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INTERVIEW BASTIEN VIVÈS
DOOR WOUTER PORTEMAN

“In Nationale Feestdag kiezen 
we geen partij. We promoten 
geen anarchisme, terrorisme of 
extreemrechts. Wij laten gewoon 
zien hoe het leven vandaag is, 
maar veroordelen het niet.”



2

Nationale Feestdag is een 
opvallend rijke polar die draait 
rond vier gelijkwaardige 
personages. Enerzijds zijn er de 
twee politieagenten, Jimmy en 
Stephanie, en anderzijds zijn 
er kunstenaar Vincent en zijn 
vrijgevochten dochter Lisa. Alle 
vier hebben ze hun duister kantje. 
Was het de bedoeling om hen allen 
ambigu te maken?
VIVÈS: “Absoluut. Niemand is schuldig, 
maar ook niemand is onschuldig. Het 
ene moment zijn ze slachtoffer, maar 
enkele pagina’s verder zijn ze gewoon 
de beul. Het mes snijdt altijd aan twee 
kanten. Doordat de personages niet 
zwart-wit zijn, zijn ze logischerwijze 
grijs. Het meest grijze of ambigue ka-
rakter is dat van politieagent Jimmy. 
We drijven hem echt tot het uiterste 
waardoor hij eigenzinnige keuzes 
maakt. Zijn vriendin Lisa en Vincent, 
de kunstenaar, zijn eerder lijdende 
voorwerpen. Hun verdriet doet hen die 
keuzes maken. Ze zijn wat op de dool.” 

Nergens beoordelen jullie hun toch 
expliciete keuzes die talloze vragen 
oproepen. Voor jullie gebeuren ze 
gewoon. Waarom geven jullie geen 
antwoorden? 
VIVÈS: “Onze eerste bedoeling is dat 
de lezer zich probeert in te leven in de 
vier personages en vervolgens hun 
drijfveren probeert te begrijpen. Zo la-

ten wij de lezer z’n eigen waarheid en 
referentiekader vormen. Dan komt het 
spel op de wagen en kan iedereen zijn 
waardeoordeel bevestigen of bijsturen. 
Hierdoor is het een boek geworden met 
duizend gedaantes. Het zou fout zijn om 
onze eigen persoonlijke mening expli-
ciet voor te kauwen. Wie zijn Martin en 
ik om onze waarheid op te dringen?”

Maar jullie zijn toch de regisseurs? 
Jullie hebben toch de teugels in 
handen?
VIVÈS: “En dan? (lacht) Het is toch leuk 
dat elke lezer voor zichzelf uitmaakt, 
wie en wat hij goed of slecht vindt.” 

Je wordt zo vaak op het verkeerde 
been gezet dat je na het lezen van 
het album het bijna onmiddellijk 
moet herlezen... 
VIVÈS: “... En heb je je initiële menin-
gen herzien?” 

Ja. Toch wel. 
VIVÈS: “Ha! Dat was onze bedoeling. 
Het lijkt ons geweldig dat twee lezers 
over de strip een uur of anderhalf uur 
discussiëren en zo samen op zoek 
gaan naar de waarheid. Of beter ge-
zegd: hun gezamelijke waarheid. En 
dan komt er een derde bij, en kunnen 
ze weer opnieuw beginnen.” (lacht)

Waren hun karakters en drijfveren 
in het begin al helemaal bepaald 

Begin maart was Covid-19 nog 
een ietsiepietsievirusje dat 
een groepje skiërs uit Tirol 
meebracht naar ons landje. 
Enkele virologen raadden 
toen enkel aan om elkaar niet 
meer te amicaal te begroeten 
en geregeld onze handen te 
wassen. Ophef alom. België 
stond op zijn kop. We lieten 
de alarmberichten voor wat 
ze waard waren en trokken 
gezwind naar Brussel. Die 
dag mochten we immers 
een van de grootste sterren 
van de Franse stripwereld 
interviewen: Bastien Vives. 
Op zijn zesendertigste heeft 
de Parijzenaar al meer dan 
vierenveertig beklijvende 
strips op zijn palmares. Die 
dag stelde hij in primeur 
zijn nieuwste worp voor, 
Quatorze Juillet, door 
Casterman vertaald als 
Nationale Feestdag, dat hij 
samen met Martin Quenehen 
heeft geschreven. Het is 

een intellectuele polar noir geworden, gesitueerd in een door IS-terreur gepolariseerd 
Frankrijk. We vonden elkaar in het duister van een ondergronds café, ver weg van de 
horden fans. We respecteerden allesbehalve de anderhalve meter afstand. En in onze 
warme, veilige bubbel stelden we deze coronavrije vragen. 
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of zijn die tijdens het tekenen nog 
gewijzigd?
VIVÈS: “Hun karakters lagen vooraf heel 
duidelijk vast. Neem nu politie agent 
Jimmy. We wilden heel duidelijk dat hij 
eerder introvert en in zichzelf gekeerd 
was. Hij denkt altijd na alvorens te han-
delen, en daarbij wordt hij geleid door 
duidelijke patronen en visies. Kortom, 
hij is een model flik. En dan halen we 
zijn wereldbeeld onderuit, en zien we 
hoe hij reageert. Elk dilemma dat we 
hem voorschotelden, liet ons nieuwe 
paden inslaan. Dat was ongelofelijk 
boeiend om zelf te ervaren. En voor we 
het zelf wisten, was Jimmy meer een 
gevoelsmens geworden dan een ratio-
nele man in een uniform.” 

Jullie stellen hem al heel snel op de 
proef. Al in de openingsscène zien 
we Jimmy op de begrafenis van zijn 
vader. 
VIVÈS: “Inderdaad. De strip begint on-
middellijk met een sleutelscène. Daar 
merk je al dat achter zijn zwarte politie-
zonnebril een mens schuilt. Is zijn pant-
ser daar al geïnfecteerd geraakt? Kan je 
zijn keuzes achteraf verklaren doordat 
hij zijn vader verloren had? Of net niet? 
Aan de lezer om dat te beslissen.”

Nationale Feestdag werd 
meegeschreven door boekenauteur 
Martin Quenehen, maar ons lijkt 
het toch vooral een vintage Vivès te 

zijn. Ook nu start uw verhaal vanuit 
een soort kinderlijke onschuld. 
VIVÈS: “Ik hou ervan om een perso-
nages op een ongedwongen, haast 
natuurlijke manier, te laten groeien. 
Door een kleine actie of wat dialo-
gen, staan ze plots op een kruispunt 
en moeten ze een richting inslaan. Ze 
moeten kiezen. En dan wordt het inte-
ressant. Soms kan dat gewoon door 
de tekeningen. In de eerste scènes zag 
je Vincent die van het mondaine Parijs 
kwam in zijn chique auto. Hij wordt 
tegengehouden door een ijverige flik. 
Geef toe dat je denkkader toen al ge-
vormd raakte.”

(knikt) 
VIVÈS: “En dan beginnen we te spelen 
met die axioma’s en wordt het interes-
sant.”

Hebt u nooit de behoefte gevoeld 
om eens een regelrechte schurk op 
te voeren?
VIVÈS: “Nee. Niemand is ooit inslecht.”

Misschien bent u gewoon te 
vriendelijk?
VIVÈS: “Hmm. Ook niet. Ik heb ook 
nooit een 100% vriendelijk en lief 
personage in mijn strips getekend. 
Iedereen is goed en slecht. Iedereen 
is grijs. Mocht ik zwart-witpersonages 
maken, dan zouden mijn lezers afha-
ken omdat die karakters ongeloof-

Mocht ik 
zwart-witperso-
nages maken, 
dan zouden 
mijn lezers af-
haken omdat 
die karakters 
ongeloof-
waardig zijn. 
In elke slech-
terik schuilt 
iets goeds, en 
 omgekeerd.
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waardig zijn. In elke slechterik schuilt 
iets goeds, en omgekeerd. Voor alle 
duidelijkheid, Last Man moet je even 
buiten beschouwing laten. Dat is kari-
katuraler. Bovendien moet een manga 
het hebben van andere verhaalcodes.” 

Nationale Feestdag is een van 
uw eerste strips waarin een man 
de hoofdrol speelt. En hij ziet er 
nog eens goed uit. Meestal kiest 
u ervoor om een knappe heldin 
te tekenen, bijgestaan door een 
ordinaire tot schlemielige jongen. 
VIVÈS: “Dat klopt, maar man of vrouw, 
dat maakt me eigenlijk niets uit. 
Belangrijk is dat mijn hoofdpersona-
ge iets aantrekkelijks heeft. Hij of zij 
moet schitteren op de pagina’s. Mijn 
‘held’ is altijd iemand die er goed uit-
ziet in de spotlights. Ik vroeg nu wel 
expliciet aan Martin om een mannelij-
ke hoofdrol. Ik had deze keer geen zin 
in een vrouwelijk hoofdpersonage. Ik 
wou wat uit mijn comfortzone treden. 
Door een knappe politieagent te kie-
zen, blijf ik mezelf ook wel weer trouw, 
want zo’n gast ziet er toch enorm ero-
tisch uit, niet? Ik speel er ook mee. Ik 
laat hem met ontbloot bovenlijf in een 
rivier springen. Ik laat hem gewichten 
heffen en sensueel zweten. Met zijn 
zonnebril behoudt hij de nodige cool. 
Ik ben geen homoseksueel, maar ik 
denk wel dat homo’s hem sexy zullen 
vinden.” (lacht)

Hebt u er al feedback over 
gekregen? 
VIVÈS: “Nog niet. Het album is deze 
morgen op het Foire du Livre (de 
Franstalige boekenbeurs in Brussel, 
red.) in première voorgesteld. Tijdens 
de eerste signeersessies heb ik Jimmy 
toch al een aantal keer mogen teke-
nen.” 

Mij doet hij eerder denken aan een 
old school Amerikaanse superheld. 
Knap, gespierd en eerder 
ongevoelig voor vrouwelijk schoon, 
want daar heeft hij geen tijd voor. 
Hij moet eerst en vooral de wereld 
redden van het Kwaad. 
VIVÈS: “Hmm. Daar zit iets in, maar 
Jimmy is veel eenzamer en breek-
baarder dan die helden. Een super-
held is één brok onkwetsbaarheid 
met één klein zwak plekje. Bij Jimmy 
is het pantser toch veel dunner. Als hij 
dan uiteindelijk tot actie overgaat, zie 
je dat hij gewoon doorslaat. Bij een 
super held wordt het buitengewone 
sneller dan normaal aanzien.” 

Het album is heel cinematografisch 
opgebouwd. De camera zwenkt 
mee en zoomt volop in. Er zitten 
paginalange achtervolgingen in. 
Net als een film. 
VIVÈS: “Dat is blijkbaar mijn manier 
van vertellen. Als ik de pagina-inde-
lingen maak — en dat gaat bij mij heel 

Ik wou wat 
uit mijn 
comfortzone 
treden. Door 
een knappe 
politieagent te 
kiezen, blijf ik 
mezelf ook wel 
weer trouw, 
want zo’n gast 
ziet er toch 
enorm erotisch 
uit, niet?
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snel — lijkt het haast op een story-
board voor een film. Ik had dat al bij 
De Smaak van Chloor. Maar persoon-
lijk vind ik dat ik steeds meer striptaal 
gebruik. Zo focus ik me steeds meer 
op enkele sterke beelden die ik gra-
fisch volledig uitwerk en die het ver-
haal dragen.” 

Aan straffe beelden is er geen 
gebrek in Nationale Feestdag. U 
schuwt de mogelijke controverses 
niet. U combineert extreemrechts 
met eco-warriors, moordenaars 
met onverwachtse helden, liefde en 
ontgoocheling,... Zoekt u bewust 
die controverses op? 
VIVÈS: “Maar nee! Dit is het Frankrijk 
van vandaag. Het is een vat vol tegen-
stellingen. Ik verwacht dat deze span-
ningen onder de radar blijven. Het zou 
anders zijn, mocht ik een rondborstige 
bimbo laten paraderen in deze strip. 
Dan steken onmiddellijk moraalrid-
ders, die er meer in zien dan er ei-
genlijk te zien is, weer hun kop op. In 
Nationale Feestdag kiezen we geen 
partij. We promoten geen anarchisme, 
terrorisme of extreemrechts. Wij laten 
gewoon zien hoe het leven vandaag is, 
maar veroordelen het niet. Wij laten 
dat over aan onze lezers. Wij hebben 
de pretentie niet om de waarheid in 
pacht te hebben. Hoogstens stellen 
we verschillende ideeën voor, zoals 
meer met elkaar praten in plaats van 

vanuit onze egelstellingen sloganesk 
te reageren. Een mooi voorbeeld 
tot wat dit kan leiden, is wanneer je 
Vincent ziet ontbijten met de politie-
agent. Een machoflik die praat met 
een Parijse artiest! Dat is not done, 
maar leidt wel tot iets. Ze blijven elk 
bij hun standpunt, maar ze verwensen 
elkaar niet. Integendeel, ze drinken 
nog een glas rode wijn en praten ver-
der over iets anders. De combinatie 
van intelligentie en menselijkheid kan 
veel oplossen. Je hoeft elkaars hoofd 
niet in te slaan.”

Uw twee vorige strips, Een Zus, en 
Zie Mij, zochten het conflict net wel 
op. Is dit nu de nieuwe Vivès? 
VIVÈS: “Dat is misschien een brug te 
ver. Er is vandaag zoveel haat, zoveel 
sociale turbulentie,... Mijn bedoeling 
met Nationale Feestdag is net om het 
huidige, heftige klimaat wat te ontmij-
nen en te verzachten. (stilte) Eigenlijk 
was wat ik net zei enorm pretentieus. 
Ik schrijf en teken gewoon wat boe-
ken.” (stilte)

Maar als er iemand pretentieus 
mag zijn, bent u het toch. U bent de 
ster van de Franstalige stripwereld. 
Vanmorgen kronkelde er een 
mensenrij van zeker dertig meter 
doorheen de boekenbeurs tot aan de 
stand van Casterman. Allemaal fans 
die een opdrachttekening willen. 

Dit is het 
Frankrijk van 
vandaag. Het is 
een vat vol te-
genstellingen. 
Ik verwacht dat 
deze spannin-
gen onder de 
radar blijven. 
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VIVÈS: “Het succes is natuurlijk leuk en 
belangrijk. Hoe doe ik het eigenlijk bij 
jullie?” 

Uw albums bij Casterman worden 
vlot vertaald. Uw albums bij andere 
uitgeverijen minder. Maar u heeft 
ook bij ons uw fans, anders zat ik 
hier nu niet. (lacht) Maar eerlijk, 
u bent bij ons niet zo’n jonge god 
en publieksmagneet zoals bij onze 
zuiderburen. 
VIVÈS: (lacht) “Misschien maar beter 
ook. Mijn enige verdienste is dat onze 
generatie wat beweging heeft gebracht 
in de starre stripwereld. De Franse en 
Waalse markt kampen al enkele jaren 
met een grafische stilstand. Het ver-
andert allemaal zo langzaam. Dat is 
jammer. Maar ja, ik ben allerminst de 
redder van de negende kunst.” 

In uw beginjaren tekende u bijna 
elk nieuw album in een andere stijl. 

U probeerde gewoon alles. Ik vond 
dat enorm verfrissend. Nu ligt uw 
stijl al dik tien jaar vast. U wordt 
er wel steeds beter, professioneler 
en verfijnder in. Dat is mooi, maar 
deze optimalisatie voelt toch wat 
aan als een grafische stilstand. Hoe 
ziet u dat?
VIVÈS: (kijkt me verbaasd aan) “Dat is 
dé vraag die me al maanden bezig-
houdt. (lange stilte) Ik zit op een keer-
punt. Voor Nationale Feestdag heb ik 
vierhonderd pagina’s getekend. Ik heb 
er meer dan honderd weggegooid... Ik 
vond ze niet goed. Ik had er geen klik 
mee. We hadden er nog een persona-
ge aan toegevoegd om het dan weer 
weg te gooien. Mijn deadline was sep-
tember 2019 en ik heb het album pas 
kunnen afronden begin februari 2020. 
Ik had dus bijna zes maanden vertra-
ging. Het was zo lastig. De tekeningen 
die ik nu maak, kan ik eigenlijk niet 
meer zien. Ik moet iets anders vinden, 

iets nieuws, iets fris. De laatste weken 
teken ik weer op papier. En het begint 
stilaan weer te lukken.” 

Wat is uw doel?
VIVÈS: “Mijn volgend album zal waar-
schijnlijk een erotische strip zijn, ge-
tekend op papier. Maar heel klassiek 
qua opbouw. Verwacht dus zo’n vijftig 
pagina’s in het klassieke stripformaat. 
Die zullen heel traag getekend zijn met 
veel decors én ingekleurd met aqua-
rel. Ik ben nu bezig het storyboard te 
tekenen op de computer omdat dit 
gewoon superhandig is, maar daarna 
ga ik me echt aan de tekentafel zet-
ten. Ik zal opnieuw keuzes moeten 
maken. Nu teken ik digitaal en kan ik 
zaken recupereren, weggooien of ge-
makkelijk wijzigen. Ik zal het mezelf 
weer moeilijk maken en me dwingen 
om over elke stap goed na te denken. 
Ik ben nu mijn hele werkmethode aan 
het analyseren.”

Betekent dit dat u stijlcompro-
missen zult maken? De meeste 
tekenaars vinden het al een hele 
kunst dat ze, om verwondering 
te benadrukken, eens één enkel 
prentje zonder decor tekenen. U 
tekent hele sleutelscènes pagina’s 
na elkaar zonder decors. Om 
daarna weer decors te tekenen. Dat 
zal nu niet meer kunnen, denk ik.
VIVÈS: “Ik zal inderdaad verfijnder, sub-
tieler en gedetailleerder moeten werken 
als ik alles op dit kleine aantal pagina’s 
wil krijgen. Ik heb echt de intentie om 
een klassieke strip te maken. Alhoewel, 
het zal wel een erotische, klassieke strip 
zijn. (lacht) Ik heb nog geen flauw idee 
wanneer het album klaar zal zijn. Ik 
moet eerst zien of die aanpak wel werkt 
voor mij. Ach, de laatste jaren heb ik 
me zo gefocust op de verhaallijnen dat 
ik het tekenen er maar wat bijnam. Ik 
ben echt uitgekeken op mijn huidige 
zwart-witstijl. Nu wil ik weer plezier heb-
ben in het tekenen. En erop zwoegen! 
Afzien! Zweten!” (lacht)

Maar is het niet net de kunst om 
dat zweet te verbergen? U laat 
Bozjinski, de dansleraar uit Polina, 
ergens zeggen dat een dans er 
licht en elegant moet uitzien, 
anders zien de mensen alleen de 
inspanning die je levert. 
VIVÈS: “Dat klopt, maar het ene sluit 
het andere niet uit. Tekenen op papier 

Ik ben echt 
uitgekeken op 
mijn huidige 
zwart-witstijl. 
Nu wil ik weer 
plezier hebben 
in het tekenen.

Sinds zijn eerste publicaties met telkens andere technieken en tekenstijlen is Bastien Vivès’ tekenstijl geëvolueerd naar een herkenbare stijl.
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is lastiger, maar het is nu aan mij om 
dat niet zo te laten overkomen. Ik te-
ken nog maar net terug op papier en ik 
ervaar nu al dat ik teruggrijp naar hoe 
ik als student ooit begon te tekenen. Ik 
ben terug bij af. Een zalig gevoel, want 
ik teken al vijftien jaar in een bepaald 
stramien. En ik heb nu het zalige ge-
voel dat ik een andere weg kan en wil 
inslaan. Ik ben benieuwd waar ik zal 
terechtkomen. Ik streef naar iets luch-
tigs en aangenaam. Ik gun mezelf de 
tijd tot juni om een nieuwe stijl te ont-
wikkelen. Het is echt een uitdaging. Ik 
weet bijvoorbeeld nog niet hoe ik de 
decors ga aanpakken.” 

Tekent u die dan ook zonder hulp 
van foto’s ? 
VIVÈS: “Nee. Dat kan niet. Foto’s zijn 
essentieel om correcte decors te teke-
nen. Maar dat betekent niet dat ik, op 
de initiële pagina-indelingen na, weer 
Photoshop moet gebruiken. 

Waar zou u willen uitkomen met uw 
nieuwe stijl?
VIVÈS: “Ik droom ervan om iets te ma-
ken in de stijl van Richard Corben, 
Tanino Liberatore of mijn grote voor-
beeld Dany.” 

Dany? De tekenaar van Roze 
Bottel? 
VIVÈS: “Ja, Dany. Die man heeft een 
enorme energieke tekenstijl die ener-

zijds karikaturaal is en anderzijds toch 
weer realistisch. Bovendien weet hij 
perfect emoties weer te geven. Ik hoop 
dat ik ooit op zijn niveau kan raken. 
Momenteel kan ik niet wat hij kan. 
Nochtans probeer ik het. In Een Zus is 
de manier waarop ik het meisje teken, 
volledig gebaseerd op hoe Dany zijn 
dames laat bewegen en kijken. In mijn 
jeugd probeerde ik voortdurend Duifje 
Vleugelslag en Een Avontuur zonder 
Helden na te tekenen. Tonnen papier 
heb ik zo volgetekend. (lacht) Het is 
echt moeilijk om de grens tussen het 
cartooneske en het realisme te vin-
den. Ik bewonder hem echt. Later heb 
ik meer manga getekend en ook dat is 
blijven hangen. En daaruit is mijn stijl 
eigenlijk gegroeid.” 

Ik dacht dat u uw stijl vanuit het 
niets hebt ontwikkeld via het 
schetsen naar levend model dat u 
al van kindsbeen af doet. 
VIVÈS: “Dat heeft ook geholpen, zeker 
om de anatomie van een persoon on-
der de knie te krijgen. Maar mijn basis 
komt echt wel van Dany. Ik droom er 
— echt waar — nog altijd van om zijn 
techniek te kunnen evenaren. Dan zou 
ik kunnen aquarellen, tekenen,... zoals 
ik het echt wil. Geef toe. Een erotische 
strip van Dany is toch het mooiste 
wat er is. En dan heb je nog zijn kleur-
gebruik! Ja, Dany is toch wel de aller-
grootste. Omdat ik wat alternatiever 

Ik ben terug 
bij af. Een zalig 
gevoel, want 
ik teken al 
vijftien jaar in 
een bepaald 
stramien. En 
ik heb nu het 
zalige gevoel 
dat ik een 
andere weg 
kan en wil 
inslaan.
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teken, denken velen dat ik dweep met 
Hugo Pratt of José Muñoz. Maar dat 
zijn niet de tekenaars die me hebben 
beïnvloed.” 

U bent amper zesendertig jaar, 
en u hebt al meer dan veertig 
strips getekend. Sommige tellen 
honderden pagina’s. U werkt niet 
alleen snel, maar vooral keihard. 
Dat kan niet anders. 
VIVÈS: “Ik heb zeker de voorbije tien ja-
ren veel gewerkt. Ik teken elk dag, non-
stop. Van zondag tot maandag. Ik kon 
het ook, want ik was lange tijd vrijgezel. 
Sinds zes jaar heb ik een relatie. Maar 
mijn vriendin is advocate en had ook 
onregelmatige uren én massa’s werk 
waardoor ik ook maar bleef doorwer-
ken. Sinds kort zijn we gehuwd en heb-
ben we een kind. Nu ben ik iets minder 
intens aan het werk. Ietsje maar.” (lacht)

Als u zo hard werkt, hoe houdt u 
uw hoofd fris? Waar haalt u dan uw 
ideeën? 
VIVÈS: “Ik neem genoeg tijd om een 
album voor te bereiden. Terwijl ik aan 
het ene werk, vormt het verhaal van 
het andere zich al in mijn hoofd. Ik 
neem meer dan voldoende tijd voor 
om dat helemaal voor te kauwen. Aan 
het verhaal van Nationale Feestdag 
hebben Martin en ik heel lang gewerkt. 
Daar is echt lang over nagedacht, in 
detail besproken en dan nog hebben 

we moeten bijsturen. Die manier van 
werken beviel me echt. Ik weet nu dat 
ik nog langer ga nadenken over de ver-
haallijnen van mijn volgende albums.” 

Klopt het dat u aan de mise-en-
scène van uw laatste albums amper 
een paar dagen werkt? 
VIVÈS: “Ja. Dat gaat bij mij heel snel. 
Ik plooi een A4’tje in vier, verknip het 
en op dat kleine blaadje maak ik de 
kadrering van een hele pagina. Heel 
snel vul ik dan de prentjes. Je kan het 
zelfs geen schetsen noemen. Ik heb 
daarvoor mijn eigen tekentaal ontwik-
keld. Een wagen bijvoorbeeld bestaat 
dan uit amper twee wielen. Als ik klaar 
ben, leg ik alles naast elkaar en bekijk 
ik het ritme en de logica. Zo zie ik snel 
wat functioneert en wat niet. Soms 
moet ik een scène van plaats wisselen 
of een kleine dialoog toevoegen. Dat is 
het. Zo werken kan alleen maar als je 

perfect weet wat je zal vertellen. Een 
verhaal zit bij mij minimaal één jaar in 
mijn hoofd. Volledig uitgewerkt tot in 
de kleinste details. En als het in mijn 
hoofd klaar is, laat ik het er heel snel 
uitrollen. In maximaal twee dagen zijn 
mijn ruwe schetsen klaar.” 

Schrijft u dan niets uit?
VIVÈS: “Nee. Ik laat het voortdurend 
malen in mijn hoofd. Dat werkt voor 
mij het best, want mijn hersenen fun-
geren als een soort filter. De goede 
ideeën blijf ik zo overhouden en de 
minder goede vergeet ik weer.” 

Een van uw sterktes is dat uw 
personages praten naargelang hun 
leeftijd. Een jongen van tien jaar 
spreekt zoals een jongen van tien 
jaar. Ook meisjes van zestien praten 
naargelang hun leeftijd. Laat u uw 
dialogen nalezen door iemand van 

die leeftijd? 
VIVÈS: “Nee. Eigenlijk niet. Ik probeer 
me zo goed mogelijk in te leven in mijn 
personages en pas daarna schrijf ik 
hun dialogen. Het is niet dat ik me ver-
eenzelvig met hen, maar het scheelt 
niet veel. En ja soms ben ik een oude 
academicus, een flik of een jongen 
van tien jaar. Het grappige is dat ik die 
eerste schetsen dan ook teken als een 
jongetje van die leeftijd.” (lacht)

Als u zelf geen scenario’s schrijft, 
werkt u samen met Michaël 
Sanlaville, Alexis de Raphalis, 
Merwan Chabane,... 
VIVÈS: “Ja, de meeste van mijn scena-
risten zijn zelf ook tekenaar. Dan wer-
ken we eigenlijk samen. Ik hou ervan 
om verhaallijnen met enkele zielsver-
wanten af te toetsen en te finetunen. 
Dat werkt heel plezierig. En dan vullen 
we elkaars tekeningen gewoon aan.” 

Terwijl ik aan 
het ene werk, 
vormt het 
verhaal van 
het andere 
zich al in mijn 
hoofd. Ik neem 
meer dan 
voldoende tijd 
voor om dat 
helemaal voor 
te kauwen.

De Vrije Vlucht-albums De Grote oDalisk en olympia (uitgeverij Dupuis), de in het Nederlands als integrale uitgeven trilogie Voor het rijk (uitgeverij 
Blloan) en de in vertaling stopgezette mangareeks last man (uitgeverij Casterman) zijn alle in teamverband met andere auteurs gemaakt.
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Op zijn inmiddels van het internet verdwenen blog postte Bastien Vivès een hele reeks losse illustraties 
van meisjes met overdreven grote borsten. Dit zijn er enkele van.

Bent u ooit benaderd geweest door 
de klassiekere scenaristen, zoals 
Jean Dufaux, Zidrou, Stephen 
Desberg of een Yves Sente? 
VIVÈS: “Zidrou heeft me ooit gevraagd 
of ik iets voor hem wou tekenen, 
maar dat was helemaal in het begin, 
net toen ik De Smaak van Chloor uit 
had. Maar dat zou niets voor mij zijn. 
Ik hou ervan om samen te werken met 
zielsverwanten of met mensen die 
uit een heel andere branche komen. 
Nationale Feestdag was de eerste 
strip van Martin Quenehen. Nochtans 
is hij auteur, producent, tv-scenarist, 
schrijft en maakt hij hoorspelen,... 
maar het was zijn eerste strip. En die 
insteek maakt het net verfrissend. 

Samen konden we het verhaal vorm-
geven, elk vanuit onze eigen ervarin-
gen. Maar laat me niet samenwerken 
met iemand die zegt wat ik in prent 1 
of 2 moet tekenen. (lacht) Ik vraag me 
eigenlijk af of er iemand anders is die 
een strip zoals Nationale Feestdag 
kan schrijven. Alles begint mistig. De 
personages hebben geen motivatie. 
En door wat actie komen ze tot leven. 
Elke scenarist die je genoemd hebt, 
gooit zoiets onmiddellijk in de vuilnis-
bak. Martin stond hier wel voor open, 
en legde iets moois op tafel. We heb-
ben er samen heel lang over gebrain-
stormd. De ‘echte’ stripscenaristen 
die je vernoemde, werken helemaal 
anders.” 

Tot nu toe worden uw tekeningen 
gekenmerkt door twee grote zaken. 
Enerzijds zijn er de ogen — of 
voornamelijk het feit dat u die vaak 
niet tekent — en anderzijds kan je 
niet naast de grote borsten kijken... 
VIVÈS: “Ha! Laten we met de borsten 
beginnen. Niet al mijn personages zijn 
zo weelderig voorzien, maar dat thema 
blijft toch precies hangen. Ik ben teke-
naar en als ik zin heb om grote borsten 
te tekenen, dan doe ik dat gewoon. De 
laatste jaren probeer ik het gratuite er-
van wat te mijden, maar ik wil mezelf 
ook niet verloochenen. Ik vind grote 
boezems gewoon magnifiek en intrige-
rend. En dan heb ik toch wel het recht 
om die te tekenen,  zeker?! Ik begrijp 

niet waarom een knap meisje altijd be-
perkt moet zijn tot haar mooie ogen en 
een rank figuurtje. Voor mij horen daar 
grote borsten bij. Nah!” 

Toch hebt u voor de recente, 
Franstalige herdruk van Meisje(s) 
de cover veranderd, en de zware 
boezem van een van hen verstopt. 
VIVÈS: “Ja, dat klopt. Ik vond die bor-
sten niet mooi getekend. Ze waren 
te rond en te pompeus. En belangrij-
ker, ik vond dat de cover het centrale 
thema niet mooi weergaf en dat is de 
vriendschap tussen de twee meiden. 
Dat aspect is op de nieuwe cover wel 
duidelijk. En wat je vraag over die ogen 
betreft, hanteer ik dezelfde  richtlijn als 

meisje(s) was in 2007 een van de eerste 
albums van Bastien Vivès, uitgegeven door 
Casterman. Voor een recente herdruk van de 
Franse versie legde Vivès de nadruk meer op 
de vriendschap tussen de twee hoofdperso-
nages in plaats van de opvallende boezem 
van een van hen.
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met mijn decors. Als ik vind dat ze niet 
nodig zijn, dan teken ik die niet. Als een 
blik niet bijdraagt tot de tekening, dan 
moet ik die niet tekenen. Het leidt an-
ders gewoon af van wat wél centraal 
staat. Als mijn personage zijn handen 
plots in elkaar wrijft, dan moet alle 
aandacht gaan naar die beweging en 
niet naar de ogen. We hebben altijd 
de gewoonte om eerst naar de ogen 
van iemand te kijken, maar de echte, 
non-verbale beweging situeert zich 
soms ergens anders. Door die op dat 
moment niets toevoegende ogen te 
verwijderen, bevorder ik de leesbaar-
heid én accentueer ik de juiste zaken. 
Heel vaak combineer ik dat door wat 
uit te zoomen op de tekening. Dan valt 
het grotere plaatje beter op.” 

Is het ook daarom dat uw 
personages vaak een zonnebril 
dragen? 
VIVÈS: “Hmm. Veel van mijn albums 
spelen zich gewoon af in de zomer. En 
dan draagt men een zonnebril. Op 14 
juli, in putje zomer in het zuiden van 
Frankrijk, zou het zelfs fout zijn om 
een politieagent geen zonnebril te la-
ten dragen. Het versterkt bovendien 
de eerste indruk. Hij ziet er zo nog 
meer macho en Robocop-achtig uit.” 

Op pagina 200 van Nationale 
Feestdag tekende u een prachtige 
scène met een zonnebril. 

VIVÈS: “Ja, die eerste twee prentjes 
vind ik zo veelzeggend. Het feit dat 
Lisa haar ogen afschermt, doet je on-
middellijk kijken naar haar mond en 
naar de ogen van Vincent. Pas in het 
derde prentje komt Jimmy in beeld. 
Die flow zit goed. Je hebt de ogen van 
Lisa niet nodig om te merken dat deze 
zestienjarige meid perfect weet hoe ze 
het spel moet spelen. Die bril schermt 
haar net genoeg af zodat ze de con-
trole nog kan behouden. Tekst is zelfs 
helemaal niet nodig.”

Als Bozjinski zijn bril afzet op 
het einde van Polina, ziet de 
balletdanseres pas dan dat hij een 
oude man is geworden.
VIVÈS: “Jaaaa! Dat is een beetje dezelfde 
truc. Ik was dat helemaal vergeten. Het 
is echt tof om met brillen te spelen.”

In  Zie Mij zie je enkel Sofies ogen 
als ze de bewuste blouse draagt. 
Anders zijn die weg.
VIVÈS: “Ook hier geldt hetzelfde pro-
cedé. Baby’s herkennen hun ouders 
aan de ogen. Hetzelfde geldt voor 
mijn lezers. Ze weten dat Sofie in on-
overwinnelijkheidsroes is door haar 
ogen. Ze hoeven zelfs niet eens te kij-
ken of ze die blouse draagt. Mocht ik 
in elke scène haar ogen tekenen, raakt 
de lezer in de war. Dan moet hij te veel 
interpreteren wat eigenlijk niet hoeft. 
(neemt mijn album van Zie mij vast) Wat 

Als een blik niet 
bijdraagt tot de 
tekening, dan 
moet ik die niet 
tekenen. Het 
leidt anders 
gewoon af 
van wat wél 
centraal staat. 
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betekent die Zie Mij eigenlijk?... Oh, 
waarom hebben ze de originele titel 
Le Chemisier (De Blouse) niet behou-
den? In het Spaans hebben ze dat wel 
gedaan. Nu verraad je toch te veel van 
het verhaal? Hoe gaan ze Quatorze 
Juillet  vertalen?” 

Geen idee (dit interview vond 
plaats toen het album nog niet was 
vertaald). Ik hoop dat ze de titel 
gewoon behouden. De meeste 
striplezers weten wel dat 14 juli de 
Franse nationale feestdag is. Met 
een titel als pakweg De Aanslag 
vereng je voor mij alles te veel. 
VIVÈS: “Dat klopt. 14 Juli is vaag, maar 
tegelijk allesomvattend. 

Nog even terug naar de ogen. Is het 
eigenlijk gemakkelijk om iemand 
te tekenen zonder ogen? Als je 

striptekenaars opdrachttekeningen 
ziet maken, beginnen ze bijna 
allemaal met de ogen. 
VIVÈS: “Gek, hé. Ik begin altijd met het 
kapsel en ga dan zo naar beneden. 
Het is een gewoonte. Ik vind dat ogen 
een persoon enorm bepalen. Mocht 
ik jou nu tekenen, en ik teken je ogen 
dan ben je voor mij Wouter. Teken ik je 
ogen niet, dan ben je die interviewer 
van Stripspeciaalzaak.be. Daar zit het 
verschil.” 

Uw strips verschijnen bij 
verschillende uitgeverijen. Kiest u 
die naargelang het onderwerp? 
VIVÈS: “Een beetje wel. Bij Dupuis zit 
de actieserie De Grote Odalisk. Bij 
Casterman ga ik eerder voor manga’s, 
met Last Man, en de graphic novels. 
Mijn pornografische strips verschijnen 
in de collectie BD Cul van het kleine-

re Les Requins Marteaux. Ik wil niet 
dat de Casterman-lezers daar per on-
geluk mee in contact komen. Je moet 
jezelf een beetje differentiëren. Voor 
Casterman ga ik nu wel een meer ero-
tisch boek maken, maar het zal nooit 
porno zijn. Het moeilijkste is waar ik 
mijn humorreeksen moet onderbren-
gen. Dat is nog wat zoeken, maar het 
is ook minder mijn ding. Ik leg me daar 
toch niet meer zoveel op toe.” 

Hebt u nog niet overwogen om 
verschillende pseudoniemen te 
gebruiken voor uw werk? 
VIVÈS: “Even had ik dat overwogen 
voor mijn strips voor BD Cul, maar 
mijn stijl is te herkenbaar. Het zou 
 weinig zin hebben.” 

In uw Vrije Vlucht-albums kiest u 
volop voor actie. Hoe leuk was het 
om het Louvre kapot te schieten? 
VIVÈS: “Dat was tof! Het leek ons (ook 
Florent Ruppert en Jérôme Mulot 
werkten mee aan de albums, red.) 
geweldig om ons daar eens in uit te 
leven. Je moet het niet zien als een 
afrekening met de klassieke kunst. 
We wilden gewoon een grote spekta-
kelstrip maken die totaal ongeloof-
waardig is. Het moet zo over-the-top 
zijn dat het echte verhaal, de innige 
vrienschap, tussen de vriendinnen 
heel echt voelt. Op zich zijn het heel 
simpele strips, een beetje dwaas zelfs, 

les melons De la colère, de sequel petit paul en la DécharGe mentale zijn enkel in het Frans uitgege-
ven. Het zijn drie titels die tot het pornografische genre behoren. 
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met een heel hoog chicklitgehalte. Het 
is echt een meisjesstrip.” 

Komt er nog een derde deel?
VIVÈS: “Ik denk het wel, maar niet in de 
eerstvolgende jaren.” 

Die albums bulken van de actie, 
maar ze bevatten nauwelijks 
onomatopeeën en al helemaal geen 
actielijntjes. Zijn die niet nodig?
VIVÈS: “Ik heb het altijd lastig met ono-
matopeeën. Als ze gewoon informatief 
zijn, zijn ze niet nodig. Een auto kan je 
laten vlammen door de straten zon-
der daar een gigantische onomatopee 
aan te hangen. Bij een revolverschot is 
dat moeilijker. De nuance tussen een 
pistool richten op iemand en effectief 
schieten, is zo klein. Daar hoort dan 
wel een geluid en dus een onoma-
topee bij. De terugslag of de vlam die 
uit het geweer komt, kan je ook teke-
nen, maar dat plaatje schiet vaak zijn 
doel voorbij. Als je met de kolf van een 
geweer op iemands hoofd slaat, moet 
er een ‘POK’ bij. Als iemand loopt, dan 
is het dwaas om er ‘TAP TAP TAP’ bij 
te zetten. Dat is gewoon dubbele in-
formatie. Een onomatopee moeten 
we eigenlijk zoveel mogelijk vermij-
den, want dat toont de zwakte van 
het stripmedium aan. Een strip bevat 
immers geen geluid. Ik heb het dan 
ook meer voor de manier waarop een 
Christophe Blain de zaken aanpakt. 

Hij tekent liever wolkjes en rook in 
plaats van onomatopeeën. En dat is 
even duidelijk. Zijn mise-en-scène is 
natuurlijk veel theatraler dan de mij-
ne. Het is meer cinema en terzelfder-
tijd karikaturaler. Ik zit wat vast in mijn 
naturalisme waar alles correct moet 
zijn. Vaak vind ik zelfs tekstballonnen 
een ballast. In realiteit zie je toch ook 
niemand praten met een tekstballon. 
(lacht) Iemand die nog nooit een strip 
gelezen heeft, zou dit toch maar raar 
vinden. Die vraagt zich toch direct af 
wat die rare ballonnen aan de mond 
van een persoon staan te zweven. Pas 
daarna zal hij de klik maken.” 

U hoeft daar toch niet zwaar aan 
te tillen. Vandaag is toch iedereen 
opgegroeid met de striptaal? 
VIVÈS: “Inderdaad, maar ik vind het 
jammer. Elke keer ik een tekstballon 
zie, besef ik dat ik een strip aan het le-
zen ben. En zo raak ik nooit helemaal 
opgeslorpt door een verhaal.” 

Maar als je die axioma’s afschaft, 
maak je toch geen strips meer? Dan 
kan je net zo goed een animatiefilm 
maken? 
VIVÈS: “Ik vind dat de grenzen al ferm aan 
het vervagen zijn. 3D-beel den heb je in 
films én strips. Photoshop bewerkingen 

heb je ook in beide. Massa’s films zijn 
tegenwoordig gebaseerd op strips. Ja, 
ook mijn Polina. Maar in een film heb ik 
nog nooit iemand met een tekstballon 
voor zijn mond gezien. Misschien moe-
ten we dat eens veranderen.” (lacht)

Nationale Feestdag is uitgegeven 
door Casterman (hardcover, 
256 pagina’s, 24,95 euro).

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2020

Bastien Vivès’ polina uit 2011 werd in 2016 
verfilmd door Valérie Müller en Angelin 
Preljocaj.

Een onoma-
topee moeten 
we eigenlijk 
zoveel moge-
lijk vermijden, 
want dat toont 
de zwakte 
van het strip-
medium aan. 


