
Een volbloed verhalenverteller. Van de historische jeugdroman Galgenmeid 
over films als Aanrijding in Moscou tot de populaire televisiereeks Amigo’s: 
de lijst met projecten waar Jean-Claude van Rijckeghem als scenarist en 
producent de hand in had is ronduit indrukwekkend. Hij viel er ook internationaal 
mee in de prijzen: sla er gerust ’s mans Wikipedia-pagina op na. Thomas Du 
Caju is dan weer door de wol geverfd in de stripwereld. Sinds 2006 draait hij 
mee in het tekenteam achter De Kiekeboes, maar daarnaast gaat hij ook zijn 
eigen weg. De twee leerden elkaar kennen… aan de schoolpoort, hun dochters 
waren klasgenootjes. De historische reeks Little England is ondertussen hun 
tweede samenwerking.

Jullie verhaal speelt zich af in Birma, 
op een scharniermoment van WOII. 
Vanwaar dit originele verhaal en set-
ting?

JEAN-CLAUDE VAN RIJCKEG-
HEM: Het was Thomas die me vroeg 
of ik een verhaal wilde schrijven over 
Birma (het huidige Myanmar) tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Dat leek hem 
zowel dramatisch als visueel interessant: 
de vliegtuigen, de jungle, de Japanse in-
val. Ik wist letterlijk niets over Birma en 
ik heb lang getwijfeld of ik dat verhaal 
wel moest schrijven. Maar toen ik erover 
begon te lezen en dingen op te zoeken, 
kwamen de eerste ideeën al snel. De 
wijk Little England heeft uiteraard echt 
bestaan en de zuster die een foto neemt 
van de jongens die hockeyende meisjes 
beloeren, is een anekdote die ik vond 
in memoires van een militair. Er zitten 
nogal wat authentieke details in de strip. 
Maar het verhaal kwam niet vanzelf. Een 
eerste versie van het scenario, dat las als 
een oubollige oorlogsfilm, heb ik wegge-
gooid. Het was pas in de tweede versie, 
toen het personage van Jonathan – een 
adolescent, half Birmaans en half Engels 
– in me opkwam, dat ik een manier vond 
om iets over Birma te vertellen.

Delen jullie dezelfde passie voor de we-
reldgeschiedenis?
VAN RIJCKEGHEM: Schrijven over de 
geschiedenis is eigenlijk een reis maken 

naar een onbekend land. En terwijl ik 
schrijf, probeer ik de schoenen van mijn 
hoofdpersonage aan te trekken en in die 
tijd te verdwalen. In het beste geval heb 
ik achteraf het gevoel dat ik een avon-
tuurlijke reis heb gemaakt, al ben ik niet 
van mijn schrijftafel weg geweest. Zo heb 
ik mooie herinneringen aan de maan-
den die ik mentaal in de zestiende eeuw 
doorbracht voor de roman Galgenmeid. 
Schrijven is (ook) dagdromen. 

Zowel uit het scenario als uit het te-
kenwerk spreekt een indrukwekkende 
hang naar realisme. Hoe documente-
ren jullie zich?
THOMAS DU CAJU: Leve het inter-
net. Ik ben niet ter plaatse geweest maar 
er bestaat vrij veel foto- en filmmateriaal 
over Birma tijdens de Tweede Wereldoor-
log. Een van Jean-Claudes grote inspira-
tiebronnen was George Orwells roman 
De Jaren in Birma uit 1934.
VAN RIJCKEGHEM: Ik vond het op-
vallend hoe Orwell, die tussen 1922 en 
1927 diende in de Indian Imperial Ser-
vice als politieman, het kolonialisme 
veroordeelde en na de publicatie van 
zijn boek door de Engelsen in Birma als 
een nestbevuiler en landverrader werd 
beschouwd. De Engelsen waren volgens 
Orwell in Birma om zich te verrijken 
door grondstoffen te stelen en goedkope 
werkkrachten te gebruiken. Orwell was 
een erg moedig man. Ik bewonder hem 
zeer. 
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Hadden jullie bepaalde referenties 
voor dit verhaal? In de film, in de lite-
ratuur, in de stripwereld?
VAN RIJCKEGHEM: Steven Spielbergs 
ietwat vergeten film The Empire of the 
Sun was een inspiratiebron. Het verhaal 
speelt zich af in China en is gebaseerd op 
de autobiografie van James Ballard. Het 
is een coming-of-age verhaal zoals Little 
England dat ook is. Een verhaal over het 
verlies van onschuld. 

Hoe werken jullie samen?
DU CAJU: Jean-Claude zorgt voor een 
scenario dat eigenlijk een beetje leest al 
een filmscenario met uitgeschreven dia-
logen en beschrijvingen van het decor, 
op basis daarvan maak ik het storyboard. 
Soms verandert het decor of wordt er nog 
iets weggelaten of toegevoegd, naargelang 

de beschikbare ruimte en de découpage. 
We bellen mekaar geregeld om van ge-
dachten te wisselen en Jean-Claude heeft 
doorgaans meer materiaal dan we verteld 
krijgen, 't is een kwestie van schrappen 
dus.

Wat zijn je referenties in het vliegtuig-
stripgenre? Las je als kind Buck Dan-
ny? Leeft het genre de laatste jaren op?
DU CAJU: Uiteraard heb ik als kind 
Buck Danny gelezen, maar ook Biggles en 
Tanguy & Laverdure. Ondertussen zijn er 
nogal wat ‘vliegtuigstrips’ bijgekomen en 
naar mijn mening zitten er veel goeie bij. 
Ik denk dat het genre altijd populair ge-
weest is, en dat het succes vandaag aan de 
kwaliteit van de nieuwkomers gelegen is. 
Het genre op zich zit dus niet echt in de 
lift maar de kwaliteit van de uitvoering 

zeker wel en dat merk je aan de verkoop-
cijfers.

Jean-Claude, je viel met je filmscena-
rio’s en romans al meermaals in de 
prijzen, hoe zie je je ‘avonturen’ in de 
Negende Kunst? Wat maakt het speci-
fiek anders?
VAN RIJCKEGHEM: Het is meer dan 
een zijsprong. Ik hou van de afwisseling. 
De drie vormen van vertellen zijn erg 
verschillend maar ik ben even enthousi-
ast over een strip als over een film. Een 
strip geeft je als verteller meer mogelijk-
heden qua decor en actie. Maar hoe ver-
schillend die manieren van vertellen ook 
zijn, ik kan een verhaal pas schrijven als 
ik de personages aanvoel en begrijp. Ze 
zijn toch wel écht voor me, zelfs al zijn ze 
maar van papier.
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November 1941. ‘Little England’ is een wijk in de stad 
Moulmein in Birma, een verre kolonie van het Britse
Rijk. Jonathan is zestien en zoon van een commandant. 
Hij loopt school in de buurt van de luchtmachtbasis,
maar hij kent ook het ‘echte’ Birma, het land van pago-
den, van de eindeloze jungle en het land van zijn
moeder, die de nicht zou zijn van de laatste Birmaanse 
koning.

Wanneer Jonathan de Amerikaanse piloot Archie rond-
leidt in de stad, komt het duo ook in de ‘Blue Moon’,
de nachtclub waar militairen, zeelui en playboys elkaar 
treffen. Archie vraagt Jonathan om de Birmaanse
zangeres Ruby een boodschap te bezorgen. In ruil krijgt 
de jongen een luchtdoop. Maar wanneer Jonathan
haar kamer binnensluipt, raakt hij helemaal in de ban van 
de knappe zangeres.

LITTLE ENGLAND is het verhaal – soms gevoelig, 
soms gewelddadig – van een jongen die terechtkomt in
de maalstroom van de geschiedenis en geconfronteerd 
wordt met zijn gevoelens...

Thomas, je tekeningen zijn een lust 
voor het oog en bijzonder dynamisch. 
Je hebt als lezer echt het gevoel mee in 
de actie te zitten. Ben je daarin geëvo-
lueerd?
DU CAJU: Er is duidelijk evolutie, en 
dat is maar goed ook, hé! Voor mij is 
tekenen een constant streven naar verbe-
tering. Al houdt het op een gegeven mo-
ment op natuurlijk, al hoop ik dat ik daar 
nog lang niet aan toe ben!

Waar beleef je zelf het meeste plezier 
aan bij het tekenen?
DU CAJU: Ik teken alles graag. Behal-
ve talking heads dan. Kaders gevuld met 
een hoofd en een tekstballon, dat gaat 
snel vervelen.

Je vrouwelijke personages ogen bijzon-
der sensueel. Hoe werk je je personages 
uit? Wie staat er model?
DU CAJU: Ik gebruik geen model, het 
blijven stripfiguren. Jean-Claude be-
schrijft de hoofdpersonages reeds uitge-
breid in het scenario, hij doet dus het 
meeste werk wat de personages betreft.

Je zwart-wittekeningen zijn een lust 
voor het oog. Hoe pakte je de inkleu-
ring aan. Deed je die zelf? Kan je daar 
iets meer over vertellen? 
DU CAJU: Behalve het scenario en de 
opmaak, doe ik alles zelf. Van de pot-
loodtekening tot de geïnkte versie wordt 
op papier getekend, daarna wordt alles 
ingescand. De inkleuring gebeurt digi-
taal. Die manier van werken is een ge-

woonte geworden en het zorgt ervoor dat 
ik bij het tekenen reeds de ingekleurde 
versie in het achterhoofd kan houden. Al 
heb ik nog steeds de neiging om de inkt-
tekening te ver uit te werken. Ik hou van 
een uitgewerkte zwart-wittekening die 
eigenlijk geen kleur behoeft.

Kunnen jullie een tipje van de sluier 
lichten over wat ons in deel 2 te wach-
ten staat?
VAN RIJCKEGHEM: Wel, naarmate 
de ontknoping nadert, zit er meer actie 
en spanning in het tweede deel. Verder 
durf ik weinig vertellen. Je wil als auteur 
toch vooral de lezer verrassen.

Wil je meer lezen? Surf dan naar www.ballonmedia.be/LittleEnglandInterview
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