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INTERVIEW ENKI BILAL
DOOR WOUTER PORTEMAN

“Bug is een 
eerbetoon aan 
Ridley Scotts Alien.”

© Wouter Porteman

Een evenement. Dat is de beste manier om het persmoment 
met Enki Bilal te omschrijven. In ons taalgebied heeft de Franse 
Joegoslaaf de status van een gewaardeerde striptekenaar die 
vooral met zijn onverwoestbare klassiekers De Jacht en de 
Nikopol-trilogie veel zieltjes heeft gewonnen. Maar in het Franse 
taalgebied blijft Enki Bilal een van de allergrootsten. Elk nieuw 
album verschijnt nog steeds in een uitzonderlijk hoge oplage 
(Bug deel 1: 150.000 exemplaren). Zijn uitstapjes naar de film- en 
toneelwereld worden bejubeld. En toen hij in 2014 een flink deel 
van zijn originelen verkocht via gerenommeerde veilinghuizen, 
werd hij in één klap gebombardeerd tot de rijkste striptekenaar 
met een geschat vermogen van 42 miljoen euro. Niet slecht. 
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In 2018 bracht Bilal de apocalyptische 
sf-thriller Bug uit. Het opvallend toe-
gankelijke verhaal over een buiten-
aardse parasiet die alle bestaande 
kennis opslaat in de hersenen van zijn 
menselijk gastlichaam én terzelfder-
tijd alle aardse technologie doet uit-
vallen, is een dikke meevaller. Onlangs 
werd het tweede deel voorgesteld in 
Parijs en daarna hield de promotour 
halt in Brussel. Zijn komst naar onze 
hoofdstad deed de telefoon en mail-
box van de persverantwoordelijke van 
Casterman ontploffen. Iedereen, van 
radio over tv tot de geschreven pers, 
wou een morzel aandacht van de gro-
te Bilal. Gelukkig kregen ook wij een 
mooie twintig minuten. Het was een 
zichtbaar vermoeide Bilal die in de 
vooravond voor ons zat. Min of meer 
klaar voor interview elfendertig van 

de dag. Op halfautomatische piloot 
stak hij zelf van wal door ons een som-
bere, korte omschrijving van de plot 
van Bug te geven. Oh, zo donker zagen 
wij het toch niet. 

Een buitenaards virus, een bug, 
die alle technologie op aarde 
onmiddellijk stillegt, is inderdaad 
een apocalyptische nachtmerrie. 
Logischerwijze verwacht je dat Bug 
een angstaanjagende doomthriller 
zou zijn. Dat is het ook, maar ik 
vind het vooral een opvallend, 
optimistisch verhaal. 
BILAL: “Ah ja?” 

Ja, toch wel. Na de bug is er 
inderdaad een opflakkering van 
extremisme en oorlog, maar er 
is terzelfdertijd ook heel veel 
rationaliteit én solidariteit onder 
de overlevenden. Is er dan toch nog 
hoop voor het mensdom? 
BILAL: “Hm, het glas is toch niet zo 
halfvol als je zegt. Mijn uitgangspunt 
blijft het fascinerende gegeven dat 
de mens vandaag en in de toekomst 
volledig afhankelijk is van de techno-
logie. Als die ons op grote schaal in 
de steek laat, stellen we niets meer 
voor. De mens is de jongste jaren al-
leen maar luier en zwakker geworden. 
Vooral ons geheugen wordt bedreigd. 
Onze hersenen zijn spieren die we 
nauwelijks meer gebruiken. We ver-

trouwen volledig op databanken, 
zoekmachines, artificiële intelligen-
tie,... in plaats van op ons geheugen. 
We kunnen nauwelijks nog schrijven. 
Enkel typen. Of erger nog, we dicteren 
het aan een computer die het voor 
ons foutloos neerschrijft. We lezen 
ook minder en zéker anders. We scrol-
len, lezen diagonaal of enkel nog een 
samenvatting. We kunnen en willen 
niet meer graven in teksten. Hierdoor 
verliezen we elke nuance waardoor 
we sloganesk met elkaar discussiëren 
vanuit onze eigen loopgraven. U ziet 
het misschien anders, maar ik word 
hier toch niet vrolijk van. Bug is in 
de eerste plaats een oproep om onze 
hersenen te blijven activeren. Aan de 
andere kant wil ik ook een apocalyp-
tisch verhaal vertellen. Zo’n bug zou 
de totale chaos veroorzaken. De we-
reld wordt onleefbaar. (stilte) Maar je 
hebt wel gelijk dat er wat hoop moet 
zijn. Optimisme is nodig om te kunnen 
overleven. Het einde van het verhaal 
zal dan ook niet slecht eindigen. Of 
min of meer toch.” (grijnst) 

Zo’n positief einde kan toch niet uit 
de lucht komen vallen? U bent dat 
nu toch al aan het opbouwen in uw 
verhaal. Of niet? 
BILAL: “Dat is veel gezegd. Het klopt 
dat de evolutie van de mens onder-
deel uitmaakt van het verhaal, maar 
ik heb geen groot, vooropgezet plan 

hoe Bug moet en zal verlopen. Ik ken 
enkel het finale einde. Dat staat vast. 
Maar de weg erheen is nog open. Ik 
weet bijvoorbeeld tot op vandaag niet 
wie Obb zal redden. Ik wil mezelf én de 
lezers blijven verrassen. Elke dag, elke 
pagina opnieuw.”
 
Mag ik dan zo kort door de bocht 
gaan dat als u vandaag het laatste 
prentje van het tweede deel van 
Bug had mogen tekenen, u dan 
in plaats van een vernietigde 
Eifeltoren de Notre Dame had 
getekend? 
BILAL: “Dat is er misschien wat over. 
Weet je dat ik de Notre Dame ooit al 
eens getekend heb, maar die toren-
spits vergeten was? Dat was achteraf 
een vervelend momentje.” (lacht)

U haalde daarnet aan dat de 
technologie de mens, zijn manier 
van denken en zijn leven zwaar 
beïnvloedt. Charles Darwin 
zei dat enkel wie zich het best 
aanpast aan de omstandigheden 
zal overleven. Niet de sterkste, 
maar ook niet de slimste. In Bug 
bezit de geïnfecteerde Kameron 
Obb als enige alle kennis van alle 
databanken van onze planeet. Hij 
is dus de slimste mens ter wereld 
en lijkt ons ook de enige die er kan 
overleven. Bent u de evolutieleer 
aan het herschrijven? 

De mens is 
de jongste 
jaren alleen 
maar luier 
en zwakker 
geworden. 
Vooral ons 
geheugen 
wordt 
bedreigd. 
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BILAL: (lange stilte) “Obb is toch niet 
de slimste mens? Het is de bug die 
zijn geheugen doet exploderen. Hij 
krijgt als het ware een nieuwe hard-
disk ingebouwd. Die piste had Charles 
Darwin niet voorzien. (lacht) Aan de 
andere kant is Obb geen watje. Hij is 
sociaalvaardig, fysiek in orde en een 
ruimtevaarder, wat toch een zekere 
intelligentie vereist.”
 
Er zit opvallend veel fijne, 
sarcastische humor in Bug. Een 
Noord-Koreaanse leider die niet 
te slim is, een miljardair die in 
levitatietoestand een toilet rond 
zich gebouwd krijgt,... Op een 
gegeven moment verwijst u naar 
het jaar ‘29. In een voetnoot 
nuanceert u die verwijzing fijntjes 
naar 2029 en niet 1929. Ik vond dit 
geweldig. Veel maakte die eeuw 
immers niet uit. 2029 en 1929 
waren gelijkaardig. Aan de ene 
kant had je in 1929 de Amerikaanse 
beurscrash en aan de andere kant 
had je Stalin aan de macht... 
BILAL: “O. Daar heb ik niet bij stilgestaan. 
Dit is een puur en gelukkig toeval.”

Terug naar de humor. Een van de 
mooiste bijrollen is weggelegd 
voor een dove, 97-jarige man die 
wel nog met een klassieke wagen 
kan rijden. Die scènes zijn zowel 
schrijnend als hilarisch. 

BILAL: “Na de bug zijn we teruggeval-
len op mechanische oplossingen én 
die kennis zit enkel nog in de hoof-
den van hoogbejaarde mensen. Dus 
die leeftijdsklasse wordt plots weer 
vitaal voor het overleven van de 
mens. Terzelfdertijd was die humo-
ristisch insteek wel de bedoeling. Als 
je rondkijkt, zit technologie overal. 
Vliegtuigen zullen neerstorten, liften 
zullen vast komen te zitten, zieken-
huizen zullen niet meer werken, en-
zovoort. Zo’n universele bug zou één 
groot menselijk drama worden met 
miljoenen doden als gevolg. Om het 
onderwerp wat verteerbaarder te 
maken, is humor noodzakelijk. Zelfs 
als dit betekent dat ik lach met hoog-
bejaarden. (grijnst) Persoonlijk vind ik 
dat er ook in mijn vorige strips veel hu-
mor zit. Het is alleen jammer dat niet 
iedereen dat opmerkt.”

De strijd tussen machine en mens is 
geen nieuw thema. Elke eeuw heeft 
zo zijn klassieker voortgebracht 
zoals Frankenstein of Blade 
Runner. Wat wilt u specifiek 
toevoegen aan dit thema?
BILAL: “Niets! Ontregelde machines 
zijn geen nieuw gegeven. Het enige 
wat veranderd is, is dat wij ons de 
laatste decennia meer en meer onder-
werpen aan dat digitale. We beseffen 
het nauwelijks omdat die evolutie ge-
leidelijk gebeurt zonder slag of stoot. 

Zo’n universele 
bug zou één 
groot menselijk 
drama worden 
met miljoenen 
doden als 
gevolg. Om het 
onderwerp wat 
verteerbaarder 
te maken, 
is humor 
noodzakelijk.
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Maar feit is dat het menselijke wezen 
hierdoor steeds meer en meer geredu-
ceerd wordt in zijn kunnen. Misschien 
komen we ooit op een moment dat we 
volledig onderworpen zullen zijn aan 
die technologische machines. Een bug 
zou dan welgekomen zijn. En op dat 
moment kunnen we de wereld weer 
vanaf nul opbouwen tot iets puurs. 
Misschien moeten we dan wel weer 
Karl Marx bovenhalen en die filosofie 
proberen, zonder te hervallen in de 
fouten van het verleden... Eén ding is 
zeker. Het zullen vrouwen zijn die dit 
voor ons zullen beslissen. Het zou de 
wereld ten goede komen.”
 
Ook in Bug zijn de machtshebbers 
allemaal vrouwen...
BILAL: “... of ze worden vervangen door 
vrouwen. Dat heb je goed opgemerkt. 
Zij zijn het sterke geslacht en zullen 
alle mannen overleven.”

Hebt u zich hiervoor geïnspireerd 
op Y, The Last Man?
BILAL: “Nee, helemaal niet. “

Ik kom nog even terug op de 
originele Blade Runner-film. Deze 
sf-klassieker uit 1982 speelt zich af 
in het Los Angeles van 2019... 
BILAL: “Dat wist ik helemaal niet. De 
toekomst is nog niet helemaal gewor-
den wat Ridley Scott voor ogen had. 
Maar we zijn er bijna. Helaas. “

Ook u kiest in Bug voor een nabije 
toekomst. 2042 is echt niet zo 
veraf. Zelfs Facebookbaas Mark 
Zuckerberg figureert even in Bug. 
Waarom koos u voor een dergelijke, 
al haast voelbare sciencefiction? 
BILAL: “Enerzijds vergroot hierdoor 
de impact van mijn verhaal. Het kan 
bij wijze van spreken immers morgen 
al gebeuren. Anderzijds is het ook 
gemakkelijker om te tekenen. Zoveel 
hoef ik dan niet uit te vinden. Ik koos 
specifiek voor 2042 omwille van de 
ruimtereis naar Mars. Via die ruim-
tereizigers komt de bug op aarde. Ik 
denk dat vluchten naar die planeet 
tegen dan wel mogelijk moeten zijn.” 

Uw keuze om de technologie 
te laten falen, is niet de meest 
eenvoudige geweest. Op een 
gegeven moment laat u Kameron 
Obb in een gestrande duikboot 
enkele op scherp staande torpedo’s 

desactiveren. Ik had hier een 
ingewikkelde computeractie 
verwacht, maar u laat hem gewoon 
een mechanische hendel naar 
beneden duwen. Ik vond dat eerlijk 
gezegd wat flauw. 
BILAL: “Goh. Je moet daar niet zo 
zwaar aan tillen. Die hendel kan me-
chanisch toch een bepaalde code 
activeren? (denkt na) Ach, het is niet 
belangrijk. Ik wil geen slaaf zijn van 
een correct realisme. Neem nu die 
Hertziaanse contactname (contact 
via een netwerk van antennes, nvdr) 
Ik weet zelfs niet of die nu gebruikte 
techniek nog mogelijk zal zijn in 2042. 
Het numerieke en digitale zal al het 
oude doen verdwijnen.”
 
U visualiseert de bug ook als een 
soort hoogtechnologisch insect 
(“bug” betekent ook “kever” of 
“wandluis” in het Engels ) die 
duidelijk zichtbaar in het lichaam 
van Obb foerageert. In welke mate 
is dit een metafoor? 
BILAL: “Ik wou de bug tastbaar ma-
ken en zo aan elke lezer tonen dat hij 
bestaat. Dat maakt het allemaal wat 
minder abstract. Ik zou hier veel meer 
over kunnen zeggen, maar ik zal dit 
niet doen. Het is allemaal te nauw ver-
bonden met het einde van het verhaal.” 

Toch kan de bug niet overleven 
buiten een menselijk lichaam. 

Ik wou de bug 
tastbaar maken 
en zo aan elke 
lezer tonen dat 
hij bestaat.
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BILAL: “Dat klopt. In de lichamen van 
de twee andere ruimtevaarders kon 
het ding niet overleven. Maar Obbs 
 lichaam is wel compatibel met de bug. 
Zij hebben samen ook iets gemeen-
schappelijks. Maar meer ga ik je niet 
zeggen. Ik wil jullie leesplezier niet ver-
pesten.”
 
Mogen we de bug een parasiet 
noemen? 
BILAL: “Jazeker, Bug is een eerbetoon 
aan Ridley Scotts Alien.” 

Ah ja? Ik dacht eerder aan het 
vervolg, Aliens, geregistreerd door 
James Cameron. Dus de voornaam 
van je hoofdfiguur, Kameron, is 
geen verwijziging naar Aliens? 
BILAL: “Nee, dat is puur toeval. Ik vond 
Kameron gewoon goed klinken.”

De kleur blauw is al enkele decen-
nia uw handelsmerk geworden, en 
komt in uw zelfgeschreven albums 
frequent terug. Is dat een last of een 
lust geworden? 
BILAL: “Ik ben hiertoe contractueel 
verbonden door mijn uitgever. (grijnst) 
Nee, het is eerder een contract met 
mijn lezers. Ze verwachten dit ook 
van mij. Er zijn verschillende soorten 
blauw. Ze zien er vaak gelijkaardig uit, 
maar ze hebben alle een andere func-
tie. In Bug is het blauw een gewone 
vlek waar Obb en Junia nauwelijks last 
van hebben. Ook nu weer zal pas aan 
het einde van het verhaal het blauw 
zijn ware geheimen prijsgeven, maar 
momenteel leeft de blauwe vlek in een 
perfecte symbiose met zijn dragers.”
 
Het blauw leek me nu zelfs een 
verwijzing naar Bluetooth.
BILAL: “Dat kan zeker. En waarom 
niet? Dankzij die blauwe vlek kunnen 
Kameron en Junia paranormaal met 
elkaar communiceren. Het blauw is 
in Bug momenteel een soort wifi. 
Iets positiefs. Het blauw uit mijn film 
Tykho Moon (1996) was daarente-
gen wel venijnig. De dictator uit de 
film, prachtig gespeeld door Michel 
Piccoli, had eenzelfde soort blauwe 
vlek als Obb, maar die vlek was een 
vervloeking voor de drager en ieder-
een die ermee in contact kwam. Het 
blauw was er een puur negatief ele-

ment. Om maar te zeggen dat er ver-
schillende invullingen van het blauw 
mogelijk zijn. Ik, en alleen ik, beslis 
wat er gebeurt met het blauw.”
 
Een ander handelsmerk van 
uw strips, is het inlassen van 
krantenartikels in de verhaallijn. 
Maar vandaag worden kranten 
minder en minder gelezen. Past dit 
nog wel in een sf-strip?
BILAL: “Na de grote bug zijn kranten 
weer hét medium om te communice-
ren. Al de rest is niet meer mogelijk. 
Alleen zijn de mensen vergeten hoe 
ze correct moeten spellen. In hun ar-
tikels wemelt het van de schrijffouten. 
Ik kan me daaraan ergeren, maar het 
is nu eenmaal zo.”

Kameron Obb is geen held pur sang. 
Hij wil het ook niet zijn. En toch lijkt 
hij het te worden. Hij wil ook geen 
messias zijn, maar de hele wereld 
rekent op hem. Hij wil gewoon naar 
huis om bij zijn dochter te zijn. En 
toch weer niet. Ik vind het moeilijk 
om hem te plaatsen. 
BILAL: “Hm, Kameron is een persona-
ge in volle ontwikkeling. Hij beseft nog 
niet ten volle wat hem overkomen is. 
Momenteel is de redding van zijn doch-
ter zijn hoofdbekommernis. Veel tijd om 
na te denken heeft hij ook niet. Hij wordt 
immers langs alle kanten belaagd. Nu 
hij gegijzeld wordt door die Marxistische 

De actie begint 
volop in het 
derde deel, wat 
niet wil zeggen 
dat Bug een 
pure actiestrip 
wordt. 
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fractie, gaat hij zelf het heft in handen 
nemen. De actie begint volop in het der-
de deel, wat niet wil zeggen dat Bug een 
pure actiestrip wordt. De actie kan ook 
kort, verrassend en heel heftig zijn. Alles 
is mogelijk. Wat wel vaststaat, is dat ik 
in het totaal vijf delen nodig zal hebben 
om alles netjes af te handelen.” 

De originele insteek was nochtans 
een tweeluik. 
BILAL: “Dat klopt, maar zoals ik al eer-
der zei, gun ik mezelf enige artistieke 
vrijheid. Enkel het einde staat vast.”

Achterin het album vind je uw 
volledige bibliografie terug. 
Opvallend hierbij is dat uw 
recentste werken helemaal 
bovenaan staan. Vindt u die 
belangrijker? 
BILAL: “Ach, dat is me niet opgevallen. 
(doorbladert het Franse album) Het 
klopt wat je zegt. Maar is dat niet nor-
maal, zo?”

Oh, het is een keuze. 
BILAL: “Laten we het dan daarop hou-
den. (lacht) Hm, ik vind het eigenlijk 
wel goed zo.”
 
De Franstalige versie van Bug 
is ook een stuk kleiner dan de 
Nederlandstalige. Welke uitgave 
verkiest u? 
BILAL: “Ik heb zelf gekozen voor het 

compactere formaat. Het geeft een 
beklemmender gevoel aan het verhaal 
en lijkt terzelfdertijd veel dynamischer. 
(doorbladert de Nederlandse editie) 
Oei, die pagina is niet goed gedrukt. 
Dat blauw is niet mijn blauw. Het is veel 
te somber. (neemt nota van de bladzij-
de) Maar we wijken af. De Franse versie 
is op het lijf geschreven van het verhaal 
en heeft een beter ritme dan de grotere 
versie.” 

Is het daarom dat er minder 
prenten op één pagina staan in 
vergelijking met uw ouder werk? 
BILAL: “Jazeker. Het is wel al enkele 
jaren mijn beslissing om de pagina’s 
soberder te houden. Ik voel me goed 
bij dat leesritme.” 

U bent een van de allergrootste sf-
striptekenaars. U schept uw eigen 
werelden, boordevol hightech-
technologie, maar toch blijft u alles 
artisanaal met de hand tekenen. 
BILAL: (lacht) “Dat klinkt inderdaad wat 
tegenstrijdig, maar ik wil niet digitaal 
tekenen. Ik ben er de man niet naar 
om me te onderwerpen aan een ma-
chine. Of toch niet volledig. Zo schrijf 
ik mijn scenario’s wel op de computer. 
En sinds 1995, met De Slaap van het 
Monster, monteer ik ook mijn pagi-
na’s digitaal. Ik teken mijn prenten nog 
steeds redelijk groot. Eenmaal klaar 
scan ik die in en monteer ze vervolgens 

in mijn bladspiegel. Tenslotte typ ik er 
mijn teksten in. Die manier van wer-
ken geeft me een grotere vrijheid om 
het eindresultaat te regisseren naar 
mijn zin. En zo komen cinema en strip 
steeds dichter bij elkaar.” 

Wat doet u eigenlijk het liefst? 
Cinema, tekenen of schrijven?
BILAL: “Ik hou van alle drie. Ik schrijf 
terwijl ik teken en omgekeerd. En film 
is iets totaal anders.”

Van Bug wordt er momenteel ook 
een televisieserie gemaakt. Maar 
nu de reeks uitgebreid wordt van 
twee naar vijf delen wordt dit toch 
niet evident? Zal de strip een neer-

Ik wil niet 
digitaal 
tekenen. Ik ben 
er de man niet 
naar om me te 
onderwerpen 
aan een 
machine.
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slag worden van de tv-reeks? Of 
kiest u voor een Game of Thrones-
oplossing waarbij boek en film los 
van elkaar zullen staan?
BILAL: “Voor de komende drie albums 
zal ik nog meer dan drie jaar nodig 
hebben. De tv-serie zou dan inder-
daad al op de buis moeten zijn. Beide 
verhalen zullen nog nauwelijks iets 
met elkaar te maken hebben. De in-
steek blijft natuurlijk dezelfde, maar 
de personages zijn ook al verschil-
lend. Enerzijds zijn hun karakters die-
per uitgewerkt, maar anderzijds zijn 
andere personages net oppervlakki-
ger geworden. Ook de verhaallijnen 
zullen totaal anders lopen. Ik ben nu 
de tv-serie aan het schrijven met Dan 
Franck, met wie ik ook Tykho Moon 
schreef. Je kan het schrijven van een 
strip- en een filmscenario echt niet 
met elkaar vergelijken. Het tempo zit 
anders. De ellipsen zitten anders. De 
opbouw is anders. Eigenlijk is alles 
anders.”

Tegelijkertijd aan twee versie 
werken, lijkt me echt niet 
gemakkelijk te zijn. 
BILAL: “Dat valt nog mee. Ik dacht dat 
het moeilijker ging zijn. Maar net om-
dat de strip en tv-reeks steeds verder 
uit elkaar aan het groeien zijn, wordt 
het allemaal eenvoudiger en gelukkig 
ook boeiender.”
Wilt u dan bepaalde ideeën niet 

exclusief voorbehouden voor de 
strip? Of net voor de tv-reeks? 
BILAL: “Niet echt. Of ze nu gebruikt 
worden in de strip of de film, het blij-
ven mijn ideeën. Momenteel gaan 
de meeste ideeën wel richting de tv-
reeks. Mocht ik alles behouden voor 
de strip, komen er nog minimaal twee 
delen bij. En ik wil het absoluut afron-
den op vijf delen.” 

Wat was eigenlijk de beste vondst 
die u ooit hebt gehad?
BILAL: “Het uitgangspunt van De Slaap 
van het Monster blijf ik geweldig 
vinden. Het hoofdpersonage, Nike 
Hatzfeld, is in staat om alles wat hij 
heeft meegemaakt, te herinneren. Zo 
is hij zich nog steeds bewust van het 
feit dat hij op de eerste dag van zijn 
leven naast twee andere baby’tjes lag 
waardoor het bewuste trio toen al ge-
vormd was. En zo had ik direct al de 
kapstok om het hele verhaal aan op 
te hangen. Dankzij de bijgevoegde 
hyperamnesie integreerde ik er ook 
de gruwel van de Joegoslavische bur-
geroorlog in. Zo kon ik geschiedenis, 
heden en toekomst samenbrengen in 
één logica. Ja, dat zat goed in elkaar. 
(grijnst) Sorry, maar ik ga nu toch echt 
moeten afronden. Uw collega staat al 
te popelen om zijn vragen te stellen. 
Bedankt om me te doen nadenken.”
 
Graag gedaan!

Je kan het 
schrijven 
van een 
strip- en een 
filmscenario 
echt niet 
met elkaar 
vergelijken. 
Het tempo 
zit anders. 
De ellipsen 
zitten anders. 
De opbouw 
is anders. 
Eigenlijk is alles 
anders.


