
En daarna....

Captain Israel beleeft
geen avonturen meer
En daarna... onderzoekt wat
er is geworden van figuren die
even (achterpagina-)nieuws
waren, zoals Captain Israel,
Israëls eigen superheld.

Door Peter Teffer
Het had zo mooi kunnen zijn: Is-
raëls eigen superheld. Na publica-
tie van het eerste nummer van Cap-
tain Israel, in januari vorig jaar, ver-
scheen in mei nog een tweede.
Daarin vecht Captain Israel met
een giftige slang terwijl hij vertelt
over de vooroordelen die in de ge-
schiedenis tot gewelddaden tegen
het Joodse volk hebben geleid.
Hoeveel mensen de strips hebben
gelezen is onduidelijk; ze zijn on-
der meer besteld door Joodse
buurthuizen en jongerenorganisa-
ties en online te bekijken.

Het derde nummer zou in het
teken staan van een confrontatie
met de Verenigde Naties, maar er
staat nog geen tekening op papier.
Captain Israel heeft al tien maan-
den geen nieuw avontuur beleefd.
„Dat komt omdat ik maar niets
hoor van StandWithUs”, vertelt de
bedenker van Captain Israel, de
Amerikaanse tekenaar Arlen Schu-
mer via de telefoon. Hij heeft de
eerste twee edities van de strip ge-
schreven en getekend in opdracht
van StandWithUs, een pro-Israëli-
sche lobbygroep uit Los Angeles.
Schumer is gefrustreerd over de
trage gang van zaken. „Ik wil
graag Israël helpen, daarom heb ik
Captain Israel bedacht”, aldus
S ch u m e r.

Volgens StandWithUs is er niets
aan de hand, en komt er gewoon
een Captain Israel #3. „Het kost
gewoon veel tijd om complex te-
kenwerk te doen en een professio-
neel script te schrijven dat histo-
risch correct is”, laat de voorzitter
van de organisatie, Roz Rothstein
weten via een e-mail van haar
woordvoerder. Dat verklaart nog
niet waarom de productietijd nu
twee keer zo lang is geworden,
maar op het verzoek om ophelde-

ring verwijst de woordvoerder
naar het al gegeven antwoord.

De samenwerking tussen Schu-
mer en StandWithUs liep bij het
tweede nummer ook al een deuk
op, toen er „filosofische menings-
v e r s ch i l l e n ” waren, aldus Schu-
mer. Rothstein meldt alleen, per e-
mail: „Mr Schumer is een onge-
looflijk getalenteerde tekenaar.
Wanneer we klaar zijn om de nieu-
we strip te lanceren, zullen we ze-
ker met Mr Schumer werken. We
zijn alleen ongelooflijk druk ge-
weest.”

Omdat hij niet eindeloos wilde
wachten, is Schumer op zoek ge-
gaan naar een andere organisatie
om zijn creatie uit te geven. Tot nu
toe heeft geen van de „tientallen”
Joodse organisaties die Schumer
heeft aangeschreven interesse ge-
toond. En dat vindt Schumer jam-
mer, want hij heeft nog zoveel
ideeën. Zo wilde hij Captain Israel
zijn licht laten schijnen op de Ara-
bische Lente. Ook had Schumer
het idee voor een verhaal waarin de
superheld een Palestijn beschermt,
met wie hij in gesprek gaat. Het
lijkt er op dat het nog wel even zal
duren voordat Captain Israel deze
avonturen zal beleven.
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