
Over postnatale depressies en onderbroeken 
Groot publieksinterview met Jean Van Hamme en Philippe Francq op de Antwerpse Boekenbeurs 
 
“Twintig jaar Largo Winch, een speciaal moment voor de miljardair in spijkerbroek.” 
Begeleid door het enthousiaste handengeklap van tweehonderd Largo Winch-fans stelt 
uitgever Alexis Dragonetti de deelnemers van het groot publieksinterview voor: 
scenarist Jean Van Hamme en tekenaar Phil ippe Francq. In een grote wedstrijd 
konden de fans van de stripheld vooraf een vraag bedenken voor het auteursduo. De 
honderd meest gevatte vragenstel lers zijn erbij op 11 november in een volgelopen zaal 
van de Antwerpse Boekenbeurs. De hoogtepunten van het Largo Winch-
publieksinterview. 

Postnatale depressie 
Op de vraag wat de verschijning van een nieuw album nog met hen doet, maakt Jean Van Hamme 
– die zo’n drie maanden werkt aan een scenario – zich vrolijk dat het een beetje is zoals een 
bevalling. “Je verzeilt enkele dagen in een  postnatale depressie… en daarna ga je gewoon weer 
door.” Dat beaamt ook tekenaar Philippe Francq. “Een nieuwe Largo Winch tekenen vraagt tien 
maanden hard labeur, waardoor je een massa dingen aan de kant schuift. Waar je achteraf dan 
eindelijk de tanden in kan zetten.” 

Meeuw in de lucht  
Over hun samenwerking... Francq: “Jean heeft veertig jaar ervaring en kan buigen op een enorme 
beroepsernst. Ik heb dan ook erg weinig aan te merken op zijn scenario’s. Mijn rol beperkt zich 
tot het tekenwerk.” 
Van Hamme: “Mijn echtgenote is eigenlijk mijn eerste lezer. De grootste fouten haalt zij eruit. 
Gaandeweg stuurt Philippe me zijn potloodschetsen waarop ik op mijn beurt ook weinig aan te 
merken heb. Het is echt niet zo dat ik gedetailleerde aanwijzingen geef over het perspectief of de 
invalshoeken voor Philippes tekeningen. Philippe is zo bedreven dat ik niet meer hoef te 
suggereren om bijvoorbeeld nog een meeuw in de lucht bij te tekenen (lacht). We proberen elkaar 
wel te blijven verrassen.” 

Geen crisissfeer 
Zwarte Zee, het nieuwe album, opent met een open brief over de economische crisis van Largo 
Winch aan zijn werknemers. Toch speelt de crisis geen hoofdrol in het verhaal, stelt Van Hamme. 
“De crisis speelt geen belangrijk rol in het verhaal. Het is gewoon zo dat ook Largo Winch, net 
zoals iedereen, getroffen is door de economische malaise. Daar konden we moeilijk onderuit. 
Vandaar ook het interview met Newsweek in het album. Voor de rest blijft het vooral rond het 
avontuur draaien.” 

Richard Branson? 
Op de vraag of Largo Winch in het echt zou kunnen bestaan en met welke echt bestaande persoon 
ze hem zouden vergelijken, zijn de auteurs het eens: Richard Branson. Van Hamme: “Net zoals de 
topman van Virgin wordt ook Largo Winch aanbeden door zijn werknemers. Voor de rest komt er 
niemand echt in me op. De lijst met grootverdieners wordt voor de rest vooral bevolkt door 
Chinezen.” (lacht) 

Vrouwenhistories 
De ogen lichten op als moderator Dragonetti het thema vrouwen aansnijdt. Of het veel moeite 
kost om een mooie vrouw uit te vinden? “Heren, wees nu eens ernstig”, gekscheert Van Hamme. 
“Hebben jullie veel moeite om een mooi vrouw te bedenken? Mij kost het 30 seconden, terwijl 
Philippe er vier dagen over doet. Om hem te pesten, vind ik wel eens speciaal een lelijkerd uit.” 



“Het vraagt evenveel werk om ze lelijk te tekenen als om ze mooi te tekenen”, kaatst Francq 
lachend terug. “Soms inspireer ik me op bestaande personen zoals actrices, soms ontspruiten de 
dames spontaan uit mijn (zieke) verbeelding.” 
Of Largo’s vrijages ooit tot een Largo Junior zouden kunnen leiden? “Dat hangt ervan af hoe 
voorzichtig hij is,” lacht Van Hamme. “En ik denk niet dat Philippe staat te springen om baby’s 
te tekenen.” 
Zich settelen ziet Francq Largo nog niet zo snel doen. “Nu ja, hij settelt zich voortdurend… voor 
enkele dagen. Nee, serieus: Largo is er volgens mij echt niet op gesteld om te cocoonen.” 

Largo, de film 
Van Hamme beschouwt het als een hele eer dat Largo Winch ook verfilmd wordt. “Gezien de 
kracht van de cinema, beschouw ik het als een grote eer dat de filmwereld toehapte om Largo 
Winch op het grote doek te brengen. Ik moet toegeven dat ik een tikje ongerust was, maar ik ben 
tevreden met het resultaat. Ik heb er ooit zelf een filmscenario van willen maken, maar dat was 
geen succes. Nu werkte ik mee als adviseur. Toen Philippe en ik de filmbeelden voor het eerst 
zagen, ging het meteen verder dan de herkenning: we waren echt helemaal mee met het verhaal.” 
“Er werden ook een aantal scènes in Antwerpen gedraaid, onder meer met Sharon Stone die de rol 
van een procureur speelt in de film. Ik suggereerde voor mezelf een kleine cameo: mijn vrouw en 
ik zouden haar kunnen kruisen op de trappen van het justitiepaleis. Maar helaas had de productie 
geen trappenscène voorzien… (hilariteit). Maar goed, we hebben gingen wel samen uit eten. 
Mevrouw Stone is een erg charmante dame.” 

Onderbroekenlol 
Het vreemdste voorstel dat ze ooit kregen op het gebied van merchandising? Francq glimlacht: 
“In het album H springt Largo op een bepaald moment in de Seine… in een onderbroek van het 
merk HOM. Toen het ondergoedmerk twee jaar geleden zijn veertigste verjaardag vierde, vroeg 
het aan een veertigtal bekende personen om de poseren in caleçon. De foto’s werden nadien 
geveild voor het goede doel. Naast een reeks voetballers en andere bekende zangers, stonden ook 
ik en Largo in ons onderbroek voor de lens. Nooit gedacht dat het zover zou komen.” (gelach) 

Haven van Antwerpen 
Dat de heren zich uitgebreid documenteren is welbekend. Van Hamme legt uit. “Je hebt eigenlijk 
twee categorieën van decors. Sommige plaatsen zijn gewoon doorgangsplekken waar de helden 
gewoon passeren zonder dat de plaats zelf een belangrijke rol speelt. Daarvoor volstaan meestal 
foto’s als documentatie. Maar soms spelen de decors ook echt een rol in het verhaal. Denk maar 
aan het tweeluik Venetië zien… …en sterven. Dan is het echt nodig om de locaties te verkennen en 
er de sfeer te gaan opsnuiven. 
Francq: “Voor het nieuwe album, Zwarte Zee, ging ik op verkenning in de haven van Antwerpen. 
Voor het tekenen van de containerschepen was een bezoek aan een handelshaven en het schieten 
van ontelbare foto’s een echte must. De répérage heeft dan echt belang, al was het maar om te 
weten hoever je kunt gaan met het valsspelen.” (lacht) 


