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DE
KILLER
Autobiografie van een huurmoordenaar
Maak kennis met iemand wiens beroep het is mensen te doden.
Aanhoor zijn monologen, hij neemt jou in vertrouwen. Welkom
in een sombere wereld waar geweld en passie hoogtij vieren.

“

I

k ben geen smeerlap... en evenmin erg aardig trouwens.” Zo
stelt de naamloze killer zich
voor in het eerste album, SCHOT IN
HET DUISTER. In dit en volgende albums komt hij
dikwijls terug
op de inhoud van
zijn
beroep waarmee
hij
geenszins
lijkt te worstelen. “Per
slot van rekening ben
ik een killer. Ik
zet een punt
achter

I

dingen en achter levens. Daar schrik
ik niet voor terug. Als ik kan schieten, schiet ik. En als ik schiet, schiet
ik om te doden.” Zoals hij het stelt
in deel 5, MET DE DOOD IN HET HART,
kan het niet duidelijker.
Al vanaf het eerste deel weet de reeks
te verrassen door de vertelstijl met
de monologen van een huurmoordenaar. Verrassend en verontrustend want de lezer
raakt snel verslingerd aan
het buitengewone personage dat om den brode
mensen neerlegt.

ONTBOEZEMINGEN
VAN EEN MOORDENAAR
Wanneer tekenaar Luc
Jacamon en scenarist Matz in 1998
(Franse release)
hun eerste gezamenlijke
album op de
markt brengen, genoten ze nog
niet van de
bekendheid die
hen te-

genwoordig te beurt valt. Jacamon
komt uit de reclamesecor terwijl
Matz bij gameproducent Ubisoft opklom tot Editorial Story Design Director. Zijn naam staat bij de credits
van meer dan vijftig gametitels
waaronder ASSASSIN’S CREED, THE SETTLERS: RISE OF AN EMPIRE, een reeks TOM
CLANCY-games, STAR WARS: LETHAL ALLIANCE, PETER JACKSON’S KING KONG:
THE OFFICIAL GAME OF THE MOVIE,
PRINCE OF PERSIA, STAR WARS: EPISODE
III - REVENGE OF THE SITH, ALEXANDER,
MYST IV: REVELATION, CROUCHING
TIGER, HIDDEN DRAGON, XIII, LARGO
WINCH: EMPIRE UNDER THREAT,...
Beide heren lopen over van de
ideeën en de energie. Matz schreef
SCHOT IN HET DUISTER eigenlijk als
one-shot. De eerste platen bevielen
Casterman dermate dat de uitgeverij
vroeg het einde te herschrijven en er
een serie van te maken. Daarin aangemoedigd door Casterman delen
Jacamon en Matz de intieme ontboezemingen van een huurmoordenaar met de lezer. Een dergelijk
onderwerp kan tegen de auteurs
werken, kan eventueel choqueren of
kan ook simpelweg de interesse van
de lezer wekken. Dankzij het sprankelende scenario, de sfeervolle tekeningen en een ultra-efficiënte
paginalay-out won de originaliteit
het van het schokeffect.
De sterkte van het verhaal, stevig onderbouwd door het realistische en
moderne tekenwerk van Jacamon,



De laaggeprijsde integrales van de eerste cyclus op een kleiner
formaat verkochten al net zo goed als de gewone albums. De
eerste integrale bundelt deel 1 tot 3, integrale 2 de albums 4 en 5.

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK
1: SCHOT IN HET DUISTER
Nr. 8 FransenTop 100
Nr. 44 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 35 in 2012)
2: DE VALSTRIK
Nr. 435 De Grenzeloze Top 500
3: IN HET KRIJT
Nr. 16 Top 20 van 2001
4: BLOEDLINK
Nr. 7 Top 20 van 2002
Nr. 86 FransenTop 100
5: MET DE DOOD IN HET HART
Nr. 2 Top 20 van 2003
6: MODUS VIVENDI
Nr. 11 Top 20 van 2007
7: EEN GEWONE STERVELING
Nr. 14 Top 20 van 2009
10: HART VOOR HET WERK
Nr. 19 Top 20 van 2012
INTEGRAAL 1
Nr. 174 Nr. 435 De Grenzeloze Top 500 (2012)
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Wanneer het geweld escaleert, neemt Luc Jacamon alle ruimte
om daar een — ook letterlijk — verknipte scène van te maken.
(uit DE KILLER 2: DE VALSTRIK)

IN DE OLIE
De serie loopt in de jaren 2000 verder als een soort fictieve autobiografie. Met een ijzeren regelmaat
komen er nieuwe afleveringen bij
die het personage van broeierige
Zuid-Amerikaanse jungles tot in
drukke Parijse wijken brengen. Deel
5, DE DOOD IN HET HART, sluit een eerste cyclus af en is een sleutelalbum.
Daarna lijkt elk nieuw album wel belangrijke scharniermomenten in het
leven van de killer te bevatten. In
deel 9, ONEERLIJKE CONCURRENTIE, laat
de killer zich door een Colombiaans
maffiavriendje en een ex-CIA’er
overhalen om een eigen petroleummaatschappij op te richten. Voor-

ho

e

In hoofdzaak blijft de killer perfectionistisch en is hij meester van de si-

aleer we er helemaal mee weg zijn
dat de killer zich nu onderhandelend een weg slaat in politieke wateren, maakt deel 10, HART VOOR HET
WERK, snel duidelijk dat er nog
steeds vraag is naar zijn professionele diensten van weleer. Eens huurmoordenaar, altijd huurmoordenaar.
Maar met deel 13, VLUCHTLIJNEN, in
2014 was het toch definitief afgelopen.

hi

AUTIST

tuatie. Scrupules of spijt kent hij
niet. Het hoort bij zijn beroep. Hij
zoekt alleen naar een manier om
zijn opdracht perfect uit te voeren.
Maar het wordt ook duidelijk dat de
killer zelf het doelwit wordt. Ondanks zijn stalen zenuwen dreigt hij
door te slaan. In deel 2, DE VALSTRIK,
is hij in Venezuela te vinden waar
een flik hem al vanaf Parijs achternazit. Op dit moment ben je al lang
begaan met zijn lot en hoop je dat
hij uit de klauwen van het gerecht
blijft. De killer deelt namelijk ook
zijn twijfels en motivaties met ons
mee en dat maakt hem menselijker.
In een interview uit 2007, in dezelfde periode van het proces van de
vermeend autistische Hans van
Themsche (die op 11 mei 2006 uit
racistische overwegingen de zwangere Malinese vrouw Oulematou Niangadou en het tweejarige Belgische
meisje Luna Drowart doodschoot),
beweerde Matz dat de killer een autist is die in de eerste cyclus interesse
begint te vertonen voor anderen. De
tweede cyclus toont aan hoe een
moordenaar gemanipuleerd wordt
door zijn opdrachtgevers.
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an HEADSHOT & CYCLOOP:
rv Van Matz is er ook nog de

gewelddadige politie- en
gangstertrilogie HEADSHOT. In
CYCLOOP exploreert hij met Jacamon een toekomst waarin reality
tv de oorlogsvoering meebepaalt •
MALONE: Een dialoog met
zijn toekomstige slachtoffer is eigenlijk een verpakte monoloog van een
kille huurmoordenaar.

je

zit ‘m in de persoonlijke dimensie.
Via talloze flashbacks laat Matz de
lezer het parcours van de huurmoordenaar ontdekken. Aanvankelijk is
hij nog een cynische eenzaat, later
leren we ‘m ook min of meer kennen als een family man, in de latere
delen zelfs als een geëngageerd iemand die zo zijn eigen ideeën heeft
over mens en maatschappij.
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ReeksTOP 50 nr. 40: de killer

Een beroepsmoordenaar leidt net zo goed een privéleven. De killer
heeft een bloedmooie vrouw en een schat van een zoon die hij allebei liefheeft. In deel 10 spreekt een wildvreemde vrouw hem in
Parijs aan. Ze noemt hem bij de voornaam Christian. Is zij werkelijk
zijn zuster? (uit DE KILLER 6: MODUS VIVENDI en
DE KILLER 10: HART VOOR HET WERK)



