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OP BEZOEK BIJ JEAN-CLAUDE SERVAIS IN DE GAUME
DOOR KOEN DRIESSENS | FOTO’S RUDI VAN BEEK

“Vele Gaumais 
ontdekken door mij 
hun streek.”
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De tekenaar van Bosliefje en Op Weg 
naar Compostella wordt volgend jaar 
vijfenzestig en maakt al vijfenveertig 
jaar strip romans waarvan het gros in 
eigen regio speelt. We lieten ons in de 
Gaume rondleiden door Servais, zelfs 
tot in zijn persoonlijke verborgen ko-

ninkrijkje, het Blauwe Chalet. Onze 
gids is een levende legende in zijn 
streek. En levende reclame ervoor. 
De Gaume is ook niet zomaar decor in 
zijn verhalen: het bos, het wild en hele 
dorpen zijn zo prominent aanwezig 
als personages. Servais’ liefde voor 

zijn land maakt dat niemand beter ge-
plaatst is om ons tot de echte Gaume 
te laten doordringen.
  
Grootouders en scouts
We spreken af in Jamoigne, bij Servais 
thuis, een typisch gepleisterd Gaume-
huis van kalksteen in een typische 
Gaume-straat van tegen elkaar leu-
nende huizen, in een typisch Gaume-
dorp van amper één straat groot. “Het 
huis was van mijn grootouders, bij wie 
ik mijn zomervakanties doorbracht.” 
Op zijn twintigste keerde Servais van-
uit het Luikse definitief terug naar de 
streek van zijn ouders, om voor zijn 
oma te zorgen, maar ook om als be-
ginnend striptekenaar inspiratie op te 
doen: “Het strippubliek was rijp voor 
lokale en authentieke verhalen. In een 
tijd zonder internet of een plek zonder 
bibliotheek kon ik gebruikmaken van 
wat ik hier rond me zag en had: de 
natuur, tradities en folklore. Maar ook 
dit huis: van de trap tot mijn bed, al-
les heb ik al getekend. Soms verzin ik 
een verhaal en zoek ik er het geschikte 
decor bij, soms andersom: dan roept 
een plek een verhaal op. Ik vermeng 
veel, vernoem de plaats zelfs niet als 
het niet van belang is.” 
Toch is de Gaume goed herkenbaar 
in zijn albums, “tot verbazing van 
de Gaumais. De mensen reageren 
soms verrast hun omgeving verstript 
te zien. Velen ontdekken zelfs hun 

In november verschijnt bij 
Dupuis het eerste deel van 

het tweeluik De Wolf Zei 
Me, de nieuwste van Jean-
Claude Servais. Nog zeker 
tot de paasvakantie loopt 

in het Piconrue, het Musée 
de la Grande Ardenne van 

Bastenaken, een grote 
overzichtstentoonstelling 

over Servais. 

Dit artikel is een selectie van 
fragmenten uit een langere 
reportage voor het magazine 
Pasar van de gelijknamige 
vrijetijdsorganisatie. Het 
complete artikel verscheen 
in het oktobernummer. Het 
volledige artikel kan je ook 
online lezen via https://www.
pasar.be/artikel/wandelen/
home-sweet-gaume. 
Het magazine is te koop tegen 
5,95 euro via de webshop op 
www.pasar.be.
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streek pas echt dankzij mijn werk.” 
(lacht) Bijvoorbeeld via Een Pijnlijke 
Brief hoe in het Château du Faing van 
Jamoigne in de Tweede Wereldoorlog 
drieëntachtig joodse jongens onder-
gedoken zaten tussen de plaatselijke 
scouts. Bij het kasteel herinnert ook 
een stalen kunstwerk hieraan en ver-
wijzen enkele fresco’s naar Jamoignes 
bekendste inwoner.

Bosliefje met Orval
Zo nuchter (én met oog voor vrou-
welijk schoon) zijn de Gaumais nog 
wel dat niet Servais, maar wel zijn 
knappe, levenslustige en ongebonden 
heldin Tendre Violette (Bosliefje) een 
standbeeld kreeg in het nabije markt-
plaatsje Florenville, waar de plaatse-
lijke stripwinkel uiteraard een wand 
aan Servais besteedt. Servais is echter 
trotser op het schitterende panorama 
achter de kerk. De Semois kronkelt 
door het maagdelijke miniatuurland-
schap, doorkruist door een speel-
goedtreintje, in de verte omzoomd 
door Ardense bossen. 
Aan de voet van de helling achter 
de kerk begint een wandeling van 
negen kilometer tot het kasteel van 
Jamoigne, met door Servais geïllus-
treerde infoborden over de vogels die 
je onderweg kan zien of horen. De veld-
wegen tussen de glooiende weiden en 
velden, door stukjes bos, vormen een 
mooie samenvatting van de Gaume. 

De enige plek in de Gaume waar je wat 
meer toeristen aantreft, ongetwijfeld 
gelokt door de kaas en de trappist, 
is Orval. Ook de abdij figureert regel-
matig in Servais’ werk: “Ze is een be-
langrijk deel van ons patrimonium, ik 

kan niet anders.” Hij wijdde zelfs een 
dubbelluik specifiek aan de abdij, die 
op het toppunt van haar macht en 
pracht verwoest werd door de Franse 
revolutionairen, om daarna uit haar 
as te herrijzen. “Ik was wat bang voor 

de reactie van de monniken, want ik 
overgoot het verhaal met een roman-
tisch sausje en ben best kritisch over 
de enorme rijkdom die de abdij, voor-
al als centrum voor metaalbewerking, 
vergaarde. De monniken bouwden 

Bij het kasteel van 
Faing staat een stalen 
kunstwerk met fresco’s 
van Jean-Claude Servais 
die herinneren aan de 
onderduikplek van jood-
se jongens tijdens de 
Tweede Wereldoorlog.
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voor zichzelf een soort Versailles: pure 
hoogmoed in mijn ogen. Na vijftien 
platen wilden de monniken me ont-
moeten. Ik vreesde het ergste, maar 
ze reageerden als kwajongens, en-
thousiast de geschiedenis van hun 
abdij in strip te zien. Eentje zei me 
zelfs: ‘Wat was ik er graag bij geweest 
in de tijd van Tendre Violette (de jaren 
1920, nvdr).’ Stel je voor, een monnik” 
Als we de Val d’Or, de gouden vallei 
verlaten, zet de ondergaande zon het 
klooster opnieuw in lichterlaaie. De 
gele zandsteen glimt als goud.

Windmolens en dassen
Ook in de Gaume staat de vooruit-
gang echter niet stil en zijn er plannen 
op de cuesta’s — drie heuvelruggen 
tussen de Ardennen en de Franse 
grens — in totaal dertig windmolens 
te zetten van tweehonderd meter 
hoog. De tekenaar neemt ons mee 
naar Watinsart, een gehucht in het 
paradijs: enkele boerderijen van on-
bepleisterde steen, verscholen in een 
plooi van het golvende landschap, 
tussen weiden, bossen en smalle we-
gen. Het kleine dorp maakte groot 

misbaar over de windmolens die vlak-
bij gezet zouden worden, en vond in 
Jean-Claude Servais een medestan-
der. “Wat hen verbaasde, want ik heb 
de naam een groene jongen te zijn. Ik 
heb niets tegen groene energie, maar 
reusachtige windmolens plaatsen in 
een nog onbezoedeld landschap vol 
zeldzame vogels, waar rust en stilte 
nog echt zijn, dat lijkt me geen goed 
idee. Windenergie is misschien goed 
voor het klimaat, maar niet voor de 
natuur. Het is zelfs perfide om die op 
te dringen aan verarmde gemeen-

ten, die als enige rijkdom hun natuur 
hebben. En dan natuurlijk vlak tegen 
de grens, waar ze er aan de overkant 
niets over te zeggen hebben. Het 
meest cynische is nog dat hier niet 
eens de beste winden staan.” 
Ook de laatste halte van ons bezoek 
dreigt op een paar honderd meter van 
een windmolen veel van zijn onge-
reptheid te verliezen. De auteur laat 
ons toe een blik te komen werpen op 
het in de wildernis verborgen blauwe 
chalet waar hij zich elke zomer terug-
trekt om te schrijven. De buizerd die 

in het bos huist, schreeuwt boos naar 
de indringers. “Elke ochtend vertrek ik 
thuis met mijn boterhammetjes ‘naar 
kantoor’, om er te werken aan het 
scenario voor een volgend boek, dat 
ik dan de volgende negen maanden 
thuis op zolder uitteken.” Het blau-
we chalet aan een grote zwemvijver 
speelt zelfs een hoofdrol in het gelijk-
namige boek, waarin Servais parallel-
len trekt tussen de vier stadia in een 
mensenleven en de vier seizoenen. 
We wandelen door het drie hectare 
grote domein van de ene dassen-

Jean-Claude Servais klinkt met een Orval.  
Hij schreef en tekende een tweeluik over de 
abdij waar ze het bier brouwen.
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burcht naar de andere drinkpoel voor 
reeën. “Ik hoef hier mijn ogen maar 
open te houden en de inspiratie komt 
me tegemoet.” Wolven heeft hij hier 
nog niet gezien. “Er is er eentje gespot 
in Léglise, dat is niet zo ver, maar wel 
nog in de Ardennen.” In De Wolf Zei 
Me wil Servais stilstaan bij de eeuwen-
oude verhouding tussen wolf en 
mens, een actueel thema nu zelfs in 
Vlaanderen wolven opduiken.
Aan zijn blauwe chalet wil Servais 
nog heel wat jaren ongestoord kun-
nen genieten, ook van de kinderen 
en kleinkinderen die komen logeren, 
en kunnen werken. En zoals dat gaat 
bij artiesten: die gaan nooit met pen-
sioen. “Van acteurs zeggen ze dat ze 
sterven op de planken, les planches, 
wel, ik zal sterven boven mijn teken-
plaat, la planche.” (lacht)

Jean-Claude Servais bij 
het bauwe chalet, zijn 
“kantoor”, waar hij zijn 
strips bedenkt en schrijft. 
Hij verwerkte het ook in 
zijn one-shot Het Blauwe 
CHalet.
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Fragmenten uit het one-shot Het Blauwe CHalet, in 2018 verschenen bij Dupuis.
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De Gaume bij Servais 
• Dorpen en steden: Virton in Het 

Koninginnetje, Torgny in Een 
Moordenaar die met Vogels 
Praat, Chassepierre in De 
Toverkol, Orval in Malmaison en 
Orval, Jamoigne in Een Pijnlijke 
Brief, Les Bulles en Florenville 
in Bolletje, Avioth in Julien 
en Op Weg naar Compostella, 
Montmédy in De Kinderen van de 
Citadel,...

• De Semois en het bos: Lova, Godin 
Wit, Godin Zwart, De Laatste 
Bronst, Het Blauwe Chalet, De 
IJstuin,...

• Folklore: De Almanak, Lucye.
• Smokkelaars: Koffie met Melk.
• De oorlog: De Elzasser
• Enzovoort.

Bezoek ook www.jc-servais.be

Au-delà du trait
Servais-expo met al zijn thema’s en 
ruim honderd originele platen in het 
Piconrue, het Musée de la Grande 
Ardenne van Bastenaken, Place en 
Piconrue 2. 
www.piconrue.be
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