
Het is donderdagochtend 11.30

uur. Craig Thompson, de auteur

van de klassieker EEN DEKEN VAN

SNEEUW (nummer 8 in onze Grenzeloze

Top 500) ziet er moe uit. De Europese

promotour voor HABIBI, zijn vuistdik

hardboiled liefdesdrama dat niemand

onverschillig laat, vergt heel wat van

zijn energie. Een zware oorontsteking

belet hem bovendien te vliegen, waar-

door de tocht van Italië naar België de

voorbije nacht per auto werd afgelegd.

Thompson, het rijden met versnel-

lingspook niet machtig, liet het

stuur gelukkig aan zijn

vriendin die nu

bijslaapt in

het hotel.

Ondanks zijn

vermoeidheid,

o n t v a n g t

Craig ons

hartelijk. Hij

vraagt wat we

willen drin-

ken en

schenkt voor

ons in. Even

wanen we ons

in KOMEN ETEN, maar het blijft gelukkig

bij een interview met een aimabele

down-to-earth man. Hij bladert enthou-

siast door onze stripplaten die we hem

voorleggen.

CRAIG THOMPSON: “Dit is best een

boeiende selectie van stripplaten. Een

paar invloedrijke werken die ik ken...

(doorbladert de selectie verder). Een

paar mooie dingen die ik nog nooit heb

gezien. En hier (wijzend op de plaat

van GASTOON), een Miyazaki-paraplu!

Maar mijn ding is zwart-wit, dus laten

we starten met twee niet-ingekleurde

platen. En waarom niet met Scott

McCloud?”

PLAAT 1:
Understanding Comics
(Scott McCloud)
In UNDERSTANDING COMICS pakt Scott

McCloud uit met een volgens ons

brave selectie van Europese auteurs.

We herkennen hier KUIFJE, ASTERIX en

dingen van Giraud/Mœbius, maar

voorts... Begrijpt hij de Europese strip

eigenlijk wel?

THOMPSON: “Waarschijnlijk niet. Geen

enkele Amerikaan begrijpt de Europese

(strip)markt. Ter zijner verdediging:

UNDERSTANDING COMICS kwam uit in 1994

of 1995 en intussen zijn de zaken in de

Verenigde Staten wel wat veranderd.

Zijn boek is wel een inspiratiebron voor

mij geweest. Ik zat toen in Community

College en begon in die periode op-

nieuw interesse te krijgen in comics en

strips.”

Hoe hebt u dan de Europese strips en

graphic novels ontdekt?

THOMPSON: “Tijdens mijn Community

College ontving ik samen met drie

medestudenten een Art Award. We

mochten twee weken naar Parijs gaan,

mijn allereerste bezoek aan Europa.

Natuurlijk bezochten we alle toeristi-

sche trekpleisters en musea, maar ik

sprong al snel binnen in die mooie

stripwinkels (Thompson spreekt van

‘bande dessinée shops’) die Parijs rijk

is. Mijn ogen gingen open. Ik was wel

niet geïnteresseerd in die full color

strips. Maar ergens in een hoekje

vond ik de ministrips van uitgeverij

Cornélius. Het waren kleine boekjes
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van David B., Larcenet, Trondheim,...

Ik denk dat dit nog net voor het echte

begin van L’Association was. Ik was

onmiddellijk helemaal wild van die nou-

velle vague in de Franse strip.”

Kon u die strips toen al vinden in de

Verenigde Staten?

THOMPSON: “Eigenlijk niet. Het was pas

in 2000 met COMIX 2000 — een twee-

duizend pagina’s dikke bundeling die

uitgegeven werd door L’Association —

dat veel Amerikaanse stripliefhebbers

met andere strips in aanraking kwa-

men. En nu is de keuze al iets ruimer.

Je hebt natuurlijk Larcenet, Sfar,

Stassen,... maar het mag gerust meer,

veel meer worden. Zelfs Amerikaanse

striptekenaars kennen te weinig van

de Europese strips.”

Is het dankzij uw succes en name-

dropping dat deze strips vertaald

werden?

THOMPSON: “Ik denk het niet. Dan zou

alles van Blutch en Baudoin intussen

al vertaald zijn in het Engels...

Nochtans benadruk ik in elk gesprek

hun invloed op mijn werk. Maar het

gaat de goede kant op. Kim

Thompson van Fantagraphics, die

moeiteloos een paar talen spreekt,

gooit zich al een tijdje op de betere

Europese strip, en ook een meer

mainstreamuitgeverij zoals Dark Horse

vertaalt volop bekend werk, zoals van

Mœbius. Maar eigenlijk hebben ze de

voorbije jaren niet zoveel succes ge-

had. Pas nu is het tij aan het keren.

Boekenuitgeverijen zoals Pantheon en

First Second krijgen meer gedaan voor

de Europese talenten dan de echte

stripuitgeverijen. Lezers van graphic

novels en boeken staan blijkbaar

meer open voor Europese strips dan

de traditionele comicfanaten.”

Als je de lijstjes bekijkt van de be-

kende Amerikaanse stripprijzen, zoals

de Eisner Awards, zie je wel vaker

Europese auteurs opduiken. Een van

hen is Guarnido met BLACKSAD.

THOMPSON: “Ja, great! BLACKSAD is geen

graphic novel, maar het is wel een suc-

ces in de USA. Een uitzondering.”

Wat vindt u zelf van BLACKSAD?

THOMPSON: “Die dierenfiguren in die

Disney-stijl spreken mij helemaal niet

aan, maar ik hou wel van het film noir-

sfeertje dat wordt gecreëerd.”

PLAAT 2:
Boeddha (Osamu Tezuka)
THOMPSON: “I love Tezuka.”

Waarom?

THOMPSON: “Waarom...? (denkt na) Hij

schrijft alleszins ook van die dikke

boeken (lacht). Ik apprecieer vooral

zijn one-shots, zoals APOLLO’S SON en

ODE TO HIROHITO (in het Engels is Ode

aan Kirihoto in één enkel deel ver-

schenen). Geef mij maar zo’n dik boek

waarin alles netjes wordt afgerond.

Zo’n acht delen BOEDDHA vind ik bij-

voorbeeld net iets te veel van het

goede. Waar ik wel van hou: BOEDDHA

is de ideale mix tussen historisch cor-

recte inhoud en humor. Het maakt

zijn werk uitermate toegankelijk voor

iedereen. Hij is ook een krak in dyna-

mische bladschikking. Tezuka was

trouwens mijn eerste introductie tot

Japanse manga en anime. Ik was tien

jaar of zo, en ik had een Koreaans ad-

optievriendje. Bij hem thuis keken we

naar Tezuka’s tekenfilm, KIMBA THE

WHITE LION. Het was mijn allereerste

Japanse anime, en dat blijft je toch

2

© Raymond Lagae

Lezers van graphic novels en
boeken staan blijkbaar meer
open voor Europese strips dan
de traditionele comicfanaten.



wel bij. In diezelfde periode werden

ook de eerste manga’s in het Engels

vertaald zoals AKIRA en ASTRO BOY. Je

kan dus wel zeggen dat ik al lang met

manga bezig ben.

Ik hou er ook van dat Tezuka zoveel

genres uitprobeert. Echte kinderboe-

ken, licht-erotische verhalen, sf, histo-

rische verhalen,... Hij heeft het alle-

maal gedaan.”

Heeft u ook zin om zo breed te gaan?

THOMPSON: “Oh ja, ik wil dat elk boek

totaal verschillend is. Er is een kleine

sprong tussen EEN DEKEN VAN SNEEUW en

HABIBI, maar ik ben nu bezig met drie

totaal verschillende projecten. Het

eerste is een graphic novel voor kinde-

ren van alle leeftijden. Een beetje

speels, zoals in Tezuka’s ASTRO BOY.”

Met een echte held dan?

THOMPSON: “Mmm, dat is een goede

vraag. (denkt na) Eigenlijk ben ik niet

geïnteresseerd in helden of antihelden

als Blueberry. Of beter: Ik hou wel

van een held, maar voor mij hoeft hij

de wereld niet te redden. Mij interes-

seert vooral de relatie met de ver-

schillende andere karakters. Geef mij

maar een accidential hero zoals in

het werk van Larcenet. Maar geen pa-

niek, het wordt een spitsvondig ver-

haal.

Een tweede boek is een non-fictie ver-

haal waar ik u het onderwerp absoluut

niet kan van verklappen, want met dat

onderwerp staat of valt het boek. De

plot is er wel al, maar de rest van het

verhaal nog niet. En het laatste boek

wordt een erotische roman.

Zoals je ziet, drie totaal verschillende

projecten.”

Ons viel op dat uw tekenngen veel

voller zijn dan die van Tezuka. Het

lijkt alsof u veel meer werk heeft aan

een stripplaat...

THOMPSON: “... en hij had dan nog

waarschijnlijk een leger aan assisten-

ten... (lacht)”

Denkt u niet dat uw werk — met al

die details en uitwerkingen — nog

beter tot zijn recht zou komen op

een groter formaat?

THOMPSON: “Ik houd wel van een iets

kleiner boek want het voelt beter in je

hand. Het is ook een typisch formaat

dat je in een gewone boekenwinkel

aantreft en het past netjes in je

boekenrek. Ik heb het moeilijk met

van die echt grote koffietafelboeken.

Die komen zo verwaand over. Voor

mij is het huidige formaat uitstekend.”

We hebben nu twee niet-inge-

kleurde platen gehad. Waarom werkt

u eigenlijk in zwart-wit?

THOMPSON: “Voor mij is dat het meest

leesbaar. Het ligt ook het dichtst bij

gewone schrijfstijl. Als je HABIBI door-

bladert, voel je meer de kracht door

die pure zwarte inkt. Je absorbeert

ook vlugger de tekeningen en de

tekst. Ik ben een tekenaar en geen

illustrator of schilder voor wie kleuren

wel essentieel zijn. Voor mij is teke-

nen hetzelfde als schrijven of beter

nog; tekenen is voor mij kaligrafie.

Alles draait rond de lijnvoering.

Kleuren leiden af en verstoren de lees-

ervaring.”

PLAAT 3:
Kuifje: De Juwelen van Bianca
Castafiore (Hergé)
THOMPSON: “Het is lang geleden dat ik

dat gelezen heb.”

We hebben deze plaat gekozen voor

de rol van Bianca Castafiore in de

verhalen van KUIFJE. Misschien kent u

het volgend verhaal. De grootmoeder

van Hergé was ooit kamermeisje bij

gravin Errembault de Dudzeel. De

gravin was een goede kennis van

onze koning Leopold II, degene met

die forse witte baard (zie extra tekst-

kader op de volgende pagina). Oma

Hergé werd, terwijl ze in dienst was,

zwanger van een tweeling. Pas later

huwde ze opa Hergé. In deze strip is

Bianca Castafiore haar juwelen kwijt.

Voor velen is dit een metafoor voor

het verlies van haar maagdelijkheid.
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Maar er is meer. Haar beruchte aria

“Haha, ik lach” komt uit FAUST, en dit

is een opera over een arme vrouw die

houdt van een prins. Zij wordt zwan-

ger, wordt verlaten en aan een ander

uitgehuwelijkt...

THOMPSON: “Wat een verhaal! Ga door!”

Die tweeling stond natuurlijk

model voor Janssen en Jansen

(Thomson and Thompson in het

Engels). Twee broers die vreemd

genoeg toch niet dezelfde achter-

naam hebben, en er ook nog eens

picobello uitzien. Feit is dat de

echte tweeling er indertijd ook altijd

opvallend mooi gekleed bijliep. Niet

eenvoudig voor jonge ouders in die

tijd. Maar we wijken af. Het punt is

dat Hergé autobiografische feiten in

zijn strips toevoegde. U schreef met

EEN DEKEN VAN SNEEUW een autobiogra-

fisch verhaal waarbij u zaken weg-

laat. Zo deed bijvoorbeeld uw zus

niet mee. In welke mate worden we

gemanipuleerd in HABIBI?

THOMPSON: “In HABIBI komen heel veel

persoonlijke ervaringen terug. Ik zie je

denken aan één bepaalde scene... (we

maken een knipbeweging, verwijzend

naar de castratiescène). Ik bedoel dit

dus niet letterlijk (lacht). Neen, op een

of andere manier is alles wat me de

laatste jaren overkomen is in mijn

leven, verwerkt in HABIBI. In EEN DEKEN

VAN SNEEUW heb je dit natuurlijk ook,

maar daar is het veel directer. Toch heb

ik er zaken uit mijn leven moeten ver-

zwijgen om tot de kern van het verhaal

te komen, en de aandacht bij dat ver-

haal te houden. Momenteel ben ik gek

op fictieve verhalen. Je kan er zoveel in

kwijt van jezelf als je wil. Bewust of on-

bewust. In de psychoanalyse zeggen ze

dat elke persoon die je tegenkomt in je

dromen een onderdeel is van jezelf. Als

iemand je in je dromen achterna zit met

een mes, moet je je dus laten nakijken

(lacht). Voor mij is het hetzelfde in

fictie. Ik zie in elk personage uit HABIBI

wat van mezelf. Ja, ook in de slechte.

Het geeft je een enorme vrijheid en het

laat je toe te peuteren in de diepste

krochten van je ziel. Neem nu de

sultan. Dat is toch de impersonificatie

van de mannelijke seksualiteit?”

Wat vind je eigenlijk van de strip

KUIFJE?

THOMPSON: “Een klassieker!”

... en de film?

THOMPSON: “Ik zag de film in Parijs, op

de première voor Casterman. In

Amerika komt de film pas uit in decem-

ber. Ik vond dat de trailers er slecht uit-

zagen, door de CGI, maar de film zelf

was niet zo verschrikkelijk als ik had

gevreesd. De film is eigenlijk een betere

versie van THE CRYSTAL SKULL, de laatste

INDIANA JONES, die echt een ramp was.

Spielberg en co. hebben de karakters

van Hergé met veel respect behandeld

en dat maakt mij oprecht gelukkig. De

rest van de film was een non-stop-

action-videogame. And that’s that.”

Spielberg behield inderdaad het

karakter van de kapitein Haddock,

inclusief zijn drankverslaving.

Onamerikaans!

THOMPSON: “Fantastisch, toch? Ik appre-

cieer het venijnige randje dat Spielberg

in al zijn (kinder)films toevoegt. In de

originele E.T. waren de kinderen aan

het vloeken, haalden kattenkwaad uit

en pestten elkaar. Nu heeft hij E.T. ge-
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Ik heb Kuifje pas gelezen toen ik
twintig was. En eigenlijk zijn het
strips die je de eerste keer als
kind moet lezen.

* Voor alle duidelijkheid. We zeggen niet dat Hergé van ko-
ninklijken bloede is. Er is daar ook geen bewijs voor. De be-
lievers hebben het wel steeds over het wapenschild boven
de deur van Molensloot. Dat bevat een gekroond dolfijntje.
Dolfijn in het Frans is Dauphin - wat dan ook weer troonop-
volger betekent...
Wie meer wil weten over deze non-discussie, raden we Jaap
van Ginnekens boekje STRIPHELDEN OP DE DIVAN aan.



remasterd en er heel wat scherpe kant-

jes uitgehaald. Jammer... Maar de KUIFJE-

film is dus best oké. Het kan een groot

succes worden, en zo worden weer

mensen aangezet om strips te lezen. Nu

kan je KUIFJE in elke Amerikaanse

boekenwinkel vinden, maar weinig kin-

deren lezen de albums. Of het moest

zijn dat hun ouders vaak in het buiten-

land vertoeven of er gestudeerd heb-

ben. Ik heb KUIFJE pas gelezen toen ik

twintig was. En eigenlijk zijn het strips

die je de eerste keer als kind moet

lezen.”

Zouden ze van EEN DEKEN VAN SNEEUW

een film mogen maken?

THOMPSON: “Neen. Het verhaal is te

persoonlijk en het gaat over personen

van vlees en bloed die ik zelf ken. Het

is meer dan genoeg dat ík hun leven al

op papier en hun reputatie op het spel

heb gezet. Laat staan dat een hele stu-

dio hun verhalen zou manipuleren.

Geen enkele van mijn boeken is eigen-

lijk goed verfilmbaar. Ze zijn bedoeld

als strips. En eigenlijk is het net het-

zelfde voor Kuifje. De strip is oneindig

veel beter dan gelijk welke verfilming

ervan. Want strips zijn een superieur

medium (lacht).”

We hebben een kop voor ons artikel!

THOMPSON: “Het is helaas geen citaat

van mij, maar eentje van Eddie

Campbell (de tekenaar van FROM HELL).”

PLAAT 4:
Brieven uit de Bar
(Jean-Philippe Stassen)
THOMPSON: “Laten we nu maar vlug

Stassen nemen. In Amerika kennen we

wel het Rwanda-epos, DE KINDEREN,

maar dit werk is me onbekend.”

Het is een plaat uit BRIEVEN UIT DE BAR,

een aangrijpende liefdeshistorie

tussen twee mensen die buiten de

maatschappij staan en elkaar net niet

vinden. Het album werd door een

vereniging van Franse stripjournalis-

ten (ACBD = L’Association des

Critiques et des Journalistes BD) in

2004 verkozen tot beste album van

de laatste twintig jaar. Net als BRIEVEN

UIT DE BAR lijkt HABIBI op het eerste

zicht een pure love story. Maar er is

meer. Op een hoger niveau vind je de

grote thema’s zoals milieuverontreini-

ging en religie. Een derde niveau is

volgens ons een strijd tussen een

zachte, fascinerende introductie tot de

islam én het keiharde liefdesverhaal

waar men verwrongen zit door die-

zelfde religie. Beiden zijn in conflict

met elkaar, en dit zowel qua ritme,

tekeningen als schrijfstijl. Welk

niveau vindt u het belangrijkst?

THOMPSON: “Voor mij is ongetwijfeld

de liefdeshistorie het belangrijkst. Dat

is de kern én het hart van het boek. Al

de rest zijn slechts extra laagjes. Hemel

en hel. Of extra doolhofjes als je het zo

wil noemen.”

Een doolhof, dat is inderdaad een

goede omschrijving. Het liefdesver-

haal leest immers als een sneltrein,

maar de boeiende uitweidingen over

de islam vergen enorm veel aan-

dacht, en dwingen je om die plots

traag te lezen en zelfs te laten

bezinken. Daardoor word je als lezer

wel uit het basisverhaal gesleurd.

In hoeverre waren deze rustpunten

bedoeld?

THOMPSON: “Dat was absoluut de be-

doeling! Ik hou ervan om dat zelf in

boeken te ontdekken. Jeff Smith (de

auteur van BONE) die hier wat verderop

een interview heeft met jullie collega’s,

is een enorme MOBY DICK-fan. De schrij-

ver ervan, Herman Melville, was eigen-

lijk een van de eersten die deze tech-

niek gebruikte in de literatuur. Hij

vermengde actie met rustpunten vol

encyclopedische kennis. Ik ben gek op

boeken die me net een beetje boven

het petje gaan zoals Nabokov of Proust.

In hun boeken is er altijd een emotio-

nele kern die iedereen begrijpt. Maar

daarnaast is er steeds een pak informa-

tie die je bij een eerste lezing te weinig

begrijpt. Dat betekent wel dat je zo’n

boek kan lezen, herlezen en steeds

nieuwe dingen blijven ontdekken. Scott

McCloud heeft het in UNDERSTANDING

COMICS over Overgangen (Transitions),
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die hij typisch meent terug te vinden in

manga’s. Het zijn tekeningen die je uit-

nodigen om in te verdwalen, een soort

zenmomenten in het verhaal. Ik zoek

dat in mijn eigen werk ook op, bijvoor-

beeld door die uitweidingen. Niets is

leuker dan even uit het verhaal getrok-

ken te worden en tot rust te komen. Ik

haal mijn inspiratie ook uit die middel-

eeuwse gravures of uit de symbolische

stroming in de schilderkunst van de

ahttiende eeuw. Allegorieën vind ik ook

zo fascinerend (een allegorie is in de

beeldende kunst een symbolische voor-

stelling waarbij een idee of abstract be-

grip, bijvoorbeeld deugden en ondeug-

den, wordt verbeeld door een of meer

personificaties, personen en concrete

zaken). Graphic novels zijn eigenlijk

uitermate geschikt om die technieken

toe te passen. Een eerste lezing kan

heel snel gaan, je concentreert enkel op

de plot. Maar daarna blader je terug, en

kan je verloren lopen in een stukje

tekst of verborgen boodschappen of

symbolen ontdekken in een tekening. “

Wil u eigenlijk kunst maken?

THOMPSON: “Ik wil in een strip zowel

Literatuur als Kunst stoppen. Maar aan

de andere kant wil ik ook een speels of

boeiend verhaal vertellen. Beiden zijn

onlosmakend met elkaar verbonden.

Mijn strips zijn rock-’n-roll. Ze moeten

leuk om te lezen zijn, wat karikaturale

humor bevatten, maar ook terzelfdertijd

een echte weerhaak hebben. Ook de

beste rock zoals die van Nick Cave is

puur en rauw, maar zijn teksten zijn

pure poëzie.”

Uw strips zijn dus zoiets als

GRINDERMAN, dan?

THOMPSON: “Ja!”

Stassens BRIEVEN UIT DE BAR won

verschillende prijzen. Voor EEN DEKEN

VAN SNEEUW werd u ook enkele keren

bekroond. Hoe belangrijk zijn deze

voor u?

THOMPSON: “Ik weet het niet echt. Het

is natuurlijk flatterend, maar aan de

andere kant kunnen ze ook torenhoge

verwachtingen scheppen. Ik wil er

eigenlijk niet teveel aandacht aan ge-

ven, want het is zo relatief. Soms ko-

men er op hetzelfde moment drie of

vier schitterende boeken op de markt,

en dan is het een loterij om te bepa-

len wiens boek een succes wordt. En

op een ander moment komt er hele-

maal niets wereldschokkends uit en

worden heel gewone boeken over het

paard getild. Maar het winnen van de

Eisner Award heeft mij wel iets ge-

daan (in 2004 won Thompson de prijs

voor beste grafische album en voor

beste scenarist/tekenaar). Niet om-

wille van de prijs zelf, maar omdat die

prijs me persoonlijk werd overhandigd

door Will Eisner. Het was de laatste

keer dat hij die uitreiking zelf presen-

teerde. Enkele jaren later overleed hij.

Will Eisner zei me bij die uitreiking dat

hij echt geloofde in mijn werk én tot

op vandaag is die uitspraak een mo-

tivatie voor mij.”

PLAAT 5:
NogenoN
(François en Luc Schuiten)
THOMPSON: “Dit is echt wel de mooiste

plaat die jullie gekozen hebben.”

En ze is in kleur!

THOMPSON: “(lacht) De inkleuring is

prachtig gedaan. Schuiten heeft ze zo

mooi in elkaar geknutseld en enorm

subtiel. Kijk eens hoe elegant die teke-

ningen zijn! (Wijst naar de dame links-

boven en imiteert haar positie) Ik ben

wel minder geïnteresseerd in de tech-

nische perfectie van het middenstuk,

maar de paginaopbouw is fantastisch.

Je kan er jezelf echt in verliezen. Zie

eens hoe het gebouw uitdeint in elke

richting. Ook dankzij de perspectief-

lijnen die worden doorgetrokken naar

elk omringend kadertje. (stilte) Ik ben

echt wel weg van die elegante dame. Je

ziet haar gezicht niet, maar je hoopt op

een echo van haar gezicht. De rest van

de omgeving is leeg en eigenlijk nega-

Will Eisner zei me bij die
uitreiking dat hij echt geloofde
in mijn werk én tot op vandaag
is die uitspraak een motivatie
voor mij.
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tief. Meesterlijk! Uit welke strip komt

dit?”

Dit komt uit NOGEGON. Niet alleen de

naam, maar ook de hele strip is een

palindroom. Het eerste kadertje heeft

dezelfde afmetingen als het laatste.

Het tweede is identiek als het voor-

laatste. Enzovoort.

THOMPSON: “Je meent het! Dat moet

ik absoluut eens lezen. Worden de

teksten ook gespiegeld?”

Neen, het verhaal loopt gewoon door.

Het is wel geen cartesiaanse symme-

trie maar de spiegelbeelden zijn wel

alom tegenwoordig. We hebben deze

plaat gekozen omwille van de repeti-

tieve patronen die Schuiten gebruikt.

In uw strips wemelt het immers ook

van patronen. Zo is in EEN

DEKEN VAN SNEEUW het de-

ken van Raina een aan-

eenschakeling van patro-

nen. En HABIbi bulkt van

de oosterse tapijt-

patronen. En elk centime-

ter is dan eens verschil-

lend. Niets is gekopieerd!

THOMPSON: “Dat is juist.

Ik tekende alles volledig

uit, opnieuw en opnieuw.

Inderdaad repetitief

werk.”

Wij dachten bij de voorbereiding van

ons interview: waarom zoekt hij

eigenlijk geen echte hobby?

THOMPSON: “(lacht) Misschien moet ik

inderdaad een goeie hobby zoeken.

Maar voor mij zijn die pagina’s het-

zelfde als zorgvuldig uitgewerkte minia-

tuurtjes die je kan vinden in elk middel-

eeuws boek. Dat was nog echt

vakmanschap. Vandaag lijkt alles zo

gemakzuchtig, met banaal computer-

werk waar je knipt en plakt dat het een

lieve lust is. Neem nu de thora uit het

Judaïsme. Die is helemaal met de hand

overgeschreven. Ook in de islam —

zelfs lang na de uitvinding van de

boekdrukkunst — verkoos men om de

geschriften met de hand te kopiëren.

Sommige korans zijn echt pareltjes van

kaligrafie. Ze zijn een ode aan het

handschrift.”

Ook in HABIBI wemelt het van die

patronen. Soms lijkt het alsof u dan

ruimte schept voor uzelf, om even te

zoeken hoe u verder moet met het

verhaal.

THOMPSON: “Je mag het gerust be-

schouwen als echte rustpunten, ook in

het kader van wat ik je daarnet al ver-

telde over de transitions van McCloud.

Deze keer via een tekening en niet via

een uitweiding. Weet je, ik ben echt

zwaar onder de indruk van de

Arabische kunst. Het was meer dan

een inspiratie. Het was een tijdrovende

obsessie. Een gewone strippagina

teken ik redelijk vlug, maar zo’n tapijt-

pagina kostte me enkele dagen om te

tekenen. Gemiddeld drie keer zo lang...

Zie het als mijn eerbetoon aan de

vergeten islamitische kunstenaars. In

de Westerse wereld worden kunstschil-

ders op een voetstuk geplaatst. Post-

modernistische kunstenaars zoals

Warhol met zijn The Factory (waarbij

kunst in bandwerk werd geproduceerd)

hebben meestal enkel een idee, dat na-

dien wordt uitgevoerd door assistenten.

Zo delegeren ze hun verantwoordelijk-

heid. Mijn voorkeur gaat naar de vaklui

uit de Derde Wereld die minstens even

getalenteerd zijn maar geen ego heb-

ben. Meer nog, hun werk is, door het

herhalen van vaste patronen, sterk te

vergelijken met meditatie. En ik vind

dat strips maken heel nauw aanleunt

bij dat pure stielwerk.”

PLAAT 6:
Samber 1: Minder Is Meer...
(Bernard Yslaire)
THOMPSON: “Dit ken ik niet, maar ik

vind het heel knap.”

Het is SAMBER. Opnieuw een

dramatisch liefdesverhaal over

aantrekking en wanhopige afstoting,

dat draait rond een familie met rode

ogen. Voor ons zijn het vooral de

kleuren, met enkel het gebruik van

rood- en grijstinten, die het hem

doen.

THOMPSON: “Dit is inderdaad een

kleurenpalet dat veel kracht uitstraalt.

(wijst naar de liefdesscène) Dit is heel

mooi.”

Wij waren wat verrast te lezen dat

EEN DEKEN VAN SNEEUW in Amerika

verboden werd wegens zijn porno-

grafische inslag. Wij hebben geen

idee waar ze het halen, maar wat zijn

uw verwachtingen dan voor het

explicietere HABIBI?

THOMPSON: “Ja... eh (stilte) Dat is in-

derdaad een pertinente vraag. Tijdens

het maken van HABIBI, nam ik vaak het

vliegtuig. Op een van die vluchten

was ik enkele halfafgewerkte kopies

aan het redigeren, en toevallig waren

het wat blotere pagina’s. Het was de

eerste keer dat ik me expliciet

geconfronteerd voelde met de kracht

van een naakt beeld. En de persoon

die naast je zit, heeft onmiddellijk zijn

mening klaar. Op een vliegtuig kan je

gelijk welk boek lezen, zonder dat ie-

mand zich vragen stelt bij de inhoud,

maar een graphic novel is natuurlijk

visueel en dus meteen explicieter. In

Amerika zijn ze veel kleinzieliger over

seksualiteit en naaktheid dan over

pakweg geweld. Superheldenstrips —

ook die voor kinderen — staan vol

met grotesk geweld. Maar als er ook

nog maar een zweem van naaktheid

op de proppen komt, is het van dat.

Een belachelijke redenering.

Een gewone strippagina
teken ik redelijk vlug, maar zo’n
tapijtpagina kostte me enkele
dagen om te tekenen.
Gemiddeld drie keer zo lang...

© Raymond Lagae
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Bent u soms bang voor de reacties

op die naaktheid, bijvoorbeeld door

extremisten? Soms lijkt het alsof u

op dat laatste anticipeert door bij de

actuele uitweidingen te refereren naar

de zachte keuzes van de islam in

vergelijking met het christendom, of

de kaligrafie, de schone kunsten.

Heeft u dat bewust gedaan?

THOMPSON: “Neen, ik zie dit niet zo. De

seksuele thematiek alsook de slavernij

zijn eigenlijk ook heel actuele thema’s.

Slavernij is nog nooit zo actueel ge-

weest. Ook in Amerika en Europa zijn er

vandaag nog allerlei slaven. En dan is

er nog de globalisering die kinderarbeid

en kastesystemen in ere houdt. De

thema’s uit HABIBI overstijgen hiermee

de islam, en hebben betrekking op alle

culturen en godsdiensten. Laat dat

duidelijk zijn.

Ik heb wel gespeeld met het contrast

tussen de oude en de nieuwe wereld in

HABIBI, maar ik wou dat de lezer

dezelfde reis maakte als Dodola en

Cham. Als ze dan in de moderne wereld

stappen, wou ik ook dat de lezers uit

hun lood geslagen werden.”

Hoe verwacht u dat een lezer HABIBI

ervaart?

THOMPSON: “In HABIBI zit een duidelijke

boodschap die ik u niet wil zeggen. De

lezer moet die voor zichzelf uitvissen.

Meer kan en wil ik er niet over zeggen.

Maar wat was jouw ervaring?”

Ik was persoonlijk vooral verrast door

het verfijnde en gesofisticeerde van

de islam. Wist ik bijvoorbeeld veel

dat een Sudoku uit de Arabische

wereld kwam...

THOMPSON: “(knikt) Ik kan je toch een

antwoord geven op je vraag zonder al

te veel te verklappen. Het doel van

HABIBI is om de grenzen te doen verva-

gen tussen religies en geslachten. De

lezer moet beseffen dat dergelijke

grenzen in de realiteit eigenlijk niet

bestaan.”

U bent nu bezig met een wereldwijde

promotietournee. Hoe wordt HABIBI

eigenlijk onthaald?

THOMPSON: “De respons op HABIBI is

overal hartverwarmend. Er is eigenlijk

weinig verschil tussen de reacties in

Europa en die in Amerika. Het doet me

echt plezier dat HABIBI een grensover-

schrijdende strip geworden is die in

dialoog gaat met iedereen waar ook ter

wereld.”

We kunnen haast niet mooier

eindigen. Dank u voor het interview!

Craig Thompson schudt ons de hand en

vraagt of we wat meer gegevens over

BRIEVEN UIT DE BAR en SAMBER kunnen

geven. Zijn vriendin zorgt mee voor de

vertalingen van Europese strips in de

Verenigde Staten en tips zijn altijd wel-

kom. Het zou een veer op onze hoed

zijn mocht Stassen of Yslaire doorbre-

ken over de plas!

Noot: de geselecteerde platen van

GASTOON en — verrassend genoeg —

PERSEPOLIS werden niet gekozen.
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Het doet me echt plezier dat Habibi een
grensoverschrijdende strip geworden is die in
dialoog gaat met iedereen waar ook ter wereld.
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