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Niet alleen kwam het beeldverhaal
er, Jezus Messias is ook een interna-
tionale bestseller geworden, met 1,5
miljoen exemplaren gedrukt in
honderd talen.

Potlood en papier zijn de red-
dingsboeien uit zijn jeugd. In zijn
ouderlijk huis heerste vroeger
spanning en geweld. Het slechte
huwelijk van zijn vader en moeder
had veel van doen met de Tweede
Wereldoorlog. ,,Er werd thuis niet
over gesproken, maar mijn ouders
waren fout in de oorlog. Mijn vader
heeft drie jaar in een werkkamp ge-
zeten, mijn moeder werd kaalge-
schoren. Ze zijn uiteindelijk ge-
scheiden.’’

Door te tekenen trok Willem de
Vink zich terug in zijn eigen wereld
en het christendom. ,,Jezus was
mijn held en mijn vriend’’, zegt hij.
Als 14-jarige publiceerde hij zijn
eerste eigen strips in het evangeli-
satieblad Jong en Vrij, op zijn 17de
was hij fulltime met tekenen bezig.
Genade en vergeving zijn de vaste

thema’s. ,,Ik heb geleerd om mijn
vader te vergeven. Het was een pro-
ces om zelf volwassen te worden. Je
kunt niet je hele leven in boosheid
leven, daar wordt niemand een leu-
ker mens van.’’

In 1993 besloot hij te gaan teke-
nen aan Jezus Messias. Niet dat ie-
mand er brood in zag, maar De
Vink had nou eenmaal een ideaal:
kinderen over de hele wereld het
verhaal van Jezus vertellen, ook als
ze niet kunnen lezen. En dan is een
stripboek lekker laagdrempelig. ,,Ik
heb er 1,5 jaar over gedaan, een pe-
riode waarin ik met mijn vrouw en
drie kinderen van de kinderbijslag
heb geleefd.’’

Geen uitgever die de strip echter
wilde uitgeven, geen kerk die een

financiële bijdrage wilde leveren.
Maar interesse was er wel bij een
bijna 100-jarige vrouw uit Nu-
mansdorp. Zij schonk De Vink
25.000 euro om met zijn project te
beginnen. Daarna ging het balletje
rollen. ,,Orthodoxe christenen
moeten niets van mijn stripboek
hebben, maar de bisschop van
Roermond heeft de Limburgse ver-
taling ingezegend.’’

Fondsen
Inmiddels kloppen van over de hele
wereld mensen aan met de vraag of
ze het stripboek mogen uitgeven.
,,Zij zorgen voor de fondsen, dat
doe ik niet zelf.’’ Al gaat in de groot-
ste taalgebieden Nederland, Frank-
rijk en Rusland standaard één euro

per boek naar gebieden waar geen
geld is om het stripboek uit te ge-
ven. Het verhaal van Jezus is uni-
verseel, vandaar de grote belang-
stelling, vermoedt De Vink. ,,De
kern is: vergeef je vijanden en heb
elkaar lief. Een boodschap die alle
culturen overstijgt en over mense-
lijke waarden gaat.’’ 

De honderdste vertaling is uitge-
bracht in het Mandarijn Chinees en
gericht op de Chinese gemeen-
schap in Europa. Hierna wordt de
strip klaargemaakt in het Binnen
Mongools, waar ze van boven naar
beneden lezen. ,,Daar moeten de
tekstballonnetjes anders voor wor-
den geplaatst.’’ Geen probleem,
vindt Vink, die graag aanpassingen
maakt als die gewenst zijn.

Zo werd voor de Arabische markt
de rok van Jezus langer gemaakt. Bij
de katholieken mag het brood niet
kruimelen, en in de Chinese verta-
ling wordt Jezus iets geler afge-
beeld. En voor sommige landen
worden de boekjes op half formaat
gedrukt, zodat ze met ezels naar de
plek van bestemming kunnen wor-
den gebracht. 

Op 25 mei, Hemelvaartsdag,
wijdt het Stripmuseum in Rotter-
dam een kleine expositie aan de
honderd vertalingen van Jezus
Messias. De Vink zegt het een eer te
vinden. ,,Ik heb helemaal geen su-
perstijl, er zijn veel betere tekenaars
dan ik, maar dit is mijn droom en
het is geweldig dat die uitgekomen
is.’’

‘Orthodoxen moeten er niets
van hebben, de bisschop wel’

Wereldwijd een grote vraag naar Jezus in stripvorm
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Een tas van 1.200 euro,
welke vrouw wil dat nou
niet? 
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Therese Kofoed, de vrien-
din van Feyenoorder Nico-
lai Jørgensen, kon gister-
avond haar ogen niet af-
houden van het kleinood
dat in Rotterdam werd ont-

huld. Ja, het is veel geld.
Maar dat mag je verwach-
ten van een echte Christian
Louboutin. 

En ach, bovendien helpt
de koper de bevolking van
Yucatán: 10 procent van
elke verkochte tas gaat naar
een project in deze achter-
gebleven Mexicaanse regio.
De fleurige tas, die de naam
Mexicaba draagt, is ook
geïnspireerd door het Mid-

den-Amerikaanse land.
Louboutin, bij het grote
publiek vooral bekend als
schoenenontwerper,
gunde boetiek Caesar
Donna aan de Karel Door-
manstraat de wereldpre-
mière van de fleurige tas.
Een scala bekende Neder-
landers, waaronder Feyen-
oordspelers Brad Jones,
Tonny Vilhena, Mo El Han-
kouri, rapper Boef en

soapster Gaby Blaazer,
kwamen op de presentatie
af. 

Veel oh’s en ah’s vielen
de tas ten deel toen eigena-
resse Door Jansen van de
boetiek de creatie presen-
teerde. Of Feyenoorder Jør-
gensen een deel van zijn
kampioenschapsbonus
heeft besteed aan een tasje
voor vrouwlief, is niet be-
kend.

Een tas van 1.200 euro, wie wil dat nou niet?

Ik heb helemaal
geen superstijl,
maar dit is mijn
droom
– Willem de Vink
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Een stripboek
maken over
Jezus, als kind
fantaseerde Willem
de Vink (59) er al
over. De spreker,
schrijver en
illustrator uit
Rotterdam maakte
zijn droom waar.


