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havik
Een Bretoense zeerover
aan het hof van Versailles
Met zijn in de achttiende eeuw gesitueerde
maritieme saga DE HAVIK vond Patrice Pellerin de
historische strip opnieuw uit. De reeks balanceert
tussen het entertainende van de grootste avonturenklassiekers en een bijna wetenschappelijke
reconstructie van een tijdperk. DE HAVIK is een
perfect evenwicht tussen fictie en realiteit.

H

et hoeft niet te verwonderen
dat de tekenaar, die geboekstaaft staat als een meester in
de maritieme strip, geboren is in de
Franse havenstad Brest. Honkvast
waren ze niet op het thuisfront.
Zijn vader was hoofd van de politie. Bij elke benoeming hoorde een
verhuis, maar liefst 22 keer in totaal! Dus wie anders dan Patrice
Pellerin weet moeiteloos en met
nauwlettende precisie ruwe rotskusten en desolate stranden onder
wisselende Bretoense luchten te tekenen? Nochtans kende DE HAVIK
een verrassende voorgeschiedenis...

VAN ROODBAARD
NAAR DE HAVIK
Patrice Pellerin werd in 1977, na
zijn studies aan de school voor
schone kunsten in Reims, de leerling van de Franse topillustrator
Pierre Joubert. Hij ontwikkelde zich
tot een veelgevraagd illustrator
voor historische en didactische uitgaven. Door een toevallige ontmoeting met Jean Giraud kreeg hij
belangstelling voor het stripmedium. Sterker zelfs, Giraud
stelde ineens een scenarist aan hem
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voor met wie hij
ging samenwerken:
Jean-Michel Charlier. In de vroege
jaren 1980 zocht
Charlier een nieuwe
tekenaar voor ROODBAARD met wie hij een parallelle reeks zou opzetten
naast de reeks die na de
dood van Victor Hubinon
en Jijé werd voortgezet
door Christian Gaty. En
zo debuteerde Pellerin
in het stripmilieu via
de grote poort.
Charlier schreef voor
Pellerin het uitstekende tweeluik
ZWENDEL IN EBBENHOUT
en OPSTAND IN JAMAICA
die in 1983 en 1988 werden
gepubliceerd. Pellerin begreep snel dat hij zich
terdege moest documenteren voor
een geloofwaardig realisme.
Helaas
hield het ROODBAARDavontuur op na de dood
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van Charlier in 1989. De twee stripmakers hadden net een nieuwe
samenwerking vastgelegd. Pellerin
zou zelf de synopsis bedenken en
alle documentatie opzoeken terwijl
Charlier de dialogen moest uitschrijven en de bladschikking bepalen.

ENTEREN!
Pellerin stond nog steeds onder
contract bij uitgeverij Novedi. Ondertussen zocht en vond hij andere
uitwegen om strips te blijven
maken. Hij schreef de eerste drie
verhalen van de middeleeuwse
serie DE ONTHOOFDE ARENDEN voor
tekenaar Jean-Charles Kraehn
alvorens zich aan te melden bij de
erfgenamen van Charlier met het
voorstel de reeks ROODBAARD over te
nemen.
Met het synopsis onder de arm
begon hij met het tekenen van het
verhaal. Hij was het voorbeeld van
Charlier gewend en kon met het
synopsis aan de slag om een eerste
ronde van tien geschetste platen uit
te tekenen. Maar na enkele platen
hield hij er plots mee op. Het was
geen verloren werk want hij recyleerde het nieuwe begin voor zijn
eigen stripproject. Hij legde het als
volgt uit: “Ik heb niets veranderd
aan de eerste platen want daar
staan de hoofdpersonages niet op.
Enkel wanneer Erik Lerouge (de
zoon van Roodbaard) opduikt, heb

ik zijn gezicht veranderd, zijn haarkleur aangepast en hem een litteken gegeven. Yann de Kermeur
stond op papier!”
Met slechts enkele aanpassingen
had hij het begin van DE OVERLEDENE VAN KERMELLEC, het eerste deel
in de serie LE SEIGNEUR DES TEMPÊTES,
snel herdoopt in de naam van
Roodbaards schip L’ÉPERVIER (DE
SPERWER, vreemd genoeg vertaald
als DE HAVIK terwijl Roodbaards
schip in het Nederlands De Zwarte
Valk heet), maar dat was initieel
een onbewuste keuze. Pellerin
pakte het aanvankelijk aan als een
vervolgverhaalschrijver: “Ik wist
niet echt waar ik naartoe ging. Ik
dacht het te kunnen schrijven zoals
Charlier het deed! Daarna heb ik
het verhaal voor zes albums uitgestippeld en het scenario geschreven
van elk van de delen vooraleer ik
die begon te tekenen.”
Sinds 1994 kende de zeevaartavonturenreeks een eerste cyclus van zes
delen die zich afspeelt in Bretagne
en Guyana. Voor de tweede cyclus
wisselde Pellerin van uitgever door
van Dupuis naar Soleil te verhuizen. In 2009 verscheen onder het
label van Quadrants (in vertaling
bij Silvester) het eerste album van
de tweede cyclus die Yann naar het
Canadese Québec brengt. Hij is
door Lodewijk XV belast met een
geheime missie van het hoogste
belang.

Of hij nu een haven, een fort, het kasteel van Versailles of een scheepswerkplaats moet tekenen, Patrice Pellerin blijft het onderste uit de
kan halen om de kleinste details weer te geven volgens de beschikbare documentatie waar hij enorm veel opzoekingswerk voor verricht,
tot in staatsarchieven toe. (uit DE HAVIK 7: DE MISSIE)

De Medusa, het fregat van Yann de Kermeur in volle glorie. Het ontwerp is
gebaseerd op plannen van marinespecialist Jean Boudriot wiens expertise
ook al van pas kwam voor François Bourgeon voor diens KINDEREN VAN DE
WIND. (uit DE HAVIK 6: DE TRANEN VAN TLALOC)
De stripserie kende in 2011 een Franse televisieadaptatie. In de
zesdelige reeks vertolkte Aurélien Wiik de hoofdrol.
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Ook in actiescènes levert Pellerin geen half werk. Katrollen, tuigage, kostumering,... het moet allemaal kloppen om de geloofwaardigheid te vergroten. (uit DE HAVIK 1: DE GEVANGENE VAN KERMELLEC)

EEN HISTORISCHE SAGA
Door zijn achtergrond als piraat
kreeg ridder Yann de Kermeur, bijgenaamd Ar Sparfell (De Sperwer in
het Bretoens), de functie van kaper
in dienst van de Franse koning. In
de eerste cyclus wordt hij van een
misdaad beticht die hij niet heeft
begaan. Er zat niets anders op om
zelf de waarheid te achterhalen. In
zijn voornemen om zijn onschuld
te bewijzen, kwam hij op het spoor
van een mysterieuze schat die hem
tot in het overzeese Guyana brengt

aan boord van zijn schip de Medusa. Gevoed door populaire
Franse zeevaartromans, zoals van
Paul Féval en Michel Zévaco, bedacht Pellerin een verhaal “op z’n
Charliers”, weliswaar met minder
praatzieke tekstballonnen en gebruik makend van de ruimte in zijn
tekeningen om de verloren achttiende eeuw te doen herrijzen.
Op de vraag of zijn documentatie
onmisbaar is voor hem, vertrouwde
hij toe: “Ik ben begonnen als historisch illustrator alvorens ik strips

begon te tekenen. Ik werkte met belangrijke historici en archeologen.
Daardoor heb ik de gewoonte
gecreëerd om heel precieze tekeningen te maken. In dat soort illustraties is elk detail van belang.”
In de loop van de reeks speelde
Pellerin met zijn lezers door verrassende verhaalwendingen in te lassen, door stevige actiescènes met
intimistische momenten af te wisselen en door de psychologie van
zijn personages verder uit te diepen.

Patrice Pellerin reconstrueerde de haven van Brest in de achttiende eeuw nauwgezet op basis van onder meer de raadgevingen van historicus Alain Boulaire. (uit DE HAVIK 3: STORM OVER BREST)

III
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Voorafgaand aan deel 7, DE MISSIE, verschenen drie dossiermagazines met telkens een aflevering uit het te verschijnen
album, een making of, potloodschetsen, heel wat historische
achtergrondinformatie, enzovoort.

je

Zijn benadering van historische
fictie bestaat erin om zo juist en
realistisch mogelijk te zijn in z’n
herschepping van de werkelijkheid.
“Hoe correcter de tekeningen zijn,
hoe dichter ik de waarheid benader
en hoe geloofwaardiger de gekste
verhalen worden.” Door een beroep
te doen op historisch veldwerk van
historici kon hij de Medusa, een fregat uit de achttiende eeuw, ontwerpen en de haven van Brest, het
schiereiland Crozon, de forten op
het eiland Cayenne, het paleis van
Versailles en het kasteel van Taureau in de baai van Morlaix doen
herleven. Hij vergaarde er veel
waardering mee.
Voor de onberispelijke reconstructie
van de schepen deed hij een beroep
op het onderzoek van de zeevaartarcheoloog Jean Bourdiot van wie
Pellerin alle publicaties verslindt.
“Elke keer ik een specifiek type schip
nodig heb, haalt Boudriot de gepaste monografie tevoorschijn. Het
is een absoluut wonder! Zo heb ik

van De Havik een
goeie zeevaarder
kunnen maken.”
Ondertussen geldt
Pellerin zelf als een
autoriteit ter zake.
Andere striptekenaars komen zijn
documentatie lenen of bij hem te
rade gaan voor hun
eigen strips. Wij citeren DE DUIVEL DER
7 ZEEËN (Hermann),
ISAAC DE PIRAAT
(Christophe Blain),
CANOË BAY (Patrice
Prugne), AAN BOORD
VAN DE MORGENSTER
(Riff Reb’s),... Alleen
Enrico Marini wilde
zich voor DE SCHORPIOEN niet laten domineren door de
documentatie die
hij van Pellerin
ontving. “Het resultaat is dat niets in
zijn strip in realiteit
zou functioneren.
De geweren zouden blokkeren, de
zwaarden zijn te
broos,...” gaf Pellerin nog mee.
In 2006 verscheen DE HAVIK - GEHEIM ARCHIEF, een prachtig
Zijn grondige en
geïllustreerd ‘prentenboek’. Een verhalende waarde heeft
het boek eveneens. Het biedt een collage van onopgehelminutieuze werk
derde mysteries uit Yann de Kermeurs bewogen jeugd,
maakte van Pellewetenschappelijke verduidelijking en een psychologische
analyse van de legende. Dit is zowel een bonus als een
rin een detective
toevoeging aan de eerste, zesdelige cyclus.
van de geschiedenis. Zelfs al is een
tekening al gepubliceerd, dan belet
hem dat niet om correcties aan te
brengen na nieuwe vondsten in
zijn onderzoek. Deze formule is
misschien het geheim van Patrice
, lees dan oo
u dt
k..
Pellerin: “Wat ik in DE HAVIK naho
.
n ROODBAARD: DE HAVIK
a
streef is een entertainend vervolgv
r vond zijn rechtstreekse
verhaal maken met een historische
oorsprong in de klassieke piraachtergrond. Ik probeer het zoals
tenreeks ROODBAARD. Enkele persoKUIFJE en ASTERIX aan te pakken
nages zijn inwisselbaar • BRUCE J.
die voor mij allebei voorbeelden
HAWKER: William Vance verloor zich
zijn om een verhaal op meerdere
in zijn reeks over een kapitein in de
niveaus mogelijk te maken.”
Britse Navy van begin negentiende
Dankzij die overtuiging is DE
eeuw al even veel in de kleinste
HAVIK niet alleen een bestseller
details • SCHIPBREUKELINGEN:
geworden, de reeks heeft zijn
Het grote avontuur met legenstatuut als stripklassieker al wel
darische confrontaties op zee.
verdiend.
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