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INTERVIEW PETER VAN DONGEN, TEUN BERSERIK EN YVES SENTE 
DOOR DAI HEINEN - FOTOS: RAYMOND LAGAE

“Er zullen altijd mensen zijn die 
teleurgesteld zijn omdat je iets aanraakt 
dat bijna heiligschennis is.”



2

Het nieuwe album is een direct 
vervolg op de klassieker van Edgar 
P. Jacobs, Het Geheim van de 
Zwaardvis. Brengt dat geen extra 
druk met zich mee? 
SENTE: “Het brengt altijd druk met zich 
mee omdat je werkt met iets dat voor 
veel lezers een klassieker is. Er zullen 
altijd mensen zijn die teleurgesteld 
zijn omdat je iets aanraakt dat bijna 
heiligschennis is, maar er zijn vooral 
heel veel lezers die tevreden zijn met 
de doorstart van Blake en Mortimer 
sinds het eerste album van Jean Van 
Hamme en Ted Benoit. Zij misten hun 
favoriete striphelden en verheugen 
zich nog steeds op een nieuw album. 
Als schrijver probeer je steeds  nieuwe 
gebeurtenissen te verzinnen die  direct 
of indirect verband houden met 
klassiekers als Het Mysterie van de  
Grote Piramide en Het Geheim van de 
Zwaardvis. Daardoor blijven de ver-
halen met elkaar verbonden.”

Als u een eigen serie opzet, kunt 
u met de personages elke kant op 
die u wilt. Met een serie als Blake 
en Mortimer is dat zeker niet het 
geval. U moet omgaan met de 
situatie zoals die al door Jacobs 
is gecreëerd. Vormt dat geen 
belemmering?
SENTE: “Natuurlijk, maar dat maakt 
het ook leuk. Toen ik een kind van tien 
jaar was, las ik alle albums van Blake 

en Mortimer. Ik was gefrustreerd toen 
ik ze uit had en ik niets meer had om 
te lezen. In mijn gedachten beleefden 
ze steeds nieuwe verhalen en dertig 
jaar later kreeg ik de kans om die uit 
te voeren.”

Peter, in een interview met een 
Nederlandse krant zei u dat Kuifje 
een jeugdheld is van u. Hoe zit het 
met Blake en Mortimer?
VAN DONGEN: “Ik was vroeger vooral 
geïnteresseerd in Kuifje en Suske 
en Wiske. Toen Blake en Mortimer 
midden jaren 1990 werd voortgezet, 
wekte het wel mijn interesse. Ik kende 
natuurlijk Het Mysterie van de  Grote 
Piramide van vroeger en de klare 
lijn-tekenstijl.” 

Is het de eerste keer dat u met Teun 
samenwerkt aan een album?
BERSERIK: “Begin jaren 1990 heb-
ben we samen een strip gemaakt 
genaamd Cat Banda op scenario 
van een vriend van Peter (Martijn 
Daalder, red.). Peter deed de lay-out 
en ik de definitieve tekeningen. De 
eerste twee verhalen zijn af, maar de 
derde staat al jarenlang op de plan-
ning om af te maken. De verhalen zijn 
ook nooit in album verschenen, maar 
alleen gepubliceerd in het inmiddels 
opgeheven stripblad SjoSji. Dankzij 
Maarten hebben wij elkaar ook leren 
kennen.” 

Als schrijver 
probeer je 
steeds  nieuwe 
gebeurtenissen 
te verzinnen 
die  direct 
of indirect 
verband 
houden met 
klassiekers als 
Het Mysterie 
van de Grote 
Piramide en 
Het Geheim 
van de 
Zwaardvis. 

— Yves Sente

Enkele uren voordat het nieuwe Blake en Mortimer-
album De Vallei der Onsterfelijken wordt 
gepresenteerd op de Boekenbeurs van Antwerpen 
hebben scenarist Yves Sente en de tekenaars Peter van 
Dongen en Teun Berserik tijd voor een interview.
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En hoe verliep de samenwerking 
voor dit album?
VAN DONGEN: “Ieder van ons heeft ze-
venentwintig bladzijden getekend. 
Het is aan de lezer om te ontdekken 
wie wat heeft getekend heeft.” 

Is dat niet moeilijk? De lezers 
mogen het verschil niet zijn.
VAN DONGEN: “We hebben een voor-
beeld hoe het moet worden. De teke-
ningen uit Het Mysterie vande  Grote 
Piramide vormen onze basis.”

Ieder mens heeft zijn eigen 
specialiteiten.
VAN DONGEN: “Ik vind het leuk om 
auto’s te tekenen, maar Teun kan dat 

ook. Hij is alleen veel beter in vliegtui-
gen. Die kosten mij veel tijd en moeite 
dus dat kunnen we wel verklappen: de 
vliegtuigen zijn van Teuns hand.”
BERSERIK: “Ik heb een technische ach-
tergrond, dus ik weet hoe dingen kun-
nen vliegen en hoe ik dat op papier 
moet zetten.”

Hier staat dat het coverontwerp 
van Philippe Ghielmetti is?
VAN DONGEN: “Hij heeft de belettering 
gedaan, dat noemen ze dan de lay-
out. Teun heeft de cover getekend.”
BERSERIK: “En mijn vrouw heeft hem 
ingekleurd.”

Wie deed de inkleuring?
VAN DONGEN: “Dat heb ik gedaan. 
Vroeger deed ik dat altijd met inkt 
maar dit keer met Photoshop. Anders 
red ik het niet qua tijd.” 

De Havik-tekenaar Patrice Pellerin 
besteedt veel tijd aan onderzoek 
naar historisch correcte details in 
zijn strips. Ook André Juillard staat 
daarom bekend. Hoe bereiden jullie 
je voor op bepaalde scènes?
VAN DONGEN: “Lang leve Google en het 
internet! Daar staat heel veel infor-
matie op over bijvoorbeeld het oude 
Hongkong waar dit verhaal zich deels 
afspeelt.”

Geen werkbezoek dus?

VAN DONGEN: “Als je nu naar Hongkong 
gaat, zie je bijna alleen maar wolken-
krabbers en weinig oude koloniale ge-
bouwen. Oude foto’s en afbeeldingen 
kan ik via internet zo vaak als ik wil 
raadplegen. Het was vroeger lastiger 
voor auteurs als Jacobs. Ze konden al-
leen naar de bibliotheek waar ze maar 
een paar boeken hadden.”

Toen ik het album als voorbereiding 
mocht lezen, vroeg ik me oprecht 
af waarom jullie niet eerder een 
Blake en Mortimer-album hebben 
getekend?
BERSERIK: “Ja, waarom eigenlijk niet?”
VAN DONGEN: “Wij waren relatief onbe-
kend voor Franse uitgevers.” 
BERSERIK: “In Nederland zijn we voor-
al bekend van illustraties. Omdat we 
overtuigd waren van ons eigen kun-
nen heb ik een brief in ons beste Frans 
geschreven naar uitgeverij Dargaud.”
VAN DONGEN: “We wisten dat uitgeve-
rij Dargaud op zoek was naar nieuwe 
tekenaars voor Blake en Mortimer. 
Theo van den Boogaard heeft mij 
eerder gevraagd, maar ik was toen 
met een ander project bezig. Theo 
heeft toen een proefpagina gemaakt, 
wat helaas op niets is uitgelopen. 
Toen hebben wij het samen gepro-
beerd en dat beviel de uitgeverij zo 
goed dat we twee proefpagina’s op 
verhaal van Yves mochten maken. En 
nu zitten we hier.”

Peter won vorig de Nederlandse 
Stripschappijs, maar jullie zijn 
relatief onbekend in Nederland en 
al zeker in België. Hoe kan dat?
VAN DONGEN: “Ik heb in mijn dertig-
jarige carrière vijf albums gemaakt, 
dan kent niet iedereen je, dat klopt.
En de albums die ik heb gemaakt zijn 
ook niet allemaal in kleur. Nu wordt 
Rampokan wel opnieuw uitgegeven in 
de collectie Vrije Vlucht.”

Daar zal met Blake en Mortimer 
verandering in komen. Jullie 
worden nog wereldberoemd.
VAN DONGEN: “Is dat zo? Verschijnen de 
albums ook in de Verenigde Staten?”
SENTE: “Niet in de Verenigde Staten, 
maar wel in Engeland.”
VAN DONGEN: “En in Azië?”
SENTE: “Normaal gesproken verschij-
nen de albums in tien à vijftien landen, 
vooral in Europa. Het kan zijn dat de 
Engelse uitgever een partij albums 
levert aan twee boekwinkels in de 
Verenigde Staten. Grote aantallen zul-
len het niet zijn, wellicht vijfduizend 
Engelse exemplaren bij de eerste druk.”
VAN DONGEN: “Dat is voor Nederlandse 
begrippen al veel. Daar ben je als teke-
naar al blij mee.”
SENTE: “De Franse oplage is vele ma-
len hoger, ongeveer vierhonderd-
twintigduizend exemplaren en de 
Nederlandstalige oplage zal ongeveer 
dertigduizend zijn.”

In Nederland 
zijn we vooral 
bekend van 
illustraties. 
Omdat we 
overtuigd 
waren van ons 
eigen kunnen 
heb ik een 
brief in ons 
beste Frans 
geschreven 
naar uitgeverij 
Dargaud.

— Teun Berserik

Cat Banda in SjoSji, de eerste samenwerking 
tussen Peter van Dongen en Teun Berserik.
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VAN DONGEN: “Blake en Mortimer is 
duidelijk van een ander niveau dan de 
gemiddelde Nederlands strip.
SENTE: “Als je alle vertalingen bij el-
kaar optelt, zullen het ongeveer vijf-
honderdduizend albums zijn bij de 
eerste druk.”

Het is alweer het achtste album 
van uw hand. Wordt het niet steeds 
lastiger om nieuwe verhalen te 
verzinnen en ideeën uit te werken 
na al die tijd?
SENTE: “Het is mijn werk. Soms brengt 
het problemen met zich mee, maar 
die oplossen is een uitdaging. Het 
blijft leuk om een probleem voor een 
personage te maken en dat op te los-
sen. Olrik is altijd de slechterik, dus 
daar moet je dan wel een passend ver-
haal voor maken.”

Waarom toch altijd Olrik? In uw 
eerste album, Het Voronov-
Complot, was er een andere 
tegenstander en ik vond het een 
van de beste verhalen.
SENTE: “Dat begint bij Jacobs zelf. Na 
S.O.S. Meteoren wou hij Olrik niet 
meer gebruiken. Het weekblad Kuifje 
kreeg toen veel brieven van lezers 
die wilden dat Olrik weer meedeed. 
Jacobs zelf was altijd bang om zijn 
 lezers te teleurstellen en paste zijn 
nieuwe verhalen altijd aan op basis 
van de kritiek die hij kreeg. Om niet 

weer een oorlogsverhaal te maken 
 zoals Het Geheim van de Zwaardvis 
besloot hij voor het Egyptische avon-
tuur van Het Mysterie van de  Grote 
Piramide te gaan. Ook daar was weer 
kritiek op. Te weinig actie en te veel 
cultuur. Toen koos hij weer voor een 
andere setting in Het Gele Teken 
en later kwamen de sciencefiction-
avonturen. Nu doen we er ons voor-
deel mee. De avonturen van Blake en 
Mortimer kunnen zich overal afspe-
len, want ze zijn er al eens geweest. 
Ik heb dus geen vaste omgeving waar 
ik me aan moet houden zoals bij een 
bepaalde Vikingstrip. (lacht) En er 
is sprake van twee helden. Meestal 
draait het meer om Mortimer, maar 

ik kan ook Blake gebruiken voor be-
paalde scènes. Dan krijg je toch meer 
variaties.” 

Waarom vaker Mortimer?
SENTE: “Ik denk dat Jacobs zelf ook 
een voorkeur voor Mortimer had om-
dat hij er snel achter kwam dat twee 
helden het wel lastig maakt. Het is 
erg moeilijk om een verhaal te maken 
waarin twee helden in perfecte balans 
meespelen qua verhaallijn en avon-
tuur.”

Welke is je favoriete verhaallijn?
SENTE: “Het verhaal dat nu loopt... en 
Het Mysterie van de  Grote Piramide.”
VAN DONGEN: “Dat geldt ook voor mij.”

SENTE: “Het Gele Teken maakte de 
meeste indruk op mij.”
BERSERIK: “Dat was donkerder.”

Laatste vraag aan Yves. Veel lezers 
zijn benieuwd naar de nieuwe Xlll. 
Kunt u ons al wat vertellen over het 
verhaal?
SENTE: “Over het verhaal kan ik nog 
weinig zeggen, wél dat het pas vol-
gend jaar zal verschijnen. De reden 
dat we een jaar overslaan, is dat er 
dit jaar al twee nieuwe Xlll Mystery’s 
verschijnen en het nieuwe dossier-
album van Jean Van Hamme. Als er 
dan ook nog een nieuw regulier al-
bum verschijnt, kan het voor lezers 
wat veel worden.”

Jacobs zelf was 
altijd bang om 
zijn lezers te 
teleurstellen 
en paste 
zijn nieuwe 
verhalen altijd 
aan op basis 
van de kritiek 
die hij kreeg.

— Yves Sente
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Diezelfde dag werd het album officieel voorgesteld op de Boekenbeurs 
met een live interview met de auteurs. Twee als Blake en Mortimer 
uitgedoste acteurs animeerden de presentatie. Achteraf vond een 
signeersessie plaats.
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Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2018

Blake en Mortimer naast Alexis Dragonetti, de CEO van Ballon Media, tevens de uitgever van Blake en MortiMer in het Nederlands.


