
Van Hammes verbeeldingsvermo-
gen, zijn gevoel voor verhaal-
opbouw en de overige
kwaliteiten van de tot
‘verhaaltjesverteller’
bekeerde handelsinge-
nieur. Greg had hem
als voormalig hoofd-
redacteur al een kans
gegeven om in het
weekblad KUIFJE het
door Dany (een
poulain van Greg)
getekende AVON-
TUUR ZONDER

HELDEN te pu-
bliceren. De
albumuitgave
kende een gro-
ter succes dan
de uitgever ver-
wachtte. Met
alle herdrukken
gaat het om on-
dertussen meer
dan honderddui-
zend verkochte
exemplaren.
Greg koppelde
hem ook aan André
Chéret voor de komische
reeks DOMINO, over een

XIII
Dertien namen, identiteit onbekend
De marketingafdeling van Dargaud stelt XIII steevast voor als
een cultreeks. Nochtans kent de actiethriller allesbehalve een
cultaanhang. Met een publiek van honderdduizenden lezers is
het een van de bekendste en meest gelezen, moderne
stripreeksen. Voor de formule beroepen tekenaar William
Vance en scenarist Jean Van Hamme zich op oerdegelijke,
klassieke elementen.
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Begin jaren 1980. Greg, een van
de bekendste en meest
vooraanstaande scenaristen

verhuist van Frankrijk naar de
Verenigde Staten. Op vraag van
Georges Dargaud zwaait hij er de
plak over een kantoor in New York
om de Amerikanen te laten kennis-
maken met Europese strips. Hij
spendeerde veel tijd aan het
opstellen van contracten in het
Engels en had het te druk om nog
scenario’s te schrijven voor zijn
lopende reeksen waaronder BRUNO

BRAZIL waarvan een twaalfde verhaal
werd verwacht. Hij schreef de reeks
al vijftien jaar, aanvankelijk onder
het pseudoniem Louis Albert. Niet
alleen de lezers van het weekblad
KUIFJE wachtten op een nieuw
avontuur, ook — en vooral —
tekenaar William Vance verwachtte
nieuwmateriaal. De lezers van KUIFJE

kenden hem dankzij de reeksen
HOWARD FLYNN, RINGO, BOB MORANE

enBRUCE J. HAWKER.

DANKZIJ GREG
Teneinde Vance te behoeden voor
technische werkloosheid stelde Greg
aan Jean Van Hamme voor om de
opvolging te verzekeren. Greg kende



zeventiende-eeuwse geheim agent
die telkens weer faalt in zijn missies.
DOMINO maakte Van Hamme duide-
lijk dat hij niet in de wieg was gelegd
om komische verhalen te schrijven.

JASON BOURNE
Het kwam tot een ontmoeting tus-
sen Vance en Van Hamme. De basis
voor een lange vriendschap was al
meteen gelegd. In grote lijnen leg-
den ze het volgende
avontuur van BRUNO

BRAZIL vast, maar het
duurde toch nog een
tijd tot het concreet
werd. Niet alleen
omdat het contact
tussen de naar Spanje
verhuisde Vance en
de in België wonende
Van Hamme slechts
sporadisch gebeurde,
maar ook omdat er
problemen waren
met het contract over
de auteursrechten die
maar niet opgelost
raakten. Bovendien leverde een met
werk overladen Greg geen geschre-
ven akkoord van wat hij al monde-
ling had toegekend. Koos hij eieren
voor zijn geld?
Op een ochtend in 1978 belde Van
Hamme naar zijn nieuwe vriend
Vancemet het voorstel BRUNO BRAZIL

te laten vallen. Diens wereldje was al
in het lang en het breed verkend.
Tijd voor een gloednieuwe reeks.
Van Hamme vertelde over een idee
dat al geruime tijd in zijn schuif lag
sinds hij de roman THE BOURNE IDEN-
TITY (uit 1980) van Robert Ludlum in

het Engels had gelezen. De Ameri-
kaanse schrijver werd beschouwd als
een meester in het spionagegenre,
maar Van Hamme vond het begin te
klassiek (“een zoveelste verhaal over
iemandmet geheugenverlies”) en de
uitwerking ontgoochelend. Van
Hamme borduurde verder op het ge-
geven van een man die aanspoelt
aan land en zijn geheugen kwijt is.
De man zonder identiteit gaat ver-

volgens op zoek naar
zijn verleden terwijl
hij verrassende zaken
over zichzelf ontdekt.
In enkeleminuten gaf
hij Vance een idee
van de vele wendin-
gen die hij al had
bedacht. Vance rea-
geerde dolenthou-
siast en gaf hem
groen licht. Hij
maakte prompt en-
kele schetsen van
het personage dat de
nieuwe held zou
moeten worden.

Zijn gezicht had dezelfde trekken als
Bruno Brazil en Bob Morane, twee
andere actiehelden van Vance, maar
in feite lijken al zijn figuren op el-
kaar.

COBRA
Enkele dagen later kwamhet project
op het bureau van Guy Leblanc
terecht. Guy was zijn vader Ray-
mond opgevolgd aan het hoofd van
het weekblad KUIFJE. Hij vond het
niet geschikt voor het algemeen pu-
bliek van KUIFJE, maar wel voor het
nieuw op te richtenmagazine COBRA

dat bestemd was voor een volwasse-
ner publiek. De verschijningsdatum
van het eerste nummer lag nog niet
vast, maar het was voor binnenkort.
Uiteindelijk werd COBRA als een
economisch risico geklasseerd door
de financiële dienst van uitgeverij
Le Lombard. De verkoop van jeugd-
bladen was al in vrije val en de hoge
investering voor de lancering van
een nieuw blad was niet verant-
woord. COBRA werd geannuleerd nog
voor het bestond. XIII was een kind
van de rekening. Vance en Van
Hamme waren woedend. Er ging
véél tijd verloren, maar ze recupe-
reerden hun dossier en gingen het
enkele honderdmeter verder presen-
teren in de kantoren van de Belgi-
sche poot van de Franse uitgeverij
Dargaud. Ze werden er met open
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Een man spoelt aan op de rotsen aan de kust.
Zo begint de reeks en het grote mysterie want wie is hij? Dat is de hamvraag die hij ook aan Felicity Brown stelt

in het vervolg van de reeks. (uit XIII 1: ZWARTE VRIJDAG en XIII 2: WAAR DE INDIAAN GAAT)

Op de vraag welke vier platen Jean Van Hamme uit zijn
œuvre naar een verlaten eiland zou meenemen, viel de keuze
ook op onderstaande plaat uit XIII 3: ALLE TRANEN VAN DE HEL.
Van Hamme roemde Vance’ decoupage, de virtuositeit, de
opbouw van angst van prent tot prent, de opgeroepen
claustrofobie.De eerste kennismaking met het publiek gebeurde in

ROBBEDOES nummer 2408 uit 1984.



armen ontvangen. Ze tekenden er
een contract voor een eerste afleve-
ring met de titel ZWARTE VRIJDAG.
Vance realiseerde de eerste platen in
een heel kort tijdsbestek om ze te
kunnen tonen aan de hoofdredac-
teur van het weekblad ROBBEDOES.
Alsnog groen licht, nu voor een
voorpublicatie in ROBBEDOES.

BEVLOGEN START
Op 7 juni 1984 werd de lancering
van XIII aangekondigd op de cover
van ROBBEDOES nummer 2408. De
jonge lezers zagen op de eerste pla-
ten een afgelegen strand met rotsen
waartussen een man ligt. Hij heeft
een tatoeagemet het Romeinse cijfer
XIII op het sleutelbeen. Beetje bij
beetje creëerden de tekenaar en de
scenarist een wereld rond het perso-
nage. In zijn entourage figureert De
Mangoest, de baas van een organisa-
tie van huurmoordenaars. Zulke
mannen hebben het op XIII gemunt
terwijl de door geheugenverlies ge-
plaagdeman beschuldigd wordt van
een moordaanslag op de president
van een land dat dan nog niet bij
naam wordt genoemd, maar dat
overduidelijk de Verenigde Staten is.
Het eerste album verschijnt in okto-
ber 1984. Er raakten 18.298 exem-
plaren van verkocht in het Frans en
ook opmerkelijk veel in het Neder-
lands: maar liefst 15.200 albums.
Een bemoedigende start, voldoende
om ermee door te gaan. In 1985 be-
reikte het eveneens in ROBBEDOES

voorgepubliceerde vervolg WAAR DE

INDIAAN GAAT dankzij een goede
mond-tot-mondreclame al
dubbel zoveel albumkopers.
ALLE TRANEN VAN DE HEL (deel 3)
deed het nog beter. SPADS (deel 4)
kende een oplage van zestigduizend
exemplaren. De vorige delen profi-
teerden mee van het effect zodat er
herdrukken kwamen waardoor le-
zers die het begin hadden gemist nu-
kunnen inhaken. XIII was hard op
weg om verslavingsverschijnselen in
de hand te werken. Een keer je in het
mysterie duikt, is het moeilijk er
weer uit te geraken.

WERKETHIEK
Door het onverhoopte succes waren
de auteurs voortaan verplicht om tot
het uiterste te gaan. Die werkethiek
veranderde sindsdien niet meer. De
ene climax volgde op de andere. “Je
moet aan die touwtjes trekken waar
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De zoektocht naar de waarheid is geen eenmansmissie voor
XIII. Hij deelt snel de hoofdrol met Jones, de rechterhand van
generaal Carrington. Ze is gespecialiseerd in close combat, ze
heeft het brevet van jachtpiloot en ze lijkt sterk op Whitney
Houston. We leren haar kennen als luitenant, later krijgt ze
een promotie tot majoor en vervolgens kolonel.
(uit XIII 12: HET VONNIS)

de lezers zich niet aan verwachten”,
gaf Van Hamme op als argument
voor het groeiende succes.
Zijn manier van werken bestond
erin om zijn complete scenario voor
te leggen aan zijn vrouw, zijn eerste
publiek, die hem opmerkingen gaf
waar hij al dan niet rekening mee
hield. Hij stuurde vervolgens de uit-
getikte vellen met enkel de dialogen
en een beschrijving van de situatie
naar Vance. De tekenaar had een
grote vrijheid om dit alles in beelden
te vertalen. Vance’ echtgenote Petra
stond in voor de inkleuring. Voor de
cover nam Vance alleen de hon-
neurs van de inkleuring waar want
die realiseerde hij in olieverf.

William Vance voelt zich het best in zijn schik als er water aan te pas
komt. Op zee of in de regen of allebei. Ook in XIII moet de held de
weerelementen trotseren. (uit XIII 11: DRIE ZILVEREN HORLOGES)

Af en toe is het nodig om de plot te herhalen en dat gebeurt
hierboven door Jessica Martin, de secretaresse van NSA-direc-
teur Frank Giordino. Ze ontpopt zich tot huurmoordenares. Ook
zij valt uiteindelijk voor XIII. Meneer was Jessies eerste seksuele
ervaring met een man. Ze is lesbisch en heeft een relatie met
Irina, een Russische ex-agent en huurmoordenares in dienst van
De Mangoest. (uit XIII 15: STAATSGEVAARLIJK!)

Verrassing! In 2007
verschijnen tegelijk twee
albums die samen de eer-
ste cyclus door William
Vance en Jean Van Hamme
afronden. Deel 18 is welis-
waar getekend door
BLUEBERRY-tekenaar Jean
Giraud die voor Vance ooit
twee albums van de spin-
off MARSHALL BLUEBERRY
schreef. Als wederdienst
tekende hij dit album over
de jonge IRA-terrorist Kelly
Brian. Hij vertelt zijn ge-
schiedenis aan een gedwee
luisterende Jason Mac
Lane. Zij zitten in de ber-
gen voor een trip waarvan
er slechts één levend zal
terugkomen.
(uit XIII 18: DE IERSE VERSIE)



Jigounov werd een waardig opvolger
gevonden. Hun cyclus eindigt in
2015. Aan een daaropvolgende cy-
clus wordt al gedacht. Ondertussen
breidt de spin-offreeks XIII MYSTERY

verder uit. Elk van die afgeronde ver-
halen over nevenpersonages uit de

hoofdreeks voe-
gen iets toe aan de
hoofdreeks, soms
tot grote verba-
zing van Jean Van
Hamme zelf die de
serie superviseert
en er het laatste
album voor
schreef. Of hoe
zijn formule tegen
hem wordt ge-
bruikt!

Sinds 2011 snijden Iouri Jigounov en Yves Sente een nieuw
hoofdstuk aan in de saga rond XIII. Hij mag dan wel zijn
identiteit gevonden hebben, zijn geheugen blijft een gat.

uitgeverij Dargaud rinkelde de jack-
pot oorverdovend. Het Giraud-
album kende een oplage van
515.000 exemplaren. Het Vance-
album ging daar iets over met
535.000 albums.
In dat laatste verhaal antwoordde
Van Hamme op de pertinentste vra-
gen omtrent XIII. Het waren vragen
die al sinds het eerste deel meegin-
gen, meer dan vierentwintig jaar ge-
leden. Te lang volgens recensenten
en (ongeduldige) lezers, maar uitein-
delijk kregen Vance en Van Hamme
het laatste woord. De bedenker van
de reeks gaf toe dat hij tot op het
laatste moment heeft getwijfeld om
te kiezen wie XIII nu werkelijk is. Al
goed dat er uit de dertien mogelijk-
heden Alan Smith, Jack Shelton,
Steve Rowland, Ross Tanner, Jed
Olsen, Jason Fly, John Fleming,
Jason Mac Lane, HughMitchel, Karl
Meredith, Kelly Brian alias El Casca-
dor, Jason Mull-
way en Reginald
Wesson al enkele
warengereduceerd.

VERVOLGRECHT
XIII had dan wel
zijn identiteit her-
wonnen, maar dat
gat in zijn geheu-
gen bleef gapen.
Van Hamme had
geen zin meer om
de reeks verder te
schrijven. Voor
hem was het afgelopen, maar nog
niet voor Vance die ermee door
wilde gaan. Dat recht had hij ook
verworven. Hij kon een beroep doen
op een nieuwe scenarist: Yves Sente,
die toen al twee andere grote klas-
sieke reeksenmet succes had overge-
nomen: BLAKE EN MORTIMER en
THORGAL. Maar door gezondheids-
problemen en zijn reeds vergevor-
derde leeftijd moest de tekenaar
uiteindelijk afhaken. In de
persoon van ALFA-tekenaar Iouri

1: ZWARTE VRIJDAG
Nr. 3 BelgenTop 100
Nr. 6 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 5 in 2012)
2: WAAR DE INDIAAN GAAT
Nr. 83 BelgenTop 100
Nr. 214 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 119 in 2012)
3: ALLE TRANEN VAN DE HEL
Nr. 20 BelgenTop 100
Nr. 42 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 64 in 2012)
4: SPADS
Nr. 365 De Grenzeloze Top 500 (2012)
6: HET DOSSIER JASON FLY
Nr. 309 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 309 in 2012)
8: DERTIEN CONTRA EEN
Nr. 489 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 482 in 2012)
14: STAATSGEVAARLIJK!
Nr. 1 Top 20 van 2000
18: DE IERSE VERSIE
Nr. 8 Top 20 van 2007
Nr. 386 De Grenzeloze Top 500
21: HET LOKAAS
Nr. 15 Top 20 van 2012
23: DE BOODSCHAP VAN DE MARTELAAR

Nr. 18 Top 20 van 2014
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TOPNOTERINGEN
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BRUNO BRAZIL: Recht-
streekse voorloper van XIII. Dat

Bruno en XIII op elkaar lijken, is
geen toeval • ALFA: Hypermoderne

spionagethriller over CIA-agent Dwight
Tyler, codenaam Alfa. Actie, huurmoor-
denaressen, dubbelspel. In seizoen 2

wordt Dwight van verraad be-
schuldigd • GIL ST-ANDRÉ: Gils
zoektocht naar z’n vermiste vrouw
brengt hem in een rollercoaster
van spannende gebeurtenissen.

Behalve de hoofdreeks is ook de spin-off XIII MYSTERY een editoriaal succes. Elk album over telkens een ander nevenpersonage uit XIII is een afgerond verhaal door telkens weer andere auteurs. Supervisor
Jean Van Hamme stelde als voorwaarde dat de samengestelde auteursduo’s nooit eerder met elkaar hadden samengewerkt. Tot nu toe verschenen DE MANGOEST (Ralph Meyer + Xavier Dorison), IRINA (Phi-
lippe Berthet + Eric Corbeyran), LITTLE JONES (Eric Henninot + Yann), KOLONEL AMOS (François Boucq + Didier Alcante), STEVE ROWLAND (Richard Guérineau + Fabien Nury), BILLY STOCKTON (Steve Cuzor + Laurent-
Frédéric Bollée), BETTY BARNOWSKY (Sylvain Vallée + Joël Callède), MARTHA SHOEBRIDGE (Colin Wilson + Frank Giroud). Nog te verwachten zijn albums over Felicity Brown (Christian Rossi + Matz), Calvin Wax
(Corentin Rouge + Fred Duval), Jonathan Fly (Olivier TaDuc + Luc Brunschwig), Alan Smith (Philippe Buchet + Daniel Pecqueur) en tot slot Judith Warner en Jessica (Olivier Grenson + Jean Van Hamme).

In 2007-2008 regisseerde Duane Clark de Frans-Canadese
minireeks XIII: THE CONSPIRACy met Stephen Dorff als XIII en
Lucinda Davis als majoor Jones. De twee afleveringen gingen
vooraf aan XIII: THE SERIES waarvan twee seizoenen van samen
26 afleveringen liepen in 2011 en 2012. In deze tv-reeks namen
Stuart Townsend en Aisha Tyler de hoofdrollen voor hun
rekening.

JACKPOT
In 1990 was XIII niet langer terug te
vinden in ROBBEDOES, maar wel in
KUIFJE. Voortaan verschenen de
nieuwste avonturen in dat weekblad
in première. Elke albumrelease was
een evenement. Voor de eerste keer
in de stripgeschiedenis werd er een
budget vrijgemaakt voor een recla-
mespotje van acht seconden dat in
bioscoopzalen te zien was.
De triomf van XIII duurde tot de
delen 18, DE IERSE VERSIE (voor de
verandering getekend door gastteke-
naar Jean Giraud), en 19, DE LAATSTE
RONDE, die simultaan verschenen. Bij


