
Hij is moe. Hij nipt nog
eens van zijn lekker geu-
rende thee, en ontwijkt

onze blik. Na een hele dag inter-
views geven, heeft Bernard

Cosandey allerminst zin in een zo-
veelste vragenronde. Zijn ogen
lichten gelukkig op als hij door-
heeft dat het geen klassiek vraag-
en antwoordinterview wordt,
maar ons befaamde plateninter-
view (We mogen er van onze
hoofdredacteur nog net geen
“TM” achter zetten)! De Zwitser
zet zich recht, glimlacht en mon-
stert onze platen. Daarna kijkt hij
ons secondenlang priemend van-
onder zijn krullen aan, wil iets
zeggen maar wacht. Net zoals in
zijn strips, plukt Cosey de tijd.
Na elke zin — en dit het hele in-
terview lang — volgt steeds een
net iets te lange stilte alsof hij wil
dat we zijn woorden absorberen.
Bovendien is haast elk antwoord
een voldragen gedachte die geen

uitweiding behoeft én duldt.
Cosey heeft duidelijk niet ver hoe-
ven te graven naar zijn Jonathan.

PLAAT 1:
Adler: Gouden Bergen
(René Sterne)
COSEY: “Laten we beginnen met ADLER.

Een typisch voorbeeld van een strip

waar de tekeningen honderd procent

ten dienste staan van het verhaal.”

Ons viel ook op dat er in ADLER niet

echt een booswicht rondloopt. Net als

bij uw strips.

COSEY: “Goed gezien, ik wil namelijk

niet vervallen in dat klassieke stra-

mien van ‘de goede tegen de slechte’.

Bij mij zijn het de omstandigheden of

bijvoorbeeld de politiek, die de vijand

van het hoofdpersonage zijn.’

Heeft u René Sterne gekend?

COSEY: “Ja, een sympathieke

man, net als zijn personages,

trouwens. Ik koesterde wel

bewondering voor hem en

vond dat ADLER niet het

succes had dat het

eigenlijk wel verdiende.

Un vrai auteur de bande

dessinée. Deze plaat

(neemt de plaat van SIN CITY

vast), bijvoorbeeld, spreekt

me veel minder aan. Van wie

is dat?”

Frank Miller.
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“Je zou kunnen zeggen dat Guus Slim mee
aan de basis lag van de graphic novel.”



COSEY: “Een groot auteur. Als tekenaar

bewonder ik zijn grafische exploten.

Maar als lezer word ik er niet door ge-

raakt. Bij het werk van Sterne gebeurt

dit wel. ADLER zit zoveel dichter bij de

essentie van de strip, het ideogram.

(wijst naar de plaat) Kijk naar die

ogen. Zo’n ogen heeft toch niemand?

Maar toch werkt het. Dat is de magie

van de strip en dat mis ik — ondanks

het feit dat zijn werk veel realistischer

is — bij Frank Miller.”

René Sterne was op het ogenblik van

zijn overlijden bezig met BLAKE EN

MORTIMER. U heeft ook ooit op het

punt gestaan mee te werken aan een

beroemde reeks...

COSEY: “... ROBBEDOES, inderdaad. Maar

ik denk niet dat het er nog van komt.

Ik heb er lang over nagedacht en mijn

conclusie is dat de grote kwaliteit van

ROBBEDOES volledig te danken is aan

het tekenwerk van Franquin. Qua

scenario zouden we hem misschien

nog kunnen evenaren. Maar zijn teke-

ningen hadden zo iets magisch dat

niemand in zijn buurt kan komen. Het

zou geen echte ROBBEDOES meer zijn en

dus laat ik die mission impossible

maar aan mij voorbij gaan.”

PLAAT 2:
Guus Slim 6:
Bomaanslag in de Bergen
(Maurice Tillieux)
COSEY: “Tillieux, een van mijn helden.”

Wat trekt u zo aan in zijn werk?

COSEY: “Hij was een van de eersten om

een hoofdpersonage te creëren dat

geen typische superheld was. Hij rijdt

ook niet in een Porsche, zoals Rik

Ringers, maar in een gewone, eenvou-

dige auto. Hij heeft problemen om zijn

huur te betalen. Kortom: eindelijk een

normale held van vlees en bloed. Je
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Adler zit zoveel dichter bij de essentie van de strip,
het ideogram.



zou kunnen zeggen dat GUUS SLIM mee

aan de basis lag van de graphic novel.”

Op deze plaat uit ZEKE VERTELT staan

een groot aantal van uw favoriete

stripreeksen, waaronder dus GUUS

SLIM. Het wemelt op de pagina van

humoristische Dupuis-albums terwijl

u toch een auteur uit de meer

serieuze KUIFJE-stal bent.

COSEY: “Tsja, zo is het nu eenmaal.”

(ontwijkende stilte)

Wat ons ook opviel in uw selectie is

DE LACHENDE WOLF van SUSKE EN WISKE.

Dat is een keuze die we niet

verwachten.

COSEY: “Het is een verhaal dat ik echt

graag heb gelezen. De tekeningen zijn

eerder middelmatig — het is duidelijk

geen Franquin — maar je wordt in het

verhaal meegezogen, tussen persona-

ges die me erg aanspreken. Hoewel

het me geen zin gaf om nog andere

SUSKE EN WISKEs te lezen, is het me wel

steeds bijgebleven. Misschien wel

door de sneeuw en de houten chalet

die me een thuisgevoel gaven.”

U was één van de eersten die een

land, bijvoorbeeld Zwitserland, of

Nepal, of Burkina Faso centraal zette

in uw strip. Is er iets wat u leidt tot

een keuze voor een bepaald land of

een bepaalde streek?

COSEY: “Het toeval. Het kan een reis

zijn, of een boek dat ik lees, een foto

die ik zie, een televisieprogramma,...

Naar Japan waar de laatste JONATHAN

zich afspeelt, werd ik bijvoorbeeld uit-

genodigd. En van het een komt het

ander.”

Toch slaagt u er steeds wonderwel in

om de sfeer van een land echt te

vatten, mede door een geweldige in-

kleuring.

COSEY: “Dat zou kunnen. Dat weet ik

niet van mezelf. (stilte ) Ik zie mezelf

wel geen zwart-witstrips maken. Mijn

albums hebben kleur nodig. En ik wil

ook niet op de trein van de directe in-

kleuring springen zoals Rosinski en

Bilal nu doen. Geef mij maar de klas-

sieke manier van strips maken.

Scenario schrijven, schetsen, inkten

en inkleuren.”

PLAAT 3:
Corto Maltese:
De Ballade van de Zilte Zee
(Hugo Pratt)
We lazen ergens dat u als jonge

snaak verliefd was op Pandora.

COSEY: (lacht) “Natuurlijk, wie niet?

CORTO heb ik ontdekt toen ik zeventien

was. Pratts aanpak was een openba-

ring voor mij, een schok. Prachtig. De

kracht van de evocatie, zowel in teke-

ningen, scenario als dialogen, ook al

lijkt het misschien op het eerste zicht

niet zo. Het is raar: je gelooft die te-

keningen meer dan iets wat technisch

perfect is uitgevoerd en elke schaduw

of reflectie correct weergeeft. En na-

tuurlijk is Pandora een sterke vrouw!”

Ook ùw heldinnen zijn sterke

vrouwen. Wijzelf hadden het zwaar

voor Kate in onze apenjaren. Een

bewuste keuze?

COSEY: “Dat is inderdaad wat ik zoek, in

mijn verhalen én in het leven.” (lacht)

PLAAT 4:
Buddy Longway 10:
De Witte Demon
(Derib)
COSEY: “Derib is in de eerste plaats

mijn leermeester waarvoor ik hem nog

steeds erkentelijk ben, maar daar-

naast is hij ook een vriend. We delen

onze passies voor stripverhalen, on-

derzoek, filosofie,...”

U heeft Derib ooit geportretteerd in

een van albums, dat is algemeen

geweten. Zijn er nog knipoogjes die u

met ons wil delen?

COSEY: “Ik kan er niet meteen eentje

bedenken. Ik laat wel eens vrienden

of kinderen van vrienden opdraven,

maar die kennen jullie natuurlijk niet.

En bestaande steden en straten,

natuurlijk, die zullen jullie ook wel

soms hebben herkend.”

3

Mijn albums hebben kleur nodig.
En ik wil ook niet op de trein van
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In SAIGON-HANOI viel ons dat erg op.

U baseert zich dan op foto’s die...

COSEY: “Op foto’s van mezelf, dat wil ik

toch benadrukken. Ik schuim niet het

internet af voor een foto of een beeld.

Doordat ik hoofdzakelijk werk met ei-

gen materiaal heb ik er nog een reden

bij om af en toe eens op reis te gaan.”

(lacht)

Volgens voormalig hoofdredacteur

van het tijdschrift KUIFJE, Marc

Legendre, was er ooit sprake om aan

Derib en u een lagere plaatprijs te

betalen omdat jullie minder vakjes

per pagina tekenden. Naar verluidt

heeft Legendre het u nooit durven

vragen. Derib wilde de directie nog

door de vingers zien, omdat er af en

toe een paard moest getekend wor-

den, maar bij u…

COSEY: “... is alles nogal leeg? (lacht)

Nee, ik heb dat nooit gehoord, al weet

ik wel dat aan Derib ooit werd ge-

vraagd om zijn platen wat meer met

dieren te vullen. Voor mezelf vond ik

dat ritme — het aantal vakjes per

plaat — nodig om mijn verhaal goed

te vertellen. Nu is die stijl normaal

voor een graphic novel, maar voor de

eerste JONATHANs en OP ZOEK NAAR

PETER PAN was dat toen nog uitzonder-

lijk.”

Heeft u nooit zin gehad zoals Derib,

om eens een kinderstrip zoals YAKARI

te maken?

COSEY: “Ik heb er wel eens over nage-

dacht, maar ik heb er nooit de juiste

insteek voor gevonden. Maar mis-

schien komt het er toch nog van.”

PLAAT 5:
Happy Rock (Zep)
Nog een Zwitser!

COSEY: “Een heel bekende dan nog! De

laatste tien jaar zijn er veel Zwitserse

tekenaars doorgebroken: Marini,

Tirabosco, Wazem, Peeters,... Er is

zelfs een school waar je het vak ‘strip-

tekenen’ kan leren. Overigens geef ik

daar geen les. Ik beperk mezelf tot

workshops van één dag.

Weet je, soms denk ik van mezelf dat

ik een goede uitgever zou zijn en ga ik

ervan uit dat ik een neus heb voor

talent. Of beter nog, ik weet wat kan
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aanslaan bij het grote publiek. En bij

Zep... heb ik me vergist. Toen ik zijn

werk voor het eerst zag, helemaal in

het begin van zijn carrière, herinner ik

me dat ik dacht: ‘Niet slecht, met over-

gave getekend, maar niets nieuws of

speciaals.’ Maar dan kwam TITEUF! En

Zep slaagde erin om een menselijke ziel

in die strip te stoppen waarmee jong

en oud zich konden vereenzelvigen.

Wij voelen ons betrokken omdat in ie-

der van ons nog steeds een kind, een

Titeuf zit. Dàt is de sleutel van zijn suc-

ces.”

Zep is, net als u, een muziekfanaat.

Even dachten we zelfs aan een cd-

interview met muzieknummers in

plaats van dit plateninterview. In

JONATHAN suggereert u altijd enkele

songs, als een soort soundtrack bij

het album. In de voorlaatste JONATHAN

liet u de lokale dokter een cassette

tonen waarop Duran Duran stond

geschreven. De rest van het album

zaten we met RIO in ons hoofd...

COSEY: “Oei oei, Duran Duran, dat is

niet zo goed. (lacht) Het is wel die

dokter die met Duran Duran en The

Smiths afkomt, en niet Jonathan.

Dokters luisteren naar wat simpelere

muziek.” (lacht)

Maar beseft u hoeveel extra u toe-

voegt aan de beleving van de lezer,

met die suggesties?

COSEY: “In het geval van die dokter,

had ik het gevoel dat het iets meer

vertelde over zijn karakter, zonder dat

ik daar een lange bijkomende uitleg

voor moest schrijven. In zijn heb ik

me misschien wat vergist. Meestal zie

ik de muziek als een soort decor dat

je voor een stuk helpt om het verhaal

en de tekeningen mee met mij te ver-

zinnen. Zelf luister ik ook naar muziek

terwijl ik werk, maar een strip maken

duurt nog altijd langer dan hem lezen,

dus gelukkig moet ik niet de hele tijd

luisteren naar dezelfde drie nummers

die ik aanraad. (lacht)

Allez nog eentje, en jullie mogen

kiezen.”

PLAAT 6:
Caroline Baldwin: Free Tibet
(André Taymans)
COSEY: “Dit zegt me niets.”

Ik weet wat kan aanslaan bij het grote publiek.
En bij Zep... heb ik me vergist.
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Tijdens het interview werd een zelf samengestelde cd aan Cosey afgegeven.
Bij ontvangst veerde Cosey recht, lachte, vroeg naar de tracklist en ontdooide
volledig. Hieronder vind je de tracklist.
Surf naar http://www.last.fm/user/Cosey-SSZ/library/playlists/644ik_
om alle liedjes te beluisteren.

1 Dead Can Dance – Rakim 5:37
2 Nitin Sawhney – Homelands 5:57
3 Massive Attack – Atlas Air (feat. Robert del Naja) 7:40
4 16 Horsepower – Hutterite Mile 4:04
5 Eels – The Look You Give That Guy 4:06
6 Beth Gibbons & Rustin Man – Tom the Model 3:41
7 Beirut – Nantes 3:51
8 Morphine – Candy 3:14
9 Lamb – Gorecki (Live in Brussels) 7:02
10 Agnes Obel – Riverside - Piano Sessions 3:47
11 This Mortal Coil – Song to the Siren 3:31
12 Trentemøller – Moan (Vocal Version Featuring Ane Trolle) 5:45
13 Tori Amos – Crucify 5:44
14 James Blake – Limit to Your Love 4:37
15 Mogwai – Hunted by a Freak 4:15
16 Sigur Rós – Við spilum endalaust 3:33
17 Roommate – RP (Forget the Metaphors) 5:11



Dit is CAROLINE BALDWIN van Taymans.

Ze heeft aids en Taymans zou ook al

het finale album uitgeschreven

hebben. Hij speelt met het kill your

darlings-idee. Hij laat een heldin die

populair is, waaraan lezers zich

hebben gehecht, toch aan haar eind

komen. Ook u hecht zich amper aan

uw meest geliefde personages. De

beeldschone kolonel Lan is er niet

meer bij. In REIS NAAR ITALIË pleegt Ian

zelfmoord...

COSEY: “Ik heb tot op de laatste

minuut getwijfeld of ik Ian dat zou

laten doen, maar ik vond het absoluut

noodzakelijk voor het verhaal. De

Vietnam-oorlog heeft achteraf waar-

schijnlijk meer soldaten gedood door

overdosissen en zelfmoorden dan op

het terrein. Dus ik vond dat hij dat

moest doen om een van de trauma’s

van die oorlog te accentueren. Voor de

rest koester ik toch mijn personages!

Of niet soms? Kolonel Lan zit nu gezel-

lig en ontspannen in Engeland.”

Na het verschijnen van DE AZUREN

BOEDDHA zei u dat u nooit nog een

album ging maken over uw geliefde

Tibet.

COSEY: “Oh, je moet niet geloven wat

ze allemaal schrijven.”

Ook de populaire Kate liet u

verdwijnen!

COSEY: “Oh, maar Kate is toch niet

dood, die is gewoon even weg. Ik

kan ze op elk moment laten terugko-

men, zij is nog helemaal niet aan haar

einde.” (knipoogt)

Maar dit interview jammer genoeg

wel. Hartelijk bedankt!

Dit interview werd begin november

2011 afgelegd op een verkoops-

tentoonstelling van galerie Champaka.

Met dank aan Viviane Vandeninden.

JONATHAN 15: ATSUKO verscheen begin

februari 2012 bij Le Lombard.
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Voor de rest koester ik toch mijn personages!
Of niet soms?
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