
In de kalme stripzomer van 2006
verscheen bij Silvester het eerste
deel van OKKO: als vanouds een

verzorgd hardcoveralbum, het eerste
deel van een tweeluik. Het werd een
instantsucces. Sindsdien behoort de
oosterse fantasyreeks van Fransman
Hub tot een van de vaandeldragers
van de uitgeverij. Met kalenders, een
draagtas en luxueuze dossieredities
als bijkomende uitgaven worden de
leemtes tussen twee telkens langver-
wachte albums opgevuld.

SPROOKJE
Voor de in 1969 geboren Hub
is OKKO een soort fantastisch
sprookje. Zo hoefde hij zich niet te
laten vastpinnen op de ware ge-
schiedenis en de cultuur van het
middeleeuwse Japan van het jaar
1108. Met Pajan creëerde hij zijn
eigen fictieve land om zijn ver-
beelding de vrije loop te
laten... En hoe!
We leren Okko in deel 1 van
DE CYCLUS VAN DE AARDE kennen
als een succesvol demonenja-
ger. Door zijn nieuwste op-
drachtgever, de pafferige
Akachi-Sama, wordt hij om-
schreven als doeltreffend met
een legendarische reputatie.
Okko komt er een verslagen
demon offreren, het hoofd af-
gehakt op een schaaltje, het

lichaam hoog en droog opgehan-
gen in het ruim van het schip.
De reusachtige, immer met een
rood masker getooide Noburo
is Okko’s metgezel, een van
de demonenjagers die Okko
aanvoert. Hij raakt zelf
slaags met een demon die
eruitziet als een krijger uit
het Japanse poppenthea-
ter. Want vergis je niet,
de Japanse invloed blijft
sterk aanwezig in de
stripreeks. Kiritsu
Okko is niet
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Okko
Te land, ter zee, in de lucht en elders
Okko de ronin, een samoerai zonder meester, komt in
het keizerrijk Pajan aan de bak als demonenjager.
Tijdens zijn omzwervingen krijgt hij het gezelschap
van drie sterk uiteenlopende figuren.
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KOGARATSU: Een
rondtrekkende huurling

en samoerai vecht in de
zeventiende eeuw voor idealen

als eer, liefde en wapens
• SAMOERAI: De in een klooster
opgegroeide samoerai Takeo wil

zijn broer terugvinden. On-
derweg ‘storen’ hulpbehoe-
venden zijn zoektocht •
ASLAK: Geestige Vikingstrip,
geschreven door Hub.

van de jongsten, al oogt hij wel
kwiek. Laten we zeggen dat hij ma-
turiteit heeft. En daarmee gepaard
heeft hij ook een verleden. Gaande-
weg de reeks komen we daar meer
over. In het extra dikke deel 7 stelt
een nieuwe opdrachtgever, een oude
bekende van Okko, hem voor om
toch maar een gevaarlijke missie te
aanvaarden. “U staat voor de poort
van de herfst van uw leven en ronin
hebben zelden de gelegenheid op
een prettigemanier oud te worden”,
dreigt hij half. Als tegenaanbod
krijgt Okko de kans om het grond-
gebied, het familiekasteel en zijn
adellijke titels terug te krijgen.
Hij zou weer de achtenswaardige sa-
moerai kunnen worden die hij
eigenlijk had moeten blijven.

KOP ERAF
Het vertrouwen is groot in de krijger.

Nochtans verloor
Okko in DE CYCLUS

VAN DE LUCHT zijn
rechterhand in
een felle strijd
met de machtige
t e g en s t and e r
Kubban, ooit de
meest vermaarde
demonenjager
en nu gruwelijk
verminkt. Okko
beschermde in
de tweestrijd
Noburo op
wiens leven
Kubban het ge-
munt heeft.
Kubban slaagt
er zelfs in om
Okko te onthoofden... zo vertelt een
getuige het althans. Pas in het
tweede deel van de cyclus zien we
een zieltogende Okko. Met derge-
lijke cliffhangers blijft de spanning
er natuurlijk wel in.

OORSPRONG
De naam OKKO is een afgeleide van
Hubs eigen firma Oki Doki. Nadat
hij in 1992 als grafisch ontwerper
meewerkte aan Luc Bessons sf-film
THE FIFTH ELEMENT richtte hij de firma
op om publicitaire uitgaven, video-
spelletjes, tv-programma’s, enzo-
voort te produceren. Met OKKO

keerde hij terug naar zijn eerste
liefde, het maken van strips. Voor
een deel is OKKO geïnspireerd op DE

S T R AT E G I E

VAN DE SA-
MOERAI, de
v e r t a l i n g
van het Ja-

panse GO RIN NO SHO (EEN BOEK VAN

DE VIJF RINGEN) doorMiyamotoMus-
hashi uit 1643. Daarin legt Mus-
hashi kernachtig en praktisch
strategie en zwaard- en eliminatie-
technieken op het slagveld uit in vijf
hoofdstukken die als titel de elemen-
ten water, wind, vuur, aarde en
leegte hebben.

1: DE CYCLUS VAN HET WATER I
Nr. 12 Top 20 van 2006
Nr. 93 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 99 in 2012)
2: DE CYCLUS VAN HET WATER II
Nr. 411 De Grenzeloze Top 500
3: DE CYCLUS VAN DE AARDE I
Nr. 15 Top 20 van 2007
Nr. 272 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 301 in 2012)
4: DE CYCLUS VAN DE AARDE II
Nr. 18 Top 20 van 2008
5: DE CYCLUS VAN DE LUCHT I
Nr. 13 top 20 van 2009
7: DE CYCLUS VAN HET VUUR I
Nr. 15 top 20 van 2011
8: DE CYCLUS VAN HET VUUR II
Nr. 16 top 20 van 2012

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

II

Okko en zijn kompanen: de boeddhistische monnik Noshin, de jonge visser Tikku die in de eerste cyclus Okko’s
hulp inroept om zijn ontvoerde zuster Kleine Karper terug te vinden, en de stoere krijger Noburo die zijn
gezicht te allen tijde verborgen houdt achter een rood masker. (uit OKKO 2: DE CYCLUS VAN HET WATER II)

Kleine Karper heeft naast haar rol in
de stripreeks een actieve carrière als
pin-up voor tientallen ex-librissen die
Hub op vraag van stripwinkels ont-
werpt. Vaak tekent hij haar dan in d’r
blootje.

Fictieve locaties en decors of niet, gedocumenteerd ogen ze
alleszins. (uit OKKO 5: DE CYCLUS VAN DE LUCHT I)
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Zwaardgevechten
vormen een con-
stante in OKKO.
Bloedvergieten even-
eens. En in de meeste
gevallen rollen er
koppen. Letterlijk!
(uit OKKO 1: DE CYCLUS
VAN HET WATER I)
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