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INTERVIEW HENRI RECULÉ DOOR GEERT DEBAERE EN WOUTER PORTEMAN

“Je zal mijn figuren nooit zien
schaterlachen. Ze zien er dan
ongelofelijk dwaas uit. Ik streef
steeds naar het beste.”



Na CASTEL ARMER, DE ONSTERFELIJKEN,

HET LAATSTE JUNGLEBOEK, EMPIRE USA en

CASSIO komt u met een nieuwe reeks

op de proppen. DUIZEND EN MEER

NACHTEN is overduidelijk geïnspireerd

op de wereldbekende Oosterse

sprookjes. Kende u deze verhalen?

HENRI RECULÉ: “Ja hoor. Pakweg twintig

jaar geleden heb ik in de bioscoop

Disney’s ALADDIN gezien. Kort daarna

kocht ik de twee integrales van de

sprookjes van DUIZEND EN EÉN NACHT

die uitgegeven werden bij Robert

Laffont. Ik was er helemaal weg van,

en wou er onmiddellijk een strip van

maken. Maar ja, ik zat toen nog vast

aan CASTEL ARMER. Ik heb me kort

daarna wel uitgeleefd door een RPG

(Role Playing Game) te illustreren die

gebaseerd was op die Oosterse

sprookjes. Mijn vaste scenarist

Stephen Desberg herinnerde zich dat,

en stuurde me nu deze richting uit.”

Dat klinkt precies niet als uw eerste

keuze?

RECULÉ: “Mmm, inderdaad. We waren

aan het brainstormen over de opvol-

ger van CASSIO. Toen Stephen

(Desberg, red) me vroeg wat ik echt

wou tekenen, zei ik ‘een western!’ Dat

heeft mij altijd geïnteresseerd. Maar

ja, het is ietsje anders gelopen. (lacht)

Echt verrast was ik niet. Hetzelfde is

er gebeurd bij CASSIO. Het oorspronke-

lijke idee was er een Egyptische strip

van te maken. Maar Stephen zag te-

recht meer potentieel in een Romeinse

setting waar een reiziger in contact

kwam met die Egyptische invloeden.

Zo konden we ook Antioche, Effeze,...

verwerken in de verhalen.

Met DUIZEND EN MEER NACHTEN is het

denkproces eigenlijk soortgelijk verlo-

pen. Desberg had met Marini al het

prachtige STER VAN DE WOESTIJN ge-

maakt, en nu hebben ze samen een

prequel op die reeks geschreven.

Hugues Labiano (BLACK OP, MISTER

GEORGE,...) is deze nu aan het tekenen.

Ik begrijp Stephen dat hij niet nog

eens een western wou schrijven.

Bovendien vernamen we dat er bij

Dargaud en Le Lombard momenteel

aardig wat westernprojecten lopen,

en dan ben je snel een van de vele.

Plots zei Desberg dat hij de nieuwe

vertaling van SINBAD DE ZEEMAN aan het

lezen was, en hij vergeleek die versie

met het werk van Quentin Tarantino.

Ik kende de sprookjes en ja, dan is de

link snel gevonden. We zouden een

soort westernverhaal maken, geba-

seerd op de sprookjes van DUIZEND EN

EÉN NACHT, maar geschreven en in

beeld gebracht zoals een Tarantino.

We vertrokken van enkele iconische fi-

guren, maar met dien verstande dat

het leven hen sinds hun succes niet

gespaard zou hebben. Zo is de sensu-

ele Sheherazade nu verminkt. De

schatrijke Ali Baba heeft zijn fortuin

verbrast, en is een opportunistische

kruimeldief geworden,...”

Sheherazade en Ali Baba kennen we,

2

Toen Stephen Desberg me vroeg wat ik echt wou
tekenen, zei ik “een western!” Dat heeft mij altijd
geïnteresseerd. Maar ja, het is ietsje anders
gelopen.

“Henri Reculé komt! In Kortrijk dan nog! Je komt toch

langs!” Het enthousiasme van mijn mede-interviewer

Geert kende geen grenzen. En terecht. De laatste

vijftien jaar heeft de Chileense Belg Henri-Joseph Reculé,
kortweg Henri Reculé, een serieuze reputatie als geschiedkundig

tekenaar opgebouwd in het kielzog van Philippe Delaby en

Enrico Marini. Maar hoe meer zijn ster rees, hoe minder hij bui-
ten kwam. De beroemde inwoner van het Waalse Neanderthaler-

dorpje Spy houdt immers niet van reizen. De Nederlandstalige

release van zijn nieuwste reeks DUIZEND EN MEER NACHTEN was een

mooie aanleiding om op de warmste dag van dit decennium zijn

atelier even te verlaten. En wij waren erbij, samen met een bonte

schare handtekeningenjagers. Tussen het tekenen door, mochten

wij onze vragen stellen. Multitasking ten top.

Westernillustratie voor een expo. Een gedroomd project van Henri Reculé, maar DUIZEND EN MEER NACHTEN

kwam in de plaats.
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maar prins Achmed was voor ons

beiden een nobele onbekende.

Waarom hebben jullie niet gewerkt

met de meer iconische figuren zoals

Aladdin of Sinbad?

RECULÉ: “Ik kende het verhaal van

prins Achmed ook niet. Niet alle

integrales hebben zijn sprookje

opgenomen. Maar ja, Aladdin en Ali

Baba zijn strikt gezien ook geen

origineel sprookjes van DUIZEND EN EÉN

NACHT.

Weet je, de sprookjes werden pas in

de achttiende eeuw ontdekt, vertaald

en gebundeld door een illustere

Franse schrijver. En toen voegde die er

de bekendere verhalen van Ali Baba,

Aladdin en prins Achmed aan toe. Wat

het optreden van prins Achmed be-

treft... Ik heb me de vraag nog niet ge-

steld. Misschien kwam zijn karakter en

uitstraling Desberg gewoon goed van

pas. We hadden nog een nobele held

nodig.”

Je helden zijn dus het evenbeeld van

THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY...

RECULÉ: “Inderdaad! En zo heb ik toch

mijn western! Een Oosterse western,

dan. De echte held van het verhaal is

wel de tovenaar Jaisalmer en hij is nog

een beetje een enigma. We weten nog

niet goed wie hij is en waar hij van-

daan komt — enfin, ik weet het wel,

want in deel 2, dat ik nu aan het te-

kenen ben, speelt hij een prominente

rol —, maar ook hij heeft een speciale

reden om mee te doen aan deze

avontuurlijke queeste.”

Het eerste deel vertelt de zoektocht

naar een ontbrekend juweel van een

krachtige ketting. Er zaten oorspron-

kelijk drie juwelen aan vast, en de

reeks is opgezet als een drieluik...

Gaan ze in deel 2 op zoek naar de

tweede edelsteen?

RECULÉ: “Ja, dat klopt. Maar het wordt

toch complexer dan drie verschillende

zoektochten naar een verborgen

schat. Je kan het vergelijken met

CASSIO. Daar waren de eerste vier de-

len primair ook opgehangen aan de

vier moordenaars, maar er ontwik-

kelde zich wel een volledig verhaal

rond die plot. Elke moordenaar

bepaalde ook de sfeer van zijn deel.

Dat was heel bijzonder. Hier spelen we

met hetzelfde idee. Ik zou begot niet

weten hoe Stephen in het slotdeel de

lijnen gaat samenbrengen, maar hij

zal er wel weer in slagen.”

U spreekt van een slotdeel. Zal er

geen nieuwe cyclus volgen met

dezelfde helden?

RECULÉ: “Dat kan. Je weet vooraf nooit

of een reeks goed wordt opgepikt.

CASSIO was altijd bedoeld als een

verhaal van minstens acht delen en

meerdere cyclussen, over de persona-

ges viel ook genoeg te vertellen.

Bovendien verkocht en verkoopt de

reeks uitstekend. Dan is het logisch

dat de reeks blijft duren.

Ik ben enorm fan van cyclussen. Een

doorlopend verhaal van pakweg

negen delen maakt het voor nieuwe

lezers moeilijk om in te pikken. Voor

DUIZEND EN MEER NACHTEN zouden we

graag verder werken met kortere

cyclussen die zijdelings met elkaar

verband houden. Vergelijk het wat

met LARGO WINCH. Elk tweeluik is apart

leesbaar, maar je krijgt wel een meer-

waarde als je ze allemaal hebt gele-

zen. Dan pas merk je dat de persona-

ges over de tweeluiken heen

evolueren en groeien in hun rol. Voor

DUIZEND EN MEER NACHTEN hopen we dat

de lezers ons hierin volgen. Als de ver-

koop goed is, dan komt er na dit

drieluik waarschijnlijk een losstaand

verhaal en dan tweeluiken. Duimen

maar...”

Een kleine bemerking. Sheherazade is

eigenlijk de vertelster van deze oude

sprookjes, en nu komt ze haar onder-

werpen live tegen. Ergens klopt dit

toch niet.

RECULÉ: “Ik weet niet of de sprookjes

die ze vertelde aan de sultan wel echt

zo oud waren. Misschien kende ze

Ik ben enorm fan van cyclussen. Een doorlopend
verhaal van pakweg negen delen maakt het voor
nieuwe lezers moeilijk om in te pikken.

© Wouter Porteman

Henri Reculé met een originele tekening van Jaisalmer en Cassio,
de respectievelijke hoofdrolspelers van DUIZEND EN MEER NACHTEN en CASSIO.
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die uit haar jeugd, of waren het

actuele verhalen, of verzon ze deze ter

plaatse. Stephen ligt er alleszins niet

wakker van. Het later bijgevoegde

sprookje van Aladdin is bijvoorbeeld

een stokoud verhaal uit de zevende of

achtste eeuw. De verhalen van DUIZEND

EN EÉN NACHT dateren van het jaar

1000. Onze strip speelt zich ook af in

die eeuw. Dat kan je gemakkelijk af-

leiden uit de historische figuren die in

de reeks opduiken.”

U had het al eerder over de tekenfilm

Aladdin. Maar er is ook het werk van

Sergio Toppi (SHARAZ-DE, uitgegeven

door Sherpa) en nog zoveel anderen.

In welke mate bent u beïnvloed door

deze voorbeelden?

RECULÉ: “Ik hoop door geen enkele. Ik

heb de invloedsfeer van al die

Oosterse klassiekers proberen te ver-

mijden. Mijn inspiratiebronnen waren

veel actueler. Jaisalmer is een halve

punker. De eerste karakterschetsen

van mijn helden zijn altijd gebaseerd

op een bestaande acteur, actrice of

muzikant. Dat kan Avril Lavigne zijn of

een Johnny Depp waarop Cassio is

gebaseerd. De engel Nahel uit

DE ONSTERFELIJKEN bijvoorbeeld was

oorspronkelijk een evenbeeld van

George Clooney. Daarna begin je

zodanig bij te schaven dat het geen

doorzichtige fotobewerkingen meer

zijn. Je maakt de kin wat smaller, je

zet het haar recht, enzovoort. Ik ben

trouwens niet de enige die zo werkt.

Voor Larry B. Max (uit I.R.$.) is

Bernard Vrancken trouwens ook uitge-

gaan van George Clooney.”

Hoe weet je hoeveel tijd je moet

stoppen in de karakterschetsen van je

helden. In CASSIO sterven de

protagonisten als vliegen. Is dat dan

geen verloren werk?

RECULÉ: “Dat valt wel mee. Stephen

Desberg stuurt me steeds het volle-

dige scenario. De 46 pagina’s zijn vol-

ledig uitgewerkt per pagina en soms

zelfs per prent. Ik lees het twee of drie

keer goed door en haal de eventuele

onsamenhangende zaken of de zaken

die ik eenvoudigweg niet begrijp eruit.

Daarna begint onze discussie en

sturen we samen bij.”

Jullie werken echt nauw samen. Het is

niet puur de scenarist die bepaalt wat

je moet doen.

RECULÉ: “Laat ik het er hier op houden

dat ik blij ben dat Desberg zo niet

werkt. Wij voelen ons beiden goed bij

deze werkwijze. Vergeet niet dat we al

bijna twintig jaar samenwerken.”

Lopen jullie dan elkaars deur plat?

RECULÉ: “Oh nee, we bellen en mailen

veel met elkaar. Stephen is een echt

nachtbeest. Hij begint pas te werken

rond middernacht of 1 uur, en het ge-

beurt vaak dat we dan met elkaar

bellen. En die gesprekjes kunnen ge-

rust een uur of twee, drie duren.

Ik heb lange tijd ook ’s nachts geleefd

en gewerkt, maar ik ben er mee ge-

stopt. Als je ’s nachts werkt, heb je

het idee dat je superintensief bezig

bent. De hele wereld slaapt, maar jij

bent nog bezig! Zij verliezen hun tijd,

en jij niet! Maar als je dan om 8 uur

’s morgens in bed kruipt en maar wak-

ker wordt rond 14 of 16 uur, dan ben

jij de vreemde eend. Uiteindelijk ben

ik gestopt met het nachtwerk omdat

het me niet vooruit hielp. Ik had de in-

druk dat mijn vier intensieve uren die

ik ’s nachts werkte gelijk waren als

acht uren overdag, maar dat was niet

zo. Ik was gewoon doodop na vier uur

werken ’s nachts. Maar mijn tempo lag

uiteindelijk niet veel hoger dan over-

dag. Dan kan je beter tijdens de dag

voortploeteren. Nu sta ik op om

8 uur en begin te werken om 9 uur of

ten laatste 9.30 uur en dan kan ik ge-

rust doortekenen tot middernacht. Je

doet gewoon meer. Voor Stephen ligt

dat anders. Hij koestert de stilte van

de nacht.”

Hoe bent u eigenlijk in contact

gekomen met Desberg?

Jaisalmer is een halve punker. De eerste
karakterschetsen van mijn helden zijn altijd
gebaseerd op een bestaande acteur, actrice of
muzikant. Dat kan Avril Lavigne zijn of een
Johnny Depp waarop Cassio is gebaseerd.

De engel Nahel uit DE ONSTERFELIJKEN, min of meer gebaseerd op George Clooney.
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RECULÉ: “CASTEL ARMER kende een be-

hoorlijk succes, maar mijn uitgever

vond dat een scenarist mijn werk kon

versterken. Ik kreeg een lijst van vijf

scenaristen en de enige die ik niet

kende was Desberg. Dat intrigeerde

me. Hij was net begonnen in het rea-

listische genre. Ik las zijn ZWART BLOED

en STER VAN DE WOESTIJN en ik besloot

dat ik hem wilde ontmoeten. En van

het een kwam het andere.”

Jullie werken nu al bijna twintig jaar

nauw samen. Slagen jullie er in om

elkaar nog te verrassen?

RECULÉ: “Hoe bedoel je?”

Goh, CASSIO speelt met twee verhaal-

lijnen, de ene in het heden, de

andere in het verleden. Dezelfde

opbouw vind je terug in DJINN. Je kan

daar toch niet door verrast zijn?

RECULÉ: “Mmm, toch wel.”

In het beste huwelijk sluipt er altijd

wat routine in... Nooit zin gehad om

een scheve (scenario)schaats te

rijden?

RECULÉ: “Als ik Stephens scenario lees,

weet ik wel wat ik kan verwachten en

hoe hij wil dat het weergegeven

wordt. Als ik iets totaal anders pro-

beer, dan weet ik al dat ik er niet mee

weg zal geraken. Maar is dat erg? We

hebben nu genoeg aan een half

woord. Desberg weet wat ik goed kan

én hoe ik mijn verhalen in beeld

breng. Hij speelt in op mijn sterkten.

Het is niet omdat we elkaar door en

door kennen, dat 1 plus 1 geen 3 kan

zijn.

Ik wou na CASSIO een western tekenen,

maar door samen goed na te denken,

hebben we dit toch niet gedaan. Dat

betekent dat we beiden zoeken naar

een langetermijnsamenwerking.”

Kent u dan de hele plot vooraf? In

CASSIO werd pas na deel 3 duidelijk

dat het anti-judaïsme een belangrijke

verhaallijn was. De christelijke kerk

moest en zou opgericht worden om

zo de macht van Rome te versterken.

RECULÉ: “Nee, dat zijn zaken die pas in

de loop van het verhaal ontstaan en

aan belang winnen. CASSIO was initieel

een antieke detectiveserie met vier

moordenaars en het verhaal zou ein-

digen met het beeld dat Ornella van-

daag een nog steeds levende Cassio

ontmoette. Die onsterfelijkheid van

Cassio én zijn geneeskundige krach-

ten was ons uitgangspunt. Al de rest

is erbij gekomen.

Soms brengt Stephen een personage

in een dermate lastig parket dat ik zelf

benieuwd ben hoe die eruit zal gera-

ken. Het blijft altijd spannend! Zo had

ik veel ideeën van hoe CASSIO zou ein-

digen, maar het huidige einde had ik

echt niet verwacht. De kunst van

Desberg is dat hij de zaken niet kunst-

matig forceert en zo te intellectueel

overkomt. Iedereen moet de strip kun-

nen lezen en blijven begrijpen. CASSIO

is een complexe reeks maar ze is niet

onoverkomelijk. De lezer kan zich nog

steeds inleven in een moeilijk perso-

nage zoals Antinoë. Ze is dolverliefd

op Cassio, maar toch plant ze hem

een mes in de rug. Je voelt dit als

lezer aankomen. Betekent dit dat je

alles moet vertellen? Nee, we hebben

geen zin om het verhaal van CASSIO

te vertellen in de middeleeuwen

of renaissance. We willen geen

HIGHLANDERtje doen waar de onsterfe-

lijke Cassio problemen heeft met zijn

eenenvijftigste vrouw...”

Als je CASSIO herleest, merk je aan

alles dat het verhaal naar een explo-

sieve ontknoping toewerkt. Het lijkt

me een episch familiaal drama te

worden, met STAR WARS-achtige pro-

porties. De stiefbroers gaan in de

clinch met Reptah als de Darth Vader

van dienst. Aan de andere kant is het

Oedipuscomplex van Cassio enorm.

De man verovert de ene knappe griet

na de andere, maar de enige vrouw

die zijn hart gestolen heeft, is zijn

mama. Tenslotte valt het ons op dat

Ornella en Oase fysiek wel heel erg

op elkaar lijken, zelfs al zit er bijna

tweeduizend jaar tussen beide da-

mes. Mogelijke pistes genoeg, maar

kan je ons alsnog een tipje van de

sluier oplichten?

RECULÉ: (lacht) “Nog even geduld en je

zal beloond worden. Ik ben zelf heel

blij met het einde. Voor de rest zwijg

ik. Of wacht, ik geef je die primeur, de

gelijkenis tussen Ornella en Oase was

initieel de bedoeling, maar uiteindelijk

zijn we die piste niet ingeslagen. Oase

speelt in het slotdeel maar een kleine

rol meer.”

Ow... Moesten jullie stoppen met dit

negende deel?

RECULÉ: “Je zei het zelf al. Het verhaal

Cassio was initieel een antieke detectiveserie met
vier moordenaars en het verhaal zou eindigen met
het beeld dat Ornella vandaag een nog steeds
levende Cassio ontmoette. Die onsterfelijkheid
van Cassio én zijn geneeskundige krachten was
ons uitgangspunt. Al de rest is erbij gekomen.

De cover van CASSIO deel 9, het definitief laatste
deel van de reeks, in oktober 2015 te verschijnen
bij Le Lombard.
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groeit naar zijn hoogtepunt, dus

waarom kunstmatig rekken. Stephen

had achteraf het gevoel dat hij met

deel 8 iets te veel tijd nam. Dit moest

sneller en dynamischer verteld wor-

den. In die val willen we niet meer

trappen. Dus tien delen was uitgeslo-

ten. Aan de andere kant wou ik echt

eindigen met een knaller en de ruimte

gebruiken die ik wil. Hierop zijn we

naar uitgeverij Le Lombard gestapt

en hebben er flink wat pagina’s bijge-

kregen. Deel 9 wordt dus een extra

dik deel, hopelijk aan dezelfde prijs.

Ja, we komen van ver. Stephens sce-

nario bestond uit 54 gebalde pagina’s.

Eenmaal geschetst kwam ik op 60 pa-

gina’s. Ik heb mijn decors nog wijdser

en grootser getekend. De laatste

pagina bevat nu maar twee prenten.

Een grote overzichtsprent en een klein

slotprentje. Zo zullen er nog pagina’s

inzitten, die het album echt zullen op-

tillen. Er zit ergens een kadertje in

waar je Michelangelo aan het werk

ziet in de sixtijnse kapel. Zo’n pagina

geeft een meerwaarde aan een strip.

Je kan gerust zijn.

CASSIO 9 wordt mooi afgesloten. Ik be-

nadruk nog eens dat het een afscheid

wordt. We laten geen ruimte voor een

eventueel vervolg. Ja, ik ben er tevre-

den van.”

Is alles al getekend?

RECULÉ: “Ja, mijn deel is klaar. Mijn

echtgenote Kattrin is nu bezig om de

laatste platen in te kleuren, en dan

kunnen we even uitblazen. We heb-

ben wel extra pagina’s kunnen loswe-

ken bij de uitgever, maar de deadline

bleef ongewijzigd.” (lacht)

Toch nog maar eens vissen... In

deel 8 merk je de verliefdheid tussen

Cassio en Valeria, de nicht van de

keizer. Is dat...

RECULÉ: “Je hoeft geen helderziende te

zijn om te merken dat beiden zullen

trouwen. In het slotdeel haspelen we

relatief snel de Romeinse verhaallijn

af. Na acht delen hebben we de

hoofdintrige rond Cassio wel gehad.

De actuele verhaallijn ligt wel nog he-

lemaal open. Wat gebeurt er met

Cassio’s broer, wat met de moeder, of

haar mummie,... Hun lot ligt nog niet

vast. Het wordt een ongemeen hard

album. Soms had ik het moeilijk om

dit te tekenen...”

Welke periode droeg uiteindelijk uw

voorkeur weg. De historische scènes

of de moderne wereld?

RECULÉ: “In het begin ging mijn voor-

keur duidelijk naar de Romeinse

scènes. Ik teken wel modern, maar

daarom ben ik nog geen hedendaagse

tekenaar. In het begin worstelde ik

echt met die actuele scènes. De uit-

geefdirecteur van Le Lombard heeft

me er tijdens deel 2 nog op gewezen

dat mijn wagens op veredelde

Matchboxautootjes leken... en hij had

gelijk.

En dan kwam er EMPIRE USA, een

100% hedendaagse strip. Tijdens het

tekenen van deze strip heb ik mezelf

bevrijd. Ik begon te werken met foto’s

en maquettes. Enfin, ik ontdekte het

voordeel om te werken met een com-

puter. Op mijn blog vind je ettelijke

artikels over de verschillende moge-

lijkheden die de huidige tekenpro-

gramma’s me geven.”

Empire USA was een project met

verschillende tekenaars. Het verhaal

was prima, maar ik had het toch

moeilijk met wat sommige tekenaars

afleverden. Wist je van tevoren wie er

allemaal ging meedoen?

RECULÉ: “Misschien moet ik eerst het

concept wat verduidelijken. Stephen

heeft zich hier voor gebaseerd op de

betere Amerikaanse tv-series, zoals

ALIAS. Even terzijde, de serie 24 heeft

Stephen zelfs nooit gezien. Dat was

Cassio 9 wordt een ongemeen hard album.
Soms had ik het moeilijk om dit te tekenen...

Ingekleurde plaat van CASSIO 9, ingekleurd door Henri Reculé’s echtgenote Kattrin.

http://recule.blogspot.be/


7

gewoon promopraat van de uitgeverij.

24 is bekender dan ALIAS.

Soit. In aflevering 1 van ALIAS staat

hoofdfiguur 1 centraal, in de tweede

aflevering hoofdfiguur 2, enzovoort.

Geleidelijk aan geraken alle figuren

met elkaar betrokken en creëer je een

eigen dynamiek. Een mooi voorbeeld

hiervan is het verhaal van de CIA-

agente die haar scheiding verwerkt

en dit allemaal vertelt aan Jared. Haar

karakter groeit echt over de reeksen

heen. Als je zoiets opbouwt, moet je

een snel verschijningsritme hebben

anders verliezen de lezers te veel

nuances. Stephen wou dus op zes

maanden tijd het hele eerste seizoen

op de markt brengen. Uiteindelijk zijn

de zes delen door druktechnische

redenen zelfs op vier maanden ver-

schenen. Voor dit concept, met die

manier van vertellen, moest alles klaar

zijn op hetzelfde moment. Niet een-

voudig. Voor een CASSIO en DUIZEND EN

MEER NACHTEN heb je een meer klas-

sieke opbouw. De helden worden

voorgesteld, en het verhaal ontwikkelt

zich naar een hoogtepunt. Klaar.”

Inderdaad dit zijn series waar één

tekenaar een constante kwaliteit kan

brengen over een lange periode. Het

concept van EMPIRE USA bestond uit

verschillende kwalitatief verschillende

tekenaars wat me terug op de

oorspronkelijke vraag brengt...

RECULÉ: “Tja, dat paste toen in de

tijdsgeest. DE GEHEIME DRIEHOEK was de

eerste Europese strip die doorbrak

met het concept van verschillende te-

kenaars voor één verhaal. Dat sloeg in

als een bom. Maar toen wij met zijn

allen klaar waren met EMPIRE USA, was

het nieuwe ervan af.

Het was nochtans een leuke tijd.

Marini had de eerste vier personages

gecreëerd en er de draaiboeken van

gemaakt. Ik heb vervolgens de andere

zes bepaald. Dat was tof. Natuurlijk

had ik toen het hele scenario gelezen,

en ik vond dit goed. Daarop heb ik

me aangeboden om alsnog een deel

te tekenen, en dat was het slotdeel.

De andere tekenaars heb ik pas ach-

teraf ontmoet.” (lacht)

Dan maar terug naar CASSIO en het

gebruik van de computer. Hoe hebt u

die overweldigende Eiffeltoren-

pagina’s getekend?

RECULÉ: “Alles begint met foto’s die ik

vind op het internet. Als ik geluk heb,

vind ik er zelfs een 3D-mo-

del. Ik open mijn computer

en start Manga Studio op,

en plaats het 3D-model in

het kader en draai het in

de gewenste richting. Het

enige wat ik nu nog moet

doen, is erover tekenen. En

klaar is Kees. Voor alle duidelijkheid.

Ik kleef dus geen bewerkte foto’s in

de tekeningen. Ik teken alles over. En

vind ik geen foto, dan maak ik zelf in

SketchUp een 3D-model. In het vierde

deel zie je een Egyptische graftombe.

Die heb ik in 3D getekend tot op de

hiëroglief nauwkeurig. Eenmaal klaar

gebruikte ik deze in de tekeningen. En

zo klopte deze tekening vanuit elk

mogelijk perspectief.

Ik ben een architect-fotograaf. Ik maak

eerst een zo realistisch mogelijk,

digitale maquette en daarna neem ik

er foto’s van. Ik beperk me niet tot

alleen decors. Meestal teken ik mijn

figuren uit het hoofd, maar als het

echt moeilijk wordt, gebruik ik ook

modellen, foto’s of maak ik ze na in

3D. Zo zie je in hetzelfde album een

gewonde Cassio liggen slapen op die

graftombe (pagina 31, deel 4, red.)

Zowel dit decor als Cassio zelf waren

een 3D-ontwerp. De verhoudingen en

houding van Cassio waren zo steeds

correct. Hierdoor kan ik het verschil

maken tussen een dode en een

slapende Cassio. Het zit ’m soms ge-

woon in hoe een arm ligt. Details die

het verschil maken.”

U gebruikt dus volop het internet.

Mag ik ervan uitgaan dat u die infor-

matiebronnen aanvult met eigen

foto’s?

RECULÉ: (lacht) “Nee, ik ben geen

De Geheime Driehoek was de eerste Europese
strip die doorbrak met het concept van verschil-
lende tekenaars voor één verhaal. Dat sloeg in als
een bom. Maar toen wij met zijn allen klaar waren
met Empire USA, was het nieuwe ervan af.

Scarlett Cossler en Jared Gail uit de
conceptreeks EMPIRE USA in de versie van
Henri Reculé. Hij tekende het slotalbum van
het eerste seizoen en het eerste album van
het tweede seizoen. Alle covers zijn het werk
van Griffo.
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reiziger. Toen ik als veertienjarige ver-

huisde van Chili naar België, heb ik

genoeg airmiles voor heel mijn leven

verzameld.”

Rome heeft u toch al bezocht?

RECULÉ: “Nee, daar ben ik nog nooit

geweest. (lacht) Dat hoeft ook niet. Er

is meer dan genoeg informatie te vin-

den over deze stad. Efeze heb ik na-

getekend op basis van een historisch

naslagwerk en achteraf hebben lezers

me gemeld dat ze de stad moeiteloos

herkenden in mijn werk. Het kan dus.”

Straf! Tekent u pagina per pagina?

RECULÉ: “Dat varieert. Voor DUIZEND EN

MEER NACHTEN heb ik zopas 28 pagina’s

decoupage geschetst. Ik heb er nu

kalkbladen boven gelegd en ben be-

paalde tekeningen aan het verbeteren.

Soms werk ik direct gedetailleerd.”

En wat met de tekstballonnen?

RECULÉ: “Och, die voeg ik er achteraf

met de computer aan toe.”

Mag ik u een decortekenaar noemen?

RECULÉ: “Nee, mijn hart ligt echt bij het

tekenen van personages. Een decor

brengt een personage tot leven, en

niet omgekeerd. Als ik mijn pagina’s

schets, dan teken ik enkel mensen.

Hoe kijken ze naar elkaar? Hoe com-

municeren ze? Hoe lopen de lees- en

kijklijnen,... Dat is belangrijk. Stephen

Desberg wil ook steeds mijn schetspa-

gina’s zien. Dan weet hij of zijn ver-

haal ook klopt.

Mijn personages zijn acteurs die ik

regisseer en op de juiste plaats zet.

Daarna zoom ik in. Soms focus ik me

op een oog, een oor of een neus.

Kleine zaken die een pagina tot leven

brengen. Veel lezers merken dat niet

op, maar een elegante armbeweging

kan een pagina enorm versterken.”

Waarmee heeft u het moeilijk?

RECULÉ: “Je zal mijn figuren nooit zien

schaterlachen. Ze zien er dan ongelo-

felijk dwaas uit. Ik streef steeds naar

het beste. Kijk, op deze pagina

(pagina 13, red.) heeft Jaisalmer een

tulband aan, maar in het volgende

prentje heeft hij die afgezet. Dat was

echt nodig, want met die hoge

tulband op zag hij er echt onnozel uit.

Dat werkte niet.

Soms ben ik echt wel blij. In elke

reeks heb ik wel een lievelingspagina.

In DUIZEND EN MEER NACHTEN is dit bij-

voorbeeld pagina 51. Ik had deze

bijna helemaal op computer afge-

werkt, maar ik vond die zo mooi dat

ik ze helemaal opnieuw heb getekend

op papier. De computerversie heb ik

dan gewist. In de strip vind je dus de

papieren versie.”

Maar voor de rest heeft u nu volledig

het tekenen op papier afgezworen?

RECULÉ: “Ja. Pagina 28 van deel 3 van

CASSIO was de eerste pagina die ik

met de computer heb getekend. Meer

nog, de bovenste helft was nog op

papier, de onderste op computer. Je

kan het gemakkelijk zien aan de figu-

ren op de achtergrond. Deze op de

computer zijn veel gedetailleerder en

driemaal zo groot getekend. Ik heb ze

dan verkleind en dieper in het decor

gezet. Je moet het echt weten. Soms

moet ik mijn digitale penseeldikte

aanpassen, anders worden mijn teke-

ningen te dun. Het mag ook niet te-

veel opvallen dat ik digitaal teken...

Eenmaal alles onder de knie, heb ik

wel ingegrepen in de gewoon gete-

kende pagina’s. Ik scande ze in en dan

Mijn hart ligt echt bij het tekenen van personages.
Een decor brengt een personage tot leven,
en niet omgekeerd.

Fragment uit DUIZEND EN MEER NACHTEN 1. Jaisalmer met en zonder “onnozele” tulband.
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heb ik tekstballonnen gewijzigd en

bepaalde decors verfijnd.”

Ook voor de Franstalige integrale van

HET LAATSTE JUNGLEBOEK heeft u uw oud

werk veranderd. Er zouden zelfs hele

pagina’s hertekend zijn.

RECULÉ: “Dat klopt. Maar dat had meer

te maken met de aanpak van Johan

(De Moor, red.). Voor HET LAATSTE

JUNGLEBOEK schetste ik de pagina’s uit.

Johan kleurde ze eerst in, en erna

werd er geïnkt. Mijn potloodlijnen wa-

ren na de inkleuring niet meer zicht-

baar. Het probleem was dat er vaak

letterlijk buiten de lijntjes werd inge-

kleurd. De inktlijnen werden dan ook

wat opgeschoven en uiteindelijk kreeg

je wat rare zaken. Johan had zo vijf-

tien pagina’s afgewerkt en toen ik ze

zag, maakte ik me direct de bemer-

king waarom ik zoveel tijd gestoken

had in de potloodschetsen. Die wer-

den op deze manier echt niet geres-

pecteerd. Johan en ik hebben dit be-

sproken en vervolgens begon hij eerst

te inkten en daarna in te kleuren. Het

resultaat was dat de tekeningen cor-

recter én de kleuren een stuk lichter

werden. De rest van de strip werd

dan op die manier afgewerkt. Pas bij

het verschijnen van het album vielen

me weer de heel grote verschillen

tussen Johans en mijn werk op...

Daarom heb ik voor de integrale

enkele zaken hertekend, zoals je ziet

op deze vergelijking.”

Wie heeft eigenlijk het idee gehad

voor die samenwerking? Jullie basis-

stijlen liggen toch heel ver uit elkaar.

RECULÉ: “Ik was het alleszins niet.

(lacht) Stephen Desberg wou absoluut

dat Johan dit verhaal tekende en

Johan was onmiddellijk enthousiast.

Hij moest en wou dit doen. Maar

Stephen heeft bijna tien jaar gewacht

tot hij de eerste pagina ontving. Het

lukte Johan niet om zijn stijl aan te

passen naar de volwassen stijl die

Desberg wou. Op een bepaald

moment moet Johan bij Stephen wat

decoupages van DE ONSTERFELIJKEN

gezien hebben, en dan kwam het

volgende compromis uit de bus: Johan

vroeg me of ik de decoupages wou

maken waardoor de strip er toch

minder karikaturaal zou uitzien. Ik zag

dat helemaal zitten. Al snel gaf ik hem

Stephen Desberg wou absoluut
dat Johan dit verhaal tekende
en Johan was onmiddellijk
enthousiast. Hij moest en wou
dit doen. Maar Stephen heeft
bijna tien jaar gewacht tot hij
de eerste pagina ontving.

Voorbeeld van een hertekende pagina uit HET LAATSTE JUNGLEBOEK voor de enkel in het Frans verschenen integrale van de vierdelige reeks bij Le Lombard.
Links de oorspronkelijke versie door Henri Reculé en Johan De Moor, rechts de ‘geremasterde’ versie van Reculé.

Voorbeeld van een decoupage voor HET LAATSTE

JUNGLEBOEK, uitgevoerd door Henri Reculé.
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de eerste tien pagina’s. En toen bleef

het weer een jaar windstil. Uiteindelijk

ontving Stephen een eerste pagina,

maar ook die pagina was te

humoristisch opgebouwd. We kwamen

alle drie samen en beslisten dat ik

ook de potloodschetsen voor mijn

rekening zou nemen. Johan zou de

inkleuring en de afwerking verzorgen.

Ik vond het resultaat wel meevallen,

want het had iets meer en anders

dat de meeste mensen verwacht

hadden.

Maar zoals ik zei, waren er enkele za-

ken die ik anders had getekend, en

die heb ik dan veranderd voor de in-

tegrale. Ik vind persoonlijk ook dat

een integrale meer moet zijn dan een

bundeling van bestaande losse delen.

En daarom heb ik de eerste twintig

pagina’s van het eerste deel wat aan-

gepast mét akkoord van Johan De

Moor. Soms is dat een personage dat

ik wat conformer heb gemaakt met

hoe hij er later uitzag, soms was dat

wat meer. Deze wolf hier was eerst

bruin, en vijf pagina’s verder was hij

grijs. Er was ook ergens een nacht-

scène en in het volgende kadertje

was het zonder enige reden plots dag.

Zo’n zaken... Ach, het waren toen an-

dere tijden.”

U bent geboren in Chili.

RECULÉ: “Dat klopt, mijn moeder is

Chileense en mijn vader Belg.”

Waar ik naartoe wil, Alejandro

Jodorowsky is een Chileen. De

Braziliaan Léo heeft lange tijd in Chili

gewoond. Bent u opgegroeid met hun

werk?

RECULÉ: “Nee, helemaal niet.

Jodorowsky was in Chili voornamelijk

bekend voor zijn theaterproducties.

In de jaren 1960 of 1970 heeft hij het

land verlaten. Ik weet niet of dat iets

te maken had met Pinochet... Maar

mijn moeder heeft hem altijd gekend

als de bekende dramaturg en cineast.

Hij was ook de eerste die DUNE ging

verfilmen met onder meer Salvador

Dalí, Orson Welles en Mick Jagger in

de hoofdrollen. Pink Floyd zou de

soundtrack verzorgen. Maar toen Dalí

afhaakte, liep het project op de

klippen (Van deze hele opzet is in

2014 de fel gesmaakte documentaire

JODOROWSKY’S DUNE verschenen, red.).

Uiteindelijk heeft Jodorowsky met DE

INCAL DAN maar zijn eigen DUNE-versie

gemaakt.

In Chili koesterde ik vooral John

Buscema’s CONAN en Tim Sales BATMAN,

maar ik ben op mijn veertiende al

verhuisd naar België. En hier heb ik

natuurlijk ook heel veel gelezen. Mijn

jeugdhelden waren Derib, Hermann,

Régis Loisel en vooral Jean Giraud.

Niet voor niets hangt er in mijn atelier

een poster van Blueberry.”

Ik zag op je blog een foto van een

metalen waterpot voor je penselen.

Dit potje fixeer je met een magneet.

Heb je ooit een ongelukje gehad?

RECULÉ: “Nee, dat nog niet, maar het

leek me simpel en handig. Vandaag

ontspan ik me door te schilderen. De

werken die Tesio tentoonstelt in CASSIO

heb ik dus effectief geschilderd en

dan via een scan in de tekeningen ver-

werkt. In het Frans komt er een spe-

ciale zwart-witeditie op de markt van

DUIZEND EN MEER NACHTEN en die uitgave

heb ik opgesmukt met kleine olieverf-

schilderijtjes van de hoofdfiguren. Het

is een welgekomen afwisseling voor

het staren naar een computerscherm.”

En gelijk heeft u!

Reculé boog opnieuw het hoofd en

nam rustig een nieuwe strip van de

nog steeds enorme stapel. Een

nieuwe dédicace, een nieuwe fan.

Dedication!

Met dank aan stripspeciaalzaak

De Boekenwolf voor de interview-

gelegenheid en de locatie.

Mijn jeugdhelden waren Derib, Hermann,
Régis Loisel en vooral Jean Giraud. Niet voor niets
hangt er in mijn atelier een poster van Blueberry.

Foto links: Henri Reculé in zijn atelier. Een poster van Blueberry hangt aan de muur. Foto rechts: een olieverfschilderij van Catwoman naar het voorbeeld van Tim Sale.

© Wouter Porteman

http://www.rottentomatoes.com/m/jodorowskys_dune/

