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Van 26 tot 29 januari 2017 
vond de 44ste editie van 
het Franse stripfestival 
van Angoulême plaats. 
Onze man ter plaatse 
Raymond Lagae bezocht 
diverse tentoonstellingen 
die we in hoofdstukken 
presenteren op de vol-
gende pagina’s. Andere 
bezienswaardigheden 
hebben we samenge-
bracht met telkens een 
korte toelichting.
Raymond kruiste meer-
maals het pad van 
 Hermann, de laureaat 
van vorig jaar aan wie dit 
jaar een grote overzichts-
tentoonstelling is gewijd. 
Sterker zelfs: onze foto-
graaf en Hermann zaten 
op dezelfde trein op weg 
naar het mekka van het 
Europese beeldverhaal.

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2017
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Op het plein voor het  station werd 
een obelisk ingehuldigd met daarop 
bekende citaten uit het œuvre van 
René Goscinny, de scenarist van on-
der meer Asterix en Lucky Luke. Het 
standbeeld meet 5,8 meter hoog en 
weegt zo’n 7 ton. In Europa is dit het 
grootste monument dat uit een na-
tuurmateriaal bestaat en aan strips is 
gewijd. 
Renés dochter Anne en ook Asterix en 
Obelix woonden het plechtige inhul-
digingsmoment bij. Zij kreeg ook een 
replica van de oudst bekende sleutel 
van het stadhuis van Angoulême met 
een inscirptie van haar initialen. Dat 
cadeau werd dit jaar voor het eerst 
toegekend in plaats van de vroegere 
medaille om een persoon als erebur-
ger van de stad te bekronen. 
De tweede persoon die deze eer te 
beurt viel, was  Hermann, slechts de 
vierde Belg die tot nu toe de grote prijs 
van de stad Angoulême kreeg.

Obelisk René Goscinny
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Obelisk René Goscinny
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Expo Guust Flater

Behalve de grotere expo’s op diver-
se locaties, maakt het festival ook 
gebruik van de straten voor mini-ex-
po’s. Zo ontbrak de in 2017 zestig jaar 
geworden Guust Flater niet op deze 
editie.
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Expo Guust Flater
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Expo Guust Flater
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Expo Hermann
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Voor de grote overzichts expo over 
Hermann selecteerden de samenstel-
lers op specifieke thema’s: de regen, 
de nacht, de woestijn, enzovoort. De 
selectie bestond uit een tweehon-
derdtal originelen.
Het hele festival door bleek Hermann 
bijzonder verheugd te zijn over de 
immense aandacht voor zijn werk. 
Jarenlang had hij zelf bezwaren tegen 
de verkiezing van de grote prijs door 
de jury die enkel bestond uit auteurs 
die de prijs al eens hadden gewon-
nen. Maar het verzet was wederzijds. 
Verschillende auteurs (onder wie 
Lewis Trondheim, die zich naar ver-
luidt behoorlijk tiranniek gedroeg bij 
stemmingen, en Charles  Berberian, 
die zijn misprijzen voor Hermann 
niet onder stoelen of banken stak) 
zagen Hermann rigoureus liever niet 
als een winnaar. Sinds de stemproce-
dure de laatste paar jaar drastisch is 
veranderd en er nu door in Frankrijk 
publicerende tekenaars mag gestemd 
worden op een door een jury samen-
gestelde shortlist, valt de eer nu meer 
te beurt aan crowdpleasers. Na Bill 
Watterson in 2015 en Hermann in 
2016 werd de Zwitser Cosey dit jaar 
als volgende president van het festival 
aangesteld.

Expo Hermann
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Expo Hermann
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Expo Hermann
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Expo Hermann
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Expo Hermann: de vernissage

De vernissage van de expo over Her-
mann werd bijgewoond door Audrey 
Azoulay, de Franse minister van cul-
tuur. Hermann was erg in zijn nopjes 
met dit bezoek. Ook de kersvers ver-
kozen laureaat Cosey kwam zijn oude 
collega van het weekblad Kuifje ge-
dag zeggen (zie volgende pagina).
Op de vernissage kreeg Hermann ook 
de sleutel van de stad overhandigd 
met zijn initialen erin gegraveerd.
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Expo Hermann: de vernissage
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30

Expo Hermann: de vernissage
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Expo Hermann: de vernissage
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Expo Hermann: de vernissage
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Expo Hermann: de vernissage
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Expo Hermann: de vernissage



35

Hermann geïnterviewd

Met de Franse persattaché van Le 
Lombard schiet Hermann heel goed 
op, hoewel ze hem de voorbije weken 
van hot naar her liet reizen en promo-
tionele verplichtingen liet nakomen. 
Speciaal voor onze lens kon de weder-
zijdse appreciatie geuit worden voor 
hij aan een interview werd onderwor-
pen. Zijn zoon luisterde mee op de 
eerste rij.
Fans van Hermann kwamen van 
 heinde en verre. Behalve Fransen, 
Belgen en Nederlanders schudde 
 Hermann ook de handen van een 
Amerikaan en een Libiër. Met deze 
laatste sprak hij over een uitstekende 
boekhandel in Libië die Hermann nog 
heeft bezocht.
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Hermann geïnterviewd
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Hermann geïnterviewd
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Spirou vs Tintin

In een door Thierry Tinlot, voorma-
lig hoofdredacteur van het weekblad 
Robbedoes, geanimeerd debat kwa-
men enkele coryfeeën van de roem-
ruchte stripweekbladen Robbedoes 
en Kuifje verhalen opdissen uit de 
geschiedenis van beide stripbladen.
Op de Kuifje-bank zetelden Grzegorz 
Rosinski, Dany en Hermann. Aan 
de Robbedoes-kant zaten Frank Pé, 
Christian Darasse en Frédéric Jannin.
Achter hun rug werden de eerste 
gepubliceerde strippagina’s van de 
auteurs in de weekbladen geprojec-
teerd. Frank Pé kreeg ook de kans om 
zijn eigen dierentuinproject voor te 
stellen.
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Spirou vs Tintin
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Spirou vs Tintin
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Spirou vs Tintin
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Spirou vs Tintin
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Het festival en de algemene stripbeleving in Angoulême

De stripbeleving in Angoulême is to-
taal. Tot op het toilet zie je strips voor 
je neus hangen. Tijdens het festival 
doen winkels en de horeca hun bijdra-
ge om strips prominent te promoten. 
Maar op een druk bijgewoond evene-
ment ontsnapt niemand aan de stren-
ge beveiliging om tassen en rugzakken 
te laten doorzoeken. 
Het festival in cijfers: 2.000 aanwezige 
auteurs, 900 journalisten, 350 onmoe-
tingen, ateliers, lezingen, spektakels, 
enzovoort, 30.500 fans op Facebook, 
11.000 volgers op Twitter, 1.339.218 
bezoekers van de website, 24 landen 
aanwezig op diverse locaties, 216 
aanwezige uitgeverijen, 400 ton strips 
= 740 palletten = 19 vrachtwagens mèt 
oplegger, 7.000 aanwezigen uit het 
vak, 22.000 m2 ruimte in de gebouwen 
en de tenten.
De blijvende aanwezigheid van strips 
in Angoulême bestaat uit twee ont-
moetings- en tentoonstellingsruim-
tes, de Espace Franquin en het Vais-
seau Mœbius, een Goscinny- en een 
Hergé-straat, Hergé staat er ook als 
standbeeld, er is een beeld van Corto 
 Maltese en sinds kort de obelisk van 
Goscinny en 24 muurschilderingen 
met nog twee op komst later dit jaar.
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Het festival en de algemene stripbeleving in Angoulême
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Het festival en de algemene stripbeleving in Angoulême
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Het festival en de algemene stripbeleving in Angoulême
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Het festival en de algemene stripbeleving in Angoulême
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Het festival en de algemene stripbeleving in Angoulême
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Het festival en de algemene stripbeleving in Angoulême
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Expo Het Kasteel van de Sterren

Onze fotograaf had vooral veel lof 
voor de expo over Het Kasteel van 
de Sterren dat in vertaling bij Dark 
 Dragon Books verscheen. Het opzet en 
de decors waren van een zelden gezie-
ne pracht. Raymond vond dit een van 
de betere stripexpo die hij ooit heeft 
gezien in Angoulême.
Welkom in de sprookjeswereld van 
Alex Alice! De tentoonstelling had 
zodanig veel succes dat hij is verlengd 
tot 5 maart.
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Expo Het Kasteel van de Sterren
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Expo Het Kasteel van de Sterren
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Expo Het Kasteel van de Sterren
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Expo Het Kasteel van de Sterren
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Expo Het Kasteel van de Sterren
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Expo Het Kasteel van de Sterren
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Expo Het Kasteel van de Sterren
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Expo Het Kasteel van de Sterren
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Expo Mickey Mouse

Glénat publiceerde in 2016 vier 
hommagealbums van Mickey Mouse 
door Nicolas Keramidas en Lewis 
Trondheim, Cosey, Tébo en Régis 
Loisel. Hun albums vielen zodanig in 
de smaak dat er de komende jaren 
nog meer hommagealbums zullen 
verschijnen. Cosey werkt alvast aan 
een album rond Minnie Mouse ter-
wijl  Loisels volgende album meer op 
 Donald Duck gefocust zal zijn, tenmin-
ste als hij er de tijd voor vindt.
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Expo Mickey Mouse (Régis Loisel)
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Expo Mickey Mouse (Régis Loisel)
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Expo Mickey Mouse (Cosey)
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Expo Mickey Mouse (Cosey)
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Expo Mickey Mouse (Tébo)
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Expo Mickey Mouse (Tébo)
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Expo Mickey Mouse (Nicolas Keramidas + Lewis Trondheim)
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Expo Ravian

In juli wordt de verfilming van Ravian 
in de cinema verwacht. De door Luc 
Besson geregisseerde en geprodu-
ceerde film is de duurste Franse film 
ooit. In Angoulême kon je een expo 
over de stripreeks bezoeken waar ook 
tal van ontwerpen en decorstukken 
uit de film tentoongesteld worden. 
Ook een afwijzingsbrief die tekenaar 
Jean-Claude Mézières ooit van Her-
gé ontving, viel er te lezen. Maar hij 
kwam nog goed terecht.
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Expo Ravian
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Expo Ravian
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Expo Ravian
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Expo Ravian
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Expo Ravian
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Expo Will Eisner

Op de tweede editie van het stripfesti-
val werd Will Eisner met de grote prijs 
bekroond. In 2017 is het honderd jaar 
geleden dat hij geboren werd. het fes-
tival eerde hem met een hele mooie 
expo die nog tot oktober loopt.
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Expo Will Eisner
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Expo Will Eisner


