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INTERVIEW DIDIER CONRAD DOOR WOUTER PORTEMAN

“Het is net omdat we
de nalatenschap van
Uderzo en Goscinny
zo gerespecteerd
hebben dat het
album zo’n
succes kent.”
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Eenmaal aangekomen op de Antwerpse

Boekenbeurs is het er een drukte van

jewelste rond de immer populaire strip-

stands. Al van ’s morgens vroeg staan

diehardhandtekeningenjagers in de rij

om een krabbel te bemachtigen van

ASTERIX-tekenaar Didier Conrad. Een

paar Nederlandse vrienden spreken ons

aan. Met klamme handjes antwoorden

we dat we eens niet mee aanschuiven,

maar dat we de eer hebben om de man

himself net voor de middag kort te

mogen interviewen. “Kan je geen extra

handtekening voor ons bemachtigen?

Of een tekening?” We wimpelen alles

kordaat af.

Vandaag zijn we geen idolate fan,

maar kiezen we ervoor om een

objectieve journalist te zijn. Het zal

moeilijk worden. Wij vonden deze

ASTERIX de beste sinds 25 jaar. In één

klap waren de verhalen die Albert

Uderzo alleen schreef vergeten. We

hebben gelachen en gegniffeld. Het

verhaal was goed én toegankelijk

voor kinderen. Scenarist Jean-Yves

Ferri heeft deze terminale strippatiënt

in één keer genoeg toverdrank gege-

ven om opnieuw voor jaren weg te

kunnen.

Maar de grootste revelatie bij het

lezen van ASTERIX BIJ DE PICTEN was toch

het tekenwerk van Didier Conrad.

Jawel, Conrad, dé Didier Conrad.

Midden jaren 1980 schopte hij samen

met scenarist Yann alle mogelijke hei-

lige huisjes omver met de stripreeks

DE ONNOEMBAREN. In die mate zelfs dat

ze door het weekblad ROBBEDOES met

hun klikken en klakken aan de deur

werden gezet. De avonturen van Tony,

Mac en Tim waren grof, cynisch, maar

bovenal fantastisch getekend. Kortom,

DE ONNOEMBAREN waren in onze tiener-

jaren de juiste strip op het juiste

moment.

Later tekende Conrad nog onder meer

de onterecht vergeten kinderstrip

DONITO. Daarna verloren we de naar

Californië uitgeweken Fransman wat

uit het oog. De jonge versie van LUCKY

LUKE, kleine Marsupilami’s in MARSU

KIDS en WITTE TIJGERIN — een spin-off

van DE ONNOEMBAREN — waren minder

ons ding. Tot we een goed jaar gele-

den vernamen dat Conrad de uitverko-

rene was om ASTERIX verder te zetten!

Dat was straf.

Ondanks een immense druk, waarbij

geestelijke vader Uderzo letterlijk elke

plaat controleerde en bijstuurde, zette

Conrad een verbluffende prestatie

neer. Het resultaat is een vintage

ASTERIX geworden.

Plots trilt mijn gsm. Het is Raymond

Lagae, onze huisfotograaf. “Waar zit

je? Kan je dringend naar boven ko-

men? Er is iemand te laat, en wij zijn

de volgende.” Holderdebolder lopen

we de perszaal binnen en vernemen

nog net van de attente persdame dat

de eerste Nederlandstalige druk van

honderdzestigduizend exemplaren is

uitverkocht. Bovendien is er al een

reservatielijst van tienduizend albums

en is de tweede druk onderweg. In

Frankrijk en Duitsland zijn de oplages

fors hoger. Straks vertrekt het hele

promocircus nog naar Italië want ook

daar is ASTERIX weer hot. En of we als-

tublieft nog eens willen vragen dat hij

echt niet lang moet wachten met een

nieuw album?

Als we rond ons kijken, merken WE

pas echt hoe belangrijk deze Asterix

is. Conrad wordt er omringd door
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N
eushaar getrimd. Check. Tanden geflost. Check.

Nagelriempjes schoongemaakt. Check. Vers ondergoed

aan. Check. Alright, we zijn er helemaal klaar voor.

Want vandaag gaan wij een fantastisch moment meemaken.

Straks doen we actief mee met de grootste literaire gangbang

van het jaar! Jaja, wij hebben ons kunnen wurmen tussen er-

varen journalisten van tv, radio en de schrijvende pers die elk

tien, jawel tien, minuten de nieuwe tekenaar van ASTERIX mo-

gen interviewen. Ferri gaf verstek om gezondheidsredenen.

Het mediacircus eiste blijkbaar zijn tol.
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ASTERIX-pancartes, -posters, -displays

en stapels te signeren strips. Een paar

meter verder zitten een pak belang-

rijke mensen van de uitgeverijen die

met hem meegereisd zijn en de inter-

views aandachtig meevolgen. Hier zit

een rockster.

Didier Conrad laat het zich allemaal

welgevallen. De man is goedlachs, oogt

ontspannen en draagt onopvallend het

jongste ASTERIX-uurwerk. Het zit hem in

de details. Even relaxeert hij nog door

een strip te signeren voor iemand van

de uitgeverij. Asterix zit hem duidelijk in

de vingers. En dan is het aan ons. We

besluiten onmiddellijk de koe bij de

horens te vatten.

Meneer Conrad, hoe voelt het om een

rockster te zijn?

CONRAD: “Dat gaat. Dat gaat. Het is wel

even wennen, maar er bestaat erger.”

(lacht)

U bent gepokt en gemazeld in ander-

mans reeksen. KID LUCKY, MARSU KIDS,

BOB MARONE en er staat een buiten-

reeksalbum van ROBBEDOES EN

KWABBERNOOT op stapel. En nu bent u

nog eens de man die ASTERIX een

tweede leven schenkt. Hoe moeilijk

was het om een echte ASTERIX te ma-

ken en geen parodie ervan?

ONRAD: “Dit was inderdaad niet zo ge-

makkelijk. Als je een reeks overneemt,

wil je altijd de belangrijkste stijlkenmer-

ken ervan uitvergroten opdat de lezer

er zich gemakkelijker in zou herkennen.

Dat vergemakkelijkt het identificatie-

proces, maar zo riskeer je wel om er

een gimmick

van te maken.

Bij het tekenen

van ASTERIX had

ik daar weinig

last van.

ASTERIX is ook

een stijl die nauw aansluit bij mijn ei-

gen manier van tekenen. Ik kan me

voorstellen mocht pakweg Ferri’s

maatje, Manu Larcenet de reeks zou

overnemen hij iets meer zou zweten.”

Toen we vorig jaar Larcenet inter-

viewden, zei hij ons dat de grote

kracht van Uderzo lag in zijn evocatie-

kracht. Zijn tekeningen zeggen zo veel.

Met een enkele beweging van de han-

den vertelt hij alles. Vindt u dat ook?

CONRAD: “Ik ben Larcenet niet en ik

ken zijn gedachtekronkels niet, maar

het klopt wel. Uderzo is een instinctief

tekenaar die kiest voor een heel ex-

pressieve en levendige stijl. Dat maakt

het heel moeilijk om te adapteren.

Bovendien vertaalt Uderzo het scenario

nog eens in zijn tekeningen. Elk kader-

tje herhaalt subtiel de bijhorende tekst.

Zo maak je het de lezer wel heel ge-

makkelijk. Dat is de reden waarom zelfs

niet geoefende striplezers graag een

ASTERIX lezen. Voor een tekenaar is die

manier van werken wel enorm complex.

Je mag dus nooit tonen wat er zal ge-

beuren. Suggereren is uit den boze.”

Wil u dit later alsnog wel doen?

CONRAD: “Neen, dit is Uderzo’s stijl.

Het is geen parodie erop.”

Is die tekstherhaling binnen een teke-

ning niet ouderwets?

CONRAD: “Neen. Het komt eropaan hoe

je het doet. Uderzo deed dit zo goed

dat het de scenario’s van René

Goscinny juist verrijkte. Hij pikte er de

juiste dingen uit die hij dan net dat

tikkeltje uitvergrootte waardoor de

hele tekening én het scenario op een

hoger niveau komen. Ook Morris kon

dat met zijn LUCKY LUKE. Het is geen

toeval dat net die twee Goscinny’s

beste stripreeksen zijn.”

U hebt ervaring met twee enorm

dynamische stijlen. Deze van Uderzo

en die van André Franquin. Waar zit

het grote verschil tussen beide?

CONRAD: “Uderzo en Franquin zijn voor

mij de twee grootsten van de Franco-

Belgische school. Beiden zijn dynami-

sche tekenaars, maar benaderen hun

onderwerp anders. Franquin vertrekt

meer vanuit het design. Uderzo daar-

entegen is sterker in de gelaatsuit-

drukkingen, of beter nog in de totale

expressiviteit. Beiden zijn ook sterk

door elkaar beïnvloed. Ze waren vrien-

den en respecteerden elkaars werk.”

Wie vindt u de beste?

CONRAD: “Hoh, iedereen heeft zo zijn

persoonlijke voorkeur. Het is meer een

kwestie van smaak dan van verschil in

kwaliteit.”

Met dit antwoord maakt u er zich wat

gemakkelijk van af.

CONRAD: (lacht) “Ik ken de stijl van

Franquin momenteel beter dan die

van Uderzo. Dat is ook niet moeilijk.

Ik ben van kindsaf aan beïnvloed door

Franquin. Uderzo’s stijl heb ik nog niet

helemaal onder de knie. Ik moet nog
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Uderzo is een instinctief tekenaar die
kiest voor een heel expressieve en
levendige stijl. Dat maakt het heel moeilijk
om te adapteren.
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zoveel leren... Nu heb ik nog niet ge-

antwoord op uw vraag, hé. Beide stij-

len hebben zo hun voordelen.

Eigenlijk vullen ze elkaar aan. De ene

mist wat de andere wel heeft.”

Wij waren ronduit gechoqueerd toen

Obelix in het jongste album zo maar

besloot om Idefix thuis te laten. Dat

is toch absoluut niet zijn gewoonte!

Zijn jullie misschien van plan dit arme

hondje naar het asiel te brengen?

CONRAD: “Rustig blijven. Rustig blijven.

(lacht) Idefix komt zeker terug in het

volgende verhaal. Daarin blijven de

Galliërs in Bretagne hangen mét Idefix

het hele album lang aan hun zijde.

Eigenlijk zou je aan Ferri moeten vragen

waarom Idefix niet naar de Picten

mocht meegaan, maar ik zal even ant-

woorden in zijn plaats. Ik kan nu toch

zeggen wat ik wil. (grijnst) Je weet dat

Idefix supergevoelig reageert als er een

boom ontworteld wordt. Je hebt ook

gelezen dat de Picten in het album

voortdurend met boomstammen wer-

pen. Eén en één is twee. Mocht Obelix

zijn Idefix meegenomen hebben, dan

zaten we het hele verhaal met een de-

pressief hondje. En hoe los je dat op?”

Daar heb je inderdaad een punt! Idefix

is in de verhalen een echte hond...

CONRAD: “Ja, dat heb je goed opge-

merkt” (lacht)

We bedoelen dat hij ook maar een

hond is. Spip, de eekhoorn van

Robbedoes, is uitgegroeid tot een

echt dragend personage. Gaat Idefix

nog evolueren?

CONRAD: “Ow, daar vraag je me veel te

veel. Dat weet ik niet. Ik ben al blij

dat ik een ASTERIX-album mag tekenen

dat in de smaak valt bij het grote

publiek. Ik heb echt geen flauw idee

wat men op middellange termijn van

plan is met Idefix. We zijn nu nog

mogelijke verhaallijnen aan het over-

lopen, maar zelfs hiervan is nog niets

beslist. Laat staan dat ik weet wat er

gaat gebeuren met dit kleine hondje.”

In 1981 was er even sprake van om

een ASTERIX-tijdschrift uit te geven

waardoor onze helden ook naast de

reguliere albums in de aandacht

zouden blijven lopen. En daarvoor

zocht men tekenaars.

Geïnteresseerden mochten vier pagi-

na’s indienen op een scenario van

Lo Hartog van Banda (de man achter

het schitterende LUCKY LUKE-verhaal

FINGERS). Uiteindelijk ging het project

niet door. Eén van de mannen die

een plaat hebben getekend was

Disney-tekenaar Daan Jippes van wie

u hier een kopie ziet van de eerste

pagina.

CONRAD: “Dat verhaal kende ik hele-

maal niet. Die plaat ziet er wel knap

uit. Dit is absoluut vakwerk.”

Daan Jippes vertrouwde ons vorige

week toe dat hij onder de indruk was

van uw ASTERIX, en in het bijzonder

van uw krachtige inkting.

CONRAD: “Dank u wel voor het compli-

ment, Daan!”

Jippes roemde terecht uw inkting,

maar wat ging u niet af? Wat is het

moeilijkste om te tekenen?

CONRAD: “Eigenlijk was alles moeilijk.

Maar het allerlastigste was de dead-

line. Ik had nauwelijks tijd om me
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Mocht Obelix zijn Idefix meegenomen hebben,
dan zaten we het hele verhaal met een depressief
hondje. En hoe los je dat op?

Idefix mag niet mee naar de Picten. Maar goed ook want daar gooien ze kwistig met boomstammen.



Uderzo’s stijl eigen te maken en de pa-

gina’s naar behoren af te werken. Ik

heb echt afgezien. Ik had eigenlijk

een extra jaar nodig om alles zoals het

hoort gedaan te krijgen. Uderzo’s stijl

ademt spontaniteit uit en dat moet je

kunnen blijven overbrengen. Hierin ga

ik geregeld de mist in. Ik heb eigenlijk

een lange afstandswedstrijd gesprint

terwijl ik liever gewoon gelopen had.

Het was gekkenwerk.”

Hoe lang zat u gemiddeld aan een

pagina?

CONRAD: “Ik heb amper acht en een

halve maand gekregen om me de stijl

eigen te maken én een volledig album

te tekenen. Normaal heb je al negen

maanden nodig om een album te ma-

ken in je eigen vertrouwde stijl. Bij

deze ASTERIX heb ik dan nog heel veel

moeten verbeteren aan de platen.

Zowel de scenarist als Uderzo en de

uitgeverij kwamen voortdurend met

correcties op de proppen. Gelukkig is

het vertrouwen van alle partijen gaan-

deweg gegroeid, en hebben we het al-

bum alsnog kunnen afwerken.”

Zoiets valt toch niet vol te houden.

Bent u van plan om een studio op te

richten?

CONRAD: “Neen, ik blijf de albums he-

lemaal alleen maken. Het zou toch te

gek zijn om hulp in te schakelen ter-

wijl ik zelf nog niet eens de stijl be-

heers. Het belangrijkste is nu een in-

tensere samenwerking met de

scenarist. Zoals je weet was het sce-

nario van de Picten al volledig uitge-

schreven alvorens ik ingeschakeld

werd. Indien we dit samen zouden

kunnen doornemen, gaan we een nog

sterker resultaat op de markt kunnen

brengen. We moeten er aan doordoen

want de volgende ASTERIX moet in

2015 klaar zijn. Er komt ook geen

tweede team die ASTERIX maakt.”

Oei, men doet teken dat we moeten

afronden. Nog eentje voor onze

Nederlandse lezers. Wanneer zal

Asterix zich eens in Nederland

wagen?

CONRAD: “Dat behoort in principe tot

de mogelijkheden, maar daar moet je

mij niets over vragen.”

Ik had nauwelijks tijd om me
Uderzo’s stijl eigen te maken
en de pagina’s naar behoren af
te werken. Ik heb echt afgezien.
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Asterix door Daan Jippes voor een afgevoerd tijdschriftproject.



Een medewerker van De Strip-

speciaalzaak had graag Asterix en

Obelix eens in Japan gekatapulteerd

gezien.

CONRAD: “Neen, dit is veel te ver.

Mochten de Galliërs toch ooit eens in

contact komen met een Aziaat, dan zou

het eerder een Chinees zijn dan een

Japanner. Die oude Chinezen reisden

meer naar het Westen. Maar Japanners,

dat is echt van de pot gerukt.”

Van de pot gerukt... Hoe zou je dan

die toestanden met buitenaardse

wezens in HET GEHEIME WAPEN

omschrijven?

CONRAD: “Je hebt me. (lacht) Uderzo

wou toen iets anders. Hij wou de hele

Franco-Belgische strip eens afwegen

tegenover de comics. Wat wil je dat ik

zeg?” (lacht)

Wat is uw lievelingsperiode?

CONRAD: “Ik hou van alle beginalbums

tot aan ASTERIX IN CORSICA.”

Nog een uitsmijtertje. In uw jonge ja-

ren stond u ervoor bekend om teken-

gewijs rebels uit de hoek te komen.

DE ONNOEMBAREN hebben de grondves-

ten binnen Dupuis serieus doen

daveren. Het had iets anarchistisch.

Maar vandaag bent u de grote man

voor een van de grootste stripinstitu-

ten van Europa. Hoe rijmt u dit?

CONRAD: (kijkt even schalks naar de

meeluisterende delegatie van de uitge-

verij) “Awel, Ik verdien het.” (bulder-

lach)

Ook scenarist Ferri durft in zijn andere

stripreeks TERUG OP AARDE tegen de

schenen te schoppen. Sluipt er bin-

nenkort iets van jullie wilde haren

binnen in de brave ASTERIX?

CONRAD: “We moeten enorm voorzich-

tig zijn wat we doen met Asterix en

Obelix. Hun avonturen worden gele-

zen door meer dan twee miljoen le-

zers, en die zijn echt vertrouwd met

hun helden. Veranderen ligt dan ook

enorm gevoelig.”

Maar ASTERIX BIJ DE PICTEN wordt overal

supergoed ontvangen. Nu jullie toch

gelanceerd zijn, kan je toch wat ver-

der gaan?

CONRAD: “Neen, hiermee ben ik niet

akkoord. Het is net omdat we de na-

latenschap van Uderzo en Goscinny zo

gerespecteerd hebben dat het album

zo’n succes kent. Vandaag is het grote

publiek tevreden, maar dat kan snel

keren en dan komt zo’n ontevreden

massa enorm heftig over.

(tegen de persdame) Mag ik een teke-

ning maken in hun album? Neen? Echt

niet? Sorry, gasten. Time’s up. Het was

echt tof! Maar allez, geef jullie strip

hier dat ik er een handtekening inzet.”

(met dank aan Ann Van Eemeren van Imapress)

Vandaag is het grote publiek tevreden, maar dat
kan snel keren en dan komt zo’n ontevreden
massa enorm heftig over.
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