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INTERVIEW HEC LEEMANS 
DOOR WOUTER PORTEMAN

“Ik heb een specifiek publiek van honderd
duizenden lezers en dat zijn voornamelijk 
 kinderen. Maar ik zorg er wel voor dat ze lezen.”
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U bent volop bezig het honderdste 
F.C. De Kampioenen-album te 
tekenen. Dat is een ronduit 
indrukwekkend jubileum. Op welk 
moment heb je het gevoel gehad 
dat de stripreeks de tv-reeks naar 
de achtergrond heeft geduwd? 
LEEMANS: “Ik weet niet of dit is ge-
beurd. Maar het is wel zo dat de 
strip reeks een eigen bestaan is gaan 
leiden. Dat is duidelijk. In 2010 is de 
tv-reeks gestopt. Op dat moment 
vroegen veel mensen me of de strip-
reeks ook zou stoppen. Er waren ook 
links en rechts twijfels of de strip nog 
wel zou verkopen. De maanden en 
jaren nadien werd het duidelijk dat 
de stripverhalen ook los ervan hun 
bestaansrecht hebben verworven. 
Het ene bestaat nu echt naast het an-

dere. En dat was eigenlijk al mijn be-
doeling van in het begin. In de strips 
beleven de Kampioenen avonturen 
die nooit op televisie zouden kunnen 
getoond worden omdat ze te ingewik-
keld of te duur waren. Ik zie de VRT 
de Kampioenen nog niet direct naar 
een verlaten eiland in de Atlantische 
Oceaan sturen. Supermarkske of de 
Xaverianen kan je met de huidige bud-
getten ook niet vertalen naar het tele-
visiescherm.” 

Heeft de VRT ooit een probleem 
gehad met die exotische, 
interplanetaire scenario’s? 
LEEMANS: “Nee. Niemand heeft mij er 
ooit op aangesproken. Ik heb altijd de 
volledige vrijheid gehad mijn eigen in-
breng uit te voeren, mits ik het kader 
en de karakters van de Kampioenen 
respecteerde. Pol is Pol, Doortje is 
Doortje, dat moet zo blijven. Maar 
mocht men mij gezegd hebben dat 
ik de scenario’s moest voorleggen ter 
beoordeling of bijsturing, dan had ik 
de stripreeks nooit opgestart.” 

Het is dus nooit de bedoeling 
geweest dat de tv-afleveringen 
verstript gingen worden? 
LEEMANS: “Nee. Dat zou niet leuk zijn 
voor de lezers en voor mij al helemaal 
niet. Ik wou echt originele scenario’s 
schrijven met, over en rond die perso-
nages.” 

Moest je het ritme van de reeks 
volgen? Toen Jacques Vermeires 
populaire personage van garagist 
DDT werd vervangen door de 
betweterige kok BTW, pasten de 
strips zich meteen aan.
LEEMANS: “Ik vond dat BTW in de strip 
beter werkte dan in het feuilleton. Bij 
mij was hij minder karikaturaal dan op 
TV. Ook Jakob Beks die BTW speelde, 
vond het personage er te eendimen-
sionaal. Dat was geen goede periode 
van de tv-reeks. Een Fernand is dan 
weer een voltreffer. Dit is een van de 
beste personages van de Kampioenen. 

Het wordt een drukke 
herfst voor Hec Leemans. 
Al twintig jaar domineren 
zijn strips de Vlaamse 
verkoopcijfers. Maar in het 
najaar mag de Gentenaar 
nog twee mijlpalen op zijn 
palmares bij schrijven. 
Dan verschijnt het 
honderdste album van 
F.C. De Kampioenen en het 
vijfentwintigste album 
van de spin-off Vertongen 
en Co! Een ongeziene 
prestatie in het huidige 
striplandschap. Om de 
mediastorm wat voor te 
blijven, klopten wij nu al 
aan voor een interview. 
Wat later zaten we in een 
knusse sofa, omringd 
door een indrukwekkende 
stripbibliotheek. Mijn 
gedacht!  

Mocht men 
mij gezegd 
hebben dat ik 
de scenario’s 
moest 
voorleggen ter 
beoordeling 
of bijsturing, 
dan had ik de 
stripreeks nooit 
opgestart.

Na het verdwijnen van DDT in de tv-reeks 
moest het personage ook in de stripreeks 
vervangen worden door BTW. Op de cover 
van F.C. De Kampioenen 6: De Dubbele Dino’s werd 
dit al aangekondigd.
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Ook in mijn strip. Maar om terug te 
keren op je vraag... Ik vond dat ik de 
evoluties van de reeks moest volgen. 
Toen Paulientje geboren werd, moest 
ik haar ook introduceren in de reeks. 
De vier à vijf sleutelmomenten zoals 
de films of het huwelijk van Bieke en 
Markske, heb ik steeds verwerkt in de 
strips. Ik vertel op dat moment wel 
een ander, parallel verhaal met dezelf-
de uitkomst. Dus ook in de albums zijn 
Bieke en Mark getrouwd geraakt.”   

Heb je geen zin om de oude tv-
personages zoals DDT weer op te 
voeren?  

LEEMANS: “Dat ligt niet zo gemakkelijk. 
Het heeft veel te maken met  auteurs- 
en afbeeldingsrechten. Misschien 
wordt dit in de toekomst wel weer 
makkelijker. Ik zou het wel fijn vinden 
om hem weer eens te laten opduiken.”
 
Hoe planmatig ga je te werk? Hou je 
bij wat er werkt? 
LEEMANS: “Jazeker. De hele reeks ver-
koopt opvallend stabiel bij het uitko-
men van een nieuw album. Maar het 
valt wel op dat de verhalen met de 
Kampioentjes en Supermarkske het 
vlugst en vaakst worden herdrukt. 
Natuurlijk laat ik hem geregeld als 

superheld terugkomen, maar daar zit 
geen systematiek achter. Het belang-
rijkste is dat ik een goed verhaal heb. 
Om te beginnen moet ik al een  goede 
allergie vinden waardoor Mark trans-
formeert.” 

Heb je ooit problemen gehad met 
de ijdelheid van de personages? 
In de eerste albums zag Pol er 
bijvoorbeeld heel anders uit dan nu 
waar hij één grote neus is. 
LEEMANS: “De acteurs hebben de te-
keningen nooit in vraag gesteld. Ze 
gaven me integendeel een hoop tips 
om ze nog juister te krijgen. Ann Tuts 
zei me bijvoorbeeld dat Doortje altijd 
rode lippen heeft en dan let je daar op. 
Sommige personages zoals Markske, 
Carmen, Doortje en Boma had ik heel 
snel in de vingers. Bij anderen, zoals 
Bieke, is er dan meer tijd overheen 
gegaan. In het begin was ze me te kari-
katuraal. Maar sowieso geven alle per-
sonages zichzelf vorm door ze vaker te 
tekenen. Dat gaat puur organisch. Nu 
zijn ze al een tien- à vijftiental jaren 
identiek. Ik wou ook nooit realistische 
versies maken van die personages. 
Met alle respect, maar de acteurs wor-
den jaar na jaar wat ouder. Mijn figu-
ren moesten tijdloze stripfiguren zijn 
die erop lijken.” 

Ben je eigenlijk eigenaar van die 
personages?

LEEMANS: “Dat is een zeer goede en 
moeilijke vraag. De VRT is eigenaar 
van de personages en de bijhorende 
rechten. Maar ik veronderstel doordat 
ik die personages de voorbije twintig 
jaar visueel vorm heb gegeven, ik van 
dat deel wel de auteursrechten heb. 
Daar ga ik toch van uit!”

De portretrechten waren dus niet 
de reden dat je in Vertongen en Co 
voornamelijk werkt met je eigen 
personages? 
LEEMANS: “Nee. Inspecteur Porei, de 
hond Balthazar en eigenlijk ook Oma 
Boma komen inderdaad niet uit het 
tv-universum van de Kampioenen. Ze 
zijn gaandeweg in de strip ingevoerd 
en waren, samen met Mark en zijn 
dochter, klaar om een eigen reeks te 
hebben.” 

Had je eigenlijk een tekort aan 
personages waardoor je ze hebt 
gecreëerd? In de strip heb je nu een 
professor, een politieagent, een 
superheld,... 
LEEMANS: “Eigenlijk wel. Ik heb wel 
nooit geraakt aan de groep van de  
Kampioenen. Die kern blijft ongewij-
zigd. Onlangs heb ik er nog eentje bij-
gevoegd en dat is Maurice’ handpop 
Ciske.” 

Dat is een heel tof personage. 
Het album Maurice de Zwijger is 

De vier à 
vijf sleutel
momenten 
zoals de films 
of het huwelijk 
van Bieke en 
Markske, heb ik 
steeds verwerkt 
in de strips. Ik 
vertel op dat 
moment wel 
een ander, 
parallel verhaal 
met dezelfde 
uitkomst. 

In F.C. De Kampioenen 19: supermarKsKe kwam Markske als Hulkfiguur voor het eerst voor. In F.C. De 
Kampioenen 42: De lastige Kampioentjes beleefden de Kampioenen als kinderen hun eerste avonturen. 
Beide ideeën sloegen aan en komen af en toe terug.
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hierdoor een van je beste albums 
geworden. 
LEEMANS: “Dank je. Ik vond het leuk 
om de brave Maurice een alter ego 
te geven. Ciske gaat nu al vijf albums 
mee en ik ben er wat mee aan het wor-
stelen. Ik twijfel echt welke kant ik er-
mee op zal gaan. Misschien verdwijnt 
hij wel voor een tijdje. Misschien ook 
niet, want het personage is wel po-
pulair. Tuur Deweerdt, die Maurice 
speelt in de reeks, zei me onlangs nog 
dat kinderen hem vroegen of hij Ciske 
niet had meegebracht. Voor hen is 
de handpop al een deel van het uni-

versum van de Kampioenen wat na-
tuurlijk superleuk is. Ik speel met een 
 ideetje maar dat moet nog wat rijpen.” 

In F.C. De Kampioenen heb je ook 
wat schurken ingevoerd. Miste je 
die dan?
LEEMANS: “In Vertongen en Co zijn er 
echt slechteriken nodig. Die strips zijn 
bedoeld voor een iets jonger publiek 
en zijn zwart-witter. Kampioenen-
verhaaltjes zijn anders. Die hebben 
vaak geen schurk nodig. Zelfs een 
groots avontuur is niet nodig. Dat on-
derscheid tussen beide reeksen doe 
ik bewust, anders heeft Vertongen 
en Co geen zin. Je moet dus alle an-
dere Kampioenen weglaten. Enkel 
Fernand komt er af en toe nog eens in 
voor. Ik heb ooit de fout gemaakt om 
er eens alle Kampioenen erin op te 
voeren, maar dan krijg je gewoon een 
Kampioenen-album. Dat heeft geen 
zin.” 

Onlangs had ik een gesprek 
met historicus Bert Gevaert die 
samen met Ken Broeders het boek 
Bloedstollend Brugge heeft 
gemaakt. Hij fulmineerde toen 
tegen je verheerlijking van het 
crapuul Baekelandt (Bakelandt in 
de stripreeks) die in werkelijkheid 
zijn makkers verraadde. Was dit 
ook een fout?
LEEMANS: “Het is dubbel. Ik heb ooit de 

processtukken ingekeken en de studie 
van professor Stefaan Top gelezen 
(lees hier de integrale tekst, nvdr). Je 
had toen in de streek een grote ar-
moede en tienduizenden sukkelaars 
die in de bossen leefden. Zij stalen 
inderdaad geregeld een lap stof, wat 
servies of een hesp. Als je dan de lijst 
van misdaden ziet waarvoor die men-
sen veroordeeld werden tot de guillo-
tine, dan kan je je vragen stellen. Er is 
inderdaad een geval van doodslag be-
kend. Eén. En het was doodslag, geen 
moord. Baekelandt was geen heilige, 
maar hij is toch heel snel een legende 
geworden. Het is nooit onze bedoe-
ling geweest om het ware verhaal van 

Baekelandt te vertellen, want dan ben 
je na twintig verhalen volledig uitver-
teld. Scenarist Daniël (Janssen, nvdr) 
koos gelukkig al vanaf het eerste deel 
een eigen invalshoek. Na de dood 
van Daniël heb ik er nog een andere 
wending aan gegeven door er bijvoor-
beeld spion Schülmeister aan toe te 
voegen.”

Klopt het dat Bakelandt bijna 
verfilmd was?
LEEMANS: “In 1986 heb ik samen met 
Herman Brusselmans een volledig 
filmscenario geschreven dat zelfs 
goedgekeurd was door de toenma-
lige filmcommissie. Het preproduc-

In 1986 heb 
ik samen 
met Herman 
Brusselmans 
een volledig 
filmscenario 
geschreven 
van Bakelandt 
dat zelfs 
goedgekeurd 
was door de 
toenmalige 
filmcommissie.

In F.C. De Kampioenen: mauriCe De Zwijger introdu-
ceerde Hec Leemans Ciske, het alter ego van 
Maurice. De handpop is een eigen leven aan 
het leiden en maakt voor kinderen deel uit 
van het universum van de Kampioenen.

Op op 20 oktober 1975 startte de stripreeks baKelanDt in de kranten Het laatste nieuws en De nieuwe 
gaZet. In 1978 verscheen het eerste album, De bloeDwet, bij uitgeverij J. Hoste, in zwart-wit. In 1993 
verscheen het in kleur bij Standaard Uitgeverij.
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tiefonds was al toegekend. Maar de 
producent herschreef het scenario 
zodanig dat ik het ervan op de heu-
pen kreeg. Ze hadden er de eenogige 
Raoul De Crevecœur uitgehaald en 
vervangen door een commandant 
met een huidziekte die daarvoor ma-
niakaal zalfjes moest smeren. Ik be-
grijp nog steeds niet waarom ze een 
grafisch én karakterieel sterke figuur 
wilden vervangen door een loser. Zo 
waren er talrijke dergelijke ingrepen. 
Uiteindelijk heb ik mijn voet dwars ge-
zet en ben ik met mijn advocaat naar 
de filmcommissie getrokken om alles 
on hold te zetten. Toen de producer 
later stierf aan een hartaanval was 
dat het definitieve einde van de film. 
Begin jaren 1990 wilden Robbe De 
Hert en Luc Piens het project over-
nemen, maar ze hadden toen pakweg 
vijftig projecten in hun portefeuille zit-
ten. Het is er nooit van gekomen.” 

Je zou verwachten dat met een 
naam als Brusselmans er vele 
deuren zouden opengaan.
LEEMANS: “Herman was toen nog een 
beginnend auteur. Hij had toen net 
De Man die Werk Vond geschreven. Ik 
kende hem goed van in Gent en we za-
gen elkaar geregeld. Op een bepaald 
moment zat ik vast met het scenario 
en we hebben toen samen de dialo-
gen herschreven. (stilte) Die hele his-
torie heeft me toen ruim een miljoen 

frank gekost (zonder indexering toen 
25.000 euro, nvdr). Erger is dat ik door 
dat mislukte filmverhaal een zware 
depressie heb overgehouden. Ik heb 
toen ook Claus Scholz ingeschakeld 
om de dagstrip Bakelandt te vervol-
gen.” 

Toch ben je later teruggekeerd 
naar de film, maar dan met de 
Kampioenen. 
LEEMANS: “Ik ga daar niet bescheiden 
over doen. Ik heb het hele filmproject 
rond Kampioen Zijn Blijft Plezant 
in gang gestoken. De acteurs waren 
na een zoveelste mislukking om een 
Kampioenen-film te maken bij de pak-
ken blijven neerzitten. Ik vond die hele 
situatie idioot. Er was een potentieel 
publiek van minstens een miljoen 
mensen die nog steeds keken naar de 
herhalingen van F.C. De Kampioenen 
en er kwam maar geen film. Ik had 
een idee voor een synopsis en dan 
heb ik een ploegje samengesteld met 
Johan Gevers, Bart Cooreman en An 
Swartenbroeckx. Ons vertrekpunt 
was dat eerst de acteurs zelf achter 
het verhaal moesten staan. Daarna 
gingen we met steun van hen een 
producent overtuigen en tenslotte 
de VRT. Bij de vorige projecten liep 
het net daardoor mis. Uiteindelijk is 
de film er gekomen en het werd een 
succes. Ook aan het scenario van de 
tweede film heb ik meegewerkt. Voor 

Er was een 
potentieel 
publiek van 
minstens 
een miljoen 
mensen die 
nog steeds 
keken naar de 
herhalingen 
van F.C. De 
Kampioenen 
en er kwam 
maar geen 
film. Ik had 
een idee voor 
een synopsis 
en dan heb ik 
een ploegje 
samengesteld.

In 2013 kwam de eerste film van F.C. De Kampioenen uit: Kampioen Zijn blijFt pleZant. Hec Leemans 
schreef mee het scenario. Ook voor de tweede film verleende hij zijn medewerking aan het 
schrijven van de film.
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het verhaal van de derde film, dat ge-
schreven werd in 2014 en 2015, heb ik 
gepast. Het werd me toen te veel.” 

Hebt u nooit een aflevering van de 
tv-reeks willen schrijven?
LEEMANS: “Ze hebben me dat wel ge-
vraagd. Minimaal vroegen ze me om 
als script doctor in een scenaristen-
team te zitten, maar dat zou ten koste 
gaan van mijn dagstrips.” 

Ik blijf nog even bij enkele 
opvallende zijstapjes. Je hebt ooit 
samen met Merho een wedstrijd 
georganiseerd waarbij het doel was 
om het eerst met een blote tiet in 

de krant te komen...
LEEMANS: “En die zal ik zeker en vast 
gewonnen hebben. Alhoewel... de 
eerste blote borst die ik heb getekend, 
censureerden ze onmiddellijk. In De 
Gevangene van Wijnendale moest 
ik Rooie Zita wat meer aankleden. 
Kiekeboe stond toen nog niet eens 
in de krant. Later heb ik haar eens 
getekend toen ze in bad zat. Haar te-
pels zweefden net boven het water. 
Een redacteur had dan zonder mij te 
verwittigen wat golfjes bijgetekend. 
Dat viel onmiddellijk op. Iedereen 
kon zien dat ik dat niet had getekend. 
Johan Anthierens heeft daar nog een 
stukje over geschreven in De Zwijger. 

Dat was toen het einde van dergelijke 
preutse ingrepen.” 

In Kies Kiebeboe ben je ooit het 
lief geweest van Fanny. Vind je het 
jammer dat je door haar gedumpt 
bent geweest?
LEEMANS: “Fanny is een wispelturig 
kind. (lacht) Ik ben veel te oud voor 
haar.”

Toen ik recent Nino herlas, viel me 
op dat de humor op zich niet zoveel 
verschilt met die uit je Kampioenen-
strips. Er zit veel slapstick in en ook 
misverstanden... 
LEEMANS: “Ik ben blij dat je die mis-
verstanden even aanhaalt. Ik word 
daar altijd negatief op aangesproken, 
maar je hebt bijna nooit een komisch 
verhaal zonder een misverstand. Een 
misverstand is het vertrekpunt van 
elke controverse. Kijk het maar even 
na. Dat is de motor van haast elke hu-
morstrip. Maar wat wou je vragen?” 

Het punt dat ik wou maken 
was dat hoewel Nino en F.C. De 
Kampioenen qua humor niet zoveel 
verschillen er toch een enorm 
appreciatieverschil is bij de ervaren 
striplezers. 
LEEMANS: “Nino is lichtjes een ander 
type verhaal. Het is beter gedocumen-
teerd. Er zit meer emotie in en heeft 
een serieuzer thema. De Kampioenen 

is puur kolder. Daar gebeuren dingen 
die nooit in Nino zouden kunnen. 
Nino moet de toets van de realiteit 
kunnen doorstaan. Dat de humor 
identiek is, klopt wel. Het is ook ge-
woon mijn humor. Dat zijn de strips 
waar ik van houd. Ik las onlangs een 
prima recensie van Joris Vanden 
Broek op Enola.be en die zei dat Nino 
een plezier was om te lezen. En hij zei 
dat een lezer van elf jaar die nu een 
kinderstrip vastneemt niet geneigd 
is om die te beginnen lezen, want 
dat is te infantiel. Als datzelfde kind 
vandaag een volwassenen strip vast-
neemt, begint het die strip ook niet te 
lezen. Het soort strips dat de moeilijke 
brug maakt tussen kind en volwassen, 
ontbreekt zwaar op de markt. Nino 
vulde dat lezerssegment perfect in.” 

Je bent een van de grote 
verkoopkanonnen van de Vlaamse 
strip, maar als men het heeft over 
gevierde succesauteurs, valt uw 
naam zelden of nooit. Ik vind dat 
vreemd. Jouw collega Merho krijgt 
die erkenning wel, maar hij heeft 
bij iedereen ooit de harten gestolen 
met zijn nu iconische strip Album 
26. Vind je dat jij zo’n ijkpunt mist?   
LEEMANS: “Mmm. Merho en ik zijn 
alleszins karakterieel anders. Ik ben 
niet zo assertief. Ik heb een beperkte 
sociale kring. Ik kom niet zo vaak bui-
ten waardoor ik minder journalisten 

Je hebt bij
na nooit een 
 komisch ver
haal zonder 
een misver
stand. Een 
misverstand is 
het vertrekpunt 
van elke con
troverse.

Publiekslieveling Rooie Zita ging al gauw uit de kleren in de stripreeks baKelanDt. Ook op covers liet 
ze vaak weinig aan de verbeelding over. Voor een blote editie van baKelanDt 35: avontuur in albion uit 
1987 ben je op de Franstalige versie aangewezen die datzelfde jaar als deel 6 uitkwam bij Ansaldi.
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ken. Dat versterkt zichzelf natuurlijk. 
En wat zwaar tegen mij speelt, is dat 
ik F.C. De Kampioenen teken waardoor 
ik in bepaalde kringen niet geappreci-
eerd word. Maar mijn lezers waarde-
ren me wel. Ik trek me graag op aan de 
quote van Hal Roach, de filmprodu-
cer van Laurel en Hardy. In de jaren 
1930 werden diens films in de grond 
geboord door de goegemeente, maar 
de zalen zaten wel vol. Hal Roach zei 
toen: ‘Nobody likes it, but the audi-
ence’. Of ik nu vijf pagina’s krijg in De 
Morgen of niet, who the fuck cares? 
Dat is mijn publiek niet. Ik heb een 
specifiek publiek van honderdduizen-
den lezers en dat zijn voornamelijk 
kinderen. Maar ik zorg er wel voor dat 
ze lezen. Op de Boekenbeurs krijg ik 
soms wanhopige ouders aan mijn ta-
fel die zich beklagen dat hun kinderen 
alleen maar De Kampioenen lezen en 
dan zeg ik dat ze blij mogen zijn dat ze 
tenminste dàt lezen. Appreciatie moet 
je daarvoor niet verwachten.” 

Heb je nooit een idee gehad om je 
eigen Album 26 of je eigen blauwe 
reeks-album te maken, en zo recht 
de stripgeschiedenis in te gaan? 
LEEMANS: “Ik heb massa’s plannen, 
maar die blijven hangen. Ik ben een 
veel beter en veelzijdiger tekenaar 
dan ik laat zien in De Kampioenen. Ik 
zou dolgraag weer eens realistisch te-
kenen. Daar droom ik vaak van, maar 

er zijn verschillende obstakels. Ten 
eerste heb ik nu heel veel werk. Ik heb 
een winkel die ik niet zomaar kan en 
wil stopzetten. Ik ben wel achtenzes-
tig jaar, maar ik heb vijf medewerkers 
en we werken al twintig jaar samen. Ik 
kan probleemloos rentenieren, maar 
ik voel me wel verantwoordelijk voor 
hen. Daarnaast is tijdsgebrek een 
obstakel. Tenslotte is er ook nog de 
markt. Stel dat ik met hart en ziel iets 
volkomen nieuw maak en ik er in die 
verzadigde markt maar drieduizend 

exemplaren van verkoop, dan zou ik 
me ook niet goed voelen. Als ik al met 
iets nieuws zou beginnen, is dit ofwel 
uit pure passie, ofwel moet de constel-
latie waarbinnen het kan gebeuren, 
zodanig juist en goed zijn dat het ook 
de moeite is dat ik me erop toeleg.” 

Als de voorwaarden allemaal 
ingevuld zouden raken, welke strip 
zou je dan maken?
LEEMANS: “Er zouden zeker paarden in 
moeten komen. Het maakt niet uit of 

het een middeleeuwse strip is of een 
western, het is me om de paarden te 
doen. Ik heb zo’n zin om weer paar-
den te tekenen. (lacht) Een tweede 
voorwaarde is dat ik puur en alleen te-
kenaar ben. Ik heb al aan mijn vriend 
François Corteggiani (niet alleen 
(co-)scenarist van Vertongen en Co, 
maar ook van reeksen als De Jonge 
Jaren van Blueberry, nvdr) om een 
scenario gevraagd. We zien wel wat er 
uit de bus komt. Het is wel absoluut de 
bedoeling dat De Kampioenen onver-

Ik ben een 
veel beter en 
veelzijdiger 
tekenaar dan ik 
laat zien in De 
Kampioenen. 
Ik zou dolgraag 
weer eens 
realistisch 
tekenen. 
Daar droom 
ik vaak van, 
maar er zijn 
verschillende 
obstakels.

Schets- en potloodversie van een fragment uit F.C. De Kampioenen 100: alles loopt in Het HonDerD.
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minderd doorgaat. Waarom niet? De 
vraag is er. Minstens even belangrijk 
is de continuïteit voor mijn medewer-
kers.” 

Je overweegt dus niet om het 
aantal albums af te bouwen zoals 
andere leeftijdsgenoten?
LEEMANS: “Dat is heel moeilijk. Stel dat 
ik in plaats van vier of vijf albums van 
De Kampioenen er nog maar twee zou 
maken. Dan heeft Tom Bouden plots 
niet meer genoeg werk. Hetzelfde 
gaat op voor Wim Swerts en Luc Van 
Asten bij Vertongen en Co. Dan moe-
ten die mensen iets anders zoeken of 
starten. In het ergste geval ben ik dan 
die goede medewerkers kwijt. Stel 
dat ik alleen verder zou gaan, heb ik 
aan die twee albums evenveel werk 
als aan vier. Het enige verschil is dat 
ik twee verhalen minder zou moeten 
schrijven. Dat is alles.” 

Is het voor jou logisch om je 
tekenpen uit handen te geven aan 
je assistenten of valt je dit zwaar?
LEEMANS: “Ik heb het daar nog 
steeds moeilijk mee... Voor F.C. De 
Kampioenen is Tom Bouden er al 
heel snel bijgekomen. We hebben 
verschillende productieprocessen ge-
probeerd. Nu hebben we een systeem 
gevonden waar ik me goed bij voel. Ik 
schets de eerste pagina’s uit. Ik fax of 
mail die door naar Tom. Tom neemt 

dit over in het groot op het definitieve 
papier — ja, we tekenen nog op pa-
pier. Hij plaatst er zijn achtergronden 
bij en tekent op basis van de schetsen 
de personages. Hierna stuurt hij alles 
terug naar mij. Als er daar elementen 
inzitten die wringen, dan gom ik die 
uit en is het herbeginnen. Daarna pro-
beer ik de personages zelf zo veel mo-
gelijk te inkten. Veel hangt af van de 
tijdsdruk. Daarna gaat alles terug naar 
Tom die dan de decors en de meeste 
randpersonages verder inkt.”   

Dan werk je nog heel veel! 
LEEMANS: “Ja. (stilte) Dit jaar was zelfs 
heel hectisch, zeven dagen op zeven 
en tien uur per dag. Pas de laatste 
weken is het ritme weer wat norma-
ler geworden. Het mocht wel op mijn 
leeftijd.”

Je bent enorm belangrijk voor je 
uitgeverij. Er verschijnen geregeld 
omnibussen, specials, moppen-, 
luister- en zelfs zoekboeken. 
Het leeft dus, maar die zaken 
halen nauwelijks of niet de pers. 
Persoonlijk vind ik dat ondanks 
jouw belang voor de uitgeverij, 
het toch opvallend stil rond jouw 
persoon en je reeksen blijft. Neem 
nu jouw stripmuur in Brussel. Er 
is een afspraak dat die muur altijd 
zichtbaar moet zijn en nu wordt er 
een gebouw gezet voor die muur. Je 

ziet nog amper een klein stukje. 
LEEMANS: “Dat klopt. Iemand heeft me 
dit gemaild. Ik heb het zelf nog niet 
gezien.” 

Wordt je muur ergens anders 
herplaatst?
LEEMANS: “Ik heb daar geen idee van. 
Niemand is daar mee bezig. Nobody 
cares...”

Hoe komt het dat F.C. De 
Kampioenen niet aanwezig is in het 
indoor themapark Comic Station en 
Urbanus, De Kiekeboes en Suske 
en Wiske wel?
LEEMANS: “Goh, dat is een heel verhaal 
dat ons te ver zou leiden. “

Een ander voorbeeld dan maar. 
De dijk van Middelkerke puilt uit 
van stripstandbeelden. Enkel jouw 
werk is er niet te bespeuren. 
LEEMANS: “Ze hebben me dat ooit 
eens gevraagd, maar ik ben niet erg 
gevoelig voor eerbetoon. Ik leef liever 
in de luwte. En zo’n standbeeld van 
Rooie Zita lijkt me kwalitatief ook niet 
gemakkelijk om te maken.”

F.C. De Kampioenen bestaat als 
stripreeks 21 jaar. Hele generaties 
kinderen zijn opgegroeid met jouw 
strips. Heeft er al iemand een thesis 
geschreven over je reeks?
LEEMANS: “Niet dat ik weet. Over 

De Brusselse stripmuur van F.C. De Kampioenen uit 2011 verdween grotendeels door een nieuwbouw.
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Bakelandt zijn er twee of drie ge-
maakt. Nochtans zou het al kunnen. 
Sommige van de eerste lezertjes uit 
1997 moeten nu al op de universiteit 
zitten. Er is wel al een thesis gemaakt 
over de tv-reeks F.C. De Kampioenen. 
Dat wel. Het blijft toch een wijd ver-
spreid cultuurfenomeen.”

Ik ga toch nog even advocaat van 
de duivel spelen. Bijna elke nieuwe 
De Kiekeboes haalt op een of 
andere manier wel de pers. 
LEEMANS: “Daar moet ik Merho een 
heel groot compliment voor geven. Hij 
doet dat zelf. Hij bedenkt de meeste 
acties en krijgt zo de persbal aan het 
rollen. Chapeau hiervoor, maar die 
energie kan ik daar niet voor opbren-
gen.”  

Je strips worden overal verkocht. 
Wat is de raarste plaats waar je 
jouw strips bent tegengekomen? 
LEEMANS: “We hebben een huisje in de 
Provence en begin augustus wordt er 
in het nabijgelegen stadje Venasque al 
een paar jaar een stripfestival georga-
niseerd met steun van een uitgeweken 
Vlaamse dame, Dominique Plancher, 
die er schepen van Cultuur is. Ook 
François Corteggiani is daar nauw bij 
betrokken. Ze hadden me gevraagd er 
te komen signeren en vroegen me zelf 
wat Franse Bakelandts en Franstalige 
boekjes uit het Stripcentrum mee te 

nemen. Ik heb er twee dagen aan een 
stuk gesigneerd! Er waren zelfs men-
sen die uit Valence, zo’n tweehon-
derdvijftig kilometer verder, gekomen 
waren met de zes Bakelandt-albums 
die uitgeverij Ansaldi in de jaren 1980 
ooit vertaald had. En dan was er nog 
een man die speciaal uit Cannes was 
afgereisd én een Parijzenaar die zijn 
vakantie zo geregeld had dat hij me 
kon ontmoeten.  Al die mensen dach-
ten dat ik sindsdien niets meer had ge-
tekend. Toen ik zei dat er 96 verhalen 
waren, schrokken ze. Dat die mensen 
speciaal kwamen met hun albums 
van dertig jaar oud, dat was... Weet 
je. Meestal vind ik signeren een karwei 

en ik probeer zoveel mogelijk festivals 
over te slaan of het signeren te beper-
ken tot een paar uur, maar dat was 
daar een hele leuke ervaring.”  

Je bent een heel productief auteur. 
Weet je precies hoeveel albums je 
getekend of geschreven hebt?
LEEMANS: “Ik schat zo rond de twee-
honderdveertig.” 

Ik dacht dat je dat heel precies ging 
weten.
LEEMANS: “Nee, toch niet. (lacht) 
Er zijn 96 Bakelandts. Ik ben nu 
bezig aan de honderdste F.C. De 
Kampioenen. Drie Nino’s. Wat Brian 
Howells. 26 Verhalen van W817!. Drie 
Ambiorixen. Circus Maximus is nooit 
in album verschenen, maar daarmee 
zou je toch ook drie à vier albums 
kunnen vullen. En dan heb je nog de 
volledige reeks van Vertongen en 
Co. Oh ja, Kowalsky is er ook nog. We 
gaan wel aan de tweehonderdveertig 
komen (het zijn er intussen meer dan 
tweehonderdvijftig, nvdr).”

Ben je van plan iets speciaals te 
doen voor je tweehonderdvijftigste 
album?
LEEMANS: “Nee. (stilte) Volgend jaar zit 
ik wel vijftig jaar in het vak. Je zou den-
ken dat iemand hiermee bezig zou zijn 
of dat mijn eigen stad me zou kennen, 
maar het blijft stil. Ik zou het echt leuk 

vinden om een mooie tentoonstelling 
te krijgen hier in Gent... Maar ik kan 
dat natuurlijk zelf niet gaan doen. Als 
het niet is, dan is het maar zo.” 

Een flink deel van die 
tweehonderdvijftig strips heb 
je ook zelf geschreven. Ik vroeg 
me af of je formulematig werkt. 
Bijvoorbeeld op pagina zoveel moet 
een actiescène volgen, enzovoort. 
LEEMANS: “Nee. In grote lijnen weet 
je wel waar een verhaal naartoe gaat 
en waar je moet uitkomen. De rest 
ontstaat organisch. Een filmscenario 
schrijven werkt totaal anders. Toen we 
de eerste film schreven, lag de vloer 
hier vol steekkaartjes waar bepaalde 
scènes op stonden. En dan was het 
schuiven geblazen om de perfecte flow 
te krijgen. In een film ligt alles van A tot 
Z vast. Maar ik maak nog mijn strips 
zoals Marc Sleen, Willy Vandersteen, 
Maurice Tillieux en zelfs Hergé. Je 
begint aan een verhaal en van zodra 
je een paar pagina’s geschreven hebt, 
begin je ook te tekenen. Het verhaal 
groeit dus terwijl je bezig bent. Bij een 
film heb je die vrijheid totaal niet. Elke 
beweging moet die producer kunnen 
inplannen, en dan nog. De eerste film 
heb ik gesitueerd bij ons in de Provence 
op en rond de Mont Ventoux. In april 
2012 bezochten mijn vrouw en ik nog 
eens het merendeel van de locaties 
waar men enkele weken later ging fil-

Volgend jaar 
zit ik wel vijftig 
jaar in het vak. 
Je zou denken 
dat iemand 
hiermee bezig 
zou zijn of dat 
mijn eigen 
stad me zou 
kennen, maar 
het blijft stil.Hec Leemans op de affiche van een stripfesti-

val in de Provence.



10

men. Het dorpje Villars, vlakbij Apt, 
zou het centrale filmdorp worden. We 
hebben daar gegeten op het binnen-
plein onder een stralende zon en een 
egaal blauwe hemel. Het was fantas-
tisch. Een maand later, op 3 mei, zijn 
we er terug. Het was grijs weer. Zo’n 
honderd man, een crew van zestig man 
en veertig figuranten, stond er in een 
druilerige motregen. Ze hadden enor-
me spots gezet om toch maar het ge-
voel van zon te suggereren. Het was de 
slechtste maand mei die ze daar ooit 
hebben meegemaakt. Massa’s prach-
tige scènes hebben ze daardoor niet 
kunnen draaien. Het was de bedoeling 
dat de bus die nu ergens op de helling 
van de Mont Ventoux staat, helemaal 
op de top zou parkeren. Stel je voor: 
de Kampioenen waren ’s nachts ver-
dwaald gereden en de volgende och-
tend had je een shot moeten zien van 
een slapende Pol die langzaam werd 
gewekt door de eerste zonnestralen. 
De camera zou dan achteruit zwenken. 
Via een helicoptershot zou je dan die 
bus zien staan in het ochtendzonnetje. 
Tja, dat sterk beeld ben je kwijt. In een 
strip hoef je dit maar te tekenen.”

In je albums valt het op dat je nog 
enorm werkt met cliffhangers. Op 
het einde van iedere pagina gebeurt 
er wel altijd iets dat je verrast of 
benieuwd maakt.
LEEMANS: “Inderdaad! Ik bouw dat 

consequent én zelfs per halve pagina 
in. Ik vind dat noodzakelijk. Mocht ik 
een roman schrijven, zou dat een ech-
te pageturner zijn. Je moet dat blad 
willen omslaan. In mijn strips doe ik 
dit natuurlijk ook. Ik begrijp al die the-
orieën niet van die jonge stripmakers 
die dat weglaten met als drogreden 
dat strips niet meer als feuilleton wor-
den gepubliceerd. Ik begrijp dat echt 
niet. Dat is flauwekul.”
 
F.C. De Kampioenen heeft alles 
in zich om grappig te zijn. 
Karakterieel zijn zowel Bieke en 
Pascale als Doortje en Carmen 
absolute tegenpolen van elkaar. Net 
die personen bij elkaar brengen, 
zorgt automatisch voor spanning, 
misverstanden en dus ook humor. 
Je zou er een hele persoonsanalyse 
op los kunnen laten. Benader je 
tijdens het schrijven die karakters 
vanuit de wetenschappelijk kant? 
LEEMANS: “Neen. Die karakters zijn 
archetypes. Ik denk daar niet al te 
rationeel over na. De dialogen en 
hun reacties schrijven zichzelf, het is 
puur instinctief. Als ik het leuk vind, 
zal de lezer het ook leuk vinden. Dat 
is al jaren mijn uitgangspunt. Ik ben 
mijn eigen testpubliek. Ik volg hierin 
Hergé. Ook hij zei altijd dat hij schreef 
voor zichzelf. Je moet aan jezelf een 
verhaal vertellen. Zolang je dat leuk 
vindt, moet je ermee doorgaan. De 

Originele tekening voor de special 15 jaar 
Kamîoenenstrip, verschenen in 2012.
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dag dat je moet sleuren om een ver-
haal op papier te krijgen, is het voor 
mij over. Maar ik teken met evenveel 
plezier een verhaal van Corteggiani. Ik 
zal misschien niet altijd 100% akkoord 
zijn met zijn verhaal, maar dan bel ik 
hem even. Hij heeft geen probleem 
als ik een scène weleens van plaats 
verander, zelfs schrap of toevoeg. Hij 
weet dat ik op dat vlak een ‘ambetan-
te mens’ ben, maar het klikt tussen 
ons. Hij heeft twee goede scenario’s 
geschreven voor De Kampioenen. De 
Corsicaanse Connectie is 100% zijn 
album. De Tandartsassistente was 
gebaseerd op een oud idee van mij, 
maar hij heeft het zeer goed uitge-
werkt. Het verhaal heeft bijna een jaar 
in de verkooptop-100 gestaan. Ook de 
Vertongen en Co-verhalen schrijft hij. 
Voor mij maakt het niet echt uit wie 
de verhalen schrijft. Ik ben in eerste 
instantie een tekenaar. Dat primeert.” 

Je zei dat je scenario’s organisch 
ontstaan. Werk je dan met een 
aantal vaste ijkpunten en werk je 
daar naartoe? Of is het echt 100% 
zoals Sleen waarbij hij vaak zelf 
benieuwd was waar een verhaal 
zou eindigen? 
LEEMANS: “Zo erg is het nu ook niet. Ik 
weet op voorhand wel het stramien 
van het verhaal. De aanleiding, de ont-
wikkeling en het slot ken ik wel. Dat 
zijn de hoofdzaken van elke strip. Het 

kan nu natuurlijk wel gebeuren dat ik 
tijdens het tekenen op andere ideeën 
kom. Ik laat mezelf vrij. Soms sneuvelt 
er een oorspronkelijk idee omdat het 
niet zo goed was, het niet meer past 
in het verhaal of omdat ik het gewoon 
vergeten ben doordat ik te lang aan 
het tekenen ben. Dat kan ook.” (lacht)

Tillieux eindigde ooit een Guus 
Slim met een prent boordevol 
tekst waarin het verhaal nog 
halsoverkop werd afgewikkeld. 
Loop je dat risico ook niet?
LEEMANS: “Dat moet je vermijden. Ik 
heb ooit eens een Bakelandt-verhaal 

gehad waar ik op het einde bijna vijf 
strookjes nodig had om alles nog te 
kunnen vertellen. Daar leer je uit.”

Corteggiani schrijft al een tijdje 
scenario’s. Is dit een terugkeer naar 
uw debuut van Circus Maximus 
waar je ook met scenaristen 
werkte? 
LEEMANS: “Goh. Ik heb toen gewerkt 
met Raoul Cauvin. En ook met 
Pirana. Hij was de eerste scenarist 
toen Circus Maximus nog verscheen 
in een lokaal blaadje en later in 
Eppo. Dat was een hectische perio-
de. Ik was toen vijfentwintig jaar en 

ik tekende toen maandelijks twaalf à 
dertien pagina’s Bakelandt voor de 
krant. Eppo vroeg me evenveel pa-
gina’s Circus Maximus. Dat was echt 
heel veel. Ik heb altijd al veel te veel 
hooi op mijn vork genomen. Na een 
jaar of twee heb ik via mijn goede 
vriend Kamagurka Cauvin benaderd. 
Raoul Cauvin schreef toen de mees-
te scenario’s die in Eppo versche-
nen. Later verscheen de strip ook 
in Robbedoes en in Suske en Wiske 
Weekblad.

Was dit niet de ideale opstap 
geweest om definitief binnen te 
raken bij Dupuis? 
LEEMANS: “Ik ben altijd de krant trouw 
gebleven. Achteraf gezien ben ik te 
lang blijven plakken bij de kranten-
stripformule van Bakelandt. Ik had 
misschien meer stappen moeten zet-
ten. Ik kende er via Cauvin nochtans 
genoeg mensen. (stilte) Ik heb het 
wel geprobeerd. Het klikte goed met 
Maurice Tillieux, maar twee maanden 
later kreeg hij in Frankrijk een dodelijk 
verkeersongeluk. Het had misschien 
iets kunnen worden met Tillieux...
Maar ja... Met Nino is de opstap wel 
gelukt, want we werden gepubliceerd 
in Kuifje.”  

Die trouw siert je wel.
LEEMANS: “Ik ben een loyale soldaat.” 
(lacht) 

Voor mij maakt 
het niet echt uit 
wie de verhalen 
schrijft. Ik 
ben in eerste 
instantie een 
tekenaar. Dat 
primeert.

De verhalen van F.C. De Kampioenen 85: De CorsiCaanse ConneCtie en deel 94: De tanDartsassistente zijn 
beide uitgewerkt door François Corteggiani. Hij schrijft ook vertongen & Co.
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En toch ben je begonnen met F.C. 
De Kampioenen...
LEEMANS: “Producer Erwin Provoost 
had me gevraagd of ik het zag zitten 
scenario’s te schrijven voor een strip-
versie van Windkracht 10. Ze hadden 
al een tekenaar. Erwin heeft me toen 
in avant-première een tiental video-
cassettes gegeven van de reeks. Ik liep 
niet wild voor de mix van een soap en 
dat militaire gedoe, en hield de boot 
af. Ik stond wel open voor het idee 
van het verstrippen van een tv-reeks. 
Bovendien had ik al een hele tijd zin 
om weer iets kolderesk te tekenen, 
maar ik durfde er niet voluit voor te 
gaan. Ik was te bang om mijn realis-
tische poot kwijt te geraken. Wat als 
ik niet meer realistisch zou kunnen 
tekenen?... Uiteindelijk ben ik toch in 
het Kampioenen-project gestapt. De 
verkoop van Bakelandt ging midden 
jaren 1990 stilaan achteruit, na vijftien 
jaar redelijk stabiel te zijn geweest. Ik 
was toen vijfenveertig jaar en ik had 
heel snel iets nodig waar onmiddellijk 
een publiek voor was.”

Als ik me niet vergis, was de strip 
direct een dikke hit. 
LEEMANS: “Ja, dat klopt. Het eerste 
jaar verkochten we 250.000 exempla-
ren. Het tweede jaar zakten we naar 
200.000 en het derde jaar naar een 
goede 150.000 exemplaren. Toen dacht 
ik al dat het een leuk avontuur was ge-

weest en bereidde ik me al voor op het 
moment wanneer de reeks ging stran-
den. Maar plots veranderde de directie 
van Standaard Uitgeverij. In de eerste 
week dat zij aan boord was, kreeg ik 
telefoon van ze met de vraag waarom 
er geen herdrukken waren van de al-
bums. De vorige directie, die in een be-
sparende modus zat, zag herdrukken 
blijkbaar puur als een kost. Ze hebben 
dan onmiddellijk alle albums herdrukt. 
Het jaar erop werden er 330.000 exem-
plaren van de reeks verkocht en het 
ging de jaren erna in stijgende lijn.” 

Desondanks kreeg de stripversie, 
net als de tv-serie, veel kritiek. Je 
hebt er zelfs de geuzenomschrijving 
“waspoederstrip” aan 
overgehouden. 
LEEMANS: “Die kritiek kwam voorna-
melijk van één persoon.” 

Ook na twintig jaar laat deze 
stripjournalist jouw reeks niet 
links liggen. Onlangs was er weer 
heel wat te doen over de matige 
cover van Pol en Doortje Gaan 
Scheiden. Word je al die kritiek niet 
beu? 
LEEMANS: “Oh ja, ik ben dat kotsbeu. Ik 
wil er eigenlijk niet op reageren, maar 
ik ga dat nu toch even doen. Ik vind 
dat voordturend hameren op dezelfde 
nagel wat zielig. Neem nu die cover. 
Het kleurgebruik van die bewuste co-

ver werd beoordeeld op basis van de 
RGB-kleuren die je ziet op je compu-
terscherm. Die kleurenschaal wordt 
dan altijd gereduceerd naar schreeu-
werige, eenvoudige kleuren.” 

Vond je het zelf een goede cover? 
LEEMANS: “Ja. Ik had er geen pro-
bleem mee. Ik heb voor die cover een 
papier gescheurd. Die scheurlijn heb 
ik gekopieerd op mijn blad. In het 
linkerdeel heb ik Pol en in het rechter-
deel Doortje gezet. De aanstookster 
van de scheiding, Pols schoonmoe-
der, heb ik dan helemaal achteraan 
geplaatst. Grafisch en qua perspectief 

klopt alles. De rode achtergrond heb 
ik gekozen omwille van de heftigheid. 
Zo simpel is het geweest. Het was een 
goede cover.”

Je lijkt me perfect te weten wat 
werkt en wat niet. Gisterenavond 
pakte ik nog eens wat Bakelandts 
uit mijn stripbibliotheek en de 
eerste drie albums die ik vastnam, 
hadden alle een cover met daarop 
een vastgebonden Rooie Zita (het 
ging om Avontuur in Albion, De 
Schat der Teuten en De Huilende 
Doder). Het zegt waarschijnlijk 
veel over mijn aankoopgedrag, 
maar jij hebt daar toch doelbewust 
op ingespeeld.  
LEEMANS: “Dat je het maar weet. Op 
de cover van de Franse versie van 
Avontuur in Albion is Zita zelfs top-
less. Ik weet dat ik goede covers met 
een sterke compositie maak. Ik doe 
dat instinctief zonder deze ergens uit 
te testen.” 

De populaire stripwereld lijkt na 
een aantal stille jaren weer in te 
zetten op het verstrippen van tv-
fenomenen of -reeksen zoals Baba 
Yega, De Buurtpolitie,...   
LEEMANS: “De Buurtpolitie heb ik 
gelezen en ik vind het absoluut niet 
slecht gemaakt. Ik ben echt benieuwd 
naar het tweede deeltje. Je kan er niet 
omheen dat het een bestseller is. Het 

De verkoop van 
Bakelandt ging 
midden jaren 
1990 stilaan 
achteruit, na 
vijftien jaar 
redelijk stabiel 
te zijn geweest. 
Ik was toen 
vijfenveertig 
jaar en ik had 
heel snel iets 
nodig waar 
onmiddellijk 
een publiek 
voor was.

De cover van F.C.De Kampioenen 96: pol en 
Doortje gaan sCHeiDen viel niet bij iedereen in 
de smaak.
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album is begin december uitgekomen 
en het heeft heel lang standgehou-
den in de top van de verkooplijsten. 
Na vijf maanden staat het album nog 
steeds in de algemene top-30 en de 
striptop-10. Petje af hoor! Als dat de 
voorwaarde is om een moeilijke markt 
te voorzien van economische zuurstof, 
vind ik dat best oké.”
 
De voorbije jaren lag de focus 
binnen je uitgeverij volledig op 

spin-offs zoals Red Rider, J.Rom, 
Fanny K. en Amoras. Was er ooit 
iets op til rond Bakelandt? 
LEEMANS: “Nee, dat zou ik ook niet 
doen. Bovendien heeft Standaard 
Uitgeverij de rechten niet van de 
reeks. Ik heb die, waardoor ik zelf de 
markt kan opgaan.” 

Hoe zit het dan met de Nederlands-
talige integrales van Bakelandt? 
Wordt dit nog vervolgd? 

LEEMANS: “Standaard Uitgeverij pro-
beerde het met een thematische bun-
deling van verhalen, maar ik wil het 
nu echt anders. Mijn idee is om alle 96 
verhalen per drie delen chronologisch 
te bundelen in een democratisch ge-
prijsd album met een slappe kaft. Mijn 
medewerkers en ik zijn al jaren bezig 
dit voor te bereiden. We zitten volop 
in het digitaliseringsproces om alles 
opnieuw in te scannen. Alle verhalen 
worden ook ingekleurd of opnieuw 

ingekleurd. Dit geldt ook voor de eer-
ste verhalen die nog manueel met de 
hand ingekleurd zijn. Die zijn nooit 
digitaal ingescand geweest of men is 
de bestanden kwijt. Dat werk moet 
allemaal opnieuw gebeuren. Ook de 
eerste strips die met de computer 
 waren ingekleurd, worden herwerkt. 
Die kleurkwaliteit was erbarmelijk. 
Die verhalen werden toen echt mis-
meesterd.”

Die manuele inkleuring was toch zo 
slecht niet?
LEEMANS: “Het kan zijn dat we die 
recupereren, maar dan moeten we 
de tekeningen allemaal opnieuw in-
scannen en precies laten aansluiten 
aan de scans van de inkleuring. Het 
is nog afwegen wat de beste optie is. 
Voor Nino hebben we dit alleszins zo 
gedaan. Daar werd de oude inkleuring 
voor de helft gerecupereerd. De ande-
re helft werd opnieuw gedaan.” 

Wanneer denk je het project af te 
ronden?
LEEMANS: “Ik nader nu het moment 
dat de eerste zes delen volledig afge-
werkt zijn. Ik heb nog even werk. Ook 
de plannen voor een Franse versie van 
Bakelandt heb ik niet opgeborgen. Ik 
zou graag dezelfde formule gebruiken 
met een maximumprijs in Frankrijk 
van 14 euro. Ik wil dit graag doen in 
eigen beheer of in samenwerking met 

Mijn idee is 
om alle 96 
Bakelandt
verhalen per 
drie delen 
chronologisch 
te bundelen 
in een 
democratisch 
geprijsd album 
met een slappe 
kaft.

baKelanDt wordt opnieuw ingekleurd voor een heruitgave als integrale reeks.



14

een kleine uitgeverij. Het probleem 
in Frankrijk is de distributiekost én 
de kunst om op te vallen tussen de 
vijfduizendvijfhonderd titels die daar 
jaarlijks verschijnen. Dat zijn twintig 
nieuwe titels per dag. Een winkelier 
krijgt die dozen nauwelijks uitgepakt.

Nog eventjes iets over Nino. Het 
vierde deel...
LEEMANS: (lacht)

En toch ga ik de vraag der vragen 
stellen. (lacht) Het scenario van 
het vierde deel zou klaar zijn. 
Wanneer...?
LEEMANS: “Dat is een kwakkel. Er zijn 
amper elf pagina’s klaar. Ik zou het 
zeer graag doen en zelfs graag zelf 
tekenen. Maar ook nu weer is het een 
economisch probleem. Voor wie, voor 
wat en wat zal het resultaat zijn?... 
Het is geen kwestie van tekenaar. Het 
is enorm veel werk. Maar zoals ik al 
eerder gezegd heb, als de constellatie 
van uitgeverij, promotie, distributie,... 
op voorhand niet goed staan, moet je 
er niet aan beginnen. Dan ga je zes à 
zeven maanden hard zitten tekenen 
en heb je de mooiste strip ter wereld. 
Als je geluk hebt, ga je er dan drie-
duizend albums van verkopen. Ik pas 
hier momenteel voor. De markt is ka-
potgemaakt en te veel in handen van 
amateurs in de breedste zin van het 
woord. Ik heb het dus ook over teke-

naars die het vak niet meer kennen. 
De lelijkste dingen zijn vandaag een 
voorbeeld van nieuw en trendy. Het 
is vaak lelijk getekend, met slechte 
lijnvoering en triestig ingekleurd. Het 
ontbreekt die amateurs aan vakman-
schap. Maar voor de uitgevers werkt 
het systeem wel. Die amateurs verdie-
nen er niets aan, maar sleuren de rest 
mee. 90% van de striptekenaars ver-
dient zo amper 800 euro per maand. 
Blijkbaar verdienen de uitgevers met 
al hun titels er op een of andere ma-
nier wel aan. En zo blijft het systeem 
maar draaien. Ik zit nog in een situatie 
dat ik auteursrechten én een eerlijke 
plaatprijs krijg. Vandaag krijgen de 
meesten 200 euro per plaat als een 
voorschot op hun rechten. Men durft 
tegenwoordig aan jonge stripauteurs 
2.000 euro geven en daarvoor een 
heel album eisen. Dan werken ze daar 
vijf à zes maanden keihard aan... Als 
ze dan van hun wolk vallen, kunnen 
er drama’s gebeuren. Ik ken een jonge 
Fransman die zich zelfs het leven heeft 
ontnomen. Hij woonde een tijdlang 
in Gent en kwam geregeld zijn strips 
tonen. Hij heeft een aantal albums ge-
publiceerd bij Glénat, maar daar trok-
ken ze wegens tegenvallende verkoop 
de stekker eruit. Hij kon dat niet aan. 
(stilte) Dat is de stripwereld waarin we 
vandaag leven.” 

Je bent jaren voorzitter van de 

Stripgilde geweest. Heb je daar een 
steen kunnen verleggen?
LEEMANS: “Eigenlijk niet. Het enige 
wat daaruit voortkwam, is dat wij... Ik 
zal beginnen bij het begin. Eind jaren 
1970 hadden we een grote vergade-
ring in de Gambrinus in Leuven. Ik zat 
daar als jonge snaak met Merho, Jean 
Pol en vele anderen. De initiatiefne-
mers, zoals André Franquin, Berck, 
Eddy Ryssack, Tibet en Yves Duval, 
zaten vooraan. Voor ons was dat een 
heuse belevenis. Als je Franquin dat 
achterzaaltje ziet binnenkomen, is 
dat net alsof God de Vader binnen-
schreed. Voorzitter Tibet lichtte ons 
toen in over de tekenaarsvakbond 
UPCHIC (Union Professionnelle des 
Créateurs d’Histoires en Images et 
de Cartoons, naar een vondst van 
secretaris Yvan Delporte, nvdr). De 
Stripgilde is kort na deze vergade-
ring ontstaan. Ik zat quasi onmiddel-
lijk in het bestuur met Eddy Ryssack 
als voorzitter. Zowel Franstaligen als 
Nederlandstaligen kwamen toen naar 
Gent om er de statuten neer te leggen 
bij advocaat en stripliefhebber John 
Bultinck (teven een bekende chef-kok 
op tv indertijd die in De Sprekende 
Draak van Nero een cameo had als 
advocaat, nvdr). Vol enthousiasme 
waren we vertrokken. Het was een 
echte vriendenkring. Met de Stripgilde 
maakten we bijvoorbeeld een aantal 
modelcontracten, maar het was en 

bleef moeilijk om zaken te realiseren. 
Het is een vak van individuen. Albert 
Uderzo en Willy Vandersteen gaan 
niet betogen om de plaatprijs voor 
jonge tekenaars te verhogen. Maar het 
was toen vooral een andere tijdsgeest. 
Er waren nog volop stripbladen en de 
kranten hadden interesse in strips. Je 
kon toen ook al doende het vak leren 
én er terzelfdertijd voor betaald wor-
den. Je kreeg nog kansen. Dat is alle-
maal weg. Met de Stripgilde stonden 
we weliswaar mee aan de basis van 
het Belgisch Stripcentrum.” 

Is er nog een toekomst voor de 
strip? 
LEEMANS: “Mmmm... Waarschijnlijk wel. 
Het genre zal niet verdwijnen. Ook het 
boek verdwijnt niet. Er is nog steeds 
geen deftig alternatief voor het fysieke 
boek of strip. Gelukkig maar. Het e-boek 
bijvoorbeeld is niet aangenaam om te 
lezen. Enkel op vakantie is dat prak-
tisch. Dvd’s en Cd’s verdwijnen wel in 
een rottempo. Op een dag is dat weg.” 

Vinyl komt toch weer op?
LEEMANS: “Maar dat zijn dan weer klei-
nere oplages, meer voor een niche-
publiek. Mijn betoog is dat de fysieke 
strip nog steeds wordt gekocht. Dat 
blijft stabiel.” 

F.C. De Kampioenen houdt dus mooi 
stand?

De markt is 
kapotgemaakt 
en te veel in 
handen van 
amateurs in 
de breedste 
zin van het 
woord. Ik heb 
het dus ook 
over tekenaars 
die het vak niet 
meer kennen.
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LEEMANS: “Ja toch wel. We kunnen 
echt niet klagen. We volgen wel de 
 algemene tendens. Twee jaar geleden 
is de stripmarkt een dikke 4% achter-
uit gegaan, maar we verkopen nog 
altijd honderdduizenden exemplaren 
per jaar. En we willen dat natuurlijk op 
peil houden.”

Wat is er nodig om dat evenwicht te 
behouden?
LEEMANS: “Vroeger was de strip een 
product dat zichzelf verkocht omwille 
van wat het was. Promotie was toen 
niet echt nodig. De afgelopen twintig 
jaar is dat heel snel veranderd. Men 
zou nu meer en meer moeten werken 
met promotiebudgetten. De mensen 
moeten weten dat er een nieuw al-
bum op de markt komt want de pers 
schrijft er niet meer over. Sinds tien à 
vijftien jaar is de belangstelling van 
redacties in strips zo goed als ver-
dwenen.” 

Je verrast me hiermee. Ik volg je 
hierin toch niet.   
LEEMANS: “Ja, toch wel. Vroeger kwa-
men wij veel meer in de pers. Bij elk 
album organiseerde de uitgeverij een 
persvoorstelling. Daar kwamen jour-
nalisten op af en de dag nadien stond 
er een stukje in de krant. Dat gebeurt 
allemaal niet meer. Er komen gewoon 
geen journalisten meer. Alleen Merho 
slaagt erin de pers te mobiliseren.”

Onlangs mocht ik hem interviewen 
en we hadden het onder andere 
over het grafisch loskomen van de 
klassieke reeksen van Standaard 
Uitgeverij. In de volgende De 
Kiekeboes zal ook hij al eens uit zijn 
kader breken. Fabio Bono maakt 
in De Rode Ridder geregeld een 
prachtige, uitwaaierende pagina. 
Ben je  dat ook van plan? 

LEEMANS: “Nee. Ik ben niet geneigd 
dat te volgen. Ik heb er geen behoefte 
aan, want ik denk dat dit weinig toe-
voegt aan de strip. Het irriteert me 
zelfs als ik platen zie waarop een teke-
ning in een tekening gemonteerd zit. 
Dat stoort me gewoon.”

We zitten hier omringd door 
massa’s boeken en duizenden 

strips. Geweldig is dat. Wie zijn 
jouw grafische voorbeelden?
LEEMANS: “Franquin, Hergé, Jijé, Paul 
Cuvelier,... de grote mannen van vroe-
ger. Cuvelier leerde me de liefde voor 
anatomie. Jijé bewonderde ik voor zijn 
beweeglijkheid en zijn paarden.”  

Heb je die pagina’s dan ooit 
nagetekend?

Vroeger was 
de strip een 
product 
dat zichzelf 
verkocht 
omwille van 
wat het was. 
Promotie 
was toen niet 
echt nodig. 
De afgelopen 
twintig jaar is 
dat heel snel 
veranderd.

Fragment uit F.C. De Kampioenen 100: alles loopt in Het HonDerD.
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LEEMANS: “Nee. Ik heb er wel heel 
goed naar gekeken. Natekenen heb ik 
eigenlijk nooit gedaan, maar geobser-
veerd des te meer. Tekenen is vooral 
nadenken. En je moet leren! Ik heb 
hier diverse boeken over anatomie 
liggen. Ik heb net een Supermarkske 
getekend en plots twijfelde ik over 
hoe de spieren op een dijbeen liggen. 
Dan zoek ik dat weer op. Ik heb het ge-
luk gehad dat ik een goede teken- en 
schilderleraar had op de academie die 
me dat besef heeft bijgebracht.” 

Als jongeman ben je ook Studio 
Hergé binnengestapt. Heb je daar 
iets geleerd?
LEEMANS: “Toen ik negentien jaar was, 
ben ik er eens langsgeweest. Ik was 
toen in contact met een blad dat uitge-
geven werd door Het Volk. Ze wilden 
een artikel over tekenfilms en aange-
zien Studio Hergé bezig was met de 
verfilming van De Zonnetempel trok 
ik mijn stoute schoenen aan en stap-
te binnen. Ik heb toen een lange, fijne 
babbel gehad met Hergé. Uiteindelijk 
verwees hij me door naar Ray 
Goossens en Belvision die er mee 
bezig waren. Als veertienjarige was ik 
er ook al geweest en toen heb ik Bob 
De Moor ontmoet die me als teke-
naar een aantal tips gaf. Ook dat was 
een heel aangename ervaring. Ik was 
 eigenlijk te schuchter om echt met die 
mensen om te gaan. Maar als je dan 

later leest hoe open zij waren, spijt me 
dat toch. Eind jaren 1960, begin jaren 
1970 praatte Numa Sadoul dagen aan 
een stuk met Hergé. Hij kreeg zelfs de 
sleutels van de studio en bleef er soms 
slapen. Hij mocht van Hergé ook in 
de schuiven rommelen. In een inge-
maakte kast vond hij toen de originele 
platen van Kuifje en de Sovjets. Zo 
open was het toen. En dan lees ik de-
zelfde verhalen over Franquin waar de 
Bretoen Jean-Claude Fournier ook in 
de studio mocht slapen. Ik vroeg me 
altijd af waarom ik die mensen lastig 
zou moeten vallen. Als je jong bent, 
staan die mensen op een voetstuk 
en dan durf je dat niet. Later heb ik 
Franquin leren kennen. En Tillieux! En 
Bob De Moor! Achteraf is het jammer 
dat ik toen niet meer contact heb ge-
zocht met mijn grote helden.”  

Heb je ooit iemand had die met 
dezelfde instelling bij jou over de 
vloer is gekomen?
LEEMANS: “Eigenlijk weinig. Op sig-
neersessies komt iemand me soms 
zijn werk tonen, maar echt aanbellen 
gebeurt weinig. Dirk Stallaert heb ik 
zelf gecontacteerd omdat ik wist wat 
een fantastisch talent hij was. Dirk kan 
alles, maar hij weet het niet.” (lacht)

Jij bent toch ook zo? In de integrale 
van Nino verwijs je naar de 
parallellen tussen Ze Noemden 

Hem Rooie (een verhaal over de 
‘echte’ Robbedoes door Laurent 
Verron en Yves Sente) en Nino. 
Yves Sente kent ongetwijfeld Nino, 
want hij was uitgeefdirecteur 
bij Le Lombard toen de strip er 
verscheen. Je hebt meer dan een 
punt, maar jouw reactie vond ik 
enorm beschaafd. Vele anderen 
zouden hard op tafel hebben 
geklopt. 
LEEMANS: “Wat ga je eraan doen? De 
gelijkenissen zijn redelijk schaamte-
loos, maar nogmaals: wat ga je eraan 
doen?”

Mag ik jou een bescheiden man 
noemen?
LEEMANS: “Op sommige vlakken wel. 
Op andere vlakken totaal niet. Als ik 
de overtuiging heb dat ik gelijk heb, 
zie ik geen reden om bescheiden te 
zijn.” 

En terecht! 

F.C. De Kampioenen 100: Alles 
Loopt in het Honderd verschijnt 
op 12 september 2018 bij 
Standaard Uitgeverij. Vertongen & 
Co 25: Operatie Frankenstein ligt 
al op 8 augustus 2018 in de winkel. 
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