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e eerste tienpagina’s vanDe
staf vanPlutarchus latenzich
lezenals eenonversneden

BuckDanny-verhaal.KapiteinBlake,
eenRAF-piloot,wordt ermet spoed
opuitgestuurdommet eennieuw,
nooit eerder ingevlogenprototype
vaneengevechtsvliegtuig –deGolden
Rocket –Londen tebeschermen tegen
eenDuitsepilootdie, eveneensmet
eenonbekendgevechtsvliegtuig, het
HouseofParliamentdreigt tebom-
barderen.
Tienpagina’s lang speelt zich

bovenLondeneen intensegevechts-
scèneaf. Erwordt geschotenopde
torensvanhetHouseofParliament,
Britse Seafireswordeneenvoor een
neergehaald, eenvanbeiderproto-
types valt indeTheemsenopde
grondsterft eenzekereSteelwell.
Geendetail.
Het is dankzij het overlijdenvan

dieSteelwell, de rechterhandvan
majoorBenson, datBlake in
dienst komtbij deBritse inlich-
tingendienst. Ettelijkepagina’s
verder staat de titelheldoog in
oogmetwat zijn latere aarts-
vijandzalworden:Olrik. Enop
het eindevanhet albumver-
wijst scenarist YvesSente (50)
doodleuknaarhet vervolg vandit
verhaal:Het geheimvande
zwaardvis, een tweeluikuit 1960
vandegeestelijke vaderEdgar
Pierre Jacobs.

Vrouwen in de reeks
Destaf vanPlutarchus is het elfde
Blake enMortimer-verhaal sinds
de reeks in 1996eenvervolgkreeg.
Indat jaar gavendeBelgische sce-
narist JeanVanHammeende
Franse tekenaarTedBenoit de
aftrapmetDezaakFrancisBlake.

Die comebackgingniet zonder slagof
stoot. ZoweldeStichting Jacobsals
tallozenostalgische lezers lieten
wetenBenoits lijnvoeringalsookhet
VanHammes scenario te verafschu-
wen.Zeklaagdenoverdeanatomie
vandehandenvandepersonages en,
meernog, overdeplotse aanwezig-
heid vanvrouwen inde reeks.De
strengeFranse, protectionistische
censuurcommissiehad in Jacobs tijd
immershunaanwezigheidverboden
– Jacobs tekendeer geenenkele – en
datmoest gerespecteerdworden.Van
Hammeoordeelde echterdat zowel
die tijd als dedaarbij betrokkenargu-
menten, passéwaren.
Scenarist YvesSente, die als ex-

hoofdUitgavenbij Lombard intussen
ookverder schreef aan topreeksenals
XIII enThorgal, zettedie tendensver-
der in2000metHetVoronov-complot,
op tekeningenvandeFransman
André Juillard. Sterker: hij liet
Mortimer zelfs verliefdworden.
Opnieuwcontroverse in conser-
vatieve stripkringen.Maar
Sente zettedoor.
Hetdezeweekverschenen

Destaf vanPlutarchus is zijn
vijfde verhaal.Metdekritiek
houdthij geenenkele rekening,
zoblijkt. “Ach, ikweet zekerdat
wegelijkhebbenmetonzeaan-
pak. Steedsminder lezers spre-
kenerover.Goed, opwebsites
zie iknog steedsdat sommigen
die evolutiewalgelijk vinden,
maarblijkbaarblijvenzede
albumswel kopen.
“Ikblijf zeggen:VanHammeen

ik zijn geenJacobs.Niemandzal
ooit Jacobs zijn.Wij vullenhet in
zoalswedenkendat Jacobshet zou
gebrachthebbenmochthij dat
gekundhebben: echte verhalenen

echtepersonages, zonder enige vorm
vancensuur.
“Weet jewat ikmoet doen?De

indruk gevendat het albums zijn van
de jaren zestig,maar ze schrijven
voor eenpubliek vannade eeuwwis-
seling. Schrijven opdezelfdewijze
als Jacobs?Dan zou ik te horen krij-
gen dat ik ouderwets ben, nietmeer
vandeze tijd.”

Vraagtekens
DenieuweavonturenvanBlakeen
Mortimerhebbenal enkele topscena-
ristenbijeengebracht, zoals Jean
DufauxenJeanVanHamme.Maar
het is Sentedie er een sport vanmaakt
naardeoriginevandekarakters af te
zakken. InDestaf vanPlutarchus situ-
eerthij kapiteinBlake langvoordat
diebij deBritse geheimedienstMI5
terechtkwam.
Het is ook indit albumdatde twee

titelheldenvoorhet eerste kennisma-
kenmetaartsvijandOlrik. “Eigenlijk
washet Jacobs zelf die al tijdens zijn
levenwasgestartmethet inkaart
brengenvanhet verledenvanzijn
papierenpersonages,” zegt Sente.
“Datdeedhij in zijnbiografieUn
opéradepapier.Het ontbrakhemech-
ter aan tijdomerdieperop in te gaan.
Die taakhebbenwij nuoponsgeno-
men.Wewildenvragen ingevuld zien.
Hetwerd tijdompersoonlijker te
worden.HoekwamBlakebijMI5
terecht?WanneerontmoettenBlake
enMortimer elkaar?Enwatdedenze
precies tijdensWOII?Er zittenheel
veel gaten inhunverleden.
“Aldie vraagtekens enelementen

samen,daarwilde ikmijn tanden
inzettenvia eenprequel.Misschien
wilde Jacobsdat ooit ookdoen,maar
hadhijwel de tijdomdat tedoen?Hij
moestwekelijks voorhetmagazine

D ‘Vroeger woumen
actie en suspense.
Vandaag is er
meer interesse
in karaktervorming.
Vandaar dit project’
YVES SENTE

►Gevechtsvliegtuigen boven Londen: daarmee begintDe staf van Plutarchus, de prequel die uitlegt waar Blake en Mortimer vandaan komen. © RV


