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fotoreportage kuifje in het land  
van de sovjets door raymond lagae

Via social media werd er uit een duizendtal kandidaten 
een lookalike gekozen om voor het strippersonage Kuifje 
door te gaan. Moulinsart en Casterman stuurden hem 
naar Moskou voor filmopnames en vervolgens naar 
Brussel, het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve, het 
Spoorwegmuseum Train World in Schaarbeek en naar 
Parijs voor de expo over Hergé aldaar. Onze fotograaf 
Raymond Lagae coverde het complete Belgische bezoek 
van zaterdag 7 tot maandag 9 januari. 
De aanleiding tot deze grootscheepse media-aandacht 
was de ingekleurde heruitgave van het allereerste 
Kuifje-avontuur op 11 januari 2017. het verscheen 
oorspronkelijk in 1929 en 1930 in de krantenbijlage  
Le Petit Vingtième. 
De Franse eerste druk van het nieuwe album kent een 
oplage van driehonderdduizend reguliere exemplaren en 
dan nog eens vijftigduizend luxeversies.
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Zaterdag 7 januari
Op het einde van het album Kuifje in het Land van de Sovjets komt de held in 
het station van Brussel Noord aan waar een menigte jongeren hem opwacht. In 
realiteit gebeurde dat 88 jaar geleden ook. In 2017 verbleef de acteur die Kuifje 
gestalte gaf voor de promotietournee van maandag 2 tot vrijdag 6 januari even-
eens in Moskou voor opnames van promotiefilmpjes waarin specifieke locaties uit 
de strip opnieuw zijn bezocht. De filmpjes kan je bekijken op http://nl.tintin.com.
Voor het Kuifje-weekend in Brussel kwam Kuifje met de trein aan in Brussel 
 Centraal dat dichter bij de Grote Markt en het centrum ligt voor een bijkomend 
 bezoek aan Kunstgalerie Tintin©Hergé op de Grote Zavel. De afstand van het 
 station naar de Grote Markt legde Kuifje in stijl af in een rode Amilcar, hetzelfde 
model als waarmee Kuifje op het eind van het verhaal rondscheurt.
Via social media en persberichten werd opgeroepen om zelf als lookalike te 
 komen, als Kuifje of als een ander personage uit de reeks. Verschillende fans van 
jong tot oud gaven gehoor aan de oproep.

Ook Nick Rodwell, hier van de rug af 
gezien, nam zijn Bobbie mee.
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Links: Fanny Vlamynck, de weduwe van Hergé.
Midden: Philippe Godin, de auteur van menig biografie en boek over Hergé en Kuifje. 
Rechts: Nick Rodwell, de beheerder van de vennootschap Moulinsart die over de 
rechten van Kuifje waakt. Hij is de tweede echtgenoot van Fanny Vlamynck die eerst 
met Hergé was getrouwd.
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Links: Benoît Mouchart, van 2003 tot 2013 artistiek leider van het stripfestival van 
Angoulême,  tegenwoordig uitgeefdirecteur bij Casterman.

De lookalike van kapitein Haddock kwam speciaal van Duinkerke. Rechts verwarde 
een oudere heer het kuifje van Kuifje met het kapsel van Donald Trump. Tussen hen in 
een meisje als Kuifje met een niet zo sneeuwwitte Bobbie.
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De borden met opschriften zijn een knipoog naar het eindplaatje uit de strip.
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Na de groet op het balkon van het stadhuis van Brussel ging de rit naar Kunstgalerie Tintin©Hergé op de 
Grote Zavel.
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Links: Viviane Vandeninden, persverantwoordelijke bij Moulinsart en het Hergé-museum.
Rechts: Valérie Constant, persverantwoordelijke bij Casterman.
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Het sympathieke meisje 
met de berenmuts, die 
vodka uitschonk voor 
de aanwezigen, werkt in 
de kunstgalerij. Ze is de 
dochter van Yves Février 
die met Kuifje opnames 
ging maken in Moskou. 
Yves Février is werkzaam 
bij Moulinsart en doktert 
onder meer concepten 
uit voor het Hergé- 
museum.
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Zondag 8 januari
Zondag bezocht Kuifje het Hergé-museum in Louvain-la-Neuve waar er een lezing 
over het inkleurproces plaatsvond en er taart werd aangesneden. Het inkleuren 
nam maar liefst twee jaar in beslag en gebeurde onder leiding van Michel Bareau, 
artistiek directeur bij Moulinsart, en zijn assistente Nadège Rombaux. Ze kozen 
met opzet voor een ander kleurenpalet dan de overige albums in de reeks met 
meer verzadigde kleuren, donkerder en zwarter. Naar eigen zeggen wilden ze het-
zelfde procedé hanteren waarmee oude zwart-witfilms, zoals die van Laurel and 
Hardy,  werden ingekleurd.
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Naast de originele plaat van de eerste pagina uit het verhaal.

Yves Février toont de oorspronkelijke uitgave van het album aan de pers.
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Bij een uitvergrote foto van Hergé op de vlooienmarkt van Brussel.
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Fanny Vlamynck-Rodwell is bevriend met de Dalai Lama en zet zich op haar eigen manier in voor de Tibetaanse zaak. In 
een koker in het museum zijn albums in alle talen te zien. Op haar expliciete verzoek zijn de albums van Kuifje in Tibet 
omsingeld en ingesloten door De Blauwe Lotus waarin Kuifje door China reist.

Philippe Goddin geeft een lezing over Kuifje.
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Groen, geel, rood en blauw zijn vaak voorkomende 
kleuren op de covers van de Kuifje-albums. In dezelf-
de kleuren is het glazuur van de verjaardagstaarten 
gemaakt. Kuifje vierde op 10 januari zijn 88ste 
verjaardag.
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maandag 9 januari
Het Belgische luik van de promotietournee werd afgesloten in Train World, het 
Spoorwegmuseum in Schaarbeek waar onder meer de door François Schuiten in 
het album Schoonheid geportretteerde locomotief is te bewonderen. Schuiten 
kwam het gezelschap, mèt zijn eigen hond, bezoeken. 
De treinrit naar Schaarbeek gebeurde in een Siemens-trein met Kuifje-outfit. Voor 
het museum bezocht werd, was er nog een fotomoment bij een goederen wagon 
van Loch Lomond uit een ander verhaal van Kuifje. Er was ook een speciaal 
 moment met beeldhouwer Nat Neujean.
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Daniel Couvreur, journalist bij Le Soir, in gesprek met Alexis Dragonetti, CEO van Ballon Media. Philippe Goddin en Tina Tonero, verantwoordelijke voor de buitenlandse rechten bij Casterman.
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Het album speelt zich af in Moskou en omdat een van de aanwezigen (een kennis van Yves Février) een 
beetje op Lenin leek, mocht hij mee op de foto. Lenin komt niet voor in het verhaal en leefde al niet meer 
in de periode waarin Kuifje het land van de Sovjets bezocht.
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Een reporter van de Poolse televisie.
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Van links naar rechts tussen de kaartjesknippers: Pieter Jonckers (directeur van Train World), Kuifje, 
Bernard Clerfayt (burgemeester van Schaarbeek) en een verantwoordelijke van de NMBS.
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Rechts: Michel Bareau, artistiek leider bij Moulinsart en tevens de inkleurder van het nieuwste album.  
Links: zijn assistente.

Benoît Mouchart en Charlotte Gallimard, sinds 2012 de CEO van de Franse tak van Casterman. Zij is de 
dochter van Antoine Gallimard, bestuurder van uitgeverij Gallimard en de groep Madrigall waar het 
 Franse Casterman deel van uitmaakt.
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Tina Torero en Nick Rodwell. Lucas Reynaert (journalist Belga), Jan Bex (journalist Het Belang van Limburg en Gazet van 
 Antwerpen) en Alexis Dragonetti.
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François Schuiten (tekenaar van De Duistere Steden) 
kwam met zijn hond op bezoek. Links van Schuiten staat Didier Platteau, voormalig uitgever van Casterman.
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Voor de tijdelijke expo Kuifje in Train World (nog tot 4 april 2017 te bezoeken) is een van de acht 
exemplaren van Nat Neujeans beeldhouwwerk van Kuifje overgekomen. Neujean is inmiddels 94 jaar, 
maar zijn naam prijkt niet op of bij het beeld. Hij beschouwt het niet als zijn beeld omdat Hergé het 

hoofd van Kuifje zelf heeft gevormd. Een naakt meisjeslichaam diende als basis voor het gebeeld-
houwde lichaam van Kuifje. In het museum kwam hij het standbeeld dat hij maakte nog eens aanraken 
om het artistieke gevoel te herbeleven.



33



34

François Schuiten in gesprek met Nat Neujean. Tussen hen in: de zoon en de vrouw van Neujean.
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De 12, de trein uit het album Schoonheid van François Schuiten.
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Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2017


