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INTERVIEW JEAN VAN HAMME 
DOOR DAI HEINEN

“Over het talent in 
België maak ik me 
wel zorgen, een 
goede generatie 
nieuwe scenaristen 
zie ik nog niet.”

©  Jo Nachtergaele

De afgelopen decennia zijn miljoenen strips van 
zijn hand verkocht. Wie kent niet de avonturen van 
Thorgal, Largo Winch en XIII? Maar ook Wayne 
Shelton, Lady S. en De Meesters van de Gerst  
heeft hij bedacht. Behalve deze reeksen heeft  
Jean Van Hamme ook enkele zeer succesvolle  
one-shots geschreven zoals De Chinkel, Western,  
De Bloedbruiloft, Avontuur zonder Helden  
en in 2018 nog Kivu.
Op tweede kerstdag heeft hij tijd voor een exclusief 
interview met ons in zijn eigen appartement aan de 
rand van Brussel. Op tafel ligt de reisgids voor zijn 
volgende bestemming.



2

Hoe vaak gaat u per jaar op 
vakantie?
VAN HAMME: “Ongeveer 2,5 maand 
per jaar en daarnaast verblijf ik veel 
in Frankrijk waar ik nog een huis heb 
met uitzicht op zee.”

Het uitzicht hier op de groene 
omgeving van Brussel is ook niet 
mis, maar ik heb geen uitzicht op 
schilderijen en tekeningen aan de 
muur van uw bekende helden.
VAN HAMME: “Dat hoeft voor mij ook 
niet, ik geef de voorkeur aan andere 
kunst aan de muur. En van mijn vrouw 
hoeven er ook geen striptekeningen in 
huis te hangen.”

U bent een van de meest 
succesvolle schrijvers in Europa van 
de afgelopen dertig jaar.
VAN HAMME: “Wat realistische strips be-
treft wel. Asterix doet het nog beter.”

Nooit een aanbod gehad van een 
Amerikaanse uitgeverij zoals 
Marvel of DC?
VAN HAMME: “Nee, ze hebben me ook 
nooit benaderd om iets te schrijven. 
Ik heb vroeger wel Superman gelezen 
maar de rest niet.” 

Wat was de reden om te stoppen 
met series zoals Thorgal, XIII en 
Largo Winch?
VAN HAMME: “Na zo’n lange tijd voelde 
ik me verplicht om elk jaar een nieuw 
album te maken. Het werd steeds 
meer herhalen en herhalen. Er waren 
geen verrassingen meer en je moest 
steeds dezelfde karakters gebruiken. 
Ik werd een beetje moe van de perso-
nages. En elk jaar drie nieuwe albums 
maken, kostte ook een hoop tijd en 
energie. 
Mijn vrouw en ik reizen graag en ik heb 
nog een hoop andere projecten waar-
aan ik tijd wou besteden. Daarom heb 
ik besloten om ermee te stoppen. En 
ik heb er goed mee verdiend, dus voor 
het geld hoefde ik er niet mee door te 
gaan. Daarna heb ik theaterstukken 
geschreven, maar die waren geen suc-
ces. Wel heb ik nog wat ideeën voor 
one-shots zoals Kivu. Ik schrijf dus 
nog wel verhalen, maar neem daar de 
tijd voor.”

2018 was een productief jaar met 
Kivu, het laatste deel van XIII 

Mystery en XIII 13bis: Het 
Onderzoek 2. U bent dus 
duidelijk niet met pensioen.
VAN HAMME: “Klopt, in 2019 komt 
een nieuwe one-shot en in 2020 een 
nieuw deel van Blake en Mortimer. 
Dat verhaal is al af en de tekeningen 
zullen door twee Nederlanders wor-
den gedaan (Peter van Dongen en 
Teun Berserik, red.). Ook heb ik nog 
ideeën voor een bepaalde trilogie, 
maar daar is het nog te vroeg voor om 
al veel details over te 
vertellen.”

Na zo’n lange 
tijd voelde ik 
me verplicht 
om elk jaar een 
nieuw album 
te maken. Het 
werd steeds 
meer herhalen 
en herhalen. 

In 2018 verschenen drie door Jean Van Hamme geschreven albums: Kivu, Xiii Mystery deel 13 en 
Xiii 13bis: Het OnderzOeK 2.

Uit zijn eigen romanreeks puurde Jean Van 
Hamme de stripreeks LargO WincH. Zelf schreef hij  
tussen 1990 en 2015 de eerste twintig delen voor 

hij het stokje overdroeg aan Eric Giacometti.
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De twee nieuwe Blake en 
Mortimer-tekenaars 
werken nu nog aan een 
vervolgverhaal van 

Yves Sente.
VAN HAMME: “Ik heb ze 
nog nooit ontmoet, maar 
naar verluidt waren ze 
tevreden over mijn ver-

haal.”

Hoe gaat het met Lady S. en Wayne 
Shelton?
VAN HAMME: “Voor Wayne Shelton heb 
ik nog één album geschreven, maar 
ik denk dat het het laatste zal zijn. Ik 
vraag me af of de tekenaar (Christian 
Denayer, red.) ermee verder gaat. Hij 
heeft last van zijn gezondheid en de 
productie ligt daarom erg laag met 
slechts drie platen in één jaar.
Lady S. heb ik geschreven op verzoek 
van de uitgeverij. Het was als onder-
steuning van een tv-serie, maar ik heb 
nooit veel binding gehad met het per-
sonage. Nu schrijft en tekent Philippe 
Aymond de reeks zelf en dat doet hij 
goed. Soms stuurt hij mij zijn ideeën 
op en vraagt wat ik ervan vind. 
Wel heb ik enige tijd geleden een con-
tract getekend voor een tv-serie over 
Lady S. Het wordt een Canadese en 
Amerikaanse productie. Je weet net 
zo goed als ik dat dergelijke produc-
ties lang kunnen duren tot ze worden 
uitgezonden. Met de tv-reeks van XIII 
zijn ze na twee seizoenen gestopt.”

Wat vindt u van dergelijke tv-
producties?
VAN HAMME: “Ik vind ze niet goed. Van 
XIII heb ik twee afleveringen gekeken 
en toen ben ik ermee gestopt.
Bij Largo Winch hebben ze een  grote 
fout gemaakt door het personage 
van Largo Winch niet goed te intro-
duceren. Verder hebben ze Simon 

Ovronnaz een heel andere rol gegeven 
dan in de strip. Daar is het een halve 
crimineel. In de tv-reeks hebben ze 
een dame tussen hen in gezet. Dan 
krijg je een heel andere rolverdeling. 
Kijk maar naar een oude reeks als 
Starsky and Hutch. Hun vriendschap 
blijven we herinneren. Maar nu wor-
den Largo en Simon liefdesrivalen en 
de rest van het script vind ik ook niet 
goed. Verder is Simon in de tv-reeks 
het hoofd van Largo’s beveiliging. Dan 
krijg je toch een heel andere Simon.”

Had u geen invloed op het scenario 
voor deze reeks?
VAN HAMME: “Nee, ik heb de scenaris-
ten wel op enkele dingen gewezen, 
maar dat namen ze voor kennis geving 
aan. In Frankrijk wordt er in zo’n ge-
val wel naar je geluisterd, maar bij 
Amerikaanse producties krijg je be-
taald voor het gebruik van je persona-
ges en verder dien je te zwijgen.”

Hebt u Kivu speciaal voor 
Nobelprijswinnaar dokter Dennis 
Mukwege gemaakt?
VAN HAMME: “Nee, ik kende Mukwege 
niet. Wel kende ik een chirurg die 
hem soms assisteert, Guy-Bernard 
Cadière. Hij is fan van mijn stripreek-
sen en zo kwamen we in gesprek. Hij 
is een heel goede chirurg en vroeg 
mij of we iets konden betekenen voor 
Kivu. Dat idee sprak me aan, maar ik 

Lady S. heb ik 
geschreven op 
verzoek van 
de uitgeverij. 
Het was als 
ondersteuning 
van een tv-
serie, maar 
ik heb nooit 
veel binding 
gehad met het 
personage. 

XIII is een van de best 
verkochte actiereeksen 
in Europa. Jean Van 
Hamme schreef tussen 
1984 en 2007 negentien 
albums voor William 
Vance, het laatste deel 
van de spin-off XIII 
Mystery (2018) en een 
vervolg op het speciale 
album Het OnderzOeK 
(2018).
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heb wel uitgelegd dat ik geen zieken-
huisverhaal wil maken. Het zou dan 
een saai verhaal worden en daarom 
heb ik een fictief personage bedacht. 
Hij wordt voor zijn werk naar Kivu 
gestuurd en ontdekt daar net als de 
lezers welke wantoestanden daar 
plaatsvinden. Ik hoop dat dit niet al-
leen de vaste striplezers aanspreekt, 
maar ook mensen die normaal geen 
strips kopen. Mensen dienen te be-
seffen dat grondstoffen als coltan ge-
bruikt worden voor dingen als jouw 
mobiele telefoon. Wist je dat deze 
grondstoffen in Congo worden ge-
dolven, maar de handel via Rwanda 
loopt. Rwanda zelf heeft deze grond-
stoffen niet. In de strip kan je ook 
ontdekken hoe het er in het dagelijkse 
leven aan toegaat en het zal ook niet 
stoppen. Want de Congolese overheid 
doet te weinig.” 

U hebt zelf ook een mobiele 
telefoon.
VAN HAMME: “Die van mij is al oud en ik 
kan er alleen mee bellen.”

Komt er nog een vervolg op Kivu of 
een soortgelijk verhaal?
VAN HAMME: “Nee, ik kende Kivu om-
dat ik er ooit zelf geweest ben. Dat 
gold niet voor tekenaar Christophe 
Simon. Die heb ik er als verplichte 
vrijwilliger naartoe gestuurd zodat hij 
een goed beeld kreeg van de dingen 

die daar gebeuren en dus in het album 
staan. Hij was uitermate gechoqueerd 
door wat hij daar zag. Voor soldaten 
is het verkrachten van vrouwen niet 
voldoende. Ze willen ze verminken 
en verjagen van hun grond die vol mi-
neralen zit. Het is echt vreselijk wat 
daar gebeurt en veel vrouwen sterven 
ook. Mukwege kan er maar een aan-
tal helpen en geestelijk begeleiden. 
Kinderen van tien, twaalf jaar worden 
als slaven gevangen en tewerkgesteld 
in mijnen. Het is ook niet een groep 
rebellen die de dienst uitmaakt, maar 
het zijn er meer dan anderhalf mil-
joen. Om daar de orde te herstellen, 
volstaat geen politiemacht, maar is 
een oorlog nodig. Nu is de Congolese 
overheid bezig met nieuwe verkiezin-
gen die zich concentreren op de regio 
rondom de hoofdstad Kinshasa. Kivu 
interesseert hen gewoon niet. Het is 
mooi dat Mukwege de Nobelprijs wint 
en hij en Cadière de bevolking helpen 
maar ze zijn beiden begin zestig. Wat 
over vijftien jaar? De huidige president 
Kabila zal wel herkozen worden op 
een Poetin-manier, dan wordt hij wel-
licht premier in plaats van president.”

Hoe waren de reacties op Kivu?
VAN HAMME: “De pers reageerde heel 
positief. Mensen zijn heel erg geschrok-
ken van de wandaden die daar plaats-
vinden, maar wat maakt dat uit? Ik ben 
geschokt, jij bent geschokt. En dan?

Ik heb 
Christophe 
Simon als 
verplichte 
vrijwilliger naar 
Kivu gestuurd 
zodat hij een 
goed beeld 
kreeg van de 
dingen die 
daar gebeuren 
en dus in 
het album 
staan. Hij was 
uitermate 
gechoqueerd 
door wat hij 
daar zag. 

De langst lopende reeks van Jean Van Hamme is tHOrgal waarvan tussen 1980 en 2006 
29 albums verschenen die hij heeft gechreven voor Grzegorz Rosinski. Daarna ging 
Rosinski verder met Yves Sente, Xavier Dorison en Yann voor ook hij afscheid nam van 
de reeks in 2018 met deel 36.
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De enige oplossing is deze mineralen 
niet gebruiken, maar dat kan nu nog 
niet in de industriële toepassing.”

Kivu is een one-shot zoals 
De Chinkel, Western, De 
Bloedbruiloft en Avontuur 
zonder Helden. Waarom zijn het er 
eigenlijk zo weinig?
VAN HAMME: “Je vergeet nog S.O.S. 
Geluk en De Meesters van de Gerst. 
Geen one-shots, maar ook geen lange 
reeksen. Het leuke aan one-shots is 
dat je nieuwe personages creëert in 
hun eigen omgeving. Je kan de lezers 
verrassen. Thorgals reactie ken je wel 
na 29 albums, Largo Winch’ manieren 
ken je ook. En XIII weet niet hoe hij 
moet reageren. Het wordt dan een 
routine en je lezers verrassen met iets 
origineels lukt bijna niet meer.”

Even terug naar uw voormalige 
series. Een aantal hebben we al 
besproken, maar wat kunt u nog 
vertellen over uw afscheid van 
Largo Winch?
VAN HAMME: “Largo Winch gaat ver-
der met een nieuwe scenarist (Eric 
Giacometti, red.). Waar hij naartoe wil 
in het nieuwe verhaal begrijp ik nog 
steeds niet, maar dat is een andere dis-
cussie. Ik ben er niet meer bij betrok-
ken. Men heeft mij niet gevraagd naar 
input en mijn contact met tekenaar 
Philippe Francq is nu niet al te goed.

XIII en Thorgal gaan ook verder met 
andere schrijvers. Vanuit de uitgeverij 
begrijp ik de commerciële keuze, maar 
de toegevoegde waarde is de vraag. Met 
Yves Sente ben ik bevriend en ik heb 
daar ook een goed contact mee. We 
bespreken en discussiëren soms over 
de richting van de verhaallijnen van 
XIII. Het idee van de Mayflower komt 
van hem en is zijn uitwerking. Wel wou 
hij dat Jones haar hand zou verliezen 
omdat de Taliban die zou afhakken. Dat 
heb ik hem uit het hoofd gepraat. Nu is 
er met een hamer op geslagen. Verder is 
het voor mij over voor deze series, ik ben 
geen officiële consultant.”

En met XIII?
VAN HAMME: “Met XIII ben ik definitief 
klaar. De reguliere reeks is in handen 
van Yves Sente en Iouri Jigounov. En 
ook voor de spin-off XIII Mystery is het 
over. De uitgever zou nog graag nieu-
we delen willen publiceren, maar wat 
mij betreft gaan die niet door.”

Waarom niet? 
VAN HAMME: “De belangrijkste reden 
is dat mijn laatste reguliere verhaal 
(De Laatste Ronde) al twaalf jaar ge-
leden verscheen. Er zijn wel nieuwe 
lezers voor XIII bijgekomen, maar dat 
zijn er te weinig. Veel nieuwe strip-
lezers lezen nieuwe albums van nieu-
we reeksen. Die zijn actueler dan mijn 
delen van XIII. Mijn eerste deel van XIII 

is al lang geleden verschenen en veel 
nieuwe lezers zullen dat niet meer 
ontdekken. Ook daalt de oplage van 
elk nieuw XIII Mystery-album. Het 
eerste album van XIII Mystery over de 
Mangoest verscheen vrij snel na mijn 
laatste album en daar zijn er circa 
250.000 van verkocht. Maar vergeet 
niet dat van mijn laatste twee delen 
van XIII circa 500.000 delen zijn ver-
kocht. En van de laatste delen van XIII 
Mystery zijn er maar ongeveer 50.000 
verkocht. Ik hoop dat er van mijn laat-
ste deel 60.000 worden verkocht.”

In de reeks XIII Mystery komen een 
hoop personages voor, maar ik mis 
ook enkele bekenden zoals Frank 
Giordino, de NSA-baas.
VAN HAMME: “Alle schrijvers hebben 
hun eigen personages mogen uitkie-
zen. Daar bemoeide ik me niet mee. 
Enkele kandidaten hebben hun voor-
stellen mogen uitwerken. Sommige 
verhaallijnen accepteerde ik niet en zij 
vielen dus af. Verder mochten vier per-
sonages niet gebruikt worden: gene-
raal Carrington, majoor Jones, Judith 
Warner en Jessica Martin. Carrington is 
te makkelijk en Yann heeft het wel over 
de jonge Jones gehad, maar dat liet ik 
toe. Judith Warner en Jessica Martin 
wou ik voor mijn eigen, laatste verhaal 
bewaren. Ik heb me wel verbaasd over 
sommige gekozen  personages. Neem 
Alan Smith, hij deed amper mee in de 

Ik ben niet 
meer bij 
Largo Winch 
betrokken. 
Men heeft mij 
niet gevraagd 
naar input en 
mijn contact 
met tekenaar 
Philippe Francq 
is nu niet al te 
goed.

Voor het stripmaandblad WOrdt vervOlgd 
creëerden Grzegorz Rosinski en Jean Van 
Hamme de cHninKel dat in 1988 in album 
verscheen. Het staat vaak op nummer 1 
in toplijstjes van beste stripalbums ooit. 
In 2001 en 2002 verscheen het zwart-wit-
verhaal in drie ingekleurde albums die in 
2013 op hun beurt werden gebundeld in een 
nieuwe integrale met extra dossier.
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Bij tekenaars 
moet je ook 
letten op wat 
ze niet kunnen. 
Sommige 
kunnen geen 
paarden 
of auto’s 
tekenen. Wist 
je trouwens 
dat bijna alle 
tekenaars geen 
baby’s kunnen 
tekenen die er 
correct uitzien? 

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2019

Ook de Meesters van de gerst, een 
familiesaga over bier, was een 
klinkend succes. Tussen 1992 en 
1999 tekende Francis Vallès acht 
albums bij elkaar die in 2016 en 
2017 werden gebundeld in twee 
integrales. In 1996 kende de 
stripreeks ook een bewerking als 
televisieserie onder de titel les 
steenfOrts, Maîtres de l’Orge.

hoofdreeks. Zolang het verhaal maar 
goed was en lezers iets nieuws ontdek-
ten over het personage. Al met al is XIII 
Mystery redelijk geslaagd.”

Hoe ziet u de nieuwe generatie 
scenaristen?
VAN HAMME: “In België zijn er te weinig 
jonge goede scenaristen. Jean Dufaux 
en Stephen Desberg gaan al lang mee. 
Yves Sente is weg bij Thorgal en heeft 
alleen nog XIII. Denis Lapière is 
er ook nog. Kijk maar naar XIII 
Mystery, alleen Alcante en ik 
komen uit België.” 

En Xavier Dorison?
VAN HAMME: “Dat is 
een Fransman. Hij 
heeft wel talent, 
maar ik vind zijn 
stijl meer literair 
dan de mijne. Maar 
nogmaals: hij doet 
het wel goed. Over het 
talent in België maak ik 
me wel zorgen, een goede 

generatie nieuwe scenaristen zie ik 
nog niet.”

Hoe was het om met tekenaars als 
William Vance, Grzegorz Rosinski 
en Philippe Francq te werken?
VAN HAMME: “Ze waren allemaal goed, 
maar ook apart. Met Rosinski werken 
was heel makkelijk, hij is een genie, 
maar hij las de verhaallijnen niet goed, 
dat deed zijn vrouw. Hij begon meteen 

prachtige tekeningen te maken, maar 
lette niet op details. Soms gaf ik een 
personage bewust rode kleding en een 
paar pagina’s later maakte hij er groen 
van. Op dat soort dingen moest ik hem 
vaak wijzen. Hem interesseerde alleen 
het tekenen en schilderen, de verhaallij-
nen moest ik altijd bewaken.
Met Francq had ik een werkrelatie. Toen 
we begonnen, was hij nog vrij jong.
Vance had een enorme hoeveelheid 

documentatiemateriaal over met 
name legerspullen. Verder kon hij 
geen normale en lelijke vrouwen 
tekenen. Als ik hem vroeg een stan-
daardscène met normale mensen te 
tekenen, kwam er weer een knappe 
blondine op papier. Verder had hij een 
voorkeur voor scènes in de regen. Als 
ik vermeldde dat de lucht helder was, 
kreeg ik een uitwerking in de regen 
met daarbij de tekst ‘op een heldere 
dag’. Maar verder was het een goede 
man om mee samen te werken.
Bij tekenaars moet je ook letten op 
wat ze niet kunnen. Sommige kunnen 
geen paarden of auto’s tekenen. Wist je 
trouwens dat bijna alle tekenaars geen 
baby’s kunnen tekenen die er correct 
uitzien? Kijk maar naar schilderijen uit 
bijvoorbeeld de renaissance. Een baby 
is vaak niet het meest geslaagde on-
derdeel van het geheel.

Laatste vraag alweer, wat was het 
moment waarop u wist dat de echte 
naam van XIII Jason MacLane zou zijn?
VAN HAMME: “Dat wist ik al vrij snel. 
Wist je dat mijn opa en vader op de 
13de zijn geboren? Ik was ook bijna op 
de 13de geboren. Daarom had ik ook 
het idee met een cijfer 13.” 

Bedankt voor uw tijd en het in-
terview.

VAN HAMME: “Het was me een ge-
noegen.”


