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Het leek erop dat de Killer van 
de aardbol was verdwenen. En 
vandaag na zes jaar is hij terug. 
Hebt u hem gemist? 
JACAMON: “Ja! (denkt na) Eigenlijk, 
wel ja. Matz en ik waren hem op het 
eind wat beu, maar na enkele jaren 
begon het weer te kriebelen. Het was 
echt leuk om hem weer te mogen te-
kenen.” 

Ik kan me wel voorstellen dat het 
niet gemakkelijk is om jaren aan 
een stuk een dergelijke klootzak te 
tekenen. 
JACAMON: (lacht) “Net daarom hadden 
we beiden een lange pauze nodig. Hij 
kruipt onder je vel.”

Waren jullie hem allebei wat moe? 
JACAMON: “Vooral Matz moest hem 
even uit zijn hoofd hebben. Maar nu 
waait er verhaaltechnisch opnieuw 
een frisse wind door de reeks. En dat 
is supertof! Ikzelf had hem heel snel 
weer in de vingers. De doorstart gaf 
me bovendien de kans om mijn ma-
nier van werken wat te veranderen. Ik 
ben weer op papier beginnen te teke-
nen. Bovendien kleur ik nu die origine-
le platen ook direct in.” 

Wow. Persoonlijk ben ik daar heel 
blij mee. Ik ben niet zo’n fan van 
Photoshop. 
JACAMON: (lacht) “Zo zijn er meer. Ik 

gebruik nog steeds Photoshop om 
mijn storyboard op te maken. Dat is 
gewoon superpraktisch. Je kan er 
heel snel en eenvoudig verschillende 
kaderindelingen uitproberen, in- en 
uitzoomen,... Tekeningen uitgommen 
heeft zijn charmes, maar efficiënt is 
het zeker niet. Eenmaal de indeling 
vaststaat, maak ik meer uitgebreide 
schetsen. Daarna teken ik alles uit op 
papier en begin ik met het inkten. Ja, 
ook dat doe ik nu weer manueel.” 

Miste u het papiergevoel? 
JACAMON: “Dat is nu weer een brug 
te ver. Ik wou het opnieuw spannend 
maken voor mezelf. Papier tolereert 
nauwelijks fouten. In het begin heb ik 
echt gesukkeld. Vijftien jaar puur digi-
taal werken, wis je niet in een hand-
omdraai uit. Het tekenen zelf was nog 
goed te doen, maar het rechtstreeks 
inkleuren was iets anders. Oelala... 
dat was niet evident. Bovendien ge-
bruikte ik dan nog acrylverf wat een 
specifieke techniek vereist. Maar uit-
eindelijk is het me wel gelukt.” 

Uw specialiteit is dan nog eens 
het spelen met zonnestralen en 
het bijhorende schaduwspel in 
een tropisch oerwoud. Het kan 
makkelijker. 
JACAMON: (lacht) “Ik heb mezelf in-
derdaad iets aangedaan. Ik hou echt 
van clair-obscurtekeningen en die zo 

Trots en wat onwennig 
geeft Luc Jacamon een 
zoveelste tv-interview 
voor de metershoge De 
Killer-banner op de stand 
van uitgeverij Casterman 
op de Brusselse Foire 
du Livre. Een paar 
meter verder wachten 
tientallen fans tot hun 
grote held de scrupuleuze 
huurmoordenaar zal 
schetsen in hun albums. 
Pas over twee uur gaat 
de signeersessie starten. 
Jacamon monstert de 
lange rij, knikt beleefd 
en tuurt even boven de 
hoofden uit. Dit gedoe 
is volledig buiten zijn 
comfortzone. Wat later 
nemen we de Fransman 
mee naar de catacomben 
van het beursgebouw. 
Onderweg vertrouwt hij 
ons toe dat hij superblij 
is met het nieuwe album, overweldigd door de fijne 
feedback, maar tevens nerveus om straks te tekenen 
voor het publiek. Wat later nestelen we ons in een hoekje 
van een verborgen bar. Daar, in het schemerduister, 
ontdooit de man die een van de grootste smeerlappen 
van de stripgeschiedenis tekent, de Killer.  
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inkleuren is inderdaad niet eenvou-
dig. Ik ben ook geen rabiate purist 
geworden. Als ik na het afwerken van 
een plaat niet helemaal tevreden was, 
heb ik die alsnog ingescand en er di-
gitaal enkele retouches op uitgevoerd. 
Het feit dat ik een digitaal vangnet 
had, heeft me enerzijds gerustgesteld, 
maar anderzijds ook bevrijd. Stilaan 
durf je ook meer.” 

Uw lijnvoering is nu ook een heel 
stuk fijner en subtieler. 
JACAMON: “Inderdaad. Het komt mijn 
tekeningen ten goede. Mijn stijl is 
zo een stuk realistischer geworden, 
en dat heeft de reeks ook nodig. Die 
verdraagt geen karikatuur. De manier 
waarop ik de Killer zelf teken, is niet 
veranderd. Hij is en blijft wie hij is. 
Onveranderd en solide. En dat past 
ook bij zijn karakter.”

De Killer blijft voor mij een enigma. 
Jullie hebben hem ook nooit een 
naam gegeven. Ooit liep hij zijn 
zus — of daar gaan we toch vanuit 
— tegen het lijf en zij noemde hem 
Christian. Als jullie het over de 
killer hebben, noemen jullie hem 
dan Christian? 
JACAMON: “Nee. We noemen hem 
consequent ‘de Killer’. Ik voel me er 
altijd ongemakkelijk bij als hij weer 
eens een valse naam gebruikt. Of het 
nu Denis, Carlos of Frank is, voor mij 

heet hij ‘de Killer’. En dat zal zo snel 
niet veranderen. Meer nog, we tutoye-
ren hem zelfs niet. Misschien dat Matz 
dat wel doet als hij in dialoog gaat met 
zijn personage, maar ik blijf hem be-
naderen met de nodige afstand. Hij is 
en blijft een killer.” (lacht)

Is het niet moeilijk om een 
empathische band te krijgen met 
iemand die geen naam heeft? Elke 
mens, zelfs elk huisdier, heeft een 
naam. 
JACAMON: “Dat klopt. Maar de echte 
vraag die je moet stellen, is of dat je 
wel een band wil hebben met een kil-
ler? Moet je je wel kunnen identifice-
ren met hem? Ik weet het niet.” 

Ook zijn vrouw heeft geen naam in 
de reeks. 
JACAMON: “Inderdaad. We maken het 
jullie en ons niet gemakkelijk. Matz 
vindt het altijd moeilijk om een per-
sonage een voornaam te geven, en ik 
volg hem hierin. Een voornaam kleurt 
een personage veel te veel.” 

Zijn vrouw lijkt me nog harder te 
zijn dan de Killer zelf. Ze stelt geen 
vragen, ze dumpt hem en moorden 
laten haar onbewogen. Hebt u die 
keiharde tante erbij gezet om de 
Killer wat te vermenselijken? 
JACAMON: “ Oelala. Die vraag moet je 
aan Matz stellen. Vind je haar zo hard?

Ja. Ze is bloedmooi, maar geen 
katje om zonder handschoenen aan 
te pakken. 
JACAMON: “Ik vind ze net opvallend volg-
zaam. Ze stelt zich gewoon geen vragen 
en houdt zich op de achtergrond.” 

Is ze dan een opportuniste? 
JACAMON: “Ik denk dat Matz initieel 
gewoon geen karakters wou hebben 
die het verhaal kaapten.” 

Hmm, na enkele verhalen kreeg 
de Killer wel enkele actieve 

medespelers rond zich heen 
zoals ex-CIA-agent Haywood en 
drugsbaron Mariano. 
JACAMON: “Klopt. De Killer leefde lang 
als een cerebrale kluizenaar, maar uit-
eindelijk moet je dit doorbreken. Het 
is voor hem en de lezer net confronte-
rend om hem te laten zien in een iet-
wat normalere wereld. Alhoewel... ie-
dereen met wie de Killer contact heeft, 
verdwijnt vroeg of laat.” 

Vindt u dit jammer?
JACAMON: “Soms. Het was voor mij 

Een vrouw herkent de killer op straat en 
noemt hem Christian. Ze beweert zijn zus te 
zijn. Uit De Killer 10: Hart voor Het WerK.

Family man de Killer. Uit  De Killer 6: MoDus vivenDi.
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een schok toen ik het scenario las 
waarin Mariano het leven liet. Dat had 
ik echt niet verwacht.”

Soms doven verhaallijnen gewoon 
uit. Zo is er nauwelijks iets gebeurd 
rond de zus van de Killer. 
JACAMON: “Dat klopt. Matz wou geen 
huis-, tuin- en keukenpsycholoog 
spelen. Hij is immers geen psycho-
analist. Bovendien heeft de reeks er 
geen enkele baat bij als we het verle-
den van de Killer zouden uitdiepen en 
verklaren. De Killer moet een raadsel 
blijven.”

Ook de verhaallijn met ex-flik 
François werd abrupt doorgeknipt. 
Ik verwachtte nog een grote 
afrekening met criminelen, ex-
collega’s,... en toch minimaal één 
gigantische ontploffing. 
JACAMON: (lacht) 

Komt hij nog terug in beeld? Het 
zou kunnen nu de Killer weer in 
Frankrijk woont.
JACAMON: “Geen idee. Ook dat zou je 
aan Matz moeten vragen. Jammer, dat 
hij niet mee is. Het is altijd interessant 
om samen een interview te doen.” 

De nieuwe cyclus situeert zich weer 
in Frankrijk. Riskeert u daarmee 
niet een van de sterktes van de 
reeks te verliezen? Ik associeer uw 
reeks altijd met exotische plaatsen 
zoals Buenos Aires, Havana, Miami, 
Martinique,... 
JACAMON: “Misschien komt dit nog te-
rug, maar nu toch niet. We hebben doel-
bewust de knop omgedraaid en de actie 
verplaatst naar zijn geboorteland.”
 
Maar om dan de troosteloosheid 
van het Normadische Le Havre te 
kiezen? 

JACAMON: (lacht) “Dat past perfect bij 
de sfeer van een goede polar.”

Maar in Toulouse of Marseille 
schijnt de zon! 
JACAMON: (bulderlacht) “Maar die zon 
linkt ons weer te veel met Centraal- 
en Zuid-Amerika. We wilden volledig 
van nul herbeginnen. Op elk niveau. 
Zo koos ik voor een andere tekenstijl, 
grimmige decors en een duistere in-
kleuring. Ook de Killer zelf moet zich 
aanpassen. Hij is nu ingelijfd door de 
Franse geheime dienst en werkt un-
dercover in een Frans havenbedrijf. 

De reeks er 
geen enkele 
baat bij als we 
het verleden 
van de Killer 
zouden 
uitdiepen en 
verklaren. De 
Killer moet een 
raadsel blijven.
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Hierdoor is hij uiteindelijk een banale 
werknemer geworden. Geen kleine 
zelfstandige meer zoals in de eerste 
delen, of een James Bond van de 
Derde Wereld uit de latere cycli. Dit is 
echt een nieuw begin voor hem en ook 
voor ons. Zo vonden wij het belangrijk 
dat de lezers de oudere albums niet 
moesten herlezen om de draad weer 
op te pikken. Daarom werd de reeks-
naam ook gewijzigd naar De Killer 
- Staatszaken en herstarten we de 
nummering.” 

De grote lijn van Staatszaken 
heeft iets weg van de machtige 
netflixserie Marseille met Gérard 
Depardieu. Ook die reeks beweegt 
zich in burgemeesterskringen en 
worstelt met moorden en drugs. 
JACAMON: (droog) “Ach, dat zou kun-
nen, maar die serie ken ik helemaal 
niet. Ik kan daar dus niets over zeg-
gen.”

Ander onderwerp dan maar. Ik 
vind vooral uw onderwaterscènes 
geweldig getekend. Bent u een 
duiker? 
JACAMON: “Nee, helemaal niet, maar 
in duikscènes kan je mensen anders 
laten bewegen en heb je heel veel 
nieuwe grafische mogelijkheden. In 
het eerste album zit er een duikscène 
in waar ik echt trots op ben. De Killer 
vermoordde iemand onder water en 
ik heb me helemaal uitgeleefd in de 
luchtbellen die ontsnapten. Geef mij 
maar speciale decors waar ik me gra-
fisch helemaal kan in ontplooien.” 

Ik heb eigenlijk wat te doen met 
de Killer. Hij was ooit een echte 
James Bond en nu kwijnt hij weg 
op een bureautje in het mistige 
Le Havre. Het blijft een smeerlap, 
maar toch... 
JACAMON: “Boontje komt om zijn loon-
tje, zeker? (lacht) Ik vind dat die nieu-
we omgeving hem als gegoten zit. Het 

is iemand die anoniem moet opgaan 
in de massa. Hij is heel voorzichtig 
en heel discreet. Hij zoekt ook niet of 
nauwelijks contact met zijn collega’s 
tot hij beseft dat hij net daardoor weer 
opvalt. Opportunist als hij is, papt hij 
daarom aan met de HRM-directrice. 
Hierdoor heeft hij nu een “relatie” 
(Jacamon maakt het bekende aanha-
lingstekensymbool) die hem normaler 
doet lijken. Om zijn opvallend beroep 
te kunnen uitoefenen, moet hij net on-
opvallend zijn. Dat is de grote paradox 
van de Killer.”

Nochtans vind ik hem vandaag net 
heel hard opvallen. Quasi niemand 
draagt anno 2020 nog zo’n sportbril 
met spiegelglazen. 
JACAMON: “Is dat zo?” 

Als kind van een opticienfamilie 
vind ik dat toch. 
JACAMON: “Goh. Twintig jaar geleden 
hebben we zijn dresscode vastgelegd. 
Die bril hoorde er echt bij. De Killer 
kleedt zich altijd heel neutraal. Een 
spiegelbril maakt ook zijn ogen on-
doorzichtig. Het maakt hem anoniem 
waardoor hij opgaat in zijn decor. Het 
is gewoon zijn stijl.” 

Ik stelde me de vraag omdat ik 
dacht dat jullie het daar ook al 
over gehad hadden. Zo’n acht jaar 
geleden tekende u Mariano en de 

Om zijn 
opvallend 
beroep te 
kunnen 
uitoefenen, 
moet hij net 
onopvallend 
zijn. Dat is de 
grote paradox 
van de Killer.
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Killer eens terwijl ze zonnebrillen 
aan het passen waren aan een 
kraampje. 
JACAMON: “Juist, ja! Dat was gewoon 
toevallig.”

Je bent een geweldige inkleurder. 
Hebt u ooit andermans werk 
ingekleurd?
JACAMON: “Nee, ik heb daar echt geen 
tijd voor. Ik zou dat ook nooit doen, 
want ik wil me niet specialiseren in 
één onderdeel van het striptekenen. 
Ik hou te veel van het hele proces van 
A tot Z. Van storyboard over schetsen, 
tekenen en inkten tot het inkleuren. 
Elk onderdeel is al zo tijdsintensief dat 
ik elke afwisseling nodig heb.” 

Welke fase vindt u het leukste? 
JACAMON: “Ik hou heel erg veel van 
het storyboarden. Hierin kan je het 
verhaal opbouwen, ritme geven,... 
kortom vorm geven. Het tekenen in 
die fase is ook tof. Het zijn vlugge 
wat  zenuwachtige schetsen. Het is de 
kunst om die nervositeit over te bren-
gen in de definitieve tekeningen.” 

Weet u op dat moment al of 
u bepaalde tekeningen zal 
verknippen en opdelen in repen?
JACAMON: “Jawel. Dat breken is een 
beetje mijn handelsmerk geworden. 
Ik speel echt graag met kadreringen 
en het verknippen van mijn tekenin-

gen. Dat kan je niet in film, maar enkel 
in strips.”

De meeste albums beginnen ook 
met één grote prent.
JACAMON: “Knap gezien. Dat doe ik 
doelbewust. Door te beginnen met 
één prent op een volledige pagina, 
zuig je direct je lezer in het verhaal. 
De sfeer en locatie zijn onmiddellijk 
duidelijk.”

Het lijkt me geen sinecure om De 
Killer te tekenen. Het verhaal 
bulkt van de quasi filosofische 

overpeinzingen waar er geen 
enkele actie bij wordt verlangd. 
Bent u vrij om de tekeningen achter 
deze reflecties in te vullen?
JACAMON: “Matz stuurt me een basis-
opzet door tijdens die scènes. Die 
indeling is voor Matz een hulpmiddel 
om zijn teksten te schikken op een pa-
gina. Ik ben eigenlijk vrij om de kaders 
naar eigen goeddunken in te vullen. 
Ik zoek steeds naar tekeningen en in-
valshoeken die de teksten versterken. 
Soms is alles prima. Soms verander 
ik de kaderindeling en worden het 
zes prentjes in plaats van vier. Soms 
verander ik de decors. Ik heb bijvoor-
beeld gesuggereerd om Le Havre te 
kiezen als decor. Die stad intrigeert me 
en ligt niet zo ver van waar ik woon.” 

En ik u maar pushen richting 
Marseille... 
JACAMON: (grijnst) 

In uw andere reeks, De Orde, 
leefde u zich helemaal uit in de 
middeleeuwse gevechten wat 
prachtige pagina’s opleverde. 
JACAMON: “Dank u. De reeks ligt mo-
menteel stil tot na het nieuwe drie-
luik van De Killer. Misschien moeten 
we het concept eens herbekijken. 
Het originele boek is te dik om maar 
over vier strips te verdelen. Hierdoor 
vallen sommige hoofdstukken wat 
zwaar uit. Ook de titel La Religion 

Verknipte prenten. Uit De Killer 2: De valstriK.

Ik wil me niet 
specialiseren in 
één onderdeel 
van het 
striptekenen. Ik 
hou te veel van 
het hele proces 
van A tot Z. 
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(de bestseller van Tim Willocks heet 
ook The Religion) schrikt wat af. De 
Nederlandse titel De Orde vind ik in-
trigerender.” 

Even terug naar De Killer. 
In de laatste twee cycli had u 
opvallend veel ‘talking heads’-
scènes met economische dialogen. 
Je struikelde er over de mooie 
vrouwen en als er actie is, is die 
vaak over-the-top. Was het de 
bedoeling om een gitzwarte versie 
van Largo Winch te maken? 
JACAMON: “Nu u het zegt! De context 
gaat inderdaad die kant op. Onbewust 
wel. Je hebt wel een punt met uw tal-

king heads. De pagina’s waar mensen 
gewoon aan het praten zijn in een café 
of kantoor zijn niet de makkelijkste 
om te tekenen. Je moet die spannend 
houden. Ik zoek daarom continu naar 
nieuwe invalshoeken. Ik verander de 
kijkrichtingen, laat mijn camera over 
het blad zwenken,... Ja, dat zijn uit-
dagingen. Ik doe er alles aan om de 
monotonie van die scènes te door-
breken.”

Begint u met de tekeningen en 
plaatst u er nadien de teksten in? 
JACAMON: “Nee, ik zet meestal eerst de 
tekstblokken en vervolgens de tekst-
ballonnen vast. Daarna begin ik te te-

kenen. Maar er is geen vaste formule, 
het is vaak inspiratie van het moment. 
Maar als Matz me van die grote lappen 
tekst bezorgt, verknip ik die meestal 
in kleinere tekstblokken. Het is be-
langrijk dat er voldoende lucht in een 
pagina zit.”

In die grote tekstblokken laat 
Matz heel vaak een filosofische 
overpeinzing op ons los, in het genre 
van: moet je veel geld investeren 
om een paar mensen te redden die 
vastzitten in een half ondergelopen 
grot of kan je dat geld niet beter 
besteden om een veelvoud aan 
gewone pechvogels te redden?
JACAMON: (lacht) “Dat is typisch Matz.”

Een andere breinbreker was dat 
God ons niet zwaarder belast 
dan wij kunnen dragen. Is hij nu 
tolerant of een pestkop? (gelach) 
Die stukken zijn het peper en 
zout van het scenario, maar 
terzelfdertijd halen die dilemma’s 
me steeds volledig uit mijn 
leesconcentratie. Hoe krijgt u de 
lezer weer in het leesritme? 
JACAMON: “Dat is een moeilijke. Het is 
juist de bedoeling van de reeks om de 
lezer te laten stilstaan en hem te laten 
inleven in de gedachtegang van een 
huurmoordenaar... wat al een uitda-
ging op zich is. We willen immers niet 
dat men zijn handelingen goedkeurt. 

Onze lezers moeten niet akkoord gaan 
met hem. We bewandelen steeds de 
dunne lijn tussen goed en kwaad. Het 
is allemaal zo breekbaar.” 

Het eerste deel komt keihard 
binnen. Het is precies alsof Matz 
enkele diepte-interviews heeft 
gevoerd met een echte killer. Dit 
voelt zo echt aan. 
JACAMON: “Of... Misschien is Matz zelf 
wel een huurmoordenaar?” 

(lacht) 
JACAMON: “Je lacht, maar ik blijf 
steeds op mijn hoede. (grijnst) Even 
serieus, Matz is iemand die zich gewel-
dig goed documenteert. Hij kent ook 
heel veel mensen bij de politie waar-
door de strip aan realiteitszin wint. De 
vraag die je kan stellen is of men de 
schrijver kan vereenzelvigen met zijn 
schrijfsels. Ik denk van niet. Maar hij 
moet toch er toch wel enige affiniteit 
mee hebben.” (grijnst)

Ik heb zo de indruk dat u het 
achterste van uw tong niet laat 
zien. 
JACAMON: “Ik geef u gewoon maar 
tips, mocht u ooit Matz voor uw mi-
crofoon krijgen.” (lacht)

Kan men de tekenaar 
vereenzelvigen met zijn 
tekeningen?

In 2017 en 2018 verschenen de eerste twee delen van De orDe, een door Benjamin Legrand 
bewerkte stripadaptatie van de roman tHe religion door Tim Willocks. De niet zo goed lopende 
stripreeks ligt momenteel stil. De Killer gaat voor.

Het is de 
 bedoeling van 
de reeks om de 
lezer te  laten 
stilstaan en 
hem te laten 
inleven in de 
gedachtegang 
van een huur-
moordenaar... 
wat al een 
 uitdaging op 
zich is.
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JACAMON: “Ha! (denkt na) Jawel. De 
Killer heeft wel wat mee van mij: klei-
ne dingen, bewegingen en houdin-
gen.” 

Je ziet de Killer opvallend veel 
boeken van ondermeer Gabriel 
García Márquez en Mario Vargas 
Llosa lezen in de reeks. Hebt u die 
erin gesmokkeld?
JACAMON: “Neen dat is volledig de 
smaak van Matz. Het zijn boeken die 
hem inspiratie hebben gegeven of 
hem zijn bijgebleven.” 

In 2002 won De Killer de 
Grote Prijs St-Michel voor het 
beste stripalbum. De andere 
genomineerden waren toen 
Persepolis, Bouncer en Jacques 
Tardi’s De Stem van het Volk. Geen 
klein bier. Wist u toen al dat u een 
klassieker getekend had? 
JACAMON: “Helemaal niet. De Killer 
was mijn allereerste strip en Matz had 
ook nog maar net zijn eerste stappen 
in het wereldje gezet. Het was voor 
ons beiden dus nog wat zoeken. De 
strip was trouwens geen onmiddellijk 
succes. De uitgever had besloten om 
ons debuut uit te brengen in oktober 
en we werden bijna ondergesneeuwd 
door alle grote namen die toen gelost 
werden. Het was allesbehalve  evident, 
maar vooral dankzij de steun van 
de onafhankelijke winkeliers bleven 

we in de aandacht van hun klanten. 
De strip was eigenlijk een heel  trage 
groeier, maar uiteindelijk hebben we 
van de hele reeks nu toch al meer 
dan een half miljoen exemplaren ver-
kocht. Ik sta er nog steeds van versteld 
hoe bepalend die reeks geworden is in 
het genre.”

Ook bij onze lezers staat de reeks 
in de top-50 van beste stripreeksen 
ooit. Het feit dat uitgeverij 
Casterman op deze beursstand 
van De Killer haar paradepaardje 
maakt, zegt nu toch alles? 
JACAMON: “Ik ben hier absoluut blij 
mee. We zijn toch vijf à zes jaar totaal 
van de radar geweest. Het is opval-
lend hoeveel mensen op het vervolg 
wachten. Trouwens geweldig dat we 
ook in het Nederlandstalig taalgebied 
gewaardeerd worden.”

Al jaren lopen er geruchten dat de 
stripreeks verfilmd zou worden. 
Eerst leek het een filmproject 
rond topproducent en regisseur 
David Fincher (House of Cards, 
Mindhunter, The Social Network, 
Se7en, Fight Club,...) te gaan 
worden, maar nu zou Netflix de 
reeks maken. Hoe concreet is dit 
allemaal?
JACAMON: “Het dossier is bloedheet. 
Meer en meer zaken raken bevestigd. 
Maar ik blijf heel voorzichtig in mijn 

uitspraken, want het project zit al ja-
ren in de pijplijn. Maar de kans dat De 
Killer een serie wordt, is vandaag wel 
heel groot geworden.” 

Het wordt dus Netflix?
JACAMON: “Bij voorkeur wel, ja. Maar 
ik zeg er niets meer over.”

Prima, maar nog even kort. Hebt u 
de rechten op hele reeks verkocht, 
of alleen de eerste cyclus? Of alleen 
het basisidee?
JACAMON: “Ze hebben alles gekocht. 
Ze hebben het hele merk en opzet van 
De Killer gekocht. Naar verluidt gaan 
ze zich volledig focussen op de eerste 
cyclus, maar ik heb er geen flauw be-
nul van of ze trouw de verhaallijn zul-
len volgen. We hebben daar trouwens 
geen inzagerecht op.” 

Maakt u dat dan niet ongerust? 
JACAMON: “Als ik de namen hoor van 
de cameramannen en scenaristen die 
erbij betrokken worden, maak ik mij 
geen seconde ongerust. Integendeel. 
Het is voor ons absoluut geen pro-
bleem dat we er niet bij betrokken 
worden.” 

Het moeten dus wel echt grote 
kleppers zijn die met De Killer 
bezig zijn! 
JACAMON: “Inderdaad. Het zal goed 
worden, héél goed.”
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