
INTERVIEW CHARLIE ADLARD DOOR ARNOUT CAPIAU

“Ik wentel me in mijn vele miljoenen
en lach als een gek.”

© Ron van Rutten

A
l meer dan 20 jaar duwt de Britse tekenaar Charles Adlard een potlood voor zich uit en meestal

gebeurde dat in de schaduw. Zijn werk bestaat onder andere uit DANCES WITH DEMONS (Marvel UK),

JUDGE DREDD (2000 AD), MARS ATTACKS en THE X-FILES (Topps), SHADOWMAN (Acclaim), ASTRONAUTS IN

TROUBLE (AiT) en een boel andere titels waar weinig mensen van hoorden. Behalve THE X-FILES dan, maar

dat zal de man zelf uitleggen. Hij beleeft op dit moment een monsterlijk succes als tekenaar van WALKING

DEAD. Zijn passage op FACTS is dan ook zeker niet ongemerkt voorbijgegaan: op geen enkel moment van

de tweedaagse stond er minder dan een zee van mensen voor de man aan te schuiven en de organisatie

moest zijn tijd zelfs opdelen in schetsen en enkel handtekeningen zetten om toch maar aan zoveel mogelijk

van die fans tegemoet te komen. Wij hadden dan ook bijzonder veel geluk om een halfuur met Charlie

te praten, net na de lunch. Tijdens het gesprek groeide de voor hem wachtende mensenzee uit tot een

oceaan. De tekenaar was zeker onder de indruk, maar liet zich niet door de roem beïnvloeden. Met beide

voeten stevig op de grond en een joviale glimlach konden we van start.

Ik kwam je werk voor het eerst tegen

op Dances with Demons. (Hij kreunt

even). Sorry. Je bent nu al ongeveer

twintig jaar bezig. Zou ik WALKING DEAD

je eerste grote hit mogen noemen?

ADLARD: “Wel, ik heb ook nog twee jaar

THE X-FILES getekend. Dat was ook een

hit, maar het was geen hit door… Het

was een omgekeerde situatie: wij

(schrijvers Stefan Petrucha en John

Rozum, red.) reden mee op de golf van

een bijzonder succesvolle tv-reeks,

terwijl nu net het tegenovergestelde ge-

beurt: WALKING DEAD de tv-serie is er na-

dat de comic al bijzonder succesvol is.”

Zou je het een symbiose kunnen

noemen?

ADLARD: “Ja dat klopt zeker.”

Kwam dat succes onverwacht voor je?

ADLARD: “Oh ja, helemaal. Van bij het

begin bouwde het langzaam op. We

wisten wel dat deze comic iets speciaal

was. Je moet weten dat er maar weinig

comics in slagen meer te verkopen

naarmate de reeks vordert. De meeste



comics op de Amerikaanse markt

verkopen heel goed voor het eerste

nummer, maar dat daalt heel erg bij

de volgende nummers. Zo zit de

Amerikaanse markt in elkaar. Bij WALKING

DEAD daarentegen, stegen de verkoops-

cijfers elke keer. Niet zo heel veel in het

begin, maar het was elke keer wel een

stap vooruit.”

Als we het dan toch over de tv-serie

hebben, hoe word je daarbij betrok-

ken? Ben je erbij betrokken, of aan-

vaard je gewoon de cheque?

ADLARD: (lacht) “Ja, ik grijp de cheque

en lach als een krankzinnige op weg

naar de bank.

Mijn bijdrage is op zijn minst bijzonder

klein te noemen, omdat ik simpelweg

geen tijd heb. Ik heb er ook nooit om

gevraagd. Zij hebben het nooit ge-

vraagd, maar ik heb ook niet om input

gevraagd om twee redenen.

Ik zou de comic niet langer maandelijks

kunnen afwerken. Robert (Kirkman,

red.) kan het allebei aan omdat schrij-

vers meer kunnen produceren dan te-

kenaars. Het duurt gewoon minder lang

om woorden te schrijven dan prentjes

te tekenen.”

Maar je bent toch een erg snelle

tekenaar?

ADLARD: “Zeker, maar toch zou ik niet

zowel de comic als een bijdrage aan de

show kunnen leveren.

En de andere reden is dat ik geen zin

heb in herhaling te vallen door nog

eens hetzelfde te doen. Dan zou ik het

werk van vier of vijf jaar terug nog

eens moeten herkauwen. Ik doe dan

liever iets nieuw.”

Hoe heb je Robert Kirkman leren

kennen?

ADLARD: “Ik kende Robert al een paar

jaar eerder, via een gemeenschappelijke

vriend, schrijver Joe Casey (één derde

van de Man of Action-studio, vooral

bekend van BEN 10, red.). Robert had

enkele delen van CODEFLESH uitgegeven,

een comic die ik toen voor Casey te-

kende. Zo leerde ik Robert kennen, we

praatten af en toe heel kort op

Amerikaanse comics-conventions en op

een zeker moment kreeg ik zonder aan-

leiding een e-mail van hem. Dat zal nu

acht jaar geleden zijn.”

En hoe werken jullie samen?

ADLARD: “Wel, om ervoor te zorgen dat

er elke maand een comic van ons ver-

schijnt, met al de afleidingen die op

ons, en op Robert in het bijzonder, af-
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Het gaat letterlijk als volgt: hij schrijft zijn script,
stuurt het door naar mij en ik teken wat er staat.
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komen, moet onze samenwerking heel

simpel zijn. Als het ingewikkeld zou

zijn, zaten we in de problemen. Het

gaat letterlijk als volgt: hij schrijft zijn

script, stuurt het door naar mij en ik

teken wat er staat.

Het volgende dat Robert te zien krijgt

is het afgewerkte product. Hij krijgt

nooit de potloodtekeningen of schet-

sen te zien. Ik begin onmiddellijk met

potloodtekeningen, dan inkt en ik stuur

het terug naar Image of Skybound (het

label dat alle Kirkman-titels herbergt bij

uitgeverij Image, red.).”

Schrijft hij een gedetailleerd script, of

geeft hij jou veel vrijheid voor inter-

pretatie?

ADLARD: “Laat ik zeggen dat het een

open gedetailleerd script is. Het is ze-

ker gedetailleerd: alle beschrijvingen

van wat er in de prenten gebeurt, alle

dialogen staan erin en zo heb ik het

ook liever. Ik merk dat al die details mij

veel meer vrijheid geven dan het zoge-

naamde ‘Marvel Method’-systeem waar

je alleen de plot krijgt. Want met die

methode keert de schrijver terug om

dialogen toe te voegen waar je die

misschien liever niet had en nu weet ik

precies waar die dialoog zal komen en

kan ik de plaats van de personages

erop afstemmen.

Bovendien hebben de personages zo

altijd de juiste gelaatsuitdrukkingen.

En de precieze details in de verschil-

lende prenten laat hij aan mij over. Ik

draag dus heel veel bij aan het verhaal

zonder instructies van Robert.”

De grijswaarden worden door Cliff

Rathburn toegevoegd. Teken je dan

op een andere manier, gezien je weet

dat hij er nog eens overheen gaat?

Geef je hem instructies?

ADLARD: “Nee, ik vertrouw erop dat Cliff

zijn best doet. Ik teken altijd zoals ik

zou willen dat het er gedrukt uitziet,

alsof het puur zwart-wit zou zijn. Heel

af en toe denk ik: dat laat ik Cliff doen,

maar over het algemeen teken ik pre-

cies zoals anders.”

Niet zo heel lang geleden waren er

wat problemen betreffende de rech-

ten van WALKING DEAD. Jouw voorgan-

ger, Tony Moore (die de eerste bun-

deling tekende) was niet akkoord met

zijn regeling. Welke rechten heb je?

ADLARD: (denkt na) “Hoe moet ik dat

zeggen? Ik ben de coauteur op alle

vlakken, behalve in naam. Robert is

nog steeds de enige persoon die kan

beslissen om de reeks te beëindigen,

maar wat al de rest betreft, de

percentages op royalties en dat soort

dingen krijg ik precies even veel als

Robert.”
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Ik ben de coauteur op alle
vlakken, behalve in naam.

THE WALKING DEAD wordt als WALKING DEAD in het
Nederlands uitgegeven door Silvester. Enkele delen
raakten al uitverkocht en zijn inmiddels herdrukt.
Voor de coverlay-out baseert Silvester zich op de
Franstalige edities die — met eveneens veel succes!
— bij Delcourt verschijnen. Tot nu toe gaf Silvester
veertien vertaalde comicbundels uit. Deel 15 en 16
zijn voor begin 2013 gepland. Deel 17 is al
aangekondigd in het Engels en het Frans.



Je bent dus geen huurlingtekenaar?

ADLARD: “Nee, het is alsof ik medeau-

teur ben, alleen heb ik die officiële titel

niet.”

Zelfs niet voor personages die jij

creëerde, zoals Michonne (zie afbeel-

ding hierboven), die zo populair is?

ADLARD: “Ja ik weet het, maar Robert

heeft wel haar persoonlijkheid ontwik-

keld. En ik krijg daar net zo goed de

voordelen van, alsof ik de auteur was.

En je mag niet vergeten: Tony, was net

zo min de auteur, dus kon ik moeilijk

eisen om dat wel te worden, zeker om-

dat het contract voor de tv-reeks toen

al in voege was.

Maar ik ben ook zeker geen huurling en

van bij het begin was dat ook de af-

spraak. Ik wou dat niet langer zijn en

nu de Walking Dead-comic zoveel suc-

ces heeft, wil ik nooit nog voor iemand

anders gaan werken. Ik wil alleen nog

mijn eigen ding doen. Andermans per-

sonages interesseren me niet meer.”

Je hebt ondertussen al zo’n honderd

nummers van Walking Dead getekend.

En het lijkt er niet op dat daar binnen-

kort een einde aan komt. Dat moet

een record zijn voor een commerciële,

creator owned comic van de hand van

een schrijver-tekenaarduo, net als

INVINCIBLE, die andere Robert Kirkman-

titel waarvan Ryan Ottley ongeveer

honderd nummers achter de kiezen

heeft. Wat is het geheim van Kirkman

dat hij jullie zo lang kan houden?

ADLARD: (lacht) “Wel, hij betaalt ons ui-

teraard genoeg! Het zijn gewoon zijn

goeie verhalen. Daar zit niet echt veel

anders achter. Kijk, wat mij betreft, om-

dat ik zo snel kan tekenen, kost een

comic per maand me niet zoveel

moeite. Dus het is nog nooit echt zwaar

werk geweest om die uit te brengen.

We hebben wel met tijdsdruk te kam-

pen, maar daar geraak je doorheen en

dan kan ik weer op een normaal tempo

doorwerken. Het gaf me zelfs de tijd

om tussendoor nog aan wat andere

projecten te werken.

Mijn grootste frustratie voor ik WALKING

DEAD tekende, was dat ik voortdurend

van een miniserie naar een one-shot la-

veerde. Ik had dan net de tijd om aan

de personages gewend te geraken ge-

durende vier of vijf nummers en dan is

het gedaan. Dat vond ik zo frustrerend,

want dan begon ik ze net wat te ken-

nen. Ik hou van het gevoel dat ik deze

personages met mijn ogen dicht kan te-

kenen. Ik ken alle subtiele kenmerken

en dat soort dingen. Voor mij persoon-

lijk is dat het leukste om te doen. Ik sta

zeker niet stil bij records die ik kan bre-

ken.”

Wel, het gaat me ook niet echt om

het record, maar om hoe uniek jouw

positie is. De meeste tekenaars op

commerciële comics houden het zel-

den twaalf of zelfs tien nummers uit.

Tony Moore deed er zes!

ADLARD: (lacht) “Ja dat klopt. Het is ze-

ker geen geheim dat ik elke keer weer

teleurgesteld ben dat tekenaars het,

zeker in deze industrie, niet lang uit-

houden op een titel. Zijn ze dan zo

traag of geraken ze misschien afgeleid

door computerspelletjes, ik heb geen

idee. Maar ik vind het erg onprofessio-

neel.

Ik ben zelf een comicfan, maar ik heb

ondertussen al zoveel titels opgegeven,

vooral Marvel en DC Comics, die met

veel vuurwerk aankondigen dat een

bepaalde tekenaar de ‘vaste tekenaar’

zal zijn, maar gegarandeerd zal die

‘vaste’ tekenaar na vier of vijf nummers

van de titel verdwenen zijn. Dat is niet

vast! Dat is gewoon wat rondhangen

voor een paar nummers. En het wordt

er precies alleen maar slechter op.

Ik wil dus wel graag het tegengestelde

doen en bewijzen dat je het werk kan

doen en de titel regelmatig kan uitge-

ven. Want het zou best gemakkelijk

voor ons zijn om het op te geven en ie-

mand anders voor ons te laten werken

of een stuk of vijf nummers per jaar uit

te brengen. Ik zou nog steeds veel geld

verdienen. Maar wij brengen nog altijd

twaalf nummers per jaar uit. Dat is vol-

gens mij nog veel unieker dan honderd

nummers van eender wat produceren.

Ik ben er echt trots op dat ik, ondanks

het enorme succes, toch met een goeie

regelmaat nummer na nummer uit-

breng.”

En je bewijst zo dat je er duidelijk

voor de comics bent, niet voor iets

anders.

ADLARD: “Nee, helemaal niet. Ik kan me

geen dag inbeelden zonder tekenen.

Wat zou ik anders doen? Ik zou wel een

hoop films kunnen bekijken.”

Of je kan zoals Dagobert Duck doen?

ADLARD: (lacht) “Oh, dat doe ik ook

hoor. Ik wentel me in mijn vele miljoe-

nen en lach als een gek.”

Je moet een hobby hebben.

ADLARD: “Juist ja. Nee, ik hou van teke-

nen. Dat snap ik ook niet van sommige

tekenaars. Als ze graag tekenen,

waarom doen ze dat dan niet? Dat is

een veel te gek idee voor mij en ik

merk het vooral aan Amerikaanse teke-

naars.”

Misschien, en ik bedoel dit als een
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DIt is de speciale wrapcover van WALKING
DEAD 100. In totaal verscheen het nummer
met zestien variantcovers, een record.
Andere tekenaars, die elk een cover teken-
den, waren Todd McFarlane, Sean Phillips,
Marc Silvestri, Bryan Hitch, Frank Quitely,
Ryan Ottley en Matthew Roberts. Deze ver-
sie van Charlie Adlard toont een berg lijken
met alle belangrijke personages in de reeks
die tot dan toe sneuvelden. De eerste op-
lage van 383.612 exemplaren, gebaseerd op
het aantal voorbestellingen, raakte uitver-
kocht, een absoluut record sinds 1997. Ook
de tweede druk was snel uitgeput.



compliment, heeft jouw stijl niets

overdreven opvallend, waardoor je

gewoon je werk doet en niet te lang…

ADLARD: “Ik blijf zeker nooit steken in

het proces. Ik doe gewoon verder. Ik

lees dikwijls interviews met tekenaars

en die hebben het dan over opwarmen

en zo. Ik ga gewoon zitten en… Mensen

vragen me soms hoe een pagina tot

stand komt en ik antwoord: ik begin in

de linkerbovenhoek en werk verder tot

ik onderaan rechts uitkom. Zo simpel is

dat.

En die eenvoudige aanpak helpt om

een nummer af te krijgen. Je hebt gelijk

over mijn stijl, hoor. Let wel, er zijn heel

wat vlotte tekenaars, maar die werken

ook alleen maar in potlood. Ze werken

het zelfs niet af, ze doen alleen pot-

lood. Ik doe potlood en inkt. Het ziet er

misschien wat ruw uit...

De tekenaars naar wie ik opkijk zijn ook

van die aard. Ik ben niet echt voor de

gladde superheldentekenaars, ik heb

het meer voor de expressionistische,

impressionistische gasten. Ik hou van

Amerikaanse illustratoren uit de jaren

1960 die nogal ruw lijken, van wie je de

penseellijnen goed kan zien, die prach-

tige magazinekaften schilderden.”

Een beetje zoals Sean Phillips (ook te

gast op FACTS)?

ADLARD: “Precies zoals Sean, hij is een

goeie vriend, onze aanpak is dezelfde,

we houden van dezelfde tekeningen

en kunst en kunstenaars. Als Sean het

werk van iemand graag ziet, dan is dat

ongeveer een garantie dat ik het ook

goed zal vinden en omgekeerd.”

En de Belgische strip? Heeft die een

invloed op je werk?

ADLARD: “Oh ja, ik ben verzot op

Europese tekenaars, zoals die man bij-

voorbeeld (wijst naar Colin Wilson die

een paar tafeltjes verder duchtig aan

het schetsen is,

red.). Zijn werk doet

heel Europees aan.

Ik heb ook wel een

paar Europese trek-

jes.

Mijn eerste keer op

Angoulême, ten

tijde van MARS

ATTACKS, toen mijn

carrière nog in haar

k inderschoenen

stond, ging ik sa-

men met wat vrien-

den die ook grote fan waren en wij

werden echt van onze sokken ge-

blazen door hoe het er daar toen

aan toe ging. Ik ben er nadien nog

een vijftal keer geweest, gewoon

als fan en om er boeken te kopen

en tekenaars te leren kennen.

En dan zijn die vrienden van me

en ik een collectief gestart dat we

Les Cartoonistes Dangereux

doopten en hebben we WHITE

DEATH uitgebracht. Daar wilden

we mee laten zien dat wij ook

Europese strips konden maken.

Niet dat we er veel van verkoch-

ten, het was heel kleinschalig,

maar we waren daar

dus ook enkele ke-

ren als uitgever. En

met WALKING DEAD

keerde ik ook terug

om uitgevers te ont-

moetten en dat re-

sulteerde in een

strip voor Soleil, LE

SOUFFLE DU WENDIGO.”

Welke tekenaars

volg je dan zoal?

ADLARD: “Ik heb wat

originele prenten van Baru, Gibrat en

Toppi thuis hangen. Die werken

allemaal wel wat in dezelfde stijl. Ik ben

ook dol op Prado, de aquarellen van

Hugo Pratt. Ik heb dat superdikke

schetsboek van ’m gekocht, dat is

waarschijnlijk een van mijn favoriete

boeken aller tijden. Echt fantastisch.

Het is vooral interessant hoe de stijl

van die Europese tekenaars overloopt

in die van de Amerikaanse die ik graag

heb. Kijk naar Sean Phillips, Duncan

Fegredo, Tommy Lee Edwards en John

Paul Leon. Vorig jaar ontdekte ik Sean

Murphy. Die gast is ongeloofelijk. Toen

ik hem op San Diego Comic-Con tegen-

kwam liet ik vallen dat ik zijn stijl zo

Europees vond, en hij was niet eens op

de hoogte van veel van die tekenaars.

Ik heb hem aangeraden naar

Angoulême te gaan en uitgevers aan te

spreken, want ik denk dat hij er veel

succes zou boeken (ondertussen komt

PUNK ROCK JESUS van Sean Murphy in HC

uit bij uitgever Urban Comics, red.).

Het valt me op dat alle tekenaars die ik

Ik heb dat superdikke schetsboek van
Hugo Pratt gekocht, dat is waarschijnlijk
een van mijn favoriete boeken aller tijden.
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graag heb wel op een of andere manier

een artistieke link hebben. Ik zal maar

heel zelden een tekenaar goed vinden

die op geen enkele manier met een be-

paalde stijl verbonden is.”

Stel dat je een slechte dag hebt,

waar ga je inspiratie halen?

ADLARD: “Ik heb nooit een slechte dag.

Zo simpel is het. Ik zei het al, elke mor-

gen start ik bovenaan links en ga ik

naar de rechter onderkant van de pa-

gina. Ik las onlangs een interessant in-

terview met Philip Pullman (schrijver

van onder andere de trilogie HIS DARK

MATERIALS, red.) waarin hij vertelde dat

hij zichzelf verplichtte elke dag drie pa-

gina’s te schrijven. Ongeacht van hoe

lang het ook duurt. Dat vind ik een erg

interessante aanpak voor een schrijver.

Je zou denken dat schrijvers vooral

rondhangen, op zoek naar hun muze,

maar ik hoor nu ook van andere schrij-

vers die elke dag een doel vooropstel-

len en zichzelf verplichten te schrijven.

Dat is precies wat ik ook doe. Ik vind

het dan wel bijzonder gemakkelijk om

te gaan zitten tekenen, toch stel ik dat

doel voorop. Voor geïnkte pagina’s is

mijn doel drie per dag, wat te doen is,

want ik teken nogal klein. Voor lay-outs

reken ik ongeveer acht pagina’s per

dag. Je kan het ook potloodtekeningen

noemen, maar omdat ik mezelf inkt,

heb ik maar 30 tot 45 minuten nodig

per pagina. En dankzij dat geplande

doel, kan ik er echt in vliegen.”

Op dat moment komt iemand van de

organisatie helaas het onderonsje

onderbreken. Charlie Adlard kan terug

naar de wachtende meute.

(met dank aan Stefaan Van de Walle, FACTS 2012)
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Silvio van der Loo, de uitgever van Silvester,
schudt de hand van Charlie Adlard,
de populairste tekenaar op FACTS 2012.
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