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INTERVIEW FRANÇOIS SCHUITEN & LAURENT DURIEUX
DOOR WOUTER PORTEMAN

“Drie en half jaar hard 
werken aan één strip? 
Iedereen verklaart me 
gek!”

© Raymond Lagae
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Blake en Mortimer 9: 
De Valstrik 
(Edgar P. Jacobs)

SCHUITEN: “De Valstrik! Dit was het 
Blake en Mortimer-album dat ons 
alle vier het meest bij ons nekvel heeft 

gegrepen. Het was dan ook een 
heel gedurfd, haast vermetel 

boek voor die tijd. Er was 
toen, begin jaren 1960, 

ook heel veel rond te 
doen. Zo vond de 

Franse censuurcom-
missie het album 
ronduit gevaarlijk 
en te angstaan-
jagend waardoor 
het jarenlang niet 

mocht gedrukt 
worden. Die scènes 

met de reusachtige 
prehistorische libellen 

en de Elasmosaurus zijn 
ons altijd bijgebleven. Als 

er één ding was wat we subtiel 
wilden integreren in ons verhaal, 

dan was dit het. En voorts heb je in die 
strip de geweldige mix van techniek 
en het tijdreizen. Een prachtalbum!”

En toch kozen jullie voor Het 
Geheim van de Piramide om jullie 
Blake en Mortimer aan vast te 
haken.
SCHUITEN: “Dat klopt, maar het een 

sluit het ander toch niet uit? De rode 
draad komt inderdaad uit Het Geheim 
van de Piramide. Het blijft wonder-
baarlijk hoe Blake en Mortimer dank-
zij de magie van sjeik Abdel Razek 
heelhuids uit de piramide zijn geraakt. 
Die ene verhaallijn hebben we ge-
combineerd met het fantastische en 
dreigende van De Valstrik. En plots 
schreef het verhaal zichzelf. We waren 
er zelf van verbaasd.”
 
Mochten jullie vrijelijk plukken uit 
het werk van Jacobs? 
SCHUITEN: “Ja, we waren volledig vrij. 
De uitgeverij heeft ons ook nooit in 
een bepaalde richting geduwd of ons 
beperkt in ons project.”
 
Jullie waren dus niet verplicht om 
de iconische Olrik te gebruiken? 
SCHUITEN: “Nee. We hebben welgeteld 
één nanoseconde aan Olrik gedacht. 
Maar hij was totaal niet nodig in ons 
verhaal. We hebben er wel een sterke 
vrouw ingeschreven. En in die zin is 
ons verhaal wat atypisch. In Jacobs’ 
strips speelden vrouwen er mede door 
de tijdsgeest, nauwelijks een rol van 
betekenis.”

Al bij al vind ik dat jullie ondanks 
die carte blanche, trouw zijn 
gebleven aan de geest van Blake 
en Mortimer. De strip opent 
bijvoorbeeld met die typische 

François Schuiten tekent Blake en Mortimer! 
Met de hulp van filmmakers Jaco Van Dormael en 
Thomas Gunzig bovendien! En daarbovenop zou 
filmaffichekunstenaar Laurent Durieux de inkleuring 
verzorgen! Het nieuws sloeg drie jaar geleden in als een 
bom. Sindsdien was het behoorlijk stil rond het project. 
Slechts enkele foto’s van de voorbereidingen van het 
project liet men op het publiek los. Tot een paar 
maanden geleden... Her en der verschenen de 
eerste professioneel gelekte beelden en covers 
van De Laatste Farao op websites, in het 
straatbeeld, in kranten en op sociale media. 
Het striplandschap stond in rep en roer. 
Dit kon wel eens dé strip worden! Op 28 
mei werden we uitgenodigd op een groots 
opgezet persevenement in het Brusselse 
stadhuis. Via een wandeling met tussenstop 
aan het geboortehuis van Edgar P. Jacobs, 
de schepper van Blake en Mortimer, ging 
het naar het justitiepaleis. Daar, bij de echte 
hoofdrolspeler van het verhaal, stond een 
speciale Blake en Mortimer-tram ons op te 
wachten. De tram bracht het persjournaille naar het 
prachtige Maison Autrique. En daar, in de beslotenheid 
van de art nouveau-slaapkamer, kregen we opvallend 
ruim de tijd om met baron François Schuiten een gesprek 
aan te knopen. We besloten het gesprek op te hangen 
aan enkele platen waar de strip ons spontaan aan deed 
denken. 
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beschrijvende tekstkaders. Die 
klassieke techniek gebruikt u 
zelden of niet in uw albums. 
SCHUITEN: “De Laatste Farao is noch-

tans een echte Schuiten. Ik heb het 
geschreven en getekend zoals al mijn 
andere strips. Het voelt echt aan als 
mijn kindje. Het is mijn persoonlij-

ke insteek, mijn storyboard en mijn 
pagina-indeling. Ik bepaalde het 
aantal prenten waardoor het ook vi-
sueel heel anders uitziet dan alle an-
dere Blake en Mortimers. Samen met 
Jaco Van Dormael, Thomas Gunzig en 
Laurent Durieux hebben we natuurlijk 
wel geprobeerd de geest van Blake 
en Mortimer te vangen. Zo moest die 
fantastische toets er zeker in.”

Was dit niet moeilijk voor u? Uw 
strips baden in een fantastische, 
surrealistische wereld. Blake en 
Mortimer is net hyperrealistisch 
qua tekeningen. U hebt op een 
moment zelfs TL-lampen, telefoons 
en computers moeten tekenen. Dat 
is voor u toch het andere uiterste? 
SCHUITEN: “Dat viel allemaal wel 
mee. Je weet dat als je een Blake en 
Mortimer tekent je een actuele juist-
heid moet nastreven. Dit is een evi-
dentie. Ik wou het verhaal ook niet si-
tueren in de jaren 1950 of begin jaren 
1960, want we wilden de problemen 
van vandaag aan de kaak stellen. De 
Blake en Mortimers van Jacobs kreu-
nen onder de dreiging van een nucle-
aire oorlog. Vandaag is dit gevaar wat 
weggevallen. De actuele thema’s zijn 
nu migratie en klimaat. Het zijn ande-
re tijden.”
 
Van tijd gesproken. In zijn film Mr. 
Nobody speelt Jaco Van Dormael 

zwaar met het aspect tijd. Ook in 
De Laatste Farao is dit een centraal 
thema. 
SCHUITEN: “Dit is inderdaad een dada 
van Jaco. Hij houdt ervan om met de 
tijd te spelen. Dat minutieuze knutse-
len van scènes, vol toekomstsprongen 
en flashbacks is echt zijn ding. En toch 
voelde die insteek niet geforceerd 
aan. De alchemie onder ons vieren 
was er gewoon.”
 
Heeft Jaco het storyboard 
geschetst zoals bij zijn films? Was 
hij de regisseur?
SCHUITEN: “Nee. Het scenario heb-
ben we met zijn drieën uitgewerkt en 
bijgeschaafd. Het storyboard heb ik 
alleen gemaakt en dan weer bespro-
ken met Jaco en Thomas. Jaco is im-
mers heel goed in het regisseren van 
een verhaal. En Thomas schreef de 
dialogen. Laurent heb ik vervolgens 
helemaal vrijgelaten in de inkleuring. 
Het was belangrijk voor mij dat ook hij 
zich helemaal vrij kon voelen en al zijn 
talent kon gebruiken. Ik heb hem hier-
in echt aangemoedigd om zichzelf in 
de inkleuring te ontdekken.”
 
Laurent vertrouwde me vanmiddag 
toe dat hij het gewaagd heeft om 
minuscule zaken aan je tekeningen 
te veranderen, zoals een stukje van 
de pet van Blake om er een betere 
lichtinval op te kunnen simuleren 

De Laatste 
Farao is een 
echte Schuiten. 
Ik heb het 
geschreven en 
getekend zoals 
al mijn andere 
strips. Het voelt 
echt aan als 
mijn kindje.
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(de laatste prent op pagina 23). 
Stoorde u dat niet? 
SCHUITEN: “Nee, helemaal niet! We 
hebben uren, zelfs dagen, via Skype in 
alle vertrouwen gediscussieerd over 
de inkleuring. Laurent heeft me zelfs 
zaken doen hertekenen in functie van 
zijn job. En steeds terecht. Het was, 
net zoals met Jaco en Thomas, een 
heel constructieve samenwerking. 
Het hele project was één grote uitda-
ging, maar het is gewoonweg super 
verlopen.”
 
Ik vond het gedurfd van u om een 
inkleurder aan boord te nemen. U 
bent immers zelf een uitstekende 
inkleurder, of het nu in kleur of in 
zwart-wit is. 
SCHUITEN: “Ik wou op alle vlak mijn 
grenzen verleggen. Het eindresultaat 
moest echt iets anders zijn. Iets bui-
tengewoon! Al mijn boeken, of ze nu 
met Benoît Peeters, Claude Renard 
of met mijn broer Luc waren, heb ik 
benaderd als een afzonderlijk project. 
De eenheid van de reeks was niet be-
langrijk, maar het album op zichzelf 
wel. De ene keer koos ik meer voor de 
vorm of een lokale vernisdruk. De an-
dere keer voor de inkleuring of de stijl. 
Soms integreerde ik foto’s. Een andere 
keer ging ik meer de illustratieve weg 
op. Telkens ging ik voor een andere 
insteek. De Toren of De Muren van 
Samaris zijn totaal anders. De Koorts 

van Urbicande staat mijlen ver van 
De Schaduw van een Man. Elke keer 
zocht ik naar wat het project nodig 

heeft. En voor De Laatste Farao wou 
ik een compleet nieuwe totaalbele-
ving.” 

De Duistere Steden: 
Brüsel
(François Schuiten + Benoît Peeters)

De Laatste Farao is voor ons vooral 
een echte Schuiten. Een aantal van 
uw stokpaardjes komen ook in dit 
album terug, zoals personages die 
in een maquette lopen. 
SCHUITEN: (lacht) “Ik kon het inder-
daad niet laten. Er komen inderdaad 
veel zaken terug. Ik zie hier dat je de 
pagina uit Brüsel hebt meegenomen 
waar architect Poelaert zegt dat de 
top van het justitiepaleis een piramide 
moest zijn. Goed opgemerkt.”

Dank u. Het feit dat Joseph 
Poelaert in zijn originele 
bouwplannen een piramide had 
voorzien, is het uitgangspunt van 
De Laatste Farao. Het basisidee 
had u dus al meer dan vijfentwintig 
jaar.
SCHUITEN: “Dat idee bestaat nog veel 
langer! Architect Poelaert wou effec-
tief een piramide als dak. Helaas is hij 
te vroeg gestorven om het resultaat te 
zien. Zijn opvolger wou het gebouw 
een meer koninklijke toets geven, 
schrapte de piramide en bouwde er 
een zuilengalerij met erboven de be-
kende koepel. Toen iemand me vertel-
de dat Jacobs ooit drie regeltjes had 
neergeschreven van een mogelijke 
verhaallijn om het justitiepaleis als 

Ik wou op 
alle vlak 
mijn grenzen 
verleggen. Het 
eindresultaat 
moest echt iets 
anders zijn. Iets 
buitengewoon!
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zendplaats te gebruiken in een van 
zijn volgende albums, viel alles op zijn 
plaats. Jacobs mocht het idee toen 
niet uitwerken omdat de uitgever niet 
wilde dat Brussel herkenbaar in de 
strip zou zijn. Alles was toen gefocust 
op de Franse markt. Nu kunnen en 
mogen we de wens van Jacobs wel 
alle eer aan doen. Zijn plot was hele-
maal niet wereldvreemd. Al in 1908 
gebruikte men de koepel van het jus-
titiepaleis om er de eerste radio golven 
mee uit te zenden (het katholieke 

Radio Maria zendt bijvoorbeeld nog 
steeds uit vanuit de koepel van basi-
liek van Koekelberg, red.). Wij hebben 
gewoon beide ideeën met elkaar ge-
combineerd. Hierdoor hadden we een 
echte Schuiten-Jacobs.”
 
De strip start met de ontdekking 
van een Egyptische kamer in het 
paleis. Bestaat er vandaag zo’n 
kamer? 
SCHUITEN: “Nee. Er zijn wel nog ty-
pisch Egyptische elementen te be-

speuren zoals een paar versierde 
steunberen. Maar helaas geen hiëro-
gliefen. Tijdens het maken van de strip 
vonden we ook twee graffiti terug. 
Eentje waar men het justitiepaleis had 
getekend in een driehoek en vooral 
eentje waar iemand een volledig wor-
telgestel onder een geschetst justi-
tiepaleis had  getekend. Die wortels 
hadden de vorm van een omgekeerde 
piramide. Toen we die ontdekten, viel 
alles op zijn plaats. Wat later hoorden 
we dat de geologische bodemstruc-
tuur onder het paleis identiek dezelf-
de is als deze onder de grote piramide 
van Cheops. Alles klopt! Ook dit heb-
ben we verwerkt in het scenario en zo 
werd het verhaal steeds coherenter en 
gelaagder.”
 
Eveneens vintage Schuiten is dat 
het hoofdfiguur een lange reis 
maakt. Heel vaak is dat met een 
eerder technisch voertuig zoals 
een trein, kabelbaan of zeppelin. 
Nu laat u Mortimer te voet door de 
stad trekken. 
SCHUITEN: “Of eventjes in een klein 
sloepje. Ik kon ook niet anders. De 
hele stad was vernietigd. Zelfs fietsen 
is er niet meer mogelijk.”
 
In al uw boeken is het steeds Brüsel 
of Brussel dat u ten onder laat gaan 
aan rampen. Waarom vernietigt u 
steeds die stad? 

Het Brusselse justitiepaleis in De Laatste Farao van waaruit golven worden verstuurd.
Links: Schuiten fotografeert graffiti in het justitiepaleis. Bemerk de piramide.
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SCHUITEN: (lacht) “Daar moet je niets 
achter zoeken. Het is de stad waar ik 
geboren en opgegroeid ben. Ik ben 
gek op het surrealistisch karakter van 
de stad. In één straat vind je art nou-

veau, art deco, classisme en hyper-
moderne gebouwen. Het is één gewel-
dige potpourri die me intrigeert, maar 
soms ook ergert. Brussel is een gewel-
dige chaos, gecombineerd met een el-

lendig verkeersplan en een boeiende 
complexheid. Vandaag leef ik meestal 
in Parijs dat net het omgekeerde be-
lichaamt. Alles is er rechtgetrokken, 
egaler en gestructureerd. Totaal an-
ders. Door in beide steden te wonen, 
heb ik het beste van beide werelden.”
 
In De Laatste Farao is er opvallend 
weinig art nouveau te zien. 
SCHUITEN: “Dat klopt, maar die stijl 
was ook niet nodig voor het verhaal. 
Ik ben gek op art nouveau, maar hier 
is het paleis de grote vedette. Hoe dan 
ook, De Laatste Farao is geen ver-
stripte stadsgids van Brussel.”
 
Wat hebben jullie precies met het 
justitiepaleis? In uw strips komt 
het Paleis van de Drie Machten 
steeds terug. Le Tout Nouveau 
Testament van Jaco Van Dormael 
opent met een scène van het 
justitiepaleis. Waarom dat gebouw 
en niet pakweg de Grote Markt, het 
Hortahuis of het Atomium? 
SCHUITEN: “Het is gewoon een mach-
tig gebouw! Het is een enorm monster 
dat boven de stad uittroont. Men heeft 
er zeventien jaar aan gebouwd en er 
een flink deel van de Marollenwijk 
voor vernietigd. Het kostte fortuinen. 
Men is het nu al decennia aan het 
renoveren en ook dit slorpt veel ener-
gie op. Het is zo erg dat de stellingen 
die er al twintig jaar rond staan, ge-

renoveerd moeten worden. Voor elke 
Brusselaar zijn die stellingen onlos-
makend verbonden met het gebouw 
waardoor we niet anders konden dat 
dit te integreren in het verhaal.

 
Sneeuw 2:  
De Ravendood 
(Christian Gine + Didier Convard)

In Sneeuw is Europa omringd door 
een grote muur en in een soort 
ijstijd terechtgekomen. 
Met Brussel doet u nu min of 
meer hetzelfde. De klimaatdreiging 
en de bouw van een muur, 
deden me plots denken aan de 
politiek van Trump. Of zoek ik 
het te ver? 
SCHUITEN: “Inderdaad. Er is een stra-
lingsfenomeen die uit het paleis ont-
snapt en de enige oplossing om de 
wereld te beschermen, was om er een 
muur rond te bouwen. Onze insteek 
was puur technisch en praktisch.”
 
Het thema van omringende muren 
is u niet vreemd. In De Theorie van 
de Zandkorrel opperde u al om 
een muur te bouwen rond Brüsel 
met het zand en de keien die de 
stad overspoelden of er zelfs een 
sarcofaag boven te zetten. 
SCHUITEN: “Dat klopt. In De Laatste 
Farao komen heel veel thema’s terug 

Brussel is een 
geweldige 
chaos, 
gecombineerd 
met een 
ellendig 
verkeersplan 
en een 
boeiende 
complexheid. 
Vandaag leef 
ik meestal 
in Parijs 
dat net het 
omgekeerde 
belichaamt.
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die me nauw aan het hart liggen én 
 zaken die ik graag teken. Dit is geen 
opdrachtstrip, maar een strip vol za-
ken waar we zelf van houden.”

Bij momenten doet de strip 
me denken aan een echte 
superheldenstrip. Ook hier redden 
Blake en Mortimer de wereld. 

Ook hier is een (wereld)stad 
helemaal vernietigd. Ook hier zijn 
er bovennatuurlijke krachten in 
het spel. Zijn Blake en Mortimer nu 
superhelden geworden? 
SCHUITEN: “Hmm. In zekere zin wel. Ze 
zijn gemaakt om eeuwig te bestaan en 
onze wereld te redden van de onder-
gang. Zij verdrijven onze angsten en 
nachtmerries. Ze kunnen ook alles. 
Ze hebben Atlantis ontdekt, zijn door 
de tijd gereisd en hebben het klimaat 
gered. Net dat fantastisch stuntwerk 
heeft me altijd aangesproken in de 
albums. Zij waren de superhelden van 
hun tijd.”
 
En ze zijn het nog steeds. Blake en 
Mortimer zijn zelfs op hun oude dag 
opvallend strijdlustig. 
SCHUITEN: “Dat klopt. Elke Blake 
en Mortimer van Jacobs speelde 
zich af in de actualiteit. Voor De 
3 Formules van Professor Sato 
zocht Jacobs nog uit hoe de vuilnis-
bakken er in Japan uitzagen. Blake 
en Mortimer was een actuele strip. 
Aangezien we de reeks vandaag 
voortzetten, zijn de helden ook ver-
ouderd. Het zijn krasse knarren ge-
worden, maar met dezelfde passie 
en drijfveren. Alleen moeten ze de 
wereld niet meer redden van een 
atoom- of oorlogsdreiging, maar wel 
van de actuele problemen zoals het 
ontregelde klimaat.” 

Ik dacht dat die nucleaire dreiging 
er wel nog inzat. De pagina van het 
vernietigde Brussel, overwoekerd 
door de natuur en met de plots 
opduikende hertenroedel, leek me 
uw versie van het hedendaagse 
sanctuarium rond Tsjernobyl. 

SCHUITEN: “Die link is er inderdaad. 
Jaco, Thomas en ikzelf hebben er zo-
veel mogelijk proberen in te stoppen. 
Maar de atoomdreiging op zich was 
geen thema. Wel het natuurfenomeen 
van de zonnekrachten dat al onze 
technologie kan ontwrichten. Het kli-
maat is het hoofdthema.”
 
Door de straling valt alle 
technologie plots uit. Brussel wordt 
in één keer teruggekatapulteerd 
naar de oertijd. Toch is er geen 
paniek bij de mensen die in de 
stad zijn blijven wonen. Ze zijn 
lief, vriendelijk en leven in de 
beste verstandhouding met elkaar. 
In tegenstelling tot soortgelijke 
verhalen als Enki Bilals Bug of 
Sneeuw komt de enige ernstige 
agressie die Mortimer op zijn 
tocht ervaart van enkele wilde 
honden. Is De Laatste Farao niet te 
optimistisch? 
SCHUITEN: “Het is zeker en vast een 
positieve strip. Ook op het einde, na 
de totale reset en heropstart van de 
wereld, is alles er peis en vree. Laat 
ons alsjeblieft toe om daarin te gelo-
ven.”

Is dat niet naïef? 
SCHUITEN: “Misschien. Ik zou het eer-
der gezond utopisch noemen. Het zou 
toch leuk zijn, mocht de wereld zo her-
start kunnen worden. Niet?” 

Blake en 
Mortimer zijn 
krasse knarren 
geworden, 
maar met 
dezelfde passie 
en drijfveren.
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Kuifje: De Juwelen 
van Bianca 
Castafiore
(Hergé)

Een opvallende scène in het album 
wordt muzikaal omkaderd door Ciel 
Mio Padre uit Aïda. Naar verluidt 
zou Edgar P. Jacobs deze opera van 
Verdi nog hebben gezongen. 
SCHUITEN: “Inderdaad. Ook door het 
Egyptische thema paste de muziek 
van Aïda hier. Net zoals Jacobs ben 
ik een enorme fan van opera. Helaas 
kan ik niet zoals Jacobs op de bühne 
acteren en zingen. Maar ik heb bij-
voorbeeld wel de decors ontworpen 
voor La Cenerentola van Rossini 
(onder andere voor de opvoering in 
de Brusselse Munt in februari 2000, 
red.) en wat later ook voor de operette 
L’Auberge du Cheval Blanc. Jacobs 
ademde opera uit. Dat weerspiegelt 
zich ook in zijn tekeningen. Zoals het 
hoort voor een toneel- of operavoor-
stelling zijn de bewegingen van zijn 
personages, en dan vooral Mortimer, 
een beetje te wijds en te overdreven. 
Jacobs had een boek vol foto’s van 
hem waarin hij poseert in alle moge-
lijke actiehoudingen. En aangezien 
Mortimer Jacobs is, herken je er veel 
van in zijn albums. Ik heb die poses 
proberen over te nemen in mijn be-
werking. Het hoort bij de passie die ik 
voor het project had. Voor alle duide-

lijkheid: dit wordt mijn enige bewer-
king van een andere held die ik zal 
tekenen. Vraag me dus niet of ik zin 
heb om een Robbedoes of een Kuifje 

te tekenen. Het antwoord is nee. 
Toegegeven, het zou inderdaad wel 
boeiend zijn om te zien wat Mœbius of 
Tardi met een Kuifje zouden hebben 

gedaan, maar aan mij is dit niet be-
steed. Met De Laatste Farao hebben 
we met ons vieren getoond wat we in 
onze mars hadden.”
 
Laten we de insteek eens 
omdraaien. Stel dat iemand naar u 
toestapt met de vraag om een eigen 
versie te maken van Het Scheve 
Kind, zou u het dan toestaan?
SCHUITEN: “Absoluut! Waarom niet? 
Het mag geen klakkeloze kopie zijn 
van mijn stijl. Maar als iemand zich 
kan inleven in mijn zienswijze en 
waarden ben ik de eerste om het toe 
te staan. De Koorts van Urbicande 
bijvoorbeeld biedt potentieel genoeg 
om er een prequel, herwerking, ver-
volg- of nevenalbum van te maken. 
Als iemand de techniek beheerst, 
het  talent heeft en een schitterende 
insteek heeft, dan mag hij me steeds 
opzoeken. Ik denk dat Benoît hier ook 
blij mee zou zijn. Alleen, tot op van-
daag heeft nog niemand ons gecon-
tacteerd. Het is ook een enorm inten-
sieve tekenstijl. Bovendien zijn mijn 
strips nu ook niet zo bekend én we 
hebben geen helden die je kan verko-
pen. (stilte) Ik weet niet of uitgevers dit 
idee wel interessant zouden vinden.”
 
Waarom koos u niet voor een vaste 
held? 
SCHUITEN: “Benoît en ik hebben dat 
nooit gewild. Van in het begin  kozen 

Dit wordt 
mijn enige 
bewerking van 
een andere 
held die ik zal 
tekenen. Vraag 
me dus niet of 
ik zin heb om 
een Robbedoes 
of een Kuifje te 
tekenen. Het 
antwoord is 
nee. 
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we ervoor om van elk album een 
losstaand album te maken met een 
aparte insteek. Elke keer wilden we 
van een leeg blad beginnen zonder 
de ballast mee te sleuren van an-
dere albums. Hierdoor hebben we 
geen helden én ook geen vaste boe-
ven. Daar hadden we echt geen zin 
in. Ik zag Franquin lijden onder zijn 
personages. Elk personage, of het 
nu een held of een boef is, blijft een 
klein deeltje van jezelf. Om steeds 
maar weer te graven in jezelf om die 
personages te voeden, is enorm uit-
puttend. Waarom zou je het doen? 
Op een moment raak je toch in een 
impasse. Kijk maar naar Hergé. Hij 
gooide zich in elke album en plots 
had hij niets meer te vertellen. Geef 
mij maar de vrije benadering van een 
Hugo Pratt die van elk album een 
losstaande roman maakte.”
 
Zijn de duistere steden zelf dan niet 
uw vaste personages? 
SCHUITEN: “Toch niet. Benoît en ik 
werkten een onderwerp uit. Daarna 
gooiden we ons op de personages 
en kozen we het decor. Zo is het voor 
elk album geweest. Met Blake en 
Mortimer is het de eerste keer en, 
nogmaals, de enige keer dat ik met 
vaste helden werk.”
 
In 2002 werd u tot baron benoemd. 
Uw wapenspreuk is “In Umbra Lux” 

(“In de schaduw van het licht”). 
Voelt u zich goed in die schaduw? 
SCHUITEN: “Goh...”

Misschien moet ik het interpreteren 
als het symbool van een regisseur 
die vanuit de schaduw bepaalt wat 
wij te zien krijgen?
SCHUITEN: “Striptekenaars bepalen in-
derdaad de opbouw en de setting. We 
plaatsen er dan onze personages in 
die onze teksten debiteren. Strips zijn 
ons eigen kleine theater, maar ik heb 
mijn wapenschild gekozen omdat ik 
houd van zowel het licht als de scha-
duw. Ik vind zelfs dat het licht komt 
van de schaduw, en niet omgekeerd! 
We zien licht pas als we zelf in de scha-

duw staan. Als scenograaf bepaal ik 
vervolgens wie ik in het licht plaats.”
 
Ik het wapenschild staat ook een 
boot. Is dat een verwijzing naar uw 
naam? 
SCHUITEN: “Inderdaad. Ik heet niet 
voor niets Schuiten.”
 
Vindt u die rode lopertoestanden 
zoals vandaag eigenlijk tof? 
SCHUITEN: “Niet echt, maar het hoort 
erbij. Ik ben gelukkiger als ik kan creë-
ren of tekenen.”

We waren enkele jaren geleden 
ook aanwezig op de perslancering 
van Schoonheid. Toen de 
stoomtrein het station Brussel 

Zuid binnenreed, glunderde u nog 
meer dan Kuifje bij zijn aankomst 
in Brussel. 
SCHUITEN: “Dat was een prachtige 
dag. De NMBS heeft me toen een ge-
weldig geschenk gegeven. Toen ik 
die oude stoomlocomotief zag staan 
naast die Thalys-hogesnelheidstrein, 
werd ik helemaal extatisch. Er is nooit 
meer een stoomlocomotief Brussel 
binnengereden. Langs het hele par-
cours hadden de spoorwegmannen 
de borden gewijzigd naar de “12” 
(de verstripte trein had het nummer 
twaalf, douze, douce, schoonheid, 
red.). Ongelofelijk! Het was een ma-
gisch moment om nooit meer te ver-
geten. (krijgt een krop in de keel) Een 
ongelofelijk eer.”

Elk personage, 
of het nu een 
held of een 
boef is, blijft 
een klein 
deeltje van 
jezelf. Om 
steeds maar 
weer te graven 
in jezelf om die 
personages 
te voeden, 
is enorm 
uitputtend.

De vier makers van De Laatste Farao op de persconferentie in het stadhuis van Brussel. 
Van links naar rechts: Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael, Laurent Durieux en François Schuiten.

© Raymond Lagae

Het wapenschild van baron François 
Schuiten.
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Tramlijn 92 loopt van het prachtige, 
door u ingerichte Treinmuseum van 
Schaarbeek (waar ook de trein 12 – 
Schoonheid staat) via het Autrique-
huis (een ontwerp van architect 
Victor Horta dat prominent aanwezig 
is in De Theorie van de Zandkorrel) 
naar het Justitiepaleis. Op die lijn 
spoort er momenteel een speciale 
Blake en Mortimer-tram. Ook dat is 
een geweldige stunt. 
SCHUITEN: “Ik ben er heel blij mee. Je 
moet vandaag opvallen met iets spe-
ciaals. Een strip moet meer zijn dan 

Tot in het najaar, en ook tijdens de Brusselse Stripfeesten,  
rijdt een speciale Blake en Mortimer-tram in de hoofdstad rond.

© Raymond Lagae

© Raymond Lagae

© Raymond Lagae

© Raymond Lagae

© Raymond Lagae
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een boek. Het moet een belevenis 
zijn. In De Laatste Farao moet je kun-
nen zien dat ik me verdiept heb in de 
piramiden, maar je moet de strip ook 
naar je lezers brengen. Ze moeten zelf 
het justitiepaleis kunnen bezoeken en 
er de sfeer proeven.”
 
Wou u de persconferentie van 
vandaag dan niet laten doorgaan 
in het justitiepaleis in plaats van in 
het stadhuis van Brussel? 
SCHUITEN: “Het stadhuis was ook ge-
weldig. Ik ben er eerder voorstander 
van dat je het justitiepaleis alleen 
bezoekt. Ik raad je aan om er zelf 
eens in te verdwalen. Hoe dan ook, 
binnenkort worden er nog spektakels 
aangekondigd die wel doorgaan in het 
justitiepaleis.” 

De Fantastische 
Avonturen van 
Isabelle Avondrood 
6: De Tweekoppige 
Drenkeling 
(Jacques Tardi)

Tardi’s Isabelle Avondrood 
is een bonte mengeling van 
fantasie, zotte personages en de 
Parijse architectuur. Wat tekent 
u het liefst? Techniek, gebouwen, 
personages of de fantastische 
toestanden? 

SCHUITEN: “Ik hou vooral van de com-
binatie. Maar alles begint bij een sterk 
verhaal waardoor ik zin heb om aan 
het tekenen te beginnen. Eenmaal je 

de plot hebt, volgen er automatisch 
spannende situaties en sterke perso-
nages. Als ik geen sterk verhaal heb, 
kan al die architectuur me geen fluit 

Affiche voor een expo die in de Franse stad Amiens plaatsvindt.
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schelen. Laat me alsjeblieft niet te-
kenen om te tekenen. Deze Blake en 
Mortimer bulkt van de spanning en 
dat stuwde me vooruit.”

In Isabelle Avondrood pakt Tardi 
graag uit met surrealistische 
momenten. Ook in uw werk 
is dit een rode draad. Le Tout 
Nouveau Testament is een en al 
geloofwaardig surrealisme. Jaco 
en Thomas konden hun publiek 
zelfs doen geloven dat God in een 
appartementje in Brussel woonde 
en dat Catherine Deneuve een 
innige liefdesrelatie had met een 
gorilla. Was het moeilijk om geen 
absurd gorillamomentje in te 
bouwen in Blake en Mortimer?
SCHUITEN: (lacht) “Nee. Het blijft im-
mers een Blake en Mortimer. Ik ben 
gek op fantastische elementen die 
voortvloeien uit de realiteit. Het moet 
geloofwaardig zijn, maar een twist 
mag zeker. Ik hou niet van pure fan-
tasytoestanden, maar voor een portie 
surrealisme mag je me steeds wakker 
maken.”
 
Toen ik de affiche voor De Laatste 
Farao-expo in Amiens zag, moest ik 
onmiddellijk denken aan de cover 
van de Tweekoppige Drenkeling. 
SCHUITEN: “Ja! Ja! Euh. Nee, toch niet. 
Het is een typisch beeld van een ten-
takel van een kraak die boven water 

komt. Het is vintage Jules Verne. Ach, 
zoveel andere opties zijn er niet om dit 
te tekenen. Niemand heeft het mono-
polie op octopusarmen die uit het wa-
ter komen.” (lacht) 

De Ogen van de Kat
(Mœbius + Alejandro Jodorowsky)

Wat altijd terugkomt in uw werk, 
is een soort verticaliteit. Je kijkt 
steeds omhoog of omlaag. 
SCHUITEN: “Ik geniet ervan als een 
lezer onder de indruk is van een teke-
ning. Door die verticale prenten kan je 
iemand omverblazen. Ik vond op dat 
gebied in Mœbius een metgezel. De 
Ogen van de Kat is een strip die een 
enorme indruk op me heeft nagelaten. 
Die details, de verticaliteit, het spelen 
met licht,... Het is een echt meester-
werk.”
 
Mœbius was het alter ego 
van Jean Giraud (de tekenaar 
van Blueberry). Hebt u nooit 
overwogen om onder een alias in 
een andere stijl te tekenen? 
SCHUITEN: “Nee. Ik heb niet het talent 
om totaal verschillend te zijn met wat 
ik nu doe. De Laatste Farao was voor 
mij al een serieuze uitdaging. Het is 
niet evident om andermans persona-
ges te tekenen en te beheersen.”
 

U hebt ook zaken getekend die 
u voordien nooit hebt moeten 
tekenen. Katten bijvoorbeeld. 
SCHUITEN: “Dat is waar. (lacht) Je hebt 

tekenaars van katten, zoals Mœbius, 
en tekenaars van honden. Ik ben heel 
duidelijk een tekenaar van honden. 
(lacht) (hij geeft een dikke knuffel aan 

Ik geniet 
ervan als een 
lezer onder 
de indruk 
is van een 
tekening. Door 
die verticale 
prenten kan 
je iemand 
omverblazen. 
Ik vond op 
dat gebied in 
Mœbius een 
metgezel.
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zijn hond die het hele interview trouw 
naast hem ligt. Dezelfde hond is de 
trouwe metgezel van Mortimer in De 
Laatste Farao, red.). Wat niet weg-
neemt dat ik ook van katten hou.”

De slotpagina’s van De Laatste 
Farao hebben met de witte 
piramide wat weg van Mœbius’ 
De Incal. Maar ik vind dat u dit 
thema grafisch heel spannend 

en fris benaderd hebt. Dat was 
waarschijnlijk niet gemakkelijk?
SCHUITEN: “Ik heb van die pagina’s ze-
ker vier versies getekend. Piramides 
tekenen lijkt simpel, maar dat is het 
niet. Ik ben zelfs naar Caïro gereisd 
om er de piramides te bestuderen en 
ze fysiek te voelen. Ik heb hiervoor 
de officiële toestemming gekregen 
om ze te beklimmen en ze te teke-
nen vanuit alle hoeken en kanten. Ik 
moest en zou ook dat gebouw be-
grijpen. Alvorens ik een gebouw kan 
tekenen, moet ik het bijna kunnen 
ademen. Ik moet de fundamenten, 
de opbouw en de afwerking voor me 
zien. Zo ken ik elk klein hoekje van 
het justitiepaleis. Al vijfendertig jaar 
loop ik er frequent binnen. Ik heb dat 
contact met een gebouw nodig. Een 
simpel internetfotootje volstaat voor 
mij niet om een gebouw te kunnen 
tekenen.”

Gebruikt u dan geen foto’s om de 
basis van uw gebouw te schetsen?
SCHUITEN: “Ja, toch wel, maar ik ga 
altijd eerst een gebouw bekijken, be-
studeren en schetsen. Daarna ga ik op 
zoek naar de ziel ervan en dat schets 
ik verder uit. Vervolgens fotografeer 
ik het gebouw uit alle hoeken en kan-
ten om er thuis verder mee te kunnen 
werken. Ik heb massa’s documentatie 
nodig, zowel eigen foto’s als boeken, 
om iets te kunnen tekenen. Het inter-
net is me hiervoor te beperkt.”
 
Hoe ver gaat u daarin? Bestaat elk 
huis van een simpele straat waar 
uw strippersonages in lopen?
SCHUITEN: “Ik vind bijna niets uit. Het 
huis kan wel een combinatie zijn van 
verschillende elementen maar steeds 
moet ik begrijpen waarom een huis 
op die wijze is gebouwd. Blake en 
Mortimer is ook een realistische strip. 

Het moet allemaal wel ergens klop-
pen. En zo ben je al snel drie jaar bezig 
met één album. Dit is ook de reden 
waarom ik geen strips meer ga teke-
nen. Drie en half jaar hard werken aan 
één strip? Iedereen verklaart me gek!”
 
Komaan, wat zegt u nu! Uw inzet 
wordt toch beloond met een hoge 
oplage?
SCHUITEN: “De eerste Franstalige op-
lage bedraagt 250.000 exemplaren en 
ik hoop dat er nog een herdruk komt. 
Maar het blijft heel veel werk voor één 
strip. Het ergste is dat de mensen niet 
meer kunnen genieten van het resul-
taat. Ik krijg voortdurend de vraag of 
ik al bezig ben met een nieuwe strip 
of wat mijn volgend project zal zijn. 
Iedereen vraagt me dat!”
 
Nu kan ik ook niet anders dan het 
u vragen. 

François Schuiten op documentatiejacht in het Brusselse justitiepaleis. Met eenzelfde methodiek analyseerde hij de piramides in Egypte.
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SCHUITEN: (lacht) “Ik ben met heel veel 
verschillende projecten bezig in alle 
domeinen behalve strips. Strips zijn 
voor mij een afgesloten hoofdstuk. 
Voilà, het hoge woord is eruit!”

(stilte) Dit komt hard aan. Ik wil 
graag eindigen met iets positiever 
nieuws. Komt er een film van De 
Laatste Farao?
SCHUITEN: “Stel die vraag eens aan 
Jaco en Thomas. Zij zijn de mannen 
van de film. Ik zie er persoonlijk geen 
film in. Net zoals ik geen enkele van 
mijn strips verfilmd zie worden. Ik ben 
wel volop bezig met filmprojecten, 
maar die staan los van mijn strips.”

Dan rest me niets anders dan u 
succes te wensen in uw nieuwe 
carrière. Bedankt voor de pareltjes 
die u ons hebt geschonken!

TOT SLOT
François Schuiten gaf de laatste we-
ken enorm veel interviews waarin 
hij eveneens over het stopzetten van 
zijn carrière als striptekenaar praatte. 
Op ActuaBD.com koppelde hij dat af-
scheid aan de overproductie van nieu-
we strips waarbij hij zich afvraagt wat 
hij daaraan nog toe te voegen heeft. 
Hij concludeert: “Vandaag heb ik zin 
om me op andere terreinen te wagen, 
om mezelf opnieuw uit te vinden. Ik 

heb zo graag van het stripverhaal ge-
houden dat ik niet het album teveel 
wil maken... In datgene waar ik niet 
op eenzelfde manier heb kunnen in-
vesteren.” 
Hij ziet het bestaan van striptekenaars 
zwart in en getuigt daar zelf ook over: 
“Het stripverhaal rust tegenwoordig 
op een complex evenwicht. Toen ik 
begon, leefde ik heel goed van strips. 
Nu moet ik affiches en scenografieën 
maken om mijn werk als stripmaker te 
financieren.”

Daags nadien sust hij in Le Figaro 
de gemoederen en relativeert hij zijn 
zogezegde afscheid: “Zeg nooit nooit 
(lacht) Ik weet dat mijn verklaring 
tijdens een interview behoorlijk wat 
reacties teweegbracht. Door dat te 
zeggen, bedoelde ik niet dat ik het 
stripverhaal vaarwel zei, noch dat ik 
op sensatie belust was. Laten we het 
er liever op houden dat ik geen strip-
project meer heb en dat ik er momen-
teel niet op reken om er nog te heb-
ben. Ik heb drie en een half jaar aan 
De Laatste Farao gewerkt. Dat was 
mijn persoonlijke hommage aan het 
werk van Edgar P. Jacobs. Dat heeft 
me uitgeput. Het was een one-shot. Er 
komt geen vervolg. Als ik al mijn jaren 
hard labeur erop nasla, besef ik dat 
ik niet langer op dezelfde lijn sta als 
het huidige stripverhaal. Ik weet niet 
hoe ik me daaraan moet aanpassen. 

Dat systeem van uitgeven, die auteurs 
drijft naar overproductie, maakt me 
ongerust en bang. (...) Vandaag kan je 
niet langer slechts een striptekenaar 
zijn; je moet aanwezig zijn op sociale 
media, marketing rond je album doen 
of een tentoonstelling op poten zet-
ten... Een stripverhaal maken, is een 
evenwicht dat moeilijker en moeilijker 
wordt. Je kan je niet langer permitte-
ren om het daarbij te houden. Volgens 
mij moet je, om een goede strip te ma-
ken, je kunnen concentreren. Daar is 
tijd voor nodig. Ik weet dat sommigen 
het licht opvatten, maar voor mij is het 
stripverhaal iets ernstigs.”

Dat Schuiten tegenwoordig niet meer 
zou rondkomen met het tekenen van 
strips weerlegt hij eveneens: “Nee, 
dat klopt niet. Voor mij gaat het 
goed. De Blake en Mortimer nam 
een hoge vlucht. Ik heb maar naar de 
grote glimlach van mijn uitgever te 
kijken elke keer ik hem zie... Maar ik 
stel vast dat de oplages slinken. Van 
die oplages moeten stripartiesten 
leven, dankzij de auteursrechten. Ik 
heb het gevoel dat minder en minder 
strip tekenaars van hun kunst kunnen 
leven. Ikzelf heb me van tijd tot tijd 
kunnen diversifiëren tijdens mijn car-
rière. Ik heb illustraties en affiches 
getekend, scenografieën ontwikkeld. 
Om de lange creatie van mijn strips 
te financieren, viel ik soms terug op 

de verkoop van originelen. Het is een 
evenwicht dat ik niet meer kan oplos-
sen. Om die reden heb ik zin om aan 
de alarmbel te trekken voor mij en net 
zo goed voor andere striptekenaars. 
Scenarist Yann zei recent nog dat 
“striptekenaars de aanpassingsvaria-
bale zijn voor de creatie”... Ik zie een 
systeem dat op hol slaat... Dat maakt 
me zwaar ongerust.” 

Van het stadhuis in Brussel naar het justitiepaleis laat François Schuiten de aanwezige pers 
onderweg een ommetje maken langs het gebiortehuis van Edgar P. Jacobs 

in de Ernest Allardstraat, niet ver van het justitiepaleis.

© Raymond Lagae

© Raymond Lagae
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Hoe raakte u eigenlijk bij het 
project van De Laatste Farao 
betrokken? 
DURIEUX: “François, Jaco en Thomas 
waren al een heel eind bezig met De 
Laatste Farao en er waren al flink wat 
zwart-witplaten klaar. Die waren op 
zich al indrukwekkend, maar François 
wou iets totaal nieuws voor het al-
bum en belde me op. Hij wou ze toch 
ingekleurd zien. Ik dacht eerst dat hij 
mijn tweelingbroer Jack, die illustra-
tor-inkleurder is, wou spreken en gaf 
hem door. Maar François, die ik al lang 
ken, wou absoluut met mij werken. 
Hij had geen professionele inkleurder 
nodig maar een graficus. Uiteindelijk 
ging ik overstag. François kan op een 
innemende manier heel overtuigd zijn. 
(lacht) En een smeekbede van mijn 
favoriete tekenaar François Schuiten 
die vraagt om mee in de voetsporen te 
treden van mijn jeugdfavoriet, Edgar P. 
Jacobs, leg je niet zomaar naast je neer. 
Mijn plan was om de eerste tien pagi-
na’s in te kleuren, zo het kleurenpalet 
te bepalen en dan de opdracht door te 
geven aan Jack. Maar het is anders ge-
lopen. De eerste plaat die ik kreeg, was 
die van een ondergesneeuwd Brussel. 
Pestkoppen! (lacht) Een witte pagina 
dus. Zoals je weet, werk ik volledig di-
gitaal. Al snel besloot ik om de zwarte 
arceringslijnen van François te selecte-
ren en die negatief te maken waardoor 
ze wit werden. Hetzelfde deed ik met 

de sneeuwvlokken. Dit gaf de tekening 
een nieuwe impuls mét respect voor 
de originele tekening. Jaco, Thomas 
en François waren in de wolken. Voor 
hen klopte het plaatje nu volledig. 
Uiteindelijk drongen ze aan dat ik het 
hele album inkleurde. Ze hadden me 
bij mijn pietje.” (lacht) 

Het kleurenpalet lijkt me zo 
weggelopen uit De Valstrik. Dit was 
het lievelingsalbum van de andere 
drie.
DURIEUX: “Ja, ook dat van mij! Het is 

een geweldig album. Qua kleur heb 
ik me gebaseerd op de oude Blake 
en Mortimers en in het bijzonder op 
De Valstrik. Die inkleuring, gecom-
bineerd met dat oude papier, had 
iets magisch. Bovendien kreeg ik van 
Schuiten volledig vrij spel. Die vrij-
heid hadden we alle vier nodig om 
te kunnen werken. Het eindresultaat 
is nu duidelijk meer dan de som van 
vier individuen geworden. Het album 
straalt iets magisch, fris en wat naïefs 
uit. Een beetje zoals het debuutalbum 
van Stevie Wonder.” 

U sprak daarnet over het papier 
van de oude Blake en Mortimer-
albums. Is het daarom dat er voor 
De Laatste Farao werd gekozen 
voor een prachtig, dik, haast 
nostalgisch papier? 
DURIEUX: “Ja! François en ik hebben 
lange gezocht naar het ideale papier. 
Uiteindelijk zijn we in Italië terecht-
gekomen voor dit juweeltje wat je 
nu in handen hebt. We zijn er enorm 
trots op. Volgens de uitgever is het 
rotpapier. (lacht) Omdat er maar op 
één kant tegelijk kan gedrukt worden, 

De Laatste Farao is 
een gezamenlijk waar 
Laurent Durieux zijn 
naam aan verbond als 
inkleurder. Toen we 
dat vernamen, maakte 
ons hart een enorme 
vreugdesprong. De naar 
Amerika uitgeweken 
Brusselaar is wereldwijde 
topklasse in de grafische 
wereld. Zijn alternatieve 
filmposters zijn echte 
hebbedingen geworden 
in de hele filmscene. 
Voor De Laatste Farao 
maakt hij een eenmalig, 
fel gesmaakt uitstap naar 
de negende kunst. Na de 
persconferentie op het 
Brusselse stadhuis konden 
we hem strikken voor een 
interview. 

© Raymond Lagae
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duurde het drie weken alvorens het 
volledige drukwerk klaar was. Een 
eeuwigheid in de huidige economi-
sche tijden. Als de eerste druk van om 
en bij de driehonderdduizend exem-
plaren in het Frans en Nederlands zou 
uitverkocht geraken, zal het hierdoor 
weer twee maanden duren alvorens 
de rekken weer aangevuld kunnen 
worden.”
 
Ik kan me voorstellen dat inkleuren 
op dit papier geen evidentie is. 
DURIEUX: “Dat klopt. Ik heb zelf ver-
schillende drukproeven gedaan op 
het papier. Het absorbeert en heeft 
door zijn eigen kleurtint, een heel 
apart eigenheid. Ik heb bepaalde 
kleuren echt zwaar moeten optrek-
ken in mijn inkleurprogramma. Niet 
evident.”
 
Het album verschijnt in twee 
versies. Een oblongversie (liggend 
formaat) en een klassieke uitgave. 
Welke versie geniet uw voorkeur?
DURIEUX: “Ze hebben beide hun ei-
genheid. In de reguliere uitgave heb 
je een overzicht op de totale plaat. 
Schuiten heeft op de meeste halve 
pagina’s een cliffhanger ingebouwd, 
maar op de volledige platen komt dit 
beter tot uiting. Het geeft je echt zin 
om verder te lezen. De oblongversie 
ziet er geweldig uit. De tekeningen zijn 
groter waar de details meer uitkomen. 

Slechts eenmaal hebben we een plaat 
moeten wijzigen. Op pagina 61 verrast 
Schuiten ons met een indrukwekken-
de pagina van de omgekeerde pirami-
de. Voor de liggende versie hebben we 
die plaat in tweeën geknipt en heeft 
François Mortimer erbij getekend.”

De Valstrik was het uitgangspunt 

voor de inkleuring. Was er een 
soort draaiboek voor de 
kleurenkeuze? 
DURIEUX: “Niet echt. Ik was volledig 
vrij, maar er was natuurlijk wel een ze-
ker formularium. Ik heb bijvoorbeeld 
lang gezeurd om Mortimer een typi-
sche groene overjas te geven. Ik wou 
niet dat hij een saaie bruine droeg. Dat 

was geen evidentie. Blijkbaar gebruikt 
niemand in de stripwereld het kleur 
groen. Meteen de reden waarom het 
groen nu zo prominent aanwezig is.” 
(lacht)

Blijkbaar 
gebruikt 
niemand in de 
stripwereld het 
kleur groen. 
Meteen de 
reden waarom 
het groen nu 
zo prominent 
aanwezig is.

Voor de oblongversie in hardcover paste François Schuiten één prent aan. De ontdekking van de om-
gekeerde piramide moest in meerdere prenten verdeeld worden. Voor een ervan tekende Schuiten 

er een extra Mortimer bij. Vergelijk met de afgebeelde plaat op pagina 13 van dit interview.  

© Raymond Lagae
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Je durft je wel te gooien, hé. Ik 
werd gewoon extatisch toen ik 
pagina 80 omsloeg. Met al dat rood 
is het precies een eerbetoon aan De 
Sleutelbewaarster van Thorgal 
geworden. 
DURIEUX: (lacht) “François was noch-
tans zwaar geschrokken toen ik hem 
die pagina toonde. Hij vond het ge-
waagd, straf en zou zelf die kleuren 
nooit gebruiken. Maar hij vond het 
uitstekend (Schuitens reactie op die 
pagina was er eentje van enorm res-
pect: “Laurent tekent en droomt in 
kleuren. Hij is buiten categorie”, red.). 
We zijn tijdens het project steeds meer 
naar elkaar toe gegroeid. Via ellenlan-
ge Skypegesprekken hebben we het 
album organisch opgebouwd. Nooit 
heeft François me gecoacht. Het was 
een volwaardige, gelijkwaardige sa-
menwerking.”
 
Kan je hier een voorbeeld van 
geven? 
DURIEUX: “Op pagina 12 komen de io-
niserende stralen voor de eerste keer 
vrij. François had die stralen recht 
getekend. Ik vond dat ze dreigender 
waren als ze zoals in The Abyss wat 
kronkelend waren. Een kleine bijdra-
ge van mijn kant. (lacht) Zo zijn er 
nog wat details. Op pagina 56 loopt 
Mortimer binnen in de kamer van ar-
chitect Poelaert. Boven diens teken-
tafel hangt er een lamp, maar omdat 

er geen elektriciteit is in Brussel kon 
die lamp niet branden. Zonder licht 
heb je een donker plaatje. Dus die 
lamp moest wel licht kunnen geven. 
Uiteindelijk heb ik voorgesteld om 
ze dicht te maken en er dwaallicht-
jes (lichtgevende insecten, red.) in te 
stoppen.”
 
Is dat niet ingrijpen in de tekening? 
DURIEUX: “Het schijnt. (lacht) Ik heb 
wel meer verboden dingen gedaan. 
Ik heb bepaalde tekeningen van 
Schuiten, met zijn toestemming, be-
werkt. Als de basilosaurus opduikt 
uit de ondergestroomde Grote Markt 
van Brussel zie je een witte lijn op zijn 
schubben. Die heb ik er aan toege-
voegd. Ik had ook moeite om de kepie 
van Blake op pagina 23 de juiste kleur 
mee te geven. Het bovenste randje is 
nu door de inkleuring wat hertekend. 
Ik heb hiervoor zelfs een soortgelij-
ke pet gekocht op eBay (zoals je kan 
lezen in het interview met Schuiten, 
vindt de tekenaar deze ingrijpen niet 
erg en zelfs verrijkend. Hij zocht na-
melijk een graficus, geen inkleurder, 
red.). En als Mortimer, Lisa en Luna 
praten in de ijskoude Brusselse bui-
tenlucht (pagina 48) heb ik er wat be-
vroren damplijntjes aan toegevoegd. 
En zo weet je meteen waarom we 
zoveel skypeten. (lacht) Wij voelden 
dat allebei niet aan als druk, maar als 
puur werkplezier.”

Welke inkleuringen van stripalbums 
vindt u zelf geslaagd?
DURIEUX: “Ik ben fan van de inkleu-
ringen van Mœbius, Yves Chaland en 
Isabelle Merlet (Keizerin Charlotte, 

De Maria van Plastiek, De Grote 
Odalisk,...). Inderdaad, verschillende 
stijlen, maar steeds prachtig gedaan.”
 
Op pagina 82 droomt Mortimer 

weer van de kamer van Horus. In 
die droomscène hebt u gekozen 
voor een eerder klassieke 
inkleuring.
DURIEUX: “Inderdaad. Het was een 
flashback naar Het Geheim van de 
Piramide en ik wou die scène ex-
tra benadrukken door een typische 
Jacobs-inkleuring te gebruiken. Bij 
de overgang tussen flashback en ac-
tualiteit zie je mooi het verschil. Zie 
je hoe het licht van het droomprentje 
binnenstraalt in de prentje eronder? 
In het derde prenthe zijn we weer he-
lemaal in de actualiteit. Dit is een van 
mijn lievelingsscènes.”

In het derde plaatje valt het extra 
op dat het album getekend is in 
zwart-wit en op zijn Schuitens. 
Zijn grafiek bulkt van de lijnen, 
schaduwen en rasters. Was dit niet 
moeilijk om in te kleuren? 
DURIEUX: “Ik heb heel vaak gebruik ge-
maakt van negatieve inkleuring. Zijn 
zwarte lijnen maakte ik via de com-
putrer wit waardoor ze nu meer diep-
te, licht en zuurstof aan de tekening 
geven. Een mooi voorbeeld is pagina 
84 waar de sneeuwlucht oorspronke-
lijk zwart was. Ook de straling die uit 
het justitiepaleis vrijkomt (pagina 13) 
is zo’n voorbeeld.”
 
Hoe begint u aan zo’n pagina? 
DURIEUX: “Eerst nadenken en je in-
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leven in het werk van de auteur. De 
vraag die ik François het meest stelde, 
was van waar het licht komt. Soms 
leidde dit tot geweldige gesprekken 
zoals bijvoorbeeld voor pagina 70 

waar Mortimer net kan ontsnappen 
aan de tentakels van een kraak. In alle 
logica valt het licht van de hemel op 
het water en is het op de bodem van 
de zee pikkedonker. Maar door van 

de zeerotsen kristallen te maken, kon 
ik het licht van onder doen komen. 
Hierdoor ligt de nadruk meer op de 
tentakel en de diepte van de prent. 
François ging er volledig in mee en 
paste de tekening aan door de octo-
pustentakel door te trekken achter 
de rots. Een ander voorbeeld was het 
plaatje van de kruidenier (pagina 20). 
De tekening wordt veel dramatischer 
als het licht achter zijn rug binnen-
valt. Zo merk je onmiddellijk dat de 
TL-verlichting van zijn winkel is uitge-
vallen. Het zonlicht is hier het belang-
rijkste en niet Mortimer, de kruidenier 
of de tekst. En zo werd de tekening 
verrijkt met een opvallende lichtinval. 
Op alle andere prenten van die pagina 
werd hetzelfde effect toegepast. Het 
was een helse pagina om af te werken. 
Deze alleen al heeft me meer dan een 
week werk gekost. 

Een week! Hoe lang hebt u dan 
ingekleurd?
DURIEUX: “Het hele album heeft me 
een goed jaar gekost. Economisch 
totaal onverantwoord, maar ik heb 
mezelf voorgefinancierd en hoop mijn 
kosten wat te recupereren met affi-
chewerk rond het album (de affiche 
met de octopus is er bijvoorbeeld een 
van, zie pagina 11 van dit interview, 
red.). Eén ding is zeker. Ik zal nooit 
meer een strip inkleuren. De overtui-
ging van François, van wie ik al jaren 
fan ben, de bewondering voor zijn en 
het werk van Jacobs, de volledige car-
te blanche en vooral het feit dat het 
een ongelofelijk toffe samenwerking 
was tussen ons vieren, stuwden me 
echter vooruit. Ik was eigenlijk niet 
opgelucht toen ik de laatste plaat inle-
verde. Het was echt leuk om te doen.”
 
U bent enorm populair bij 
filmliefhebbers met uw 
alternatieve filmposters 
(www.laurentdurieux.com). 
Hoe bent u daar ingerold?
DURIEUX: “Van onder andere The Iron 
Giant en Metropolis mocht ik mijn 
eigen filmposter maken. Mijn insteek 
en stijl beviel blijkbaar veel mensen 
en ik werd direct opgepikt door de 
intense filmgemeenschap. Na amper 
vijf posters was ik al vertrokken. Ik 
probeer sindsdien elke maand een 
poster te maken, maar door Blake en 

Eén ding is 
zeker. Ik zal 
nooit meer een 
strip inkleuren.

Twee van de eerste filmposters die Laurent 
Durieux maakte.
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Mortimer heb ik dat werk wat op een 
lager pitje moeten zetten.”
 
Je blijft dingen ontdekken in 
uw werk. Ik heb thuis al enkele 
jaren uw Pulp Fiction-poster 
hangen, en onlangs pas ontdekte 
ik dat je in de minuscuul kleine 
achteruitkijkspiegel van de motor 
je de weerspiegeling van Bruce 
Willis ziet, gehuld in het sm-
latexmasker van de Gimp. 
DURIEUX: (lacht) “Het zit hem bij 
mij vaak in de details. Op de gocart 
van The Shining zie je bijvoorbeeld 
een kleine verwijzing staan naar de 
beruchte kamer 237. Voor de Pulp 
Fiction-poster had ik geen rechten 
om de acteurs duidelijk herkenbaar in 
beeld te laten komen, maar mits wat 
zoekwerk zal je er alle hoofdrolspelers 
wel op terugvinden. Ook op de affiche 
van Jaws moest Roy Scheider on-
herkenbaar zijn. De (portret)rechten-
kwesties zijn in de filmwereld niet evi-
dent. Naast een economische reden is 
dat een van de hoofdredenen waarom 
mijn filmposters in zo’n beperkte op-
lage zijn gedrukt. Op is op. Soms kan 
ik een kleine uitzondering maken zo-
als toen ik voor de overzichtstentoon-
stelling in Turnhout uit 2015 — nog 
altijd de mooiste overzichtstentoon-
stelling van mijn werk die ik ooit heb 
mogen zien — een kleine serie van 
Jaws en The Birds heb gedrukt. Maar 

dan zonder de credits, want daar heb 
ik de rechten niet meer voor.”
 
Zijn die rechten nu echt zo’n 
struikelblok? 
DURIEUX: “Ja, maar met de jaren en 
een stijgende bekendheid gaat dit 
al wat vlotter. Het helpt als Steven 
Spielberg, Robert Downey Jr. enzo-
voort je werk kopen en je naam laten 
vallen. Maar soms heeft het weinig 
te maken met juridische struikel-
blokken. Ik ben een enorme fan van 
Stanley Kubricks The Shining. Ik kon 
zeker tien posters van die film maken, 
maar het project bleef maar aans-
lepen. Dan bleek toch wel dat mijn 
agent de goedkeuringsmail over het 
hoofd had gezien en dat mijn deadline 
verlopen was! En zo konden we weer 
alles herbeginnen! Uiteindelijk heb ik 
er nu toch twee versies van kunnen 
maken.”
 
Een van je grootste fans is Francis 
Ford Coppola.
DURIEUX: “Ja, dat klopt. Hij volgt me 
al sinds het prille begin. Ik heb de pos-
ters van The Godfather en Apocalyps 
Now mogen maken. Ook voor zijn 
eigen wijnen heb ik etiketten ontwor-
pen. Vier jaar geleden vroeg zijn ma-
nagement me of ik de cover van een 
Steelbook-editie van Apocalypse Now 
wou ontwerpen, maar ik had het zoda-
nig druk dat ik moest weigeren en zei 

dat ze wellicht een paar jaar zouden 
mogen wachten. Tot mijn verbazing 
kreeg ik als antwoord dat Coppola zou 
wachten. Hij wou dat niemand anders 
aan zijn meesterwerk raakte. Dat doet 
iets met een mens.”
 
Het blijft toch jammer dat uw 
posters niet gebundeld zijn in 
een boek. Enkele jaren geleden 
zei u me dat dit ook weer een 
rechtenkwestie was. 
DURIEUX: “Dan heb ik goed nieuws. 
Tegen het eind van het jaar geeft uit-
geverij Huginn en Munin een 230 pa-
gina’s dik, tweetalig Frans en Engels, 
overzichtsboek uit van al mijn film-
posters. Het wordt een combinatie 
van hoogwaardig papier met kalkpa-
pier waar bijvoorbeeld de concept-
schetsen en afgekeurde versies op 
zullen staan. Alles wordt voorzien van 
de nodige commentaar én het voor-
woord wordt geschreven door Francis 
Ford Coppola. De komende maanden 
werk ik nog de poster van zijn Cotton 
Club af.”
 
We weten weer naar wat we 
moeten uitkijken! Bedankt voor het 
interview. 

Tot mijn 
verbazing kreeg 
ik als antwoord 
dat Coppola 
zou wachten. 
Hij wou dat 
niemand 
anders aan zijn 
meesterwerk 
raakte. Dat 
doet iets met 
een mens.
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Het Autrique-huis (1893) is een herenwoning in Schaarbeek 
(Haachtse steenweg 266) en is een van de eerste gebouwen die Victor 
Horta in Brussel tekende. François Schuiten zette zich sinds 1996 in 
voor de aankoop en restauratie van het gebouw waar nu regelmatig 
expo’s over het werk van hem plaatsvinden. Tot 19 januari 2020 loopt 
er een expo over De Laatste Farao. © fotos: Raymond Lagae
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Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2019


