
Het verhaal van de ontmoeting
tussen de Belgische scenarist
Jean Van Hamme en de

Poolse tekenaar Grzegorz Rosinski
is genoegzaam bekend. Nadat hij
de brui gaf aan zijn kaderfunctie bij
de Belgische tak van Philips, legde
Van Hamme zich volledig toe op
het schrijven van romans en
stripverhalen. In 1976 leerde hij
Rosinski kennen. De Pool was toen
nog een nobele onbekende die de
westerse stripbladenredacties kwam
afschuimen om zijn werk te
presenteren. Vanaf 1977 gaf het
kersverse auteursduo het leven aan
de Viking Thorgal wiens in het
weekblad KUIFJE voorgepubliceerde
avonturen een lange stripreeks op-
leverden.

ONDERTUSSEN,
IN WORDT VERVOLGD
Terwijl de twee heren THORGAL, dat
alsmaar meer lezers wist te bekoren,
bleven maken, stelden ze aan de
hoofdredacteur van (À SUIVRE...), in
het Nederlands vertaald als WORDT

VERVOLGD, een lang verhaal voor
dat ze wilden publiceren in het
ambitieuze maandblad dat voor
een nieuwe wind in het stripland-
schap zorgde. Het tijdschrift van
Casterman bood voor volwassenen
bedoelde strips in zwart-wit aan
zonder al te veel beperkingen voor
het aantal pagna’s. Het afleggen
van het keurslijf van 48 pagina’s in
kleur werd als een bevrijding erva-
ren door diverse auteurs als Jacques
Tardi, Didier Comès en Hugo Pratt
die voor WORDT VERVOLGD hun
beste werk maakten.
In nummer 68 van oktober 1986
verscheen het eerste van in totaal
tien hoofdstukken, verdeeld over
134 stripplaten. De voorpublicatie
duurt tot juli 1987. Een jaartje later
komt het complete verhaal als
album uit in de collectie WORDT

VERVOLGD ROMANS, een vrijplaats
voor klassiekers als HET BESLO-
TEN LAND, DE DORPSGEK VAN

SCHOONVERGETEN, DE DUISTERE

STEDEN, BOSLIEFJE, CORTO MAL-
TESE en NESTOR BURMA.

de chninkel
Het Messiasverhaal op z’n Tolkiens
Enkele jaren na de creatie van THORGAL gingen Grzegorz Rosinski
en Jean Van Hamme een ander avontuur aan voor het strip-
maandblad WORDT VERVOLGD. het werd een fantasy-
verhaal in zwart-wit met vele referenties naar het
NIEUWE TESTAMENT, THE LORD OF THE RINGS en zelfs een
sf-film van Stanley Kubrick. Een stripmonument zag
het licht, een eeuwige eerste in diverse toplijstjes
was een feit. Het complete verhaal verscheen later
ook als een ingekleurde trilogie, oftewel een reeks
in drie delen!
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EEN EPISCH VERHAAL
“Zolang de voorouders
van onze voorouders zich
konden heugen, was Daar
een wereld in oorlog ge-
weest. Een oorlog waarvan
niemand de oorzaak
kende, een oorlog zonder
bestand of genade, die de
Drie Onsterfelijken einde-
loos onder elkaar uitvoch-
ten. Bij elke zonnekruising,
als de schaduwen samen-
vallen, steeg op de drie cen-
trale plaatsen het
rumoer van hun op-
trekkende legers op.”
Zo begint het ver-
haal die de kleine
Chninkel J’on in het
avontuur van zijn
leven (en zijn dood)
stort.
De Chninkels behoren
tot de klasse van de slaven
die eveneens in de eeuwig-

durende oorlog worden ingezet. Na
alweer een veldslag zonder weerga
tussen Barr-Find Zwarte Hand met
zijn “ontzagwekkende, in brons ge-
pantserde legioenen”, Jargoth de
Geurige met zijn “dodelijk eskader
vliegende boogschutters” en Zem-
bria de Cycloop met haar “ontke-
tende horde eenogige strijdsters”
blijft J’on alleen achter tussen een
berg kadavers. Ee’n, de Schepper
der Werelden, manifesteert zich
vervolgens als een zwarte, hoog in
de lucht zwevende monoliet die
met forse stem J’on toespreekt. Ook
hij is de eeuwige oorlogen beu en
draagt J’on op om de bevolking van
Daar te waarschuwen voor een al-
lesvernietigende Apocalyps van
vuur als over vijf zonnekruisingen
de vrede niet is teruggekeerd. Om-
dat J’on net toevallig op die plaats
aanwezig is en Ee’n geen tijd heeft
om verder te zoeken, stelt hij J’on
aan als de Uitverkorene, zeg maar
de Messias waar zijn volk sinds
lange tijden op wacht.

ATYPISCHE PERSONAGES
J’on begrijpt er in feite geen hol
van. ‘s Anderendaags meent hij dat
hij droomde. Bij een confrontatie
met een drietal strijdsters van Zem-
bria waarschuwt hij de belaagsters
van een weggelopen Tawal (een go-
rilla-achtig wezen met metalen
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krachtige tekenstijl aan impact wint dankzij zijn bladschikkingen.
(uit DE CHNINKEL 2: DE UITVERKORENE)

Een nevencast om U tegen te zeggen. Hieronder: de ‘gevechtsgorilla’ Bom-Bom
met wie J’on beste maatjes wordt en het Chninkelvrouwtje G’wel voor wie J’on
het serieus te pakken krijgt. Op de pagina hiernaast: Volga de Zieneres, een
hoop borsten, ogen en monden, en de Drie Onsterfelijken: Jargoth de Geurige,
Barr-Find Zwarte Hand en Zembria de Cycloop.

Een mythische ontmoeting: de nietige Chninkel J’on wordt door
Ee’n, de Schepper der Werelden, aanroepen! Cinefielen herken-
nen in de zwarte monoliet een knipoog naar Stanley Kubricks
2001: A SPACE ODYSSEY. (uit DE CHNINKEL 1: HET GEBOD)
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knotsen die aan zijn vuisten zijn
bevestigd) toch maar voor De Gave
die hij van de Schepper der Werel-
den kreeg. Door een gelukkige sa-
menloop van omstandigheden
raakt J’on effectief overtuigd van
zijn Gave. De Tawal, die hem van
zijn ketting ontdoet, noemt hij
Bom-Bom en samen gaan ze op
stap. Ze komen in het gebied van
de Kolds, wrede slavendrijvers die
J’ons soortgenoten inzetten in de
ijzermijnen. J’on bevrijdt er de

mooie G’wel van de Kolds. Hij
wordt op slag verliefd op het
Chninkelvrouwtje, maar zij houdt
de boot af. De geilaard komt van
een kale reis terug wanneer hij haar
het, euh, hof probeert te maken.
“Als jij de Uitverkorene bent, zal ik
voor altijd je trouwe, toegewijde
volgelinge zijn... Maar niet meer
dan dat, dat ben ik immers onwaar-
dig”, verduidelijkt ze. Van een
koude douche gesproken!
Vanaf dan wijdt J’on zich met val-

len en opstaan aan zijn opgelegde
taak en probeert zijn boodschap
over de profetie over zijn wereld te
verspreiden. Tijdens zijn tocht stuit
hij op nog andere wezens die hem
raadsels of obstakels voor de voeten
werpen. In het bijzonder zijn er de
wijze Sualtam, het Geheugen der
Wereld die J’on over de oorsprong
van de oorlog van de Drie Onsterfe-
lijken onderricht, en de zieneres
Volga die aan de basis van de voor-
spelling over de Uitverkorene lag.
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J’on kan dankzij zijn door Ee’n geschonken Gave over water lopen en er is zijn ‘kruisiging’ na een
veroordeling door zijn eigen volk. Maar ook Rosinski doet zijn duit in het zakje om kwistig te refereren
naar het leven van Jezus Christus. In een strandscène doet hij dunnetjes Leonardo da Vinci’s HET LAATSTE
AVONDMAAL over. (uit DE CHNINKEL 2: DE UITVERKORENE en DE CHNINKEL 3: HET OORDEEL)
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THEOLOGISCHE MARKETING
In de loop van de tien hoofdstuk-
ken, duiken er steeds meer verwij-
zingen op naar bijbelse verhalen.
Jean Van Hamme stak zijn inspira-
tiebron ook niet weg. Zo verklaarde
hij al in 1986: “Ik kwam op het idee
voor en eigen interpretatie van het
NIEUWE TESTAMENT te vertellen.” Om
zich voor een klakkeloze kopie te
behoeden, ontvouwde hij de vol-
gende theorie: “God creëerde een
veelvoud aan bewoonde werelden,
en hij gebruikte voor elk van die
bevolkingen dezelfde methode om
zijn autoriteit aan hen op te leggen.
Vooreerst aanbidden primitieve
volkeren de universele God. Maar
daarna keren ze zich van hem af.
Hij straft hen dus door hen de Apo-
calyps of gelijk welke andere ramp

voor te schotelen. Hij laat hen en-
kele generaties marineren in hun
lijden en profileert zich later als
Heiland om de begane fouten goed
te maken. Door de Heiland wordt
een goddelijke cultus verzekerd,
maar ook de vrees voor een nieuwe
bestraffing, wat afwezig was in het
primitieve geloof.” Niet zonder
humor definieerde Van Hamme
zijn idee als “theologische marke-
ting”. En zo is in DE CHNINKEL niet
alleen het verhaal van Jezus Chris-
tus te herkennen, maar in sommige
situaties ook van andere figuren uit

de Bijbel die onderhevig zijn
aan specifieke beproevingen.
Fris maar eens je kennis op
over Daniël en de leeuwenkuil,
oftewel J’on en Bom-Bom.
Tegelijkertijd koppelde de suc-
cesscenarist ook theorieën
over de oorsprong van de
mensheid en de evolutieleer
aan zijn fantasyverhaal.

SF EN FANTASY
Het einde van de strip doet

denken aan het begin van de sf-
film 2001: A SPACE ODYSSEY van
Stanley Kubrick. En dan is er ook
nog de zwarte monoliet in beide
verhalen. Dit soort hommage is
ook te herkennen in sommige the-
matische keuzes die eigen zijn aan
J.R.R. Tolkien, de schrijver van THE

LORD OF THE RINGS. In een bepaalde
mate heeft de fysieke verschijning
van J’on, met zijn grote ogen en

oren, wel iets weg van Bilbo de
Hobbit.

DE BOOGSCHUTTERS
Voor Rosinski betekende DE CHNIN-
KEL het uitkomen van een sinds
lang gekoesterde droom: een fanta-
syverhaal in zwart-wit. Hij han-
teerde diverse technieken om de
illusie van ‘kleur’ te scheppen zon-
der kleuren te gebruiken. Dat be-
kwam hij door sommige lijnen
zwaarder aan te zetten en te werken
met rasters, houtskool en vetkrijt
om bepaalde materiaaleffecten
voor te stellen.
Terwijl hij aan DE CHNINKEL werkte,
mocht Rosinski THORGAL niet laten
schieten. Het tussendoorverhaaltje
dat Van Hamme voor die gelegen-
heid schreef, groeide zelf uit tot een
stripklassieker van formaat. We
hebben het inderdaad over DE

BOOGSCHUTTERS...

INTEGRALE EDITIE

Nr. 1
BelgenTop 100
Nr. 1 De Rest van
deWereld Top 50
Nr. 1 DeGrenzeloze
Top 500
(Nr. 1 in 2012)

THORGAL: De serie
waarvoor Rosinski en

Van Hamme eventjes een zijstapje
waagden, blijft eenmust have • DE

KLAAGZANG VAN DE VERLOREN GEWESTEN:
Een andere heroïc fantasyserie van
Rosinski, op een barok scenario van Jean
Dufaux • OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL:

Eveneens een legendarische
klassieker in het fantasygenre
• DE BIJBEL: Een schat aan verha-
len, een ware inspiratiebron.
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In 2001 en 2002 verscheen DE CHNINKEL plots in drie afzonderlijke
hardcoveralbums met extra schetsen, bovendien geheel in kleur.

Blasfemie, vonden strippuristen. De opdeling gebeurde nochtans in
nauw overleg met Van Hamme en Rosinski volgde van nabij het
inkleurproces van Graza Kazprak, nota bene de inkleurster van
THORGAL sinds deel 19. Volgens toenmalig uitgever Arnaud de la

Croix kon de lezer voortaan kiezen tussen de zwart-witeditie en de
ingekleurde versie. Beide uitgaven blijven naast elkaar bestaan en

worden regelmatig herdrukt. (uit: de integrale editie in zwart-wit en
DE CHNINKEL 1: HET GEBOD)

De Chninkel kent ook frivool-erotische momenten. Eigenlijk is
J’ons voornaamste drijfveer te copuleren met zijn zelfverklaarde
volgelinge G’wel. (uit DE CHNINKEL 3: HET OORDEEL)

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK


