
J erome leeft op de bovenste
etage van een appartementsge-
bouw in de rue des Orteaux in

Parijs. Een plakaat aan de voordeur
van het gebouw meldt dat hij een
privédetective is. Zijn diploma be-
haalde hij door een schriftelijke cur-
sus, al liet zijn professor tijdens een
praktische proef dat deel uitmaakt
van zijn eindwerk wel het leven.
Professor Huizes sterft in de armen
van Jerome, hij is vergiftigd door ie-
mand van wie Jerome de identiteit
moet achterhalen. Het is zijn eerste
écht onderzoek van Jerome in DE

DODENDE SCHADUW. Hij is amper 21
jaar, zijn rosse haren liggen wat in de
war, draagt een ziekenfondsbrilletje
en rijdt met een Solex. En hoewel hij
buitengewoon verstrooid lijkt en
soms afwezig, hij zich roekeloos in
en uit gevaarlijke situaties wringt
en hij er vreemde gewoontes op
nahoudt, is hij toch een bril-
jante speurneus die resultaten
boekt.
Zijn atypische naamheeft hij
te danken aan zijn beden-
kers. Makyo inspireerde
zich hiervoor op de En-

gelse schrijver Jerome K. Je-
rome en de Nederlandse
schilder Jeronimus Bosch.
Bosch werd
Bloche (in
het Frans
heet Bloks
Bloche) naar de
Amerikaanse schrij-
ver Robert Bloch die
politeromans schreef
waarvan PYSCHO werd
verfimd door Alfred
Hitchcock.

jerome k.
jerome bloks
De dromende detective
Jerome K. Jerome Bloks spiegelt zich graag aan acteurs uit het film noir-detectivegenre
zoals Humphrey Bogart (de gleufhoed incluis), maar gedraagt zich veeleer als een
Monsieur Hulot. In 1982 beleefde hij zijn eerste avontuur in een trimestrieel
supplement van het weekblad ROBBEDOES om
een lange rij privédetectives te vervoegen.
Maar Jerome is niet zoals de anderen.
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VAN DRIE NAAR EEN
Het eerste verhaal verscheen inte-
graal in ROBBEDOES ALBUM+ 4, een tri-
mestriële bijlage bij het weekblad
ROBBEDOES uit 1982 dat geen lang
leven beschoren was. Niet erg, de
reeks verscheen kort daarop in epi-
sodes in ROBBEDOES en schopte het al
in 1985 tot een albumreeks die later
werd overgeheveld naar de collectie
SPOTLIGHT.
Het was Alain Dodier die na enkele
zuiver komische reeksen een realisti-
sche weg wilde opslaan met een
privédetective. Hij droegMakyo, die
hij in Duinkerke ontmoette en uit

h e t z e l f d e
dorp afkom-
stig was, op
om een ver-

haal te bedenken. Voor de verdere
uitwerking kregen ze de hulp van
Serge Le Tendre. Na twee verhalen
wilde Le Tendre zich toeleggen op
andere projecten en droeg de serie
aan Dodier en Makyo over. Ook
Makyo besliste met de serie te stop-
pen door het groeiende succes van
HET LAND VAN LANGVERGETEN. Na een
eerste ervaring als enig auteur in
1986, met het album DE SCHADUW

VAN HET VERLEDEN, zet Dodier de serie
definitief op zijn eentje door vanaf
ZELDA, deel 6 in de reeks.

EEN DOORSNEEHELD
Wellicht door zijn aandoenlijke
onhandigheid en zijn opmerkelijke
gewoontes valt Jeromemeteen in de
smaak bij de lezers. Hij drinkt whis-
key en rookt sigaretten, wellicht
omdat hij vindt dat het zo hoort
naar het voorbeeld van de politie-
romans die hij verzamelt en vertaalt.
Hij kan zijn eigen notities niet ont-
cijferen en denkt nog het liefst na bij

een stuk brood dat hij in een kopje
koffie doopt. Hij probeert vruchte-
loos yoga te beoefenen. Bij een sessie
in DE REGEL VAN DRIE valt hij in slaap
en drie dagen later raakt hij geblok-
keerd. Hij wordt op een brancard
weggevoerd naar het ziekenhuis. Hij
komt zijn appartement binnen via
het venster en verzamelt ook nog
politiesirenes uit de hele wereld. Hij
is helemaal weg van de acteurs Ro-
bert Mitchum en Humphrey Bogart
van wie hij de kenmerkende attribu-
ten van een privédetetcive over-
neemt: een gleufhoed en een — in
zijn geval te grote — beige trench-
coat. De verstrooide dromer vergeet
steevast zijn Solex te sluiten enmoet
in afwachting van het behalen van
zijn rijbewijs een beroep doen op
steun en toeverlaat Babette om zijn
2CV te besturen.
Zijn vriendin Babette alias Babs,
echte naam Elisabeth Kalougine, is
een stewardess die hem helpt zijn
sirenecollectie uit te breiden. In de
loop van de serie treedt Babette
steeds meer op de voorgrond. Ze
denkt en handelt actief mee in de
onderzoeken die Jerome voert. Ster-
ker zelfs, in deel 9, NIET THUIS, voert
Dodier haar op als hoofdrolspeelster.
Daadkrachtig als ze is, schroomt ze
zich niet om zich uit te dossen als
een straatmadelief. En dat levert
even komische consequenties op als
bij haar vriendjemocht hij zich weer
eens in de nesten werken. Ook in
deel 17, DE BRIEF, trekt ze zelf op on-
derzoek want Jerome zit in de gevan-
genis doordat hij beschuldigd wordt
van moord.
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In de meeste verhalen vormen de straten van Parijs het speelveld voor de avonturen van de jonge privédetective.
Komische intermezzo’s wisselen moeiteloos af met de broodnodige suspense. (uit JEROME K. JEROME BLOKS 5: DE REGEL VAN DRIE)

Het uitzicht van Jerome evolueerde doorheen de reeks van een
karikaturaal getekende jongeman naar een semirealistische
man met enkele stoppeltjes op de kin die een baard voorstel-
len. (uit JEROME K. JEROME BLOKS 1: DE DODENDE SCHADUW en
18: EEN STUKJE PARADIJS)

JEROME K. JEROME BLOKS

debuteert met een
eerste compleet verhaal
in ROBBEDOES ALBUM+ 4,
verschenen in december
1982.



De entourage van Jerome breidt zich doorheen de reeks gestadig
uit met kleurrijke figuren. Van links naar rechts in wijzerzin:

mevrouw Seif El Din en haar man Burhan (de lokale kruidenier),
René (de postbode), mevrouw Rose (de conciërge) en
madame Zelda (de helderziende onderbuurvrouw).

(uit JEROME K. JEROME BLOKS 16: DE BRIEF)

FAITS DIVERS ALS INTRIGE
Jerome is een detective van de oude
stempel met onderzoeksmethodes
die het hoofdzakelijk zonder nieuwe
technologieën stellen. Het denkpro-
ces met losse papiertjes in de zakken
van zijn jas oogt slordig, maar in
zijn geval is het efficiënt genoeg.
Net zoals de detectives in het œuvre
van Agatha Christie, nog een
schrijfster die Jerome bewondert,
bezit hij over een fenomenaal de-
ductievermogen. Gekoppeld aan
heel wat verbeelding en inleving
vindt hij oplossingen.
Aanvankelijk hebben zijn betaalde
opdrachten iets simplistisch: de
moord op een kanarie of een ordi-
nair familiegeschil. Jerome is niet
het soort detective dat door de stra-
ten van parijs wagens achtervolgt...
op zijn Solex zou hij het toch niet
halen. Hij moet zich ook niet ver-
wachten aan terroristische aansla-
gen. Nee, Dodier kiest zorgvuldig
voor faits divers met een menselijke
kant. Soms kennen die een sombere
diepgang die het humorgehalte ver-
dringen. Zo vindt hij op zijn pad net
zo goed gemartelde en vermoorde

personages. En af en toe flirt hij zelf
met de dood. Maar in de meeste ge-
vallen is er slechts een suggestie van
geweld, helemaal in de geest van de
grote Amerikaanse film noirs uit de
jaren 1940 en 1950.

HUMANISME
Gaandeweg raakt de serie doordron-
gen van familiale en vriendschappe-

lijke aspecten. In de wijk waar hij
woont, kennen de meesten elkaar.
Jerome staat op goede voet met zijn
conciërge die heimelijk verliefd is op
de postbode. Voor zijn onderbuur-
vrouw Carole, een voormalig actrice
die aan de bak komt als de helder-
ziendemadame Zelda, trekt hij klan-
ten van haar na zodat ze accurate
info kan verschaffen tijdens séances.
Een andere goeie vriend is Burhan
Seif El Din, de kruidenier op de
spreekwoordelijke hoek die wel op
elk uur van de dag en de nacht open
lijkt. Burhan is de goedheid zelve.
Hij zet zich zodanig in voor de ver-
eniging Kinderen van Daarginds, die
zich ontfermt over in de steek gela-
ten kinderen, dat hij in deel 10,
EEN BABY OP DE VLUCHT, tot voorzitter
wordt gekozen. Jerome is de
peter van een van de baby’s, Karim.
Alleen lukt het hem niet om een on-
derscheid te maken met de andere
baby’s. Ook de zwarte priester Arthur

is een echte vriend van
Jerome.
Voor de vormgeving
van deze galerij figuren
en de omgeving waar
ze wonen en werken,
kan Dodier sinds jaar
en dag rekenen op de
hulp van studio Cerise
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In het eerste verhaal had Jerome nog de manie om zijn
appartement enkel via het venster binnen te komen. Dodiers
foto’s van daken in Parijs kwam achteraf van pas om Jean-Pierre
Gibrat te helpen voor zijn VRIJE VLUCHT-tweeluik ELKE RAAF PIKT.
(uit JEROME K. JEROME BLOKS 13: HET PACT)
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Jerome tussen
twee van zijn
helden uit het

film noir-genre:
de acteurs

Robert Mitchum
en Humphrey

Bogart.

in de persoon van Cynthia voor de
inkleuring. JEROME K. JEROME BLOKS

was haar eerste stripserie om in te
kleuren. Ze werkte voorheen bij
Studio Leonardo, een befaamde
Waalse inkleurstudio die zowat alle
reeksen van Dupuis inkleurde en
tegenwoordig ook DE RODE RIDDER

van kleurtjes voorziet. Of Jerome
nu bij nachte over de daken van
Parijs klautert of zich in het noor-
den van Frankrijk bevindt, blijft
het kleurenpalet bestaan uit ge-
dempte, sfeervolle kleuren. Het is
maar een van de facetten van een
reeks vol humor, spanning en

24: DE KLUIZENAAR

Nr. 20
Top 20 van 2012

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

GULLY: Van Dodier en
Makyo is er ook nog het

bijzonder geestige GULLY over
een jongen met een grote neus

die aan melancholie lijdt •
CAROLINE BALDWIN: Suspens
in het betere detectivegenre met
een vrijgevochten en onafhanke-
lijke heldin • THEODOOR
CLEYSTERS: Een jonge zeeman,
afkomstig van Duinkerke, gooit
zich roekeloos in het avontuur.
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Begin jaren 1980 was het voor een stripheld in het weekblad ROBBEDOES geen optie
om het bed met een vrouw te delen. Babette is Jeromes vriendin, en dat is dat. Ver-
schillende signalen van Babs gaan trouwens sowieso aan de verstrooide en preutse
detective. In modernere tijden is de band tussen de twee duidelijk een geconsumeerde
relatie. (uit JEROME K. JEROME BLOKS 2: DE PAPIEREN DROOM en 19: VERKEERD VERBONDEN)
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Voor de eerste twee albums, DE DODENDE SCHADUW en DE PAPIEREN
DROOM, werkten Alain Dodier en Makyo nauw samen aan de
verhalen met de hulp van Serge Le Tendre. Voor deel 3, OP LEVEN EN

DOOD, en deel 5, De Regel van Drie, staat Makyo geboekstaaft als
scenarist. Voor deel 4, DE SCHADUW VAN HET VERLEDEN, probeerde
Dodier het op zijn eentje. Pas vanaf deel 6, ZELDA, was de serie
helemaal zijn werk.

IV

humanisme die van JEROME K.
JEROME BLOKS een aanhoudend
succes maakt hoewel ook hij merkt
dat het lezerspubliek tanend is.
Vooral zijn Belgische publiek blijft
hem gelukkig trouw.

BESTE STRIPREEKS
Ook bij critici sloeg de reeks van bij
het begin aan. Toch duurde het tot
2010 vooraleer de reeks een belang-
rijke prijs in de wacht sleepte. Op
het stripfestival van Angoulême
bekroonde de jury eerder verras-
send JEROME K. JEROME BLOKS als
beste reeks naar aanleiding van
het verschijnen van deel 21, HET

VLUCHTMISDRIJF (2009). Met deel 20,

EINDE CONTRACT, het slot van een
tweeluik vierde de detective nog
zijn twintigste verjaardag.


