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INTERVIEW ÉTIENNE SCHRÉDER
DOOR WOUTER PORTEMAN

“Als iemand zegt dat 
de nieuwere Blake en 
Mortimers niet mogen 
getekend worden door 
verschillende mensen 
lach ik hen altijd uit. 
Jacobs werkte zelf met 
assistenten!”

© Raymond Lagae
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Overal wordt Edgar P. Jacobs 
geroemd en geëerd voor zijn 
straffe verhalen en geweldige 
tekeningen, maar u bent de 
ervaringsdeskundige in het tekenen 
van Blake en Mortimer. Wat is er 
nu zo speciaal aan die stijl? 
SCHRÉDER: “Ik teken al twintig jaar 
Blake en Mortimer-albums en nog 
steeds vind ik het niet gemakkelijk. Het 
gaat hem niet om de decortekeningen. 

Iedereen die wat technisch is aange-
legd, kan die wel aan. Het moeilijkste is 
de decoupage. Edgar P. Jacobs was een 
meester in de scènografie. Het is voor 
hem heel belangrijk hoe zijn figuren in 
de prentjes staan. Dat is genoegzaam 
bekend. Maar ik probeer om me ook in 
te leven hoe hij zijn pagina opbouwde 
en schikte. Vooral in Het Geheim van 
de Grote Piramide en Het Gele Teken 
zijn de pagina’s zelf een kunstwerkje op 

zich. Een van Jacobs’ stokpaardjes was 
om een symmetrie tussen de prentjes 
na te streven. Dat valt initieel niet op, 
maar voor mij bepaalt die opbouw al-
les. Een Blake en Mortimer bevat veel 
tekst en net door die decoupage zorg je 
ervoor dat er ritme in komt én de lees-
baarheid vergroot wordt. Het valt echt 
op hoe snel je een Blake en Mortimer 
van Jacobs kan lezen. De structuur van 
een plaat is bij Jacobs uiteindelijk veel 

Voorbeelden van symmetrisch opgebouwde pagina’s in Het GeHeim van de Zwaardvis deel 2 door Edgar P. Jacobs en de sarcofaGen van Het 6e continent 
deel 1 door André Juillard.

Het is druk in het prachtige art-nouveauhuis Autrique. 
Allerlei persmuskieten zoemen rond François Schuiten, 
Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig en Laurent Durieux 
die volop interviews geven ter promotie van hun Blake 
en Mortimer-album De Laatste Farao. Wij hadden 
net ons gesprek met baron Schuiten achter de rug en 
besloten, nog lichtjes nagenietend, rond te dwalen 
op de prachtige tentoonstelling over het album. Op 
de achtergrond is een eminence grise ons aan het 
observeren. 
Onze huisfotograaf Raymond Lagae herkent de man 
meteen. Het is de vicepresident van de vzw Huis Autrique 
en zelf ook een tekenaar van Blake en Mortimer, 
Étienne Schréder. Het signaal voor mijn hoofdredacteur 
om me aan te porren de co-tekenaar van De Septimus-
golf (en méér!) aan te spreken. “Vraag hem eens hoe het 
is om in de voetsporen van Jacobs te treden. Komaan.” 
Volledig onvoorbereid trekken we onze stoute schoenen 
aan en spreken de man aan. Een paar minuten later 
zitten we knus naast in elkaar op een statige, art-
nouveauzitbank. 
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belangrijker dan de tekeningen. En die 
kracht wil ik doorgronden. Als je ie-
mand observeert die een Jacobs leest, 
dan merk ik dat diens ogen naadloos 
overgaan van prentje naar prentje.”

Daar heb ik eerlijk gezegd nog niet 
op gelet. Ik dacht dat Blake en 
Mortimer het vooral moest hebben 
van de details. 
SCHRÉDER: “Fout! Een van de grootste 
misvattingen die je over een Blake en 
Mortimer kan maken, is te denken dat 
het decordetaillisme belangrijker is 
dan de leesbaarheid. Kijk maar eens 
hoe Jacobs zijn auto’s tekent. Er is 
daar geen enkel detail op te bespeu-
ren. De wielen zijn gewoon cirkeltjes 
en met drie lijntjes heeft hij een wa-
gen getekend. Toch herkent iedereen 
dat het een Austin, een Bentley of 
een Jaguar is. Die pure, eenvoudige 
uitlijning is zijn grote klasse. Edgar 
P. Jacobs heeft geen details nodig. Ik 
denk dat hij dat geleerd heeft toen 
hij nog reclametekenaar was. Hij was 
toen een van de beste tekenaars van 
modecatalogussen. Hij zag direct hoe 
de snit was en in enkele lijnen schetste 
hij die. Het is de klare lijn in zijn puur-
ste vorm. Ik schat hem even hoog in 
als Hergé die dat ook kon. Later was 
dat allemaal wat minder omdat bei-
den werkten met assistenten. Ja, ook 
Jacobs! Vanaf de eerste pagina van 
Het Geheim van de Grote Piramide 

heeft Jacobs gewerkt met assisten-
ten die bovendien nogal vaak wissel-
den. Als iemand zegt dat de nieuwe-
re Blake en Mortimers niet mogen 
getekend worden door verschillende 
mensen lach ik hen altijd uit. Jacobs 
werkte zelf met assistenten!”

Voor onze rubriek De Wereld 
rond Franquin was ik ooit aan het 
chatten met René Sterne. Hij zei 
me dat hij voor De Vloek van de 
Dertig Zilverlingen al een hele 
dag aan het zoeken was hoe hij 
een deurklink moest tekenen. Hij 
verloor zich volgens mij echt in 
details. Hoe vermijdt u dat?
SCHRÉDER: “Ik ga voluit voor de klare 
lijn. Ik profiteer van mijn slecht zicht om 
de decors snel en eenvoudig te tekenen. 
Ik mocht onlangs een Jaguar MK teke-
nen. Ik zocht er eentje op het internet. 
Vervolgens keek ik naar mijn scherm en 
begon te tekenen. Ik vergroot de foto’s 
niet. Ik gebruik geen prints, geen foto-
bak, geen 3D-foto’s, geen Photoshop,... 

Ik teken gewoon wat ik zie. En in dit 
geval een klein  fotootje, bijna op ware 
grootte van hoe de wagen in de strip 
voorkomt. En uiteindelijk heb je maar 
een paar lijnen nodig. 
Om even terug te komen op de deur-
klink van René Sterne. Ook ik zoek 
naar documentatie van zo’n klinken, 
maar alleen om te weten hoe ze wer-
ken. Er bestaan immers verschillende 
systemen. Het tekenen zelf is dan een 
eenvoudig bolletje, of een lijntje naar 
boven of naar beneden. Je mag je niet 
verzuipen in details. Jacobs hield zich 
daar ook niet mee bezig. Kijk maar 
eens naar de achtervolging in Het Gele 
Teken in de Londense dokken. Je zal 
zien dat er wielsturen links staan in 
plaats van rechts. En wat verder staan 
die weer goed. Die mens had ook zijn 
deadlines te halen.”

(lacht)
SCHRÉDER: “Onlangs ontdekte ik dat 
Jacobs de daken van Westminster 
fout heeft getekend. Die staan gewoon 

verkeerd gedraaid. Niemand let daar 
op. Ik heb het ook pas gezien toen ik 
zelf Westminster moest tekenen en 
de originele albums doorbladerde. En 
zo zijn er massa’s fouten. In de jaren 
1960 was het niet belangrijk om juist 
te tekenen, het moest voornamelijk 
qua sfeer geloofwaardig zijn. Jacobs 
had geen internet om alles te bestu-
deren. Een blitse wagen zag hij in de 
boekjes staan, en dat was het. In het 
beste geval kocht hij een kleine Dinky 
Toys. François Schuiten gaat anders 
te werk. Die maakt liever een maquet-
te om zo alles te tekenen vanuit zijn 
specifiek standpunt. Je ziet er hier een 
aantal staan in de vaste tentoonstel-
ling van het Huis Autrique (Schuiten is 
voorzitter van de vzw die het art-nou-
veauhuis beheert, nvdr).”
 
Ging Jacobs dan nooit ter plaatse 
kijken? 
SCHRÉDER: “Oh jawel. Voor Het Gele 
Teken is hij naar Londen afgereisd. 
Hij is teruggekeerd met amper twin-

Een van de 
grootste mis-
vattingen die je 
over een Blake 
en Mortimer 
kan maken, 
is te denken 
dat het decor-
detaillisme 
belangrijker is 
dan de lees-
baarheid.

In Engeland rijden de auto’s links, dus zit het stuur rechts. Daar maakte Edgar P. Jacobs enkele fouten in, hier te zien in Het Gele Teken. In de 
tweede prent zit de chauffeur op de juiste plaats.
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tig foto’s. (lacht) De tekeningen van 
de Londense dokken, die zo bejubeld 
werden en worden, zijn in werke-
lijkheid de grauwe steegjes van de 
Antwerpse dokken. Je kan er nog her-
kennen als je in de buurt van het Steen 
loopt.”

Mocht je veel jonger geweest zijn, 
zou je dan de assistent van Jacobs 
willen zijn?
SCHRÉDER: “Goh, ik hou niet van zul-
ke als-vragen. Het was zelfs nooit 
mijn bedoeling om striptekenaar te 
worden. (lacht) Ook hier treed ik in 

de voetsporen van Jacobs die liever 
opera wou blijven zingen. Ik heb rech-
ten en criminologie gestudeerd en na 
mijn studies heb ik enkele jaren als 
griffier in een gevangenis gewerkt. Ik 
ben daar ontslagen en toen is mijn 
leven grondig door elkaar geschud. 
Je kan mijn levensverhaal lezen in 
de strip Amères Saisons. Pas op mijn 
veertigste ben ik strips beginnen te-
kenen. Eerst enkele eigen verhalen 
en al snel als medewerker voor Blake 
en Mortimer. Nu voel ik me goed met 
mijn rol in de schaduw.”
 
Hoe bent u eigenlijk aan de bril van 
Jacobs geraakt die hier in de vitrine 
op een album van Het Gele Teken 
ligt?
SCHRÉDER: “Wie zegt dat dit zijn bril 
is? Dat is gewoon de bril van mijn va-
der die hij droeg toen hij me voorlas 
uit Het Geheim van de Zwaardvis. Er 
is dus wel een link. (lacht) Als kind 
tekende ik graag de albums na. En 
vandaag doe ik dit nog altijd. (lacht) Ik 
weet ook wel dat het mijn personages 
niet zijn, maar elke keer als ik ze teken, 
voel ik me weer een kleine jongen. In 
plaats van de tekeningen te kopiëren, 
probeer ik nu de grafische keuzes van 
Jacobs te begrijpen.”
 
Hoe bent u er eigenlijk ingerold? 
Uw eigen strips hadden toch een 
heel andere stijl?

SCHRÉDER: “Ted Benoît had een haast 
hopeloze achterstand en de druk van 
de uitgeverij werd enorm. Op dat mo-
ment was ik decortekenaar voor het 
derde deel van Samber en Dargaud 
benaderde mij. Hun argument om 
me te overtuigen was dat als ik voor 
Bernard Yslaire kon werken, ik met 
iedereen kon werken. (lacht) En zo 
ben ik bij Ted Benoît terechtgekomen. 
In het begin kon hij het niet verdragen 
dat iemand anders op zijn pagina’s 
werkte, en dat is volledig normaal. Ik 
heb hem dan geholpen met wat voor-
bereidende schetsen en decoupa-
ges. Uiteindelijk mocht ik de decors 
afwerken voor zijn albums en waren 

we vertrokken voor een prima sa-
menwerking. Toen René Sterne over-
leed, nam zijn echtgenote Chantal 
De Spiegeleer de reeks over. Ik heb 
haar dan serieus geholpen. Vanaf dan 
werd mijn rol iets minder dringend en 
anoniem. Bij de Blake en Mortimers 
van Antoine Aubin was ik er vanaf het 
begin bij. Ook voor André Juillard 
heb ik getekend. Hij heeft ongeveer 
achttien à negentien maanden nodig 
om een Blake en Mortimer te teke-
nen van 62 bladzijden. En omdat hij 
met een persoonlijk album bezig was, 
mocht ik als volwaardig assistent een 
flink deel van De Staf van Plutarchus 
tekenen waardoor hij vier maanden 

De tekeningen 
van de 
Londense 
dokken, die 
zo bejubeld 
werden en 
worden, zijn in 
werkelijkheid 
de grauwe 
steegjes van 
de Antwerpse 
dokken.

In amères saisons (2008), het enkel in het Frans 
verschenen one-shot bij Casterman, vertelt 
Étienne Schréder in alle eerlijkheid over zijn 
jaren als alcoholicus. Het maakte van hem 
zelfs een landloper.

De bril op de tijdelijke expo van François Schuitens Blake en Mortimer in het Huis Autrique hoort 
toe aan Étienne Schréders vader.

© Raymond Lagae
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kon uitsparen. Je kijkt verrast. Ik 
heb er al een heel parcours opzitten, 
maar ik voel me goed met mijn scha-
duwrol. En nu ben ik volop bezig met 
Christian Cailleaux voor het vervolg 
van De Septimus-golf.”

Hoe zit het daar trouwens mee? Het 
eerste deel dateert al van 2013. 
SCHRÉDER: “Het zal nog een tijdje du-
ren. Ik ben pas aan pagina 10. Het al-
bum is ook maar voorzien voor 2021.”
 
Oh, dat is nog heel lang wachten. 
Is het scenario misschien nog niet 
geschreven? 
SCHRÉDER: “Toch wel. Jean Dufaux 
had initieel niet de bedoeling er een 
vervolg op te maken, maar intussen is 
het volledige scenario al vijf jaar klaar.”
 
Dufaux is een scenarist die aan zijn 
tekenaars vaak een herkenbare 

paginaopbouw meegeeft. Zijn 
handtekening is een verticale 
prent, afgewisseld met enkele 
horizontale prenten. Heeft hij zich 
ook aangepast aan de Jacobs-stijl?
SCHRÉDER: “Dufaux beperkt zich voor 
zijn Blake en Mortimer puur tot het 
verhaal. We krijgen per pagina de 
dialogen en voorts krijgen we er een 
summiere beschrijving bij. Ik doe zo-
als gewoonlijk de decoupage en de 
schetsen, vertrekkende van het scena-
rio. Eenmaal die klaar zijn, stuur ik ze 
naar Cailleaux die de personages in 
zijn geheel tekent. En dan krijg ik de 
platen terug en voeg er de decors aan 
toe. We inkten allebei onze bijdrage.”
 
Dufaux heeft de gewoonte om de 
platen op geregelde tijdstippen 
te controleren in bijzijn van zijn 
tekenaars en eventueel bij te 
sturen. Hoe werkt het bij jullie? 

SCHRÉDER: “Wij focussen ons op de te-
keningen en Dufaux horen of zien we 
niet vaak. Echt actief is hij niet meer 
betrokken bij het uitwerken van de 
platen.”
 
Kan je iets lossen over het verhaal? 
SCHRÉDER: “Hm, het is een duidelijk 
vervolg op De Septimus-golf. Dufaux 
heeft een prachtige nieuwe insteek 
gevonden over Olrik en hangt ook dit 
album aan hem op. Hij is en blijft het 
meest mysterieuze personage van 
de reeks. Niemand weet van waar 
hij komt, kent zijn jeugd of kent zijn 
drijfveren. Jacobs heeft het in zijn ver-
halen wel eens gehad over de jeugd 
van Blake en die van Mortimer. Maar 
over Olrik zwijgt hij in alle talen. Het is 
een grote blinde vlek die nu ingevuld 
wordt. Eindelijk komen we te weten 
waarom Olrik de crimineel geworden 
is die hij nu is. En meer zeg ik niet.”

Olrik is een iconisch personage. 
Hij is de verpersoonlijking van het 
absolute kwaad. Gaan jullie dit nu 
afzwakken? 
SCHRÉDER: “We gaan hem inderdaad 
wat nuanceren. Je zal zien dat ook hij 
kan lijden en een hart heeft. Hij wordt 
wat minder eendimensionaal. De tes-
ten door professor Septimus, waarbij 
hij een guinea pig (een proefkonijn, 
nvdr) was, hebben hem echt getekend. 
Ook de vervloeking door sjeik Abdel 
Razek laat Olrik niet los en komt zoals 
in De Laatste Farao ook bij ons om de 
hoek piepen. Met die twee elementen 
wordt het verhaal opgebouwd.”
 
Jerome K Jerome Bloks-tekenaar 
Alain Dodier zei me enkele 
maanden geleden dat Olrik de 
meest gesubsidieerde crimineel 
aller tijden is. Altijd mislukt hij 
en toch blijven louche miljardairs 
geld pompen in zijn plannen om de 
wereld te veroveren. 
SCHRÉDER: (bulderlacht) “Dat is ge-
meen, maar niettemin een perfecte 
omschrijving. In De Septimus-golf 
wilde hij, de grote egoïst, de men-
sen helpen en zijn vege lijf red-
den. En net door dat te doen, 
redde hij de wereld. Dankzij het 
schrijftalent van Dufaux, merk 
je plots dat Olrik nog niet de 
kwaadste is. Je moet het 
toch maar kunnen.” (lacht)

Étienne Schréder werkte aan bijna elk album van Blake en mortimer mee sinds Ted Benoits tweede album, BericHt uit Het verleden (deel 15, 2001) 
waarin hij ook is vermeld op de titelpagina. Zijn naam prijkt enkel op de covers van de vloek van de ZilverlinGen 2 (deel 20, 2010) en de septimus-Golf 
(deel 22, 2013). Hij staat ook vermeld als inkter in de staf van plutarcHus (deel 23, 2014).

Eindelijk 
komen we 
te weten 
waarom Olrik 
de crimineel 
geworden is 
die hij nu is. 


