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peter
pan
Een bevlogen sprookjesversie
Om zijn miserabele bestaan te ontlopen, weigert de jonge Peter
nog te groeien. Zijn ontmoeting met het feetje Tinkelbel is het
begin van een wonderlijk, ongelofelijk en dramatisch avontuur.
Met zijn eigenzinnige visie op de mythe van PETER PAN maakte
Régis Loisel een onbetwistbaar meesterwerk.
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ie kent het verhaal van Peter
Pan niet, het jongetje dat
niet meer wil groeien? Het
personage komt voor het eerst voor
in 1902 in het boek THE LITTLE WHITE
BIRD voordat de auteur ervan, de
Schotse schrijver James Matthew
Barrie, er twee jaar later een theaterstuk uitpuurde: PETER PAN OR THE BOY
WHO WOULDN’T GROW UP. Uiteindelijk verwerkte Barrie zijn verhaal en
zijn theaterstuk in de roman PETER
AND WENDY (1911), snel omgedoopt
naar PETER PAN. Het behaalde een immens succes waarna het definitief
werd vereeuwigd door Walt Disney.
Wanneer de koning van de tekenfilm in 1953 de tekenfilm PETER PAN
uitbrengt, raakten de personages van
Barrie nu goed internationaal bekend.

EEN ONVERWACHTE VERSIE
Het was dan ook een grote verrassing wanneer in 1990 het eerste
deel van een nieuwe stripadaptatie
in de winkel lag, getekend door
Régis Loisel die tussen 1983 en 1987
met scenarist Serge Le Tendre het
opgemerkte OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL maakte. Het album LONDEN intrigeerde meer dan één lezer. Door
het immense succes van OP ZOEK
NAAR DE TIJDVOGEL werd verwacht
dat Loisel verder het ingeslagen pad
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van de heroïc fantasy
in zijn puurste
vorm zou bewandelen. Zijn
lezers en lezeressen kregen wat
anders.
De eerste platen
van het verhaal
zetten de toon.
Hoewel Loisel
trouw
bleef
aan het oorspronkelijke verhaal
van Barrie, voegde hij
er heel wat andere elementen aan toe. Een meer sombere
sfeer, schatplichtig aan het œuvre
van de Britse romanschrijver Charles Dickens, de schepper van dat
andere bekende jongetje, Oliver
Twist. De saga kon beginnen aan
zijn zegemars met een onevenaarbare grafiek want Loisel kent zijn
gelijke niet om boeiende pagina’s
op te bouwen die overlopen van de
details. Met zijn nerveuze tekenstijl
en zijn mooie kleurenpalet schept
hij levendigheid met beelden die
zijn dramatische verhaal ondersteunen en voluit gaan voor een
maximum aan expressie.

EEN RECHTENKWESTIE
Als jeudige Disney-fan zag Loisel de

tekenfilm PETER
PAN meermaals, in
1978 nog
als enige
bezoeker
met zijn
zoon
Blaise.
Toen
begon
het idee te
rijpen om
iets met
het perso-
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Meer nog dan in alle voorgaande versies van het originele sprookje
bevolkt Loisel zijn wereldje met allerhande wezens uit mythes, sprookjes,
legenden en sagen. Het wemelt van de kabouters, feeën, elfen, centauren,
sirenes en andere creaturen. (uit PETER PAN 2: OPIKANOBA)

nage te doen. Pas in 1985 kreeg hij
echt zin om dieper te graven en
naar de oorsprong van het personage te zoeken. Op dat moment
werkte hij aan het laatste deel van
OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL en vroeg
hij zich nog niet af wat hij daarna
zou doen.
Nog vóór Loisel zich zelf op een
eerste scenarioversie van PETER PAN

zou werpen, bood Alejandro Jodorowsky aan om er samen aan te
werken. Maar Loisel sloeg het aanbod met tact af. Hij wilde het helemaal alleen maken. Hij wilde er
persoonlijke elementen in kwijt
waarover hij niet in discussie wilde
treden of erover onderhandelen.
In die periode was er nog geen
sprake van een duidelijke wetgeving inzake publiek domein van

auteursrechten na zoveel jaar. Loisel moest dus toestemming krijgen
om aan de slag te kunnen. De potentiële opbrengsten zou hij voor
een deel moeten afstaan aan de
toenmalige rechthebbenden, een
kinderziekenhuis in Londen. Maar
omdat zijn versie niet echt een
trouwe adaptatie zou worden van
Barries boek, twijfelde hij of ze
recht hadden op een deel van de
auteursrechten. Wat als hij bijvoorbeeld de namen van de personages
zou veranderen? In 1986 viel het
verdict dat hij geen toestemming
kreeg zolang de zaak niet verder
was uitgespit door de Londense
kinderboekenuitgever Holder &
Stoughton. Tot eind 1987 waren de
Franse rechten nog uitgeleend.
Daar moest de voorraad van beschikbare titels nagekeken worden
om een nieuwe adaptatie niet in de
weg te staan. Uiteindelijk kreeg Loisel zijn bevestiging en een officiële
goedkeuring van het kinderziekenhuis.

EEN WONDERLIJK VERHAAL
Op het einde van de negentiende
eeuw, in de sombere buitenwijken
van Londen, vecht de jonge Peter
tegen een miserabel bestaan
in het milieu waarin hij opgroeit.
Om aan zijn trieste en armoedige
werkelijkheid te ontsnappen, compleet met een drankzuchtige moeder, is er gelukkig nog een vriend,
Mister Kundal. Door de inzet van
die oude meneer kan de jongen
Peter kan vliegen! Zo’n magisch moment werkt Loisel het liefst
uit op een halve pagina met Londen onder zich. En zo’n fraai
standpunt komt net zo goed van pas om een overzicht te
geven in andere scènes. (uit PETER PAN 1: LONDEN en PETER PAN 3:
DE STORM)
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Loisels visie op het wereldberoemde sprookje kende zelf ook enkele
adaptaties, of tenminste diverse projecten om de strip als een ander
medium te presenteren. In 2000 produceerde het Duitse Trixter
(gespecialiseerd in 3D-animatie en special effects, onder meer voor
THE AVENGERS en X-MEN: FIRST CLASS) een animatiepilot van middelmatige kwaliteit als studie voor een klassieke tekenfilm. In 2008 en 2009
brachten Emmanuel Dekoninck en Benoît Roland met het Brusselse
Atelier 210 PETER PAN op de planken in een succesvolle theaterproductie. Het meest ambitieuze project is dat van de Franse regisseur
Nicolas Duval. Hij werkte drie jaar lang aan een kortfilm van 15 minuten die in 2012 werd gereleased met de bedoeling investeerders aan te
spreken om er een volwaardige langspeelfilm van te maken.

even zijn dagelijkse tristesse met
mistroostige gedachten vergeten.
Peter is verslingerd aan de fantastische verhalen en legenden die Kundal vertelt. De verbeelding van de
oude verteller stimuleert Peters
eigen verbeelding, tot op de dag dat
Peters lot compleet omslaat.
Na een zoveelste ruzie met zijn
moeder vlucht Peter naar de oude
haven. Daar begint hij een oud
boek, dat hij van Kundal kreeg, te
lezen. Het betreft een antieke uitgave over de Griekse mythologie
dat aan zijn vader toebehoorde. Na
het omslaan van een pagina maakt
hij kennis met een verdwaald feetje
dat hij niet veel later Tinkelbel
noemt door het constante gerinkel
van de belletjes aan haar enkels.
Tinkelbel helpt Peter vliegen. En
samen gaan ze op weg naar een
wonderlijke wereld waar sirenes,
feeën, elfen, kabouters, centauren
en indianen wonen. Er zijn ook
nog een vreemde piratenkapitein
en zijn bemanning en Pan, een
kleine, mysterieuze sater.
Het avontuur van Peter kon begin-

nen en er wordt de lezer geen moment rust gegund. Als beloning
mocht Loisel vanaf het eerste deel
rekenen op een bevlogen onthaal
met stevige verkoopcijfers.

EEN IMAGINAIRE WERELD
Op en nabij het eiland Nooitgedachtland, de wereld van Tinkelbel,
ontmoet Peter de kapitein van een
piratenschip die ‘m met dwang
probeert in te lijven bij zijn bemanning. Maar Peters avonturentocht
brengt ‘m met nog
meer personen en
wezens in contact.
Hij ontsnapt ternauwernood aan de
muil van een afschrikwekkende krokodil,
hij
helpt
Tinkelbel en de eilandbewoners hun
schat te beschermen
tegen de piraten, hij
bezoekt Opikanoba,
een sinistere, afgelegen streek waar iedereen
zijn
ergste

nachtmerries beleeft,...
Door zijn talrijke belevenissen
wordt Peter ook geconfronteerd
met zijn angsten en demonen. Hij
helpt de eilandbewoners voordat
hij ernstig gewond raakt. Om te
kunnen genezen, moet hij terug
naar Londen waar de hulp van zijn
Peters moeder kan hem niet uitstaan. Op Nooitgedachtland
kan populaire Peter evenwel rekenen op alle aandacht van de
sirenes, het knappe indianenmeisje Tijgerlelie (Tigra Li in haar
eigen taal) en uiteraard het driftige feetje Tinkelbel die geen
competitie duldt. (uit PETER PAN 4: RODE HANDEN)

In de duistere straten van Londen ontmoet Peter de weeskinderen Wendy en John. (uit PETER PAN 4: RODE HANDEN)

III
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Ook al is Peter Pan gelardeerd met drama, er mag ook al eens gelachen worden. Zo blijkt de piratenkapitein niet tegen het vloeien van zijn eigen bloed uit een sneetje in zijn vinger te kunnen. Pas later komt
hij aan zijn naam Kapitein Haak nadat Peter Pan zijn hand afhakt en het aan een krokodil voert. (uit PETER PAN 2: OPIKANOBA en PETER PAN 4: RODE HANDEN)

1: LONDEN
Nr. 21 FransenTop 100
Nr. 46 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 51 in 2012)
2: OPIKANOBA
Nr. 47 FransenTop 100
Nr. 165 De Grenzeloze Top 500
4: RODE HANDEN
Nr. 49 FransenTop 100
Nr. 137 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 162 in 2012)
5: HAAK
Nr. 3 Top 20 van 2002
Nr. 432 De Grenzeloze Top 500
6: HET LOT
Nr. 7 Top 20 van 2005
Nr. 74 FransenTop 100
Nr. 407 De Grenzeloze Top 500
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Ver van het eiland Nooitgedachtland terroriseert een
beruchte seriemoordenaar de achterbuurten van Londen.
Loisel kan in enkele prenten de sfeer van een Charles Dickens
oproepen. (uit PETER PAN 4: RODE HANDEN)
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DE STRIPSPECIAALZAAK

Loisel licht de sluier op tussen werkelijkheid en een verbeelde wereld
met zijn fantasyverhaal. Hij neemt
er ook zijn tijd voor om zijn reeks
te voltooien. OPIKANOBA verschijnt
in het Frans in september 1992,
DE STORM in november 1994, RODE
HANDEN in september 1996 en dan
is het wachten tot januari 2002 en
oktober 2004 voor het verbluffende
slot dat over de albums HAAK en
HET LOT wordt verdeeld.
Zonder te veel prijs te willen geven
van de verrassende
wendingen en onthullingen in het verhaal past het wel om
Loisels intelligente
aanpak, een ware
tour de force, te benadrukken. In plaats
van zich braaf te houden aan een letterlijke
adaptatie van Barries
roman verkent Loisel integendeel
de schimmige zones die de
schrijver openliet. Beetje na beetje
vernemen de lezers het antwoord
op vragen die Barrie opriep. Waar
komt Peter Pan vandaan? Wie is
hij eigenlijk echt? Vanwaar de
associatie tussen Peter en Pan? Hoe
kwam kapitein Haak aan zijn naam
en zijn metalen haak? Door zijn
eigen verbeelding met die van
Barrie en Dickens aan te vullen,
nodigt Loisel de lezer uit om de
oorsprong van de mythe te ontdek-
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TOPNOTERINGEN

EEN NIEUWE MYTHE

ken en zijn genese te herbeleven.
Of zoals hij het zelf omschreef:
“Mijn verhaal situeert zich op het
kruispunt van alle kinderverhalen,
en Peters verhaal bevat die wonderlijke substantie, de alchimie van
een droom en de realiteit die zich
ontvouwt bij het volwassen worden. Er zit magie en poëzie in, maar
die wereld kent ook enorm veel
lijden en wreedheid...”
Elke lezer die nog geen kennis heeft
gemaakt met dit meesterwerk van
de negende kunst moet hoognodig
de zes delen van de serie PETER PAN
openslaan om tot het laatste album
de verbazingwekkende revelatie
van Loisels talent gewaar te
worden. Het lezen ervan blijft, nu
en voor altijd, een onvergetelijke
ervaring.
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an PETER PAN: Een leuke
rv opfrissing van de personages,

de decors en de kostumering is
Walt Disney’s tekenfilmversie •
PYRENEE: Een tedere en komische
vertelling over een jong meisje dat in
de Franse Pyreneeën wordt opgevoed
door een beer • OP ZOEK NAAR
DE TIJDVOGEL: Samen met
Serge Le Tendre schiep Loisel
eigen mythologieën met een
magische toets.
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Over PETER PAN en diens auteur Loisel verschenen enkele bijzondere uitgaven. Het in 1991 ook in vertaling verschenen
STORYBOARD van het album LONDEN bevat het hele verhaal in
storyboardvorm. L’ENVERS DU DÉCOR (1998) doet de ontstaansgeschiedenis en de achtergronden van de reeks Peter Pan uit
de doeken. In 2006 verscheen LOISEL, DANS L’OMBRE DE PETER PAN
met daarin een portret van de auteur, gesprekken met Pierre
Dubois, Jean-Pierre Gibrat en achttien hommages aan Tinkelbel door tekenaars als Enrico Marini, René Hausman, Juanjo
Guarnido, Dany en Lidwine.

gelijk een heleboel lol te beleven.
Het weesmeisje Wendy, een moederkloekje, en haar guitige broertje
John, die Peter in de duistere straten van Londen tegen het lijf loopt,
hebben ook wel oren naar zijn verhaal. Maar er speelt zich ondertussen elders in de wijk een drama af.
Een gevaarlijke moordenaar heeft
het gemunt op arme prostituees die
hij brutaal om het leven brengt.

A ls

oude vriend Kundal wordt ingeroepen. En daar probeert hij zijn
jeugdvrienden Krikibi, Rattensmoel, Kortpoot, Vetklep, allen
weeskinderen, te overtuigen om
met hem mee te gaan naar Nooitgedachtland om de aanvallen van
de piraten te helpen afslaan en te-



