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INTERVIEW FRODO DE DECKER
DOOR MARIO STABEL

© Mario Stabel

“Ik ben op zich niet bezig met 
nadenken over wat de lezers 
aanstoot gevend kunnen 
vinden.”
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Bij de voorbereiding van dit 
interview kwam ik erachter 
dat Frodo helemaal geen 
artiestennaam is.
DE DECKER: (lacht) “Nee, nee, ik heet 
echt zo! Maar ik ga mijn ouders niks 
verwijten, hoor, ik vind dat best nog 
een fijne naam. Het voordeel is ook 
dat ik niet wanhopig op zoek moet 
gaan naar een goed bekkend pseudo
niem.”

Maar dat je broer Bilbo heet, dat is 
dan toch een fabeltje? 
DE DECKER: “Nee, hoor, dat klopt ook!” 
(lacht)

(Met grote ogen) En heb je toevallig 
ook nog zussen? 
DE DECKER: “Ik heb nog twee jongere 
broers, Arvid en Jonas. Ik denk dat ze 
het na mij wel gehad hadden met de 
Lord of the Rings-link bij ons thuis. 
Het was natuurlijk nog voor de echte 
hype met de films van Peter Jackson 
toegeslagen is...”

Heb je eigenlijk een grafische 
opleiding gevolgd? 
DE DECKER: “Ik ben op mijn achttien
de inderdaad gestart aan Sint-Lukas. 
Mijn neef, die dertien jaar ouder 
is, had daar de opleiding grafische 
vormgeving gevolgd, dus ik kende de 
school al een beetje via zijn verhalen. 
Ik wist al snel dat ik iets met tekenen 

wou doen en dan lag de keuze op zich 
wel voor de hand, maar achteraf be
keken beschikte ik nog niet over vol
doende zelfdiscipline om dat tot een 
goed einde te brengen. Na een jaar 
ben ik daar dan ook mee gestopt. Ik 
was zo weinig naar de les geweest dat 
mijn slaagkansen ook niet erg groot 
waren. Je komt net van het middel
baar waar alles heel strikt is en dan 
ineens die vrijheid, tja...
Nu ik mezelf wat beter ken, kan ik al
leen maar constateren dat grafische 
vormgeving eigenlijk niets voor mij is. 
Er waren wel een aantal vakken die ik 
interessant vond: kunstgeschiedenis 
bijvoorbeeld volgde ik en het model
tekenen lukte ook wel goed. Maar ik 
wilde vooral tekenen, dat letteren of 
lay-outen lag me minder.”

Je had toen nog geen aparte 
richting beeldverhaal, zoals nu het 
geval is? 
DE DECKER: “Ik denk dat ze toen al stil
aan in die richting aan het evolueren 
waren, maar dat was jammer genoeg 
na mijn tijd.”

En daarna ben je de jazzstudio 
ingedoken? 
DE DECKER: “Ik heb eerst nog wat ge
werkt en dan ben ik inderdaad jazz
gitaar gaan studeren. Ik kon daar 
al snel les in gaan geven en links 
en rechts wat geld mee verdienen. 

Ondertussen begon ik ook wel wat 
strips te tekenen, maar het was aan
vankelijk nogal moeilijk om daar ook 
mijn weg in te vinden.”
Ben je nog steeds actief als 
gitaarleraar? 
DE DECKER: “Nee, een paar jaar gele
den ben ik daarmee gestopt.”

Je eerste officiële strip was een 
bijdrage aan De Start van een 
Loopbaan. Wat was dat precies? 
DE DECKER: “Dat was een bundeling over 
en van startende tekenaars. Het was een 
project net na mijn doortocht in Sint
Lukas. En ik denk dat het mijn tweede 
strippoging ooit was. (grinnikt) Nu kijk ik 
daar wat met gemengde gevoelens op 
terug... Er zitten wel wat mensen tussen 
die nu nog steeds aan het tekenen zijn: 
Floris De Smedt bijvoorbeeld... die te
kent nu Kapitein Ansjovis. Bart Proost 
ook, Pieter Van Eenooge...”

Jij kwam voor het eerst op onze 
radar met Otto. Mag ik zeggen 
dat dit een redelijk atypische 
stripfiguur is? 
DE DECKER: “Otto was een figuurtje 
dat al een tijdje in mijn schuif lag. Ik 
was toen aan een andere strip bezig 
die ik schetste, inktte en dan met wa
terverf inkleurde, maar ik had te wei
nig métier, dus dat duurde altijd ont
zettend lang. Toen dacht ik bij mezelf: 
‘Als ik nu eens een stripje maak dat 

ik zo simpel mogelijk houd!’ Ik koos 
dan ook voor vaste kadertjes, geen 
inkleuring, een vast camerastandpunt 
en heb enkele pagina’s volgens dat 

Stripmakers die een 
dwaze grijns op je gezicht 
kunnen laten verschijnen, 
dik zijn ze niet gezaaid... 
Maar Frodo De Decker is er 
zo eentje!  Zowel met Otto 
als De Ridder wist hij de 
ingedommelde Vlaamse 
humoristische strip 
wakker te schudden en 
hees hij zich naast blijvers 
als Pieter de Poortere 
en Kim Duchateau. We 
krijgen hem te pakken 
tijdens zijn signeertoer, 
halte Stripwinkel Tistjen 
Dop .

De RiDDeR deel 1 verscheen in 2017 bij 
Syndikaat. Deel 2 volgde bij Oogachtend 
in 2019.
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stramien gemaakt. Die zijn dan in een 
map verzeild geraakt, samen met wat 
ander werk in verschillende stijlen. 
Na de jazzstudio heb ik dat dan terug 
vastgepakt en die Otto stak er na al die 
tijd nog altijd bovenuit.”

Wat ik de kracht van Otto vond, is 
dat je werkte met losse gags van 
een pagina die allemaal samen toch 
een volledig verhaal vormden. Hoe 
begin je aan zoiets? 
DE DECKER: “Eigenlijk vond ik dat niet 
zo moeilijk. Voor Otto 1 maakte ik ge
woon wat losse grappen per pagina. 
Door die dan aan elkaar te verbinden 
is het echt iets aparts geworden. Het 

is gewoon een kwestie van steeds de 
juiste associatie te maken. Dat eerste 
album begint bijvoorbeeld met een 
onderwaterscène en dan ben ik daar 
op verder beginnen borduren: ‘Wat 
zou ik nog rond de zee kunnen ver
zinnen?’ Bij dat eerste album wist ik 
zeker niet waar ik naartoe wou. Dat 
is echt gag per gag ontstaan en tegen 
het einde heb ik een manier gezocht 
om dat af te ronden. Bij de volgende 
twee delen ben ik al wel wat meer 
vooruit gaan denken.
Otto is een strip die voor gemengde 
reacties zorgt: ofwel loop je er in een 
grote boog omheen, ofwel vind je het 
fantastisch. Er is blijkbaar geen mid

denweg. Met De Ridder bereik ik toch 
een breder publiek.”

Welk publiek had je voor ogen met 
Otto? 
DE DECKER: “Ik had geen publiek voor 
ogen... (lacht) Ik heb toen gemaakt 
wat ik zelf zou willen lezen. Het fi
guurtje bepaalde uiteindelijk wel dat 
er bijvoorbeeld geen bloed of seks in 
zou komen. Dat past er gewoon niet 
bij. Vandaar dat Otto automatisch 
kindvriendelijk is geworden. De refe
renties naar de popcultuur zullen de 
jongere lezers natuurlijk niet altijd 
door hebben. Ik heb regelmatig te
kenkampen gegeven en ik merkte dat 

Otto ook aansloeg bij jonge kinderen. 
Ze snapten zeker niet alles, maar ze 
vonden het wel fijn om daar eens door 
te bladeren. En zowel kinderen als vol

wassenen willen hem na een tijd nog 
eens vastpakken en opnieuw lezen. 
Doordat er niet echt een clou in zit, is 
dat geen probleem.”

In 2012, 2013 en 2014 gaf Syndikaat drie albums uit van het het tekstloze OttO. Hiernaast staat een fragment uit deel 3, De UitveRkORene.
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Otto werd ook nog ‘vertaald’ naar 
het Frans en Chinees. Was dat een 
succes? 
DE DECKER: “De Franse vertaling heb 
ik zelf via uitgeverij Paquet geregeld, 
de Chinese is dan via het Vlaams 
Fonds voor de Letteren gegaan. Ik 
geloof dat er vijfduizend exemplaren 
van gedrukt zijn. De uitgave zag er wel 
totaal anders uit: het album werd op 
tijdschriftpapier gedrukt zodat het 
goedkoper aan de man gebracht kan 
worden. Ik geloof dat een album daar 
omgerekend 1,99 euro kostte. Zoiets 
hangt echt van land tot land af blijk
baar: in Frankrijk is een strip haast  
een kunstvoorwerp, terwijl het op an
dere plaatsen een echt wegwerppro
duct is.”

Is Otto nu definitief gestopt na het 
derde deel? 
DE DECKER: “Ik zou er best nog ver
halen voor kunnen maken, want het 
is een formule die op zich wel mar
cheert. Maar ik had mijn ding er eigen
lijk wel mee gedaan. Links en rechts 
kwam er ook wat kritiek na het derde 
album en ik kon dat wel begrijpen: ik 
botste echt op de beperkingen van 
een tekstloze strip. En onbewust wou 
ik toch ook andere dingen gaan doen 
en meer verhalend gaan werken. Ik 
heb nu De Ridder en mijn illustratie
werk, dus ik heb er momenteel ook 
echt geen tijd voor. Als ik nog eens iets 

anders ga doen, zal ik ook eerder iets 
nieuws lanceren en niet teruggrijpen 
naar iets wat ik al gedaan heb.
Daar komt nog bij dat De Ridder 
voorgepubliceerd wordt in Eppo en 
Veronica Magazine. Dat is een eco
nomisch haalbaar model... Strips te
kenen zonder een voorpublicatie ligt 
toch een stuk moeilijker.”

Hoe kwam je eigenlijk bij De Ridder 
uit? Wou je een pastiche maken op 
het sword and sorcery-genre? 
DE DECKER: “Net zoals bij Otto zat 
ik gewoon wat figuurtjes te doede
len en plots kan het dan gebeuren 
dat je in een van je tekeningen een 
soort van X-factor ziet waar je wel iets 
mee kunt doen. Ik wou al langer een 
gagstrip maken en ik had al snel en
kele verhaaltjes klaar voor De Ridder. 
Op zo’ moment realiseer je je dat dat 
misschien wel een goudadertje zou 

kunnen zijn waar je nog even uit kan 
putten.”

Wanneer vind je een gag goed 
genoeg voor publicatie?
DE DECKER: (blaast) “Ja ja, da’s een 
beetje een buikgevoel. Het is altijd wel 
een goed teken als ik bij het schetsen 
zo in mezelf wat zit te gniffelen...”

Heb je iemand die als klankbord 
kan fungeren? 
DE DECKER: “Ik laat het soms wel eens 
aan mijn vrouw lezen, maar eigenlijk 
doe ik toch vooral mijn eigen goes
ting!” (lacht)

Kunnen vrouwen lachen met De 
Ridder? 
DE DECKER: “Ik denk het wel!”

Je beperkt je natuurlijk niet tot 
die middeleeuwse setting en je 
stopt je stripjes vol met allerhande 
anachronismen? Wat kan er? Wat 
kan er niet?  
DE DECKER: “Het is min of meer begon
nen als een puur ridderstripje, maar je 
merkt wel snel dat dat thema — met 
zwaarden en schilden en zo — heel rap 
uitgeput is. Het is dan ook bijna een 
noodzaak om dat wat te verbreden zo
dat je zoveel mogelijk richtingen uit kan. 
Sprookjes, anachronismen, de popcul
tuur... zijn dus geleidelijk in de gags bin
nengeslopen. In tegenstelling tot Otto 

heb ik mezelf bij De Ridder geen restric
ties opgelegd, ik laat me daar volledig 
vrij. Alles mag en alles kan!”
LOTR-moppen? 
DE DECKER: “Die zitten erin!” (lacht)

Voel je je dan verplicht om boeken 
en strips te lezen en series te volgen 
om wat inspiratie op te doen? 
DE DECKER: “Ik lees boeken en strips 
en ik kijk series, maar zeker niet in 

Strips tekenen 
zonder een 
voorpublicatie 
ligt toch een 
stuk moeilijker.
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functie van De Ridder. Ik vind mezelf 
ook geen geek. Ik ken natuurlijk clas
sics als Star Wars en Star Trek, maar 
ik hoef niet per se alle Marvel-films 
te zien. Zelfs Game of Thrones heb ik 

niet gevolgd, maar dat vind ik op zich 
wel spijtig: daar had zeker wel wat ma
teriaal ingezeten. Aan de andere kant 
is dat ook wel een voordeel. Als ik iets 
opdiep uit de populaire cultuur, hou 

ik vrienden van mij in het achterhoofd 
en stel ik mij de vraag: ‘Zouden zij de 
joke snappen?’ Als je het heel breed 
houdt, kan iedereen er iets mee. Het 
mag niet te niche worden. Een Donald 
Duck bijvoorbeeld, een Pol, Pel en 
Pingo... dat kent iedereen...”

Wat zijn voor jou de grenzen van 
de humor? Waar zou je zelf geen 
grappen over maken?
DE DECKER: (denkt na) “Ik maak sowie
so geen politieke humor: het past niet 
in de strip en het heeft ook het nadeel 
dat het nogal snel gedateerd is. En 
met hypes moet je ook altijd uitkij
ken. Ik wilde onlangs een grap maken 
rond Pokémon Go, maar dat heb ik 
uiteindelijk niet gedaan. Je hebt van 
die mode verschijnselen die niet lang 
genoeg meegaan om er iets rond te 
doen: Wie kent bijvoorbeeld binnen 
enkele jaren de fidget spinner nog?”

Maar ik doelde eerder op heikele 
thema’s als #metoo, religie... 
DE DECKER: “#metoo zou nog kunnen, 
maar daar maak ik me ook de beden
king of heel die beweging tijdloos 
genoeg is om er grappen rond te ma
ken. Ik ben op zich niet bezig met na
denken over wat de lezers aanstoot-
gevend kunnen vinden.”

Heb je al reacties gehad naar 
aanleiding van een van je gags?

DE DECKER: “Ik heb een keer een mail
tje gehad — ik vermoed ergens vanuit 
de Nederlandse Bible belt — van ie
mand die zich stoorde aan een grap 
over Jezus die zijn kruis liet nasturen 
via DHL zodat hij het niet zelf moest 
dragen. Die man kon daar echt niet 
om lachen. Hij suggereerde zelfs dat ik 
beter wat grappen over de islam zou 
maken. Ik vond dat zo grappig, absurd 
zelfs. Ik ken niks van de islam.” (lacht)

Religie is misschien wel een 
dankbaar onderwerp voor het 
personage. Tijdens een kruistocht 
zou hij tegen heel wat heilige 
huisjes kunnen schoppen! 
DE DECKER: “Ja, ja... Ik trek me daar 
allemaal niet te veel van aan. Je kan 
een goede, scherpe grap maken, maar 
het is niet de bedoeling dat je met een 
strip blijft poken op hetzelfde plekje in 
de hoop dat je daar een reactie mee 
uitlokt. Voor mij werkt dat zo niet in 
elk geval!”

Door te werken met korte gags en 
tekstgrappen werk je misschien wel 
meer voor een nichepubliek. 
DE DECKER: “Niche... wat is niche? 
Strips zijn op zich al een niche. (lacht) 
Ik had aanvankelijk ook een volledig 
verkeerd beeld van wat een populaire 
strip nu eigenlijk was. Ja, een Suske 
en Wiske en zo... Met Otto dacht 
ik dat ik een mainstreamstrip had 

Als je het heel 
breed houdt, 
kan iedereen 
er iets mee. 
Het mag 
niet te niche 
worden. Een 
Donald Duck 
bijvoorbeeld, 
een Pol, Pel 
en Pingo... dat 
kent iedereen...
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 gemaakt, maar ik had aanvankelijk 
niet door hoe mensen geneigd zijn om 
in hokjes te denken. Ik heb altijd ge
kocht wat ik zelf graag las, zonder er
bij stil te staan wat populair is en wat 
er goed verkoopt. En vanuit die optiek 
maak ik ook zelf strips.”

Je publiceerde in het weekblad 
P-magazine, maar dat is in 2017 
gestopt door een dalende oplage. 
Welk impact had dat op De Ridder? 
DE DECKER: “Gelukkig voor mij over
lapte het opdoeken van P-magazine 
grotendeels met de interesse van 
Eppo en Veronica Magazine voor de 
strip. Persoonlijk heeft dat dus voor 
mij niet zoveel gevolgen gehad.”

In Vlaanderen heb je nu wel geen 
voorpublicatie meer. Het zou ook 
een opstap kunnen geweest zijn 
naar een grotere albumverkoop. 
DE DECKER: “Dat mis ik inderdaad wel. 
Veronica Magazine is in Nederland 
een redelijk populair tijdschrift met 
nog steeds een aanzienlijke oplage. Ik 
heb daar dus een groot bereik via de 
gedrukte media. Het verschil is dat de 
stripmarkt in Nederland dan weer niet 
zoveel voorstelt in vergelijking met 
die in België. In Vlaanderen sta ik niet 
meer in een tijdschrift, maar ik pro
beer dat dan wel te counteren door 
een aantal gags al via sociale media te 
verspreiden.”

De gags die in albumvorm 
verschijnen, zijn die altijd al ergens 
voorgepubliceerd? 
DE DECKER: “Die komen inderdaad 
allemaal uit Eppo en Veronica 
Magazine. Ik maak ook geen verschil
lende gags voor die tijdschriften. Zo 
kan er ongeveer om de twee jaar een 
album verschijnen. Voor dit tweede 
album ben ik wel iets selectiever ge
weest en ik heb er nu een tiental gags 
uitgezwierd die ik persoonlijk wat 
minder vond. In dit deel stond trou
wens ook een iets langer verhaal dat 
voorgepubliceerd is in StripGlossy. Ik 
vond het een beetje raar dat geen en
kele recensent daar iets over zei.”

Oei, ik kan alleen maar voor mezelf 
spreken, maar ik vond dat een 
beetje een natuurlijke evolutie, net 
zoals Mark Retera dat bijvoorbeeld 
af en toe bij zijn DirkJan doet. Ik 
heb daar in elk geval niet bewust 
bij stilgestaan. 
DE DECKER: “We zullen je maar gelo
ven!” (lacht)

Voor het tweede deel van De 
Ridder maakte je de overstap van 
Syndikaat naar Oogachtend. Wat 
was daar de reden van? 
DE DECKER: “Er is geen ruzie of breuk 
geweest of zo. Ik vergelijk het voor 
mezelf graag met een wielrenner die 
in een ploeg zit en die op een bepaald 

moment het gevoel krijgt dat een over
stap naar een ander team beter kan 
zijn voor zijn carrière. Meer is het eigen
lijk niet. Of het ook effectief zo zal uit
draaien, is natuurlijk koffiedikkijken.”

Je maakt de laatste tijd ook heel 
wat illustraties. Is er een verschil in 
aanpak als je dat vergelijkt met je 
stripwerk? 
DE DECKER: “Bij een gagstrip vertrek 

Ik heb altijd 
gekocht wat ik 
zelf graag las, 
zonder erbij 
stil te staan 
wat populair 
is en wat er 
goed verkoopt. 
En vanuit die 
optiek maak ik 
ook zelf strips.
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je echt van het witte blad, terwijl 
je bij  illustraties al wel een context 
meekrijgt via het artikel. Die ga je dan 
met je tekening wat ondersteunen. Ik 
probeer daar dan altijd een grappige 
draai aan te geven. Dat vergt ook wel 
wat creativiteit, maar je vertrekt niet 
vanaf nul. Een voordeel is ook dat het 
niet keigrappig moet zijn, terwijl dit bij 
een gag natuurlijk wel de bedoeling 
is.”

Je illustreert ook kinderboeken. 
Heb je daar dan eerder een 
dienende rol? 
DE DECKER: “Dat hangt ervan af. Zo 
heb ik onlangs in de Willewetereeks 
van uitgeverij Clavis een prentenboek 
over garages gemaakt op tekst van 
Pierre Winters. Daar vertrek ik ook 
wel vanuit de tekst, maar de tekening 
wordt eigenlijk zo doorslaggevend dat 
de tekst eerder tweede viool gaat spe
len. Dat is dus meer een wisselwerking 
geweest.”

Je lijkt me iemand die nogal 
redelijk klassiek te werk gaat. 
DE DECKER: “Dat klopt wel: alles is 
nog handwerk, behalve de inkleuring, 
die gebeurt met de computer. Bij De 
Ridder doe ik dat ook allemaal zelf. 
Bij het de Kiekeboes-verhaal is dat uit 
tijdsgebrek niet gelukt.”

Ah ja, die de Kiekeboes-hommage! 

Voelde je je vereerd toen ze je voor 
dat project vroegen? 
DE DECKER: “Toch wel, ja! Omdat ik 
ook wel besef dat ik niet de bekendste 
stripmaker ben... De andere tekenaars 
(Kim Duchateau, Nix en Gerben 
Valkema, red.) hadden al eerder ge
lijkaardige zaken gemaakt, dus ze 
wisten wat ze van hen konden ver
wachten. Ik was toch wat de vreem
de eend in de bijt. Ik heb in elk geval 
mijn best gedaan: van scenario tot en 
met de tekeningen. Het is voor mij na
tuurlijk moeilijk om dat project 100% 
objectief te bekijken, maar ik vond het 
eigenlijk wel een geslaagd album, al 
was het zeker niet simpel om op tien 
pagina’s je eigen ding te doen.”

De GaRaGe (2017) is een titel uit de collectie 
WilleWete van uitgeverij Clavis. Deze reeks 
informatieve prentenboeken bieden een 
antwoord op vragen van jonge kinderen 
over bepaalde thema’s. Frodo De Decker 
illustreerde voor De GaRaGe teksten van Pierre 
Winters.
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Zie je dit ook als een opstapje 
naar meer regulier stripwerk met 
langere verhalen? 
DE DECKER: “Ik denk dat ik dat op 
zich wel zou kunnen, maar het is mo

menteel niet zo gemakkelijk om iets 
te pitchen, tenzij je het ophangt aan 
een tv-serie of ergens een spin-off van 
maakt. Voorlopig ga ik me er dus niet 
aan wagen.

Ik werk pakweg anderhalve dag per 
week aan De Ridder en de rest van de 
week gaat dan op aan het illustratie
werk. Zonder De Ridder zou ik waar
schijnlijk fulltime illustrator zijn. Ik 
moet nu al regelmatig aanbiedingen 
weigeren, terwijl je je in de stripwereld 
toch elke keer weer zelf op de kaart 
moet gaan zetten.”

Je staat ook bekend als een groot 
jazzliefhebber. En er zijn recent 
wel wat stripbiografieën over 
jazzgrootheden verschenen. Zou je 
zo’n project zien zitten? 

DE DECKER: “Ik heb al wel met het idee 
gespeeld om iets te doen met muziek 
in een strip, maar dan zou ik toch weer 
eerder de humoristische kant opgaan 
met gags of paginalange grappen. 
Onlangs had ik een idee in die richting, 
maar dat moet bij mij altijd wel even 
rijpen. Een realistische biografie zie ik 
mezelf voor het eerst nog niet maken.”

Zou je dat tekentechnisch 
aankunnen?  
DE DECKER: “De eerste pagina’s zou
den waarschijnlijk niet echt top zijn, 
maar dat zou dan geleidelijk aan wel 
beteren. Maar het moet ook wat in je 
aard liggen: bij mij zou het misschien 
allemaal wat geforceerd overkomen. 
Een semi-realistische tussenstijl zou 
me eventueel nog wel liggen, denk 
ik. Het is trouwens altijd moeilijk om 
muziek te vertalen naar strips. Je 
kunt iets vertellen over de mensen 
erachter, maar het gevoel dat muziek 
oproept, is lastig om over te brengen.”

In de jaren 1980 had je die strip 
van Gerrit De Jager over de 
muziekproducer Toon Ladder. 
DE DECKER: “Nee, die ken ik niet. Wel een 
echte Hollandse naam: Toon Ladder. 
Dat vinden ze altijd keigrappig, zoiets... 
Zijn Doorzon ken ik natuurlijk wel.”

Zijn er zo tekenaars waar je zelf 
naar opkijkt? 

DE DECKER: “Oei?! Dat is zo’n vraag die 
je zou moeten kunnen voorbereiden. Ik 
ben natuurlijk opgegroeid met de klas
sieke Vlaamse reeksen, maar ik neigde 
nogal snel naar de Franco-Belgische 
school, met Franquin, Morris, Uderzo 
en Hergé als belangrijkste exponen
ten. Daar kijk ik toch nog altijd naar op.
En Goscinny blijft natuurlijk de top-
scenarist van heel wat komische reek
sen. Als je zowel de beste verhalen van 
Lucky Luke als van Asterix kunt verzin
nen, dan heb je echt wel een toppres
tatie neergezet. Een eurekamoment 
had ik ook toen ik voor de eerste keer 
Donjon las van Joann Sfar en Lewis 
Trondheim. Sommige mensen zullen 
zeggen dat dat lelijke tekeningen zijn, 
maar ik vind dat echt fantastisch. Met 
zo’n knullige tekeningen een hele we
reld oproepen... dat heeft echt ook wel 
een invloed op mij gehad.”

Onze lezers zijn natuurlijk 
vooral geïnteresseerd in je 
toekomstplannen op stripgebied. 
Mag ik ervan uitgaan dat je je ook 
de volgende jaren vooral op De 
Ridder zult concentreren? 
DE DECKER: “Ja, ik heb links of rechts 
nog wel wat ideeën die aan het slui
meren zijn, maar in de nabije toe
komst zal je het inderdaad met De 
Ridder moeten doen!”

En dat vinden we helemaal niet erg...

Voor het hommagealbum van het De 
kiekebOes-album HOOR Je Het OOk eens van een 
anDeR (2018) was Frodo De Decker een van 
de vier uitverkoren tekenaars om een eigen 
intrepretatie als kortverhaal uit te werken.
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