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INTERVIEW J.G. JONES DOOR ARNOUT CAPIAU

“Help af en toe eens
een kleine speler
een homerun slaan,
als je denkt dat die
het waard is.”



Hoe bent u als comictekenaar

gestart?

J.G. JONES: “Ik werkte op de artproduc-

tieafdeling van een krant in New York,

waar ik me stierlijk verveelde. Ik moest

de krant samenstellen, dat was niet

echt interessant. Dus schreef ik samen

met een vriend een comic, ik tekende er

vijf pagina’s van en trok ermee naar een

conventie.

Daar werd ik aangenomen door Jim

Shooter, die op dat moment de uitge-

ver van Defiant was. Die vijf pagina’s

waren voldoende voor hem.”

Bij Defiant tekende u in 1994 DARK

DOMINION...

J.G. JONES: “Whoa, je kent die titel? Niet

veel mensen weten daar nog van, maar

ja, en van daar naar Broadway waar ik

FATALE tekende. (Beide uitgeverijen zou-

den niet veel langer dan een paar jaar

overleven en imploderen in een storm

van slechte deals, onbestaande finan-

ciering, valse beloften en meer van

dat fraais in de comicsindustrie, red.).

Maar Billy (Tucci, de bedenker van SHI,

een samoeraigeïnspireerde bad girl,

red.) was een vriend die in dezelfde

bars pinten dronk als Joe en Jimmy

(Quesada en Palmiotti, op dat moment

redacteurs/schrijvers/bezielers van

MARVEL KNIGHTS, red.).”

Die voor Marvel werkten nadat

Marvel bijna bankroet was gegaan.

Hoe was het om voor zo’n grote

uitgever te werken op zo’n precair

moment?

J.G. JONES: “Het was best leuk. MARVEL

KNIGHTS was een entiteit los van de rest.

We zaten in het penthouse van hun

gebouw, de plek waar ze het vuilnis

buiten zetten, weet je wel.”

Wow. Was het zo erg?

J.G. JONES: “Wel het voordeel was dat we

gerust gelaten werden. Jimmy en Joe

hadden dus geen enkele inmenging in

wat zij met hun titels deden (Op dat

moment: DAREDEVIL, INHUMANS, BLACK

PANTHER en PUNISHER, red.).”

En was het dan zoals een studio?

J.G. JONES: “Ja, die sfeer was er heel

erg.”

Dus u ging werken in dat penthouse?

J.G. JONES: “Ik ging er niet zelf werken,

nee, maar als ik er was, zat Mark

Texeira er wel aan BLACK PANTHER te wer-

ken, Joe zelf was tegelijk de redacteur

en tekende platen, Jimmy inktte onder-

tussen pagina’s zoals in een studio.”

Eerst werkte u dus aan BLACK WIDOW

voor hen en vervolgens aan MARVEL

BOY, uw eerste samenwerking met

Grant Morrison...
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Zoals elk jaar leek het wel alsof iedereen die ooit al
wel eens van comics had gehoord en in België was,
zich had verzameld voor de twintgste editie van

FACTS in oktober 2013. Dit keer in de grootste hal die ze
in Flanders Expo konden vinden. Er was zeker meer
plaats, maar dat betekent tegenwoordig precies alleen
maar dat er ook veel meer volk op afkomt. Onze afspraak
met J.G. Jones was in de coulissen van Artist’s Alley.
Helemaal op het einde van de hal, zodat er wel een mooi
overzicht was, en er vooral wat ruimte bleef tussen de
tafels met tekenaars en de rest van de conventie. Er was
altijd volk waar J.G. Jones zat. Hoewel het soms een
beetje weg ebde, was hij nooit alleen. We kregen daarom
de luxe om in een afgesloten ruimte apart te zitten voor
een rustig onderhoud.
Niet zo heel lang geleden was WANTED, op script van Mark
Millar, de titel die zijn doorbraak betekende, zeker buiten
de comicwereld. Voor het eerst (maar het zou niet de
laatste keer zijn) werd er kort nadien een gematigd
succesvolle, maar zeker duchtig gehypte film van gepro-
duceerd met onder andere James McAvoy, Morgan
Freeman en Angelina Jolie. Kort daarop werd de tekenaar
aangesteld als dé covertekenaar voor 52, DC’s eerste
wekelijkse comicreeks in jaren. Maar laten we bij het
begin beginnen...

Tussen 1994 en 2000 tekende J.G. Jones achtereenvolgens DARK DOMINION, FATALE, SHI, BLACK WIDOW en MARVEL BOY.



J.G. JONES: (enthousiast) “Ja! Daar heb ik

zoveel plezier aan gehad. Ik hou zoveel

van dat werk en hou daar nu nog

steeds zoveel van.”

Ik was heel tevreden met de energie

en de creativiteit die dat boek uit-

straalde. We mochten volledig doen

wat we maar wilden.

Op het moment zelf begreep ik het

niet, maar Grant probeerde me toen

uit te leggen hoe het alternate uni-

verse in MARVEL BOY werkte, dat uit-

eindelijk de basis werd voor het

ULTIMATES-universe. Niet dat ik daar

iets van snapte tot het verder uitge-

werkt was, maar...”

Ik merk dan precies wel een

trend. Elk van uw titels zijn

miniseries. Overwoog u ooit te

werken aan een maandelijkse

titel?

J.G. JONES: “Nee. Daar ben ik te

traag voor, denk ik. Bovendien ver-

veel ik me nogal snel.

Daarom verkies ik een afgewerkt

verhaal met een begin, midden

en einde in plaats van de einde-

loze sleur zoals een tv-serie die

nooit eindigt.”

Ik begrijp wat u bedoelt. Was het

volgende project dan WANTED?

J.G. JONES: “Nee, eerst heb ik met Greg

Rucka voor DC Comics aan WONDER

WOMAN: HIKETEIA gewerkt en tijdens de

productie van WANTED schilderde ik meer

dan een jaar covers voor WONDER

WOMAN.”

Juist ja. Daar bemerk ik nog een

trend: Grant Morrison, Greg Rucka,

Mark Millar. Dat zijn zeker geen

slechte namen om mee geassocieerd

te worden. Het lijkt bijna te

gemakkelijk.

J.G. JONES: (lacht) “Ja, ik mag zeker niet

klagen. Veel mensen dachten ook dat

BLACK WIDOW (uit 1999, red.) mijn eerste

werk was, maar ze vergeten dat ik daar-

voor al vijf jaar in de obscuriteit werkte.

Het was niet altijd even gemakkelijk,

maar sindsdien heb ik wel kunnen sa-

menwerken met de ene na de andere

interessante schrijver. Het heeft de

moeite geloond.”

Mark Millar had ook speciaal om u

gevraagd voor WANTED?

J.G. JONES: “Ik viel Mark al een tijdje las-

tig om samen aan een titel te werken,

en in mijn hoofd zou dat voor Marvel

geweest zijn, maar hij had op dat mo-

ment niets bij hen lopen. Hij had wel

wat onafhankelijke projecten en hij

overhandigde me een vuistdik aantal

scripts. Ik moest ‘m maar zeggen wat ik

ervan vond en WANTED sprak me onmid-

dellijk aan.”

En wat sprak u dan aan in WANTED?

J.G. JONES: “Ik denk enkele van dezelfde

dingen die ik ook in MARVEL BOY aantrof,
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Ik verkies een afgewerkt verhaal met een begin,
midden en einde in plaats van de eindeloze sleur
zoals een tv-serie die nooit eindigt.

WONDER WOMAN: DE HIKETEIA uit 2002 werd in 2013 vertaald door RW Uitgeverij.



er zit veel van dezelfde kinetische ener-

gie in beide boeken.

Het was ook het meest realistische.

Hoe fantastisch het verhaal ook wordt,

het blijft door het personage van

Wesley en zijn transformatie toch ge-

loofwaardig.”

U kreeg ook de instructie om Wesley

er als Eminem te laten uitzien. Wat

vond je daarvan?

J.G. JONES: “Ik had al in ULTIMATES ge-

merkt dat Mark de personages altijd

castte als bepaalde acteurs (Nick Fury

in ULTIMATES ziet eruit als Samuel

Jackson, die later ook effectief Fury

speelt in de Marvel-films. De comics

waren er eerst!, red.) en de tekenaars

deden dat niet slecht.”

Dus ging u er ook maar gewoon

voor?

J.G. JONES: “Tuurlijk, waarom niet? Zolang

ze me maar niet voor de rechter sle-

pen.” (lacht)

Had u zelf iets in de pap van het

verhaal te brokken?

J.G. JONES: “Niet wat de richting van het

verhaal betrof, maar ik liet me wel

horen als het ging over hoe bepaalde

zaken aan de man gebracht zouden

worden. Hij wou starten met een

enorme overkillscène vol seks en ge-

weld in de openingspagina’s. Dus ik

stelde voor om daar misschien even

mee te wachten en er wat meer naartoe

te bouwen.

Da’s misschien wel een goed idee, vond

hij ook.”

Millar toonde zich toen wellicht het

meest exuberant.

J.G. JONES: “Dat klopt ja. Hij vierde zijn

onafhankelijkheid, hij had geen grenzen

meer en deed maar wat hij wou. Ik

denk wel dat ik een klein beetje redac-

teur speelde voor die titel.”

Zou u ooit nog terug willen naar

WANTED?

J.G. JONES: “We hebben aan het begin

een overeenkomst gemaakt dat we de

serie zouden doen en er nooit meer

naar zouden omkijken of het nu een

succes was of niet.”

Zou u nog eens met Mark Millar

willen werken?

J.G. JONES: “Oh, graag. Zijn scripts zijn

altijd leuk om te tekenen. Hij kan erg

visueel schrijven, dus wat op zijn blad

staat kan ik zonder te veel piekeren

tekenen.”

Dat brengt ons bij de covers van 52.

Daar zitten prachtexemplaren tussen

in verschillende media. Welk proces

zat hierachter?

J.G. JONES: “Daaraan werkten vier schrij-

vers, stuk voor stuk uitstekende vak-

mannen (Mark Waid, Greg Rucka, Grant

Morrison, Geoff Johns, red.) en een

kruiwagen vol tekenaars. Ze hadden

voor die titel dus iets nodig dat alles

verenigde. Wat ze dus van mij verwacht-

ten was dat ik ervoor zorgde dat de titel

elke keer even herkenbaar was. Voor de

rest lieten ze me maar doen en spelen.

Als je dan elke week gedurende een

heel jaar aan hetzelfde boek werkt, heb

je geen zin in elke keer dezelfde super-

heldenposes.”

Sommige van die covers toonden een

belangrijke scène of een bijzonder

beeld uit het verhaal, andere focusten

dan weer meer op het ontwerp.

Kwam daar soms iemand in tussen?

J.G. JONES: “De scripts zelf, daar kreeg ik
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We hebben aan het begin een overeenkomst gemaakt dat we de
serie Wanted zouden doen en er nooit meer naar zouden omkijken
of het nu een succes was of niet.

Op scenario van Mark Millar maakte
J.G. Jones de zesdelige miniserie
WANTED, in 2008 verfilmd door Timur
Bekmambetov met James McAvoy,
Angelina Jolie en Morgan Freeman in
de hoofdrollen.

Voor 52 van DC Comics maakte J.G. Jones alle covers. De reeks verscheen
wekelijks in 2006.



niet zo vaak iets van te zien, dat kon

ook bijna niet anders van een project

waar alles zo enorm snel moest gaan,

maar er werden regelmatig vergaderin-

gen gehouden. Daar waren alle

schrijvers aanwezig en dan zat ik in

dezelfde kamer en ik luisterde terwijl ze

samen aan de verhaallijnen werkten. Ik

verzon er ter plekke ideeën voor

covers.

Daardoor wist ik al voor een tiental

covers wat ik van plan was, voor de

definitieve scripts zelfs maar klaar

waren.”

Het klinkt als een erg unieke

werkwijze.

J.G. JONES: “Dat klopt. Ik was nooit

eerder op die manier te werk gegaan.

Het was zeker leuk om te doen.”

DC plant een nieuwe wekelijkse

reeks. Zou u dat nog eens willen

proberen?

J.G. JONES: “Ik heb het momenteel erg

druk met andere zaken en bovendien,

waarom zou ik teruggaan en hetzelfde

nog eens doen? Ik ga liever vooruit.”

Hoeveel tijd had u in feite voor die

covers? De comics verschenen

wekelijks, maar u had wellicht heel

wat voorsprong?

J.G. JONES: “Ja, ik was er al een tijd op

voorhand mee bezig, en ik tekende te-

gelijkertijd nog een boel andere covers.

Ik was klaar met alle covers lang voor

de comics verschenen. Zolang ik ge-

noeg van het script kreeg, zolang ik ten-

minste wist wat er zou gebeuren. Ik

sprak regelmatig met de schrijvers.

Ik wou natuurlijk nooit dezelfde verhaal-

lijn op de cover zetten van twee opeen-

volgende comics, dus de ene week was

het een Geoff Johns-verhaallijn, daarna

Greg Rucka en op die manier kon ik het

afwisselend houden.”

Waren de verhaallijnen in die mate

herkenbaar?

J.G. JONES: “Oh ja, in het script kon je

gemakkelijk de stilistische verschillen

lezen. De schrijvers scripten ook ‘hun’

personages. Kijk naar Rucka, die

Montoya tot The Question maakte,

Batwoman introduceerde,...”

Tegen deze tijd deed u niet langer

binnenwerk, enkel covers.

J.G. JONES: “Dat klopt, ik schipper wat

heen en weer, de ene keer zijn het co-

vers, dan doe ik een hele comic. Zo

blijft het interessant voor mij

ook.”

Het heeft minder te maken

met wat u aangeboden

wordt?

J.G. JONES: “Op dat vlak heb ik

echt wel veel geluk gehad. Ik

krijg vaak de gelegenheid om

mijn projecten te kiezen, dus

ik kies wat me op dat mo-

ment het meest aanspreekt,

dat het dan covers blijken te

zijn (denkt na), die zijn niet

meteen minder werk, ook al

is het maar één beeld.”

En het laatste project dat u

tot nu koos was BEFORE

WATCHMEN: COMEDIAN. Dat

hele idee, een vervolg op

een klassieker van die omvang, is

wel redelijk controversieel gebleken.

Hebt u iets van die controverse

gemerkt?

J.G. JONES: “Weet je, ik mag me daar

echt geen zorgen over maken. (denkt

na) Het klonk als een fantastisch project

toen Dan Didio (hoofd van DC Comics,

red.) het mij voorstelde, en het aas dat

hij gebruikte was kunnen samenwerken

met Brian Azzarello.

Het is voor mij veel meer van belang

wie de schrijver van een project zal zijn

dan de personages of de plot.”

Dus u was op geen enkel moment

geïntimideerd om in de schaduw van

het klassieke WATCHMEN en vooral van

Alan Moore te werken, die toch wel

erg vijandig is ten opzichte van alles

dat van zijn werk wordt afgeleid?

J.G. JONES: “Ik kan wel snappen dat hij

zijn eigen reactie had over het hele

concept, maar hij heeft die personages

Waarom zou ik teruggaan en hetzelfde nog
eens doen? Ik ga liever vooruit.
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Fragment uit BEFORE WATCHMEN: COMEDIAN, in januari 2014 vertaald door RW Uitgeverij.



ook niet bepaald op zijn eentje uit het

niets gegrepen. Het gaat hier om de

heruitvinding van bestaande persona-

ges zoals Blue Beetle, The Question,

enzovoort. Als het nu nog zijn eigen

creaties waren, maar dat zijn ze niet.”

Ik begrijp dat het Azzarello-aas

uiterst aanlokkelijk moet zijn

geweest, ongeacht de mogelijke

controverse. Vreesde u op geen enkel

moment dat dit misschien slecht zou

zijn voor uw carrière?

J.G. JONES: “Ik denk niet dat het een

effect heeft gehad. Ik wil daar echt niet

te veel over nadenken. Ik vind het veel

belangrijker dat het mij boeit, of het

script iets voorstelt, ik heb echt geen

energie om met het internet op de vuist

te gaan. Weet je wel, wie moet de fami-

lie van Bob Kane (de bedenker van

BATMAN, red.) geld voor BATMAN.

Advocaten kunnen dat onderling uit-

vechten, ik moet me zorgen maken over

de kwaliteit van mijn werk.”

Denkt u met COMEDIAN iets te hebben

toegevoegd aan WATCHMEN?

J.G. JONES: “Ik weet niet of ik daarin ben

geslaagd, maar Brian zeker wel. Ik

probeerde zoveel mogelijk het origineel

te respecteren, want ik ben gek op

WATCHMEN.”

Een van de stilistisch opvallende

elementen in WATCHMEN is de

bladschikking met negen gelijke

prenten. Dat hebben jullie helemaal

niet toegepast in COMEDIAN. Was dat

bewust?

J.G. JONES: “Wel, we wilden vooral het

origineel niet zomaar kopiëren, het

script bevatte bovendien geen enkele

aanwijzing in die richting. Er was wel

een heel korte hommage, in de slaap-

kamer van JFK. Voor de moord daar

gebruik ik het 9 panel grid gedurende

enkele pagina’s, maar dat was helemaal

in het begin, puur om het origineel

even te salueren.”

Dat is inderdaad wellicht de beste

manier.

J.G. JONES: “Ik denk van wel ja.”

Iets anders dan. Die grote namen

zoals Jae Lee, JM Straczynski, Brian

Azzarello, Adam Hughes en J.G. Jones,

krijgt DC wel samen om BEFORE

WATCHMEN te doen dat zoals gezegd

volledig in hun handen blijft. Niet zo

heel lang geleden zou Vertigo u

misschien hetzelfde geld aangeboden

hebben om simpelweg met Azzarello

te doen wat jullie wilden, maar die

tijd lijkt voorbij. Hoe kijkt u naar deze

verandering? Is de industrie er nu

armer op, omdat er enkel geld is

voor de personages in handen van

de uitgeverijen?

J.G. JONES: “Bekijk het zo. De twee groot-

ste Amerikaanse uitgeverijen zijn onder-

geschikt aan grote multinationals

(Marvel is gekocht door Disney, DC

Comics is een onderdeel van Warner

Bros., red.) en die moeten geld verdie-

nen, geen risico’s nemen. Net als

Hollywood, waar de grote studio’s

nieuwe versies uitbrengen van steeds

maar weer dezelfde films. De mensen

die daar werken, willen alleen maar

veel geld verdienen, zeker nadat ze er

zoveel in hebben geïnvesteerd. En dat

geld steken ze zeker niet in iets dat ze

zelf onbetrouwbaar vinden.

Kleinere uitgeverijen kunnen daar on-

mogelijk mee concurreren, dus investe-

ren ze minder, maar proberen ze wel

meer divers materiaal, dat heel anders

is, omdat de grote jongens toch al hun

veilig ding doen. Als het niet goed

loopt, is het verlies kleiner. Als ze wel

succes boeken, betekent het een on-

miskenbare homerun.

Mijn advies is de films kiezen die je

interessant vindt, en de comics lezen

waar je het meest plezier aan beleeft.

Help af en toe eens een kleine speler

een homerun slaan, als je denkt dat die

het waard is.”

U zei dat u veel werk in de toekomst

hebt. Kan u daar iets meer over

vertellen?

J.G. JONES: “Wel, op dit moment ben ik

aan het werk voor een uitgeverij die ik

nog niet bij naam mag noemen. Ik

schrijf een avonturenreeks, met een

vleugje bovennatuurlijke elementen.

Het gaat om mijn eigen creatie bij een

uitgever voor wie ik nog niet eerder

werkte. Ik schrijf, iemand anders doet

de tekeningen.

Mijn volgende tekenwerk zal samen

met Mark Waid zijn, ik moet momenteel

nog op zijn script wachten, maar ik

hoop te kunnen beginnen in januari.

Dus dat zijn een paar dingen voor

volgend jaar.”

Hartelijk dank voor deze fijne babbel,

meneer Jones.

J.G. JONES: “Graag gedaan, het was heel

fijn om met je te praten.”
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BEFORE WATCHMEN: COMEDIAN verscheen in 2012 en 2013 als zesdelige minireeks.


