
auteurwilde. Eentjedie verraste. Tja,
ikwaseindecontract, haderdusniets
over te zeggen,hoewel ikwil bena-
drukkendat ik jarengeledeneendui-
delijkplanhadenzewistenwaar ik
naartoewilde.
“Maargoed, ikhebandereprojec-

ten.XIII loopt erggoed, ikwerkbin-
nenkort verder aanDe janitor en ik
richtmeopandereprojectenbuiten
de strip.”
Ondertussenblijft Sente zich

inwerken inhet verledenvanBlakeen
Mortimer, speurendnaar vraagte-
kens. “Die reeksblijft goed lopen.Via
signeersessies op festivalsheb ik
geleerddathet zo’n zeldzamereeks is
die vangeneratie opgeneratie over-
gaat.Danvraag je aaneen jonge
snaakhoehij de reeksheeft ontdekt,
endanzegt ie: ‘Viamijnpapa.’
Heerlijk. Endiekritiekopdenieuwe
avonturen?Midden jarennegentig
kon jenogheelmoeilijk Jacobs’ eigen
Blake enMortimer-albumskopen,
maardankzij onzevervolgenzijn er
numeeralbumsverkocht vanHet gele

tekenofHet geheim van de zwaardvis
dan toenhij leefde. Indie zinben ik
apetrotsdat ikmetdit album
opnieuwverwijsnaar Jacobs’werk.
(grijnzend)Datwashetultiemedoel:
vind jeDe staf van Plutarchus leuk?
Leesdanhet vervolg inHet geheim
van de zwaardvis.Enzovloeit oud in
nieuwover, enandersom.”

De staf van Plutarchus verscheen
bij Uitgeverij Blake en Mortimer.
Het Thorgal-album Rode Raheborg
verscheen bij Le Lombard.
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Het schetsarchief
van demeester
Edgar P. Jacobs (1904-1987), de
Belgische geestelijke vader van
Blake enMortimer, was een perfec-
tionist. Hij deed veel research, over-
laadde zijn verhalenmet talrijke
wetenschappelijke weetjes en uit-
vindingen als zijndemachines of
vliegtuigen en ging daarvoor ten
rade bij menig wetenschapper of
expert. Tijdens zijn leven schetste hij
notitieboekjes vol rond de persona-
ges en verhaalelementen.
Tegelijk metDe staf van Plutarchus
van scenarist Yves Sente en teke-
naar André Juillard, verscheen van-
daag het dikke naslagwerk Jacobs
329 tekeningen. Yves Sente: “Dat is
een uniek document, want er is
slechts een heel beperkt aantal
schetsen en originelen van deze
auteur op demarkt. Het grote
publiek krijgt ze dus amper te zien.
Ook niet op exposities, want de
Stichting Jacobs stelt amper expo’s
samen. Ze gaven nuwel toestem-
ming om die originelen te bundelen.
Kortom: eindelijk zie je nu de oor-
sprong van bekende verhalen als
Het gele teken ofHet halssnoer van
de koningin– van een prille schets
tot het eindresultaat. Ook leuk zijn
de geschetste en/of en afgekeurde
coverontwerpen. Het is voor het
eerst dat het publiek dat nu ziet.”

Jacobs 339 tekeningen
verscheen bij Dargaud,
304 p., 69 euro

Tintin/Kuifje eenoorlogsverhaal voor
kinderenmaken.Actie en suspense,
datwaswat zijnopdrachtgevers en
lezers verwachtten.Erwasgeen tijd
omaankaraktervorming tedoen.
Wie zouhet interesseren?Maarvan-
daagdedag isdatniet langer zo.”

Groeispurt
Sente groeide in de afgelopen vijftien
jaar uit tot een vande topscenaristen
vanBelgië. Hij schreef voor tekenaar
Rosinski verder aandehoofdreeks
Thorgalnadat VanHammeer de brui
aan gaf, en bedacht er zelfs een spin-
off voor. Voor diezelfde auteur
leverde hij ookhet tweeluikGraaf
Skarbek, terwijl hij ookVanHammes
enWilliamVance’s hoofdreeksXIII
voortzettemet tekenaar Jigounov, en
met de Franse grootmeester
François Boucq de eigen reeksDe
janitor opstartte. Een groeispurt die
kon tellen.
Maardit jaarkwamereenkink in

dekabel toenhij na tienverhalenvan
Thorgalwerdafgehaald, tegenzijn
wil.Dezeweekverscheenzijn laatste
scenario:Rode Raheborg, eendeeluit
de spin-offKriss Van Valnor.
Sente: “Pjotr, de zoonvanRosinski,

heeftmet goedkeuringvanLombard
het redacteurschapvandie reeksop
zichgenomen.Hij zei dat zijn vader
eenander soort verhaalnodighad
danwat ik schreef. Ikwildedaar in
eerste instantie aanwerken,maar
Pjotr redeneerdedathij eennieuwe

►Het recent
verschenen
boek Jacobs

329 tekeningen
bundelt schet-
sen van Edgar
P. Jacobs, de
geestelijke

vader van Blake
en Mortimer.
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Yves
Sente

► Scenarist
van onder meer
de reeksen XIII
en De janitor, en
van het tweeluik
Graaf Skarbek.

► Schreef ook voor
de reeks Thorgal,
maar werd vervan-
gen door Pjotr,
de zoon van de
originele tekenaar
Rosinski.


