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BEDREIGING:

Olrik! In die naam schuilt een exotische

laatste heeft zich voorgenomen om “de

toets en een belofte aan avontuur en mys-

decadente en corrupte volkeren te overwin-

terie. De naam doet speculeren over een

nen en te onderwerpen” door toe te slaan

afkomst van een Viking of voorouders die

in de hoofdsteden en vitale centra. Geen

uit het oosten kwamen. In zijn autobiogra-

mens die weet hoe Olrik aan dat postje

fie UN OPÉRA DE PAPIER heeft Edgar P. Jacobs

noch hoe hij aan zijn rang van kolonel is

het over een onzekere oorsprong. De enige

geraakt. Pas in deel 23, DE STAF

VAN

zekerheid was volgens de auteur de

PLUTARCHUS (dat zich vóór de gebeurtenis-

Baltische klank van de naam die net zo

sen in HET GEHEIM

VAN

DE

ZWAARDVIS

goed een pseudoniem kan zijn. Olrik heeft

afspeelt), proberen André Juillard en Yves

uiterlijke kenmerken gemeen met de

Sente het personage duidelijker te plaatsen.

acteurs Errol Flynn (het dunne snorretje en

Maar zijn verleden blijft een groot mysterie.

de fijne gelaatstrekken) en Erich von

Vier pagina’s verder doodt hij een agent van

Stroheim (de monocle en de harde blik).

de Intelligence Service die vertrouwelijke

Zelfs in de gevaarlijkste omstandigheden is
hij de elegantie in persoon, tenminste wat
zijn kledij betreft. Maar zijn werkelijke even-

(UIT DE AVONTUREN VAN BLAKE EN MORTIMER 7:
HET RAADSEL VAN ATLANTIS)

informatie verstuurde. De lezer is gewaarschuwd: met Olrik valt niet te sollen. De
strijd zal genadeloos zijn.

beeld is zijn schepper Jacobs. Foto’s uit zijn

Als een essentieel personage voor de reeks

jeugd tonen een frappante gelijkenis met

is Olrik in bijna elk verhaal van Jacobs aan-

zijn papieren schepping. In een interview

wezig. In het vervolg en slot van het

zei Jacobs dat Olrik de man is die hij zelf
graag wilde zijn. Olrik had een mooie carrière In Hollywood kunnen opbouwen
mocht er voor hem geen briljante rol zijn
weggelegd op het striptoneel.
Olrik maakt zijn intrede op de eerste pagina
van HET GEHEIM VAN DE ZWAARDVIS, het eerste
avontuur van het Britse duo Blake en Mortimer, nog voor de twee helden te zien zijn.
Hij wordt voorgesteld als “de sluwe en
gewetenloze kolonel Olrik, hoofd van de
inlichtingendienst en militair adviseur van
Basam-Damdu, de keizer van Tibet”. Deze

Net zo goed als ik er
zeker van kon zijn u op
mijn pad te vinden,
bemoeizieker dan ooit en
terzijde gestaan door uw
onafscheidelijke vriend,
de supersmeris Francis
Blake!...”
De dood gewaande Olrik staat weer oog in oog met
professor Mortimer.

(UIT DE AVONTUREN VAN BLAKE EN MORTIMER 8: S.O.S. METEOREN)

tweeluik DE 3 FORMULES VAN PROFESSOR SATO,
getekend door Bob De Moor na het overlijden van Jacobs, komt Olrik om in de
explosie van een helikopter. Maar de verschillende auteurs die sinds 1996 nieuwe
avonturen aan de reeks toevoegen, blijven
Olrik opvoeren als de favoriete tegenstander van de helden.
Zelf bezit Olrik alle kwaliteiten van een held:
een drang naar avontuur, moed, intelligentie, het nemen van beslissingen en hij heeft
blijkbaar een fortuin om al zijn plannen te
bekostigen. Alleen is hij in- en inslecht.

(Christophe Quillien, bewerkt door David Steenhuyse)

