niet maken 
zoals Willy Vandersteen 
het gemaakt zou hebben. 
Dan zou ik 
ook meteen 
gezegd 
hebben dat ik 
dat niet kan.”
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Hoe is dit project gestart? Werd 
het je gevraagd of was het je eigen 
idee?
DIRK STALLAERT: “Standaard Uitgeverij 
kwam met de vraag om naar aanleiding 
van vijfenzeventig jaar Suske en Wiske 
op basis van de enkele bewaarde stro-
ken van De Sonometer een vervolg 
te breien aan de Blauwe Reeks. Daar 
moest ik niet lang over nadenken! Het 
was natuurlijk niet de bedoeling een 
echt vervolg te maken, alsof er nog iets 
uit een vergeten schuif van Vandersteen 
tevoorschijn was gekomen. Het zou een 
eenmalig hommage album worden. 
Ik moest het niet maken zoals Willy 
Vandersteen het gemaakt zou hebben. 
Dan zou ik ook meteen gezegd hebben 
dat ik dat niet kan. Ik weet wel dat ik de 
naam heb een ‘kameleon’ te zijn die alle 
stijlen aankan en elke striptekenaar kan 
imiteren, maar dat slaat nergens op. Kijk 
maar naar het verschil tussen de laatste 
Nero die Marc Sleen nog zelf maakte 
en de eerste die ik maakte (Barbijse 
Vijgen, 1993, KD). Die zijn totaal an-
ders. Je schrijft toch ook niet in iemands 
handschrift, of gebruikt iemands hand-
tekening niet? Oké, ik deed wel mijn 
best om de hoofdpersonages vorm te 
geven zoals Vandersteen dat gedaan 
zou kunnen hebben, maar ook dat was 
niet vanzelfsprekend: tussen het eerste 
Kuifje-album (Het Spaanse Spook, KD) 
en het laatste (Het Gouden Paard) ligt 
tien jaar en veranderen de personages 

sterk van uitzicht. Ik vond in die acht al-
bums dan ook geen eenduidig Wiske. Ik 
ging dan maar voor iets dat in het mid-
den ligt.”

Was het moeilijk je de personages 
eigen te maken?
DIRK STALLAERT: “Ik heb de albums 
grondig bestudeerd. Het viel me op dat 
Vandersteens eerste Kuifje-albums 
iets krampachtigs hadden, dat ze niet 
helemaal zijn stijl waren. Dat komt na-
tuurlijk omdat Hergé over zijn schou-
der meekeek en aanwijzingen gaf bij 
hoe hij Suske en Wiske zag. Later in 
de reeks werden de tekeningen weer 
wat losser. Niet dat Vandersteen nu 
zijn zin deed, maar je merkt dat hij de 
Klare Lijn nu meer onder de knie had 
en dichter bij Hergés ideaal zat. Tot hij 
het beu was. Mijn benadering is net 
zo’n compromis tussen Vandersteens 
en mijn eigen stijl, anders zou het ook 
krampachtig overkomen.”

En wat is jouw stijl dan?
DIRK STALLAERT: “Dat ik het eigenlijk 
zelf niet meer weet na zoveel voor be-
staande reeksen gewerkt te hebben. 
Het zit ’m soms in details: hoe een 
oor getekend wordt, de vouw van een 
broek... Ik ben momenteel bezig aan 
een album van de Kiekeboes en heb 
net een Nero gedaan voor een strip-
kookboek: dan moet ik echt uitkijken 
dat ik de juiste oren gebruik. (lacht)

De vijfenzeventigste 
verjaardag van Suske en 
Wiske ging in 2020 bijna 

onopgemerkt voorbij 
tot de publicatie van het 
‘vergeten’ negende deel 
in de befaamde Blauwe 
Reeks. Op basis van zijn 

reiservaringen op een 
‘gouden cirkel’ door het 

Verre Oosten voor de krant 
De Standaard en de KLM 
begon Willy Vandersteen 

in 1959 aan een nieuw 
verhaal voor het tijdschrift 

Kuifje, maar hij gaf het 
project snel op omdat hij 

zijn medewerking aan 
Hergés blad stopzette en 

zich ging concentreren op 
zijn krantenstrips. Ruim 

zestig jaar later voltooien 
scenarist François 

Corteggiani en tekenaar 
Dirk Stallaert alsnog De 

Sonometer.

Cover van de luxe-editie op groot formaat.
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Een fluitje van een cent is dat ‘kame-
leon’ spelen niet, hoor.”

Ging het voor Suske en Wiske dan 
ook niet zo vlot?

DIRK STALLAERT: “Elke strip is een 
inspanning en het valt me steeds 
zwaarder omdat de lat almaar hoger 
gelegd wordt. Ik had een referentie-
map aangelegd met de personages, 

al zat ik daar niet voortdurend in te 
kijken. Maar toch af en toe, want an-
ders wordt het snel een soort Mieleke 
Melleke Mol.”

Gebruikte je ook letterlijke 
voorbeelden? Wiske als 
boogschutter bijvoorbeeld lijkt 
recht uit een blauw album te 
komen.
DIRK STALLAERT: “Dat was niet bewust, 
maar puur toeval. Voor dat soort po-
ses zoek ik op internet naar foto’s — 
soms sta ik ook voor de spiegel, maar 
een handboog heb ik niet in huis. Ook 
Vandersteen zocht documentatie in 
foto’s. Zo kwamen we toevallig bij het-
zelfde uit.”

Een album in de Blauwe Reeks 
maken betekent ook geen Sidonia, 
geen Jerom of Barabas, zelfs geen 
Schanulleke. Jammer?
DIRK STALLAERT: “Tja, enerzijds be-
tekent dat voor mij een moeilijkheid 
minder om ook die personages goed 
te krijgen, anderzijds is het wel jam-
mer, ja. Ik ben een grote Hergé-fan —ik 
herlees elk jaar alle Kuifjes — maar 
wat dit betreft, vind ik toch dat hij 
fout was om Vandersteen te verbie-
den die personages te gebruiken, die 
hij waarschijnlijk te ordinair vond. Hij 
wilde een burgerlijke versie van Suske 
en Wiske, maar dat is net zo’n volkse 
strip. Ik hou wel van dat soort strips, 

waarin het niet zo nauw steekt. Ik hou 
van die volkse taal en humor, dat non-
chalante, die silliness. Hergé is nooit 
silly. Er zit wel veel humor in Kuifje, 
maar geen absurde.”

Bij Hergé is humor een ernstige 
zaak.
DIRK STALLAERT: “Ja, dat kan je wel 
zeggen. Ik heb er nog even aan ge-
dacht om in De Sonometer op de ach-
tergrond een keer Jerom door beeld 
te laten lopen, maar het toch maar 
niet gedaan.”

Het scenario van De Sonometer 
is van François Corteggiani, een 
Frans auteur-tekenaar die ook voor 
Standaard Uitgeverij Vertongen 
& Co schrijft. Hoe verliep de 
samenwerking?
DIRK STALLAERT: “Digitaal. Ik heb hem 
één keer ontmoet, hier in Gent — ge-
lukkig, want ik zie mezelf nog niet 
naar Nice trekken, ik ben niet zo’n rei-
ziger — samen met Hec Leemans, die 
al met hem samenwerkte. Dat klikte. 
Hij kent zijn dossiers. Ik kende hem 
niet. Eerst dacht ik dat ze het hem 
hadden gevraagd om een ingang te 
hebben op de Franse markt, maar het 
album wordt daar niet uitgebracht 
(in Frankrijk inderdaad niet, maar in 
Wallonië daarentegen wel, KD). Net 
zoals ik is hij geen Vandersteen. Iets 
meer dan bij Vandersteen, voor wie 
een spannend verhaal ook belangrijk 
was, legt hij de nadruk op het maken 
van grappen.”

Had je er zelf enige inbreng in?
DIRK STALLAERT: “Hij had het hele 
verhaal voor me in schetsen uitge-
tekend, zelfs gekleurd — hij is zelf 
tekenaar. Dat is een gemakkelijker 
manier van werken dan alles te moe-
ten beschrijven, hoewel hij nadien 
ook nog een uitgeschreven script met 
dialogen bezorgde. Dus nee, ik heb er 
geen invloed op gehad, dat was niet 
nodig.”

Elke strip is 
een inspanning 
en het valt 
me steeds 
zwaarder 
omdat de lat 
almaar hoger 
gelegd wordt.
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Ook de auto’s en kapsels van 
omstreeks 1960 waren vastgelegd?
DIRK STALLAERT: “Nee, dat is dan toch 
mijn inbreng geweest: ik zei op onze 
ontmoeting dat ik het verhaal graag 
eind jaren 1950, begin 1960 wilde si-
tueren, omdat Vandersteen het ook in 
die periode bedacht had. We hadden 
het verhaal in het nu kunnen zetten, 
maar dat wilde ik liever niet. Het is 
veel leuker auto’s, huizen of tele-
foons van vroeger te tekenen. Dat was 
voor François geen probleem. Hij is 
heel flexibel, voor alles inzetbaar (hij 
schreef zowel komische verhalen als 
De Jonge Jaren van Blueberry, KD).”

Net als jijzelf dus?
DIRK STALLAERT: “Ja, die naam heb 
ik, maar ik zou liever mijn eigen strip 
tekenen, met een scenarist natuurlijk. 
Maar men vraagt me altijd maar om in 
te vallen voor anderen. Als kopieerder. 
Ik ben mijn carrière zelfs begonnen als 
valsemunter: als kind tekende ik brief-
jes van 100 frank na.” (lacht)

Je moet jezelf prostitueren om aan 
de bak te komen...
DIRK STALLAERT: “Zwaar woord, maar 
daar komt het wel op neer. Ik moet 
mijn eigen werk opzij schuiven voor 
een ander. Maar ja, dat zijn de wetten 
van vraag en aanbod: als de ene reeks 
beter verkoopt dan de andere, zal die 
voortgezet moeten worden. En zo-

maar voor mezelf wat tekenen, zonder 
zeker te zijn van publicatie, daar begin 
ik niet aan. Er moet een publiek zijn, 
hoe klein het ook is.”

Hoe zou je eigen werk er dan 
uitzien?
DIRK STALLAERT: “Tja, het probleem is 
dat ik zo snel van voorkeur verander. 
Nu weer herlees ik alles van Hergé en 
ben ik helemaal weg van de Klare Lijn, 
dan weer ben ik een periode zot van 
Franquin, wat iets heel anders is. Ik 
kan niet kiezen.”

Zou je met Hec Leemans een 
terugkeer van Nino verwegen?
DIRK STALLAERT: “Dat is uitgesloten, 
want zelfs de onlangs uitgebrachte 
trilogie was niet meteen een verkoop-
succes. Dus daar is geen vraag meer 
naar.”

Het zou dus iets totaal nieuws 
kunnen zijn?
DIRK STALLAERT: “Ook daar is geen 
vraag naar. Uitgevers zijn heel voor-
zichtig geworden — terecht ook, want 
ze moeten op hun centen letten. Ze 
hebben liever dat ik een de Kiekeboes 
teken dan met iets nieuws kom.”
Of K3. Sorry hoor, maar zijn dat 
geen parels voor de zwijnen... eh, 
kleinen?
DIRK STALLAERT: “Ik verslikte me ook 
toen ze me daarvoor vroegen. Maar ik 

dacht: als ik het dan toch doe, kan ik 
er net zo goed mijn uiterste best voor 
doen. Maar helaas, ook deze reeks 
was geen succes. Het is ook een beetje 
een mission impossible: jonge meisjes 

zijn niet echt een striplezend publiek, 
en bovendien voelden ook wij hier de 
hete adem van Studio 100 in onze nek 
— die personages zijn zo rigide vastge-
legd...”

Ik moet mijn 
eigen werk 
opzij schuiven 
voor een ander. 
Maar ja, dat 
zijn de wetten 
van vraag en 
aanbod: als de 
ene reeks beter 
verkoopt dan 
de andere, zal 
die voortgezet 
moeten 
worden.
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Er was ook even sprake van om 
Jan Bosschaert op te volgen 
in Urbanus’ De Geverniste 
Vernepelingskes. Doodjammer dat 
dát niet doorging...
DIRK STALLAERT: “Ik heb één afleve-
ring getekend, maar ik was daar veel 
te lang mee bezig. Het lukte me niet 
de opgevoerde sexy BV’s gelijkend te 
krijgen. Het was niet echt mijn ding. 
En bovendien liep die reeks ook al op 
zijn einde (ook de andere Urbanus-
reeksen die Stallaert tekende, 
Mieleke, Melleke, Mol en Plankgas 
en Plastronneke, zijn inmiddels 
stopgezet, KD).”

Wat zou je dan echt een keer willen 
tekenen?
DIRK STALLAERT: “O, dat weet ik wel: 
iets als Kuifje!”

Dus moest Nick Rodwell het ooit in 
zijn hoofd halen een nieuwe Kuifje 
te laten maken, hij mag je bellen?
DIRK STALLAERT: “Ik zou hem zeg-
gen: doe het niet! Dat œuvre is áf. 
Misschien heeft Hergé zelfs er net een-
tje te veel gemaakt.”

Dus geen Kuifje en de Thermozéro 
voor jou? Nochtans waren daar 
meer pagina’s van klaar dan van 

De Sonometer én had Greg een 
afgewerkt scenario gereed...
DIRK STALLAERT: “Nee, je moet het 
testament van Hergé eerbiedigen, 
vind ik. Net zoals Marc Sleens gelijk-
aardige wens dat Nero niet wordt 
voortgezet, al worden er wel nog 
hommages uitgebracht. Hergé was 
heel formeel: geen nieuwe Kuifjes 
meer na zijn dood. Wel sneu voor 
Moulinsart, want zonder iets nieuws 
zal de belangstelling toch ooit afne-
men. Ik denk dat ze ’t wel zouden wil-
len doen, maar ja. En als er een heel 
grote zak geld op tafel komt, wil ik het 
toch wel overwegen.” (lacht)

Van Vandersteens De Sonometer 
waren vier afgewerkte halve 
pagina’s en één geschetste pagina 
bewaard. Die hebben jullie 
eigenlijk niet gebruikt, op enkele 
prenten na. En die heb je dan nog 
overgedaan.
DIRK STALLAERT: “Ja, ze letterlijk 
overnemen zou moeilijk geweest 
zijn: dan zat ik helemaal vast aan die 
stijl, die trouwens meer die van inkter  
Eduard De Rop was dan die van 
Vandersteen. Vandersteen is niet 
voor niets vertrokken bij Kuifje. We 
hebben een paar tekeningen herge-
bruikt: een buitenaanzicht van de 

luchthaven in Tokio (die Vandersteen 
trouwens zélf hergebruikte in De 
Gouden Cirkel, KD) en het interieur 
van een hotel. François maakte er 
een sport van om die in zijn scenario 
te steken.”

Er is ook een gag hergebruikt, 
waarin Lambik formules op zijn 
gezicht kreeg geschreven. 
DIRK STALLAERT: “Ja, kijk maar eens 
goed: ik heb aan die cijfers iets toege-
voegd....”

O ja, er staat “SW75” tussen! 
DIRK STALLAERT: “De ‘Japanse’ kreet 

Links een halve pagina van Willy Vandersteen, rechts de versie van Dirk Stallaert met overname van enkele prenten.
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van de samoerai moet de lezer ook 
maar eens ondersteboven houden...”

In de nummerplaten op de eerste 
en de laatste plaat zit zelfs de 
begin- en einddatum van je werk 
aan dit boek verstopt.
DIRK STALLAERT: “Dat soort zoekertjes 
deed ik bij Nero ook al, als er bijvoor-
beeld ‘Arabisch’ gesproken werd...”

Als het verhaal zich naar Japan 
verplaatst, duikt opeens de grote 
mangaka Osamu Tezuka op als 
collega van professor Tellenbol. 
Een idee van jou?

DIRK STALLAERT: “Nee, die kende ik 
zelfs niet. Ja, een gat in mijn cultuur, ik 
weet het. Maar ik ken niets van manga. 
Van strips in het algemeen eigenlijk 
ook niet zoveel. Voor mij volstaat het 
dat ik de strips uit mijn jeugd kan lezen 
en herlezen: Kuifje, Robbedoes, oude 
Nero’s en Suske en Wiskes. Ik heb ge-
lukkig een slecht geheugen.” (lacht)

Alleen de oude Suske en Wiskes?
DIRK STALLAERT: “Ja, alles tot zowat 
1968, zeg maar. Wat daarna kwam, is 
me te ‘nieuw’.”

Welke zijn je favoriete Suske en 

Wiskes?
DIRK STALLAERT: “Vooral die met steun-
kleur, genre De Nerveuze Nerviërs, 
van begin jaren 1960. Daar ben ik mee 
opgegroeid. De Spokenjagers, Het 
Sprekende Testament...”

Wat we in één aflevering konden 
zien van je heerlijke whodunnits 
van Pakkeman en Poulet (met 
Erik Meynen). Je hebt trouwens 
ook al eerder Suske en Wiske 
getekend?
DIRK STALLAERT: “Ja, voor het 
Nederlandse televisieblad Tros 
Kompas heb ik meegewerkt aan korte 

verhalen van Peter Van Gucht. Titels 
als Het Vervloekte Venster en De 
Tragische Tante.”

Laatste vraag: zou je een uitvinding 
als de Sonometer — die hinderlijke 
geluiden wegneemt — zien zitten?
DIRK STALLAERT: “Haha, ja, die zijn er 
altijd wel. Ik woon in de stad... Zoals 
iedereen kan ik geen lawaai verdra-
gen dat ik niet zelf maak. (lacht) Rust 
is wel belangrijk voor me. Ik ben een 
gewoontemens: ik kan enkel aan mijn 
eigen bureau werken. Maar als ik ge-
concentreerd bezig ben, heb ik geen 
Sonometer meer nodig.”

De Avonturen van Suske en Wiske: 
De Sonometer, door Dirk Stallaert 
en François Corteggiani, verscheen 
in softcover (56 pagina’s, 7,99 euro) 
en hardcover (64 pagina’s, 14,99 
euro). In de hardcover staat een 
extra dossier van 8 pagina’s over 
Willy Vandersteens oerversie.

Ook deze gag werd overgenomen. Dirk Stallaert voegde in de formule op het hoofd van Lambik “SW75” toe als herinnering aan de vijfenzeventigste verjaardag van de stripreeks dit jaar.
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In chronologische volgorde bestaat 
de Blauwe Reeks van Suske en Wiske 
uit de verhalen Het Spaanse Spook 
(1948-1950), De Bronzen Sleutel 
(1950-1951), De Tartaarse Helm 
(1951-1953), De Schat van Beersel 
(1952-1953), Goud voor Rome ali-
as Het Geheim van de Gladiatoren 
(1953-1954), De Gezanten van Mars 
(1955-1956), De Groene Splinter 
(1956-1957) en Het Gouden Paard 
(1958-1959). Dit laatste verhaal ver-
scheen echter nooit met een blauwe 
kaft (de eerste druk verscheen pas in 

1969 als nummer 100 in de rode reeks) 
en ook Het Spaanse Spook moest het 
pad nog effenen voor deze afwijken-
de verhalen waarin tante Sidonia en 
Jerom niet meespeelden.
Willy Vandersteen begon direct na 
Het Gouden Paard aan het verhaal 
De Sonometer dat zich in Japan zou 
afspelen. Om diverse redenen (zie 
verder) hield hij het voor bekeken na 
vier halve platen. Dik zestig jaar nadat 
Vandersteen het opgaf, verschijnt De 
Sonometer alsnog als compleet al-
bum. Daarvoor bundelden tekenaar 

Dirk Stallaert en de Franse scenarist 
François Corteggiani de krachten.
Stallaert werkte sinds 2006 (spora-
disch) als assistent en tekenaar voor 
Suske en Wiske sinds Luc Morjaeu de 
reeks overnam. Hij is dankzij de reeks 
Nino (op scenario van Hec Leemans) 
en een fascinatie voor Hergé heel ver-
trouwd met de Klare Lijn die Hergé 
aan Vandersteen opdrong voor de 
Blauwe Reeks. 
Corteggiani schreef al honderden 

strips, onder meer voor klassieke 
reeksen als Alex, Lefranc, Snoesje 
en De Jonge Jaren van Blueberry, 
en ook voor de F.C. De Kampioenen-
spin-off Vertongen & Co. Bovendien 
is hij een groot kenner van Japan 
dankzij een hechte vriendschap met 
de Japanse mangalegende Osamu 
Tezuka (Astroboy, Boeddha, Ayako, 
Ode aan Kirtihito). Suske en Wiske 
in Japan was voor hem dus meer een 
kans dan een uitdaging om het hele 

verhaal uit te schrijven. 
De Sonometer zou in 1959 het negen-
de avontuur van Suske en Wiske in 
Kuifje worden, maar het bleef onafge-
werkt. Er zijn slechts vier uitgewerkte 
halve pagina’s van bekend (een ervan 
is in het bezit van Merho) en van een 
andere halve pagina bestaat een half 
uitgewerkte versie. 
Vandersteen stopte zijn medewerking 
aan Kuifje en daar waren enkele re-
denen voor. Tijdens de productie van 

Geschiedenis van De Sonometer

Met deze foto op de Facebookpagina van François Corteggiani (rechts) werd in juni 2019 
 duidelijk dat hij met Dirk Stallaert een strip zou maken. Alleen wisten toen enkel ingewijden 
welk album dat precies zou zijn.

Een van de vier uitgewerkte halve pagina’s door Willy Vandersteen en inkter Eduard De Rop.
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Het Gouden Paard verliet medewer-
ker Karel Boumans (die het verhaal 
grotendeels in inkt had gezet) Willy 
Vandersteen. De rest van het verhaal 
werd in inkt gezet door Eduard De 
Rop. Vandersteen verkoos zijn studio 
verder uit te bouwen en datzelfde jaar 
werd Studio Vandersteen een offici-
eel feit. Op 5 november 1959 startte 
de studioreeks De Rode Ridder naar 
de jeugdboekenreeks van Leopold 
Vermeiren waarvoor ook Eduard De 

Rop werd ingezet. 
Een klein jaar later, vanaf 18 augustus 
1960, volgde de spin-off van Jerom 
als voorpublicatie in Ons Volkske. 
In dat eerste verhaal zonder Suske, 
Wiske en Lambik, Het Geheim van 
Brokkelsteen, werd melding ge-
maakt dat de drie andere persona-
ges naar Japan vertrokken. Er werd 
daarin dus rekening gehouden met 
het verhaal van De Sonometer. Ook 
nog in de jaren 1960 kwamen Karl 

May en Biggles erbij en dat waren 
lang niet de enige reeksen die Studio 
Vandersteen in de loop van de decen-
nia maakte. De ene serie verscheen 
langer dan de andere zolang Willy 
Vandersteen zijn studiomedewerkers 
werk kon geven. Desnoods betaalde 
hij uit eigen zak hun loon bij reeksen 
die verlieslatend werden voordat hij 
ze uiteindelijk stopzette.
Een andere reden voor het verdwijnen 
van Suske en Wiske uit Kuifje was een 

dispuut tussen Le Lombard (de uitge-
ver van het weekblad Kuifje en van de 
Franse edities van de Blauwe Reeks) en 
Standaard-Boekhandel, de vroegere 
Standaard Uitgeverij. Le Lombard 
wilde ook de Nederlandstalige albums 
van de Blauwe Reeks uitgeven terwijl 
Standaard-Boekhandel de rechten 
op de albums wilde behouden. Door 
dit dispuut verschenen De Groene 
Splinter en Het Gouden Paard niet 
in de Franstalige Blauwe Reeks. Bij 
de Vlaamse uitgeverij kwam boven-
dien een nieuwe uitgever aan de top 
die Vandersteen aanraadde de me-
dewerking met Kuifje te stoppen. 
Behalve Suske en Wiske verdween 
ook de gagreeks ’t Prinske uit Kuifje. 

Een verdere toegang naar de veel 
grotere Franse markt werd gesloten. 
Vandersteen zou daar jaren later nog 
zijn spijt over betuigen.
Het enthousiasme om twee reeksen 
van Suske en Wiske te maken, de 
ene voor de krant, de andere voor het 
weekblad, was trouwens ook al aardig 
geluwd. Vandersteen liet het uitwerken 
van Het Gouden Paard al grotendeels 
over aan zijn medewerkers, ook voor De 
Sonometer zou dat het geval geweest 
zijn. Het verhaal zou zich in Japan in 
het toenmalige heden afgespeeld heb-
ben met geluidsoverlast als een thema. 
De uitvinding van een zekere professor 
Tellenbol zou de inzet moeten worden 
voor een spannend verhaal.

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2020

Een half uitgewerkte halve pagina door Willy Vandersteen en inkter Eduard De Rop.

In 2020 verschenen alle acht verhalen uit de oorspronkelijke Blauwe Reeks in twee integralen 
bij Standaard Uitgeverij. Het gaat om de complete versies, zonder weggelaten pagina’s en 
scènes en opnieuw ingekleurd en geletterd.


