
de prins
van de nacht
Gebeten door psychologie
Vampiers zijn geliefkoosde creaturen. Ze worden omgeven door mysterie en behalve
het bloed van hun hoektanden, druipt er erotiek van hun hele voorkomen af.
De vampier als hoofdpersonage in een
stripreeks is zelden zo briljant uitge-
werkt als in DE PRINS VAN DE NACHT.
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Toen bakvissen nog niet mas-
saal naar de bioscoop trokken
om er zich met een zakdoek in

de aanslag te vergapen aan de
nieuwste verfilming van de TWI-
LIGHT-reeks kregen hun ouders de
kans om een echte vent als klassieke
vampier te ontdekken in de nineties-
stripreeks DE PRINS VAN DE NACHT.
Vampiers waren toen in. In hetzelfde
jaar van het eerste album kwam de
film INTERVIEW WITH THE VAMPIRE uit,
naar de roman van Anne Rice. Twee
jaar tevoren, in 1992, liet Francis
Ford Coppola de toeschouwers nog
huiveren met BRAM STOKER’S DRA-
CULA. Nog een geluk dat het eerste
verhaal lang op de planken bleef lig-
gen door perikelen met een andere
uitgever. Zo kwam het alsnog, ideaal
getimed, in de winkel.

EROTISCH WEZEN
Swolfs zocht zijn inspiratie elders,
niet in het beeld van Dracula door
Bram Stoker of vertolkt door Bela Lu-
gosi, maar veeleer dankzij vele an-
dere boeken en films, vooral van de
Britse Hammer Studios. Voorts kon
hij er zijn fascinatie voor psycholo-
gie in kwijt, in het verlengde van de



boeken van Stephen King en ook
van Anne Rice.
Communicatiestoornissen met zijn
eerste vrouw en een nogal negatieve
kijk op de wereld deden Swolfs be-
sluiten een tijdje in psychotherapie
te gaan. Hij gebruikte zijn analyses
en de inzichten die hij bekwam over
zijn eigen innerlijk door zelfhypnose

voor zijn vampiersreeks. Het was zijn
manier om het uitgemolken vam-
piersgenre te vernieuwen. Om die
reden merk je weinig van de conven-
ties van het genre: geen look, cruci-
fixen en het daglicht die een vampier
kunnen belagen. Maar de indruk van
de vampier als een erotisch wezen
behoudt hij, om nog te zwijgen over
de perverse natuur van de mens die
Swolfs uitvoerig exploreert.

SCHONE SCHIJN
Vladimir Kergan — wiens uiterlijk is
gebaseerd op muzikant (hij speelde
onder meer bij Frank Zappa) en zan-
ger Steve Vai — is een vampier die al
eeuwenlang wordt opgejaagd door
dezelfde familie, de Rougemonts. Het
eigenlijke verhaal speelt zich af in de

jaren 1930 in Parijs. Vincent Rou-
gemont is de laatste telg van het
geslacht vampiersjagers. Via flash-
backs komt de lezer te weten
waarom de familie al zo lang jacht
maakt op het “monster”. In deel
6, het slot van de tweede cyclus,

komt het tot een ultieme confronta-
tie tussen Kergan en Vincent. Al was
het toen nog de bedoeling dat er
twee cyclussen zouden volgen.
De rol van Kergan fungeert volgens
Swolfs als een psychologische kata-
lysator die het geslacht Rougemont
van alle schone schijn ontdoet. Het
is dus niet zomaar een achtervol-
gingsverhaaltje.

VERVOLG
Van de laatste delen van DE PRINS VAN

DE NACHT werden er in België en
Frankrijk zestigduizend exemplaren
per titel verkocht, een groot succes.
Swolfs speelde jaren met het idee om
in een nieuwe cyclus enerzijds wat
meer te vertellen over de oorsprong
van vampier Kergan en anderzijds
zijn memoires een rol van betekenis
te laten spelen. Dat zou eventueel
in afgeronde verhalen gebeuren
waarvan hijzelf en andere tekenaars
de verhalen zouden tekenen. In
2015, na veertien jaar, kwam dat
comebackalbum er eindelijk. In het
prequelalbum DE EERSTE DOOD (deel
7) komen we meer te weten over zijn
oorsprong als zoon van een stam-
hoofd die niet bevriend is met de
Romeinen. Volgende verhalen zal hij
enkel schrijven.

LEGENDE: Een beetje
fantasy, heel wat historische

geloofwaardigheid, ruime aan-
dacht voor de natuur, markante

hoofdpersonages,... Eigenlijk zet
Yves Swolfs zijn vaste elementen
gewoon door in LEGENDE • DE AASGIEREN:
In latex en leer gehulde vampiers in een

sexy en ultracoole setting. Broer
Drago en zus Camilla refereren
meer naar de filmreeksen BLADE
en THE MATRIX dan naar DRACULA.
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Een van de promotiebeelden voor de film INTERVIEW WITH THE

VAMPIRE (1994) toont vampier Lestat (gespeeld door Tom
Cruise) die zich buigt over een slachtoffer. De gespiegelde ver-
sie van dit beeld is nagenoeg identiek aan het coverbeeld van
DE PRINS VAN DE NACHT 1: DE JAGER, eveneens uit 1994. De cover
was al getekend nog vóór de film in België uitkwam. Een
daarentegen bewuste gelijkenis is er tussen Helena Von
Ruhenberg (uit DE PRINS VAN DE NACHT 4: HET DAGBOEK VAN MAXI-
MILIEN) met de Franse zangeres/actrice Vanessa Paradis.

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

De vampier als erotische verleider is een geijkt cliché dat al lang meegaat. Ook Yves Swolfs bedient zich er veelvuldig van. Aan bloedmooie
slachtoffers alleszins geen gebrek! (uit DE PRINS VAN DE NACHT 6: TERUG NAAR RUHENBERG)


