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PLATENINTERVIEW JEAN DUFAUX DOOR WOUTER PORTEMAN

“Strips maken is een
hondenstiel. Het is al
niet gemakkelijk
voor een tekenaar,
maar voor een
scenarist is
het nog veel
moeilijker. ”



PLAAT 1:
Kuifje en de Zonnetempel
(Grzegorz Rosinski + Jean
Van Hamme naar Hergé,
verschenen in Kuifje 39
van 25 september 1981)

Waarom koos u onmiddellijk voor

deze pagina?

DUFAUX: “Omdat het een tekening is

die drie grote namen van het beeld-

verhaal verenigt. Je hebt én Hergé

én Rosinski én Van Hamme. Hergé is

onlosmakelijk verbonden met het

Belgische beeldverhaal. Met Rosinski

heb ik nog samengewerkt en Van

Hamme is al sinds jaar en dag een

goede vriend. Telkens als ik Jean zie,

discussiëren we over een of andere

mythe. De mythologie is en blijft voor

ons een onuitputtelijke bron van inspi-

ratie. We amuseren ons daar echt rot

mee.”

Gek dat u dat zegt. Wij dachten

eerder dat Van Hamme en u elkaars

concurrenten waren.

DUFAUX: “De mensen denken dat wel

eens, maar wij zijn zo verschillend dat

we geen concurrenten kúnnen zijn.

Toegegeven, we zijn allebei technisch

een kraan. Maar de manier waarop

we ons verhaal vertellen is helemaal

anders. Voor de leek lijkt dat allemaal

een pot nat, maar dat is het dus niet.

Het leuke is dat ook Van Hamme weet

2

© Raymond Lagae

Een goedgemutste Jean Dufaux komt de interview-
ruimte binnengelopen. Nog één gesprek en dan
kan zijn weekend in zijn vakantieverblijf aan de

Belgische kust beginnen. Netjes schotelen we onze platen
voor. De spontane reacties zijn hoopgevend. Dit gaat leuk
worden. Maar al snel blijkt dat de topscenarist, ook wel
Jean de Productieve genoemd, zich nauwelijks laat sturen
en al helemaal geen leidraad nodig heeft. Hij regisseert
het gesprek, promoot de op til staande BLAKE EN MORTIMER

en verdeelt als een goede huisvader netjes zijn opmer-
kingen over zijn verschillende reeksen. De man praat
zoals hij schrijft. Indringend, wijds en in triootjes waarin
steevast het laatste woord het belangrijkste is. Groot,
groter en groots in één zin.



dat we zo van elkaar verschillen, waar-

door we echt vrienden kunnen zijn.”

Waar zit dan precies het grote

verschil?

DUFAUX: “Het zit hem vooral in de be-

nadering van een onderwerp. Bij Jean

Van Hamme draait het heel vaak rond

succes, geld en macht, of net het ont-

breken ervan. Ikzelf focus meer op de

breekbaarheid van de mens. Ook ons

vertelritme verschilt dag en nacht. Ik

vertel mijn verhaal veel trager. Mijn

personages aarzelen ook vaak waar-

door ze soms de verkeerde keuze

maken, en serieus en lang afzien. Bij

Jean is dat allemaal rechtlijniger. Er is

een doel en daar gaan ze op af. Het

liefst zo snel mogelijk.”

Er loopt een gerucht dat Moulinsart

nu toch nieuwe KUIFJEs wil laten ma-

ken om die uit te geven in 2052, net

voordat de beeldrechten publiek

domein zouden worden. Mocht ik

uitgever zijn, dan zou ik u zo spoedig

mogelijk contacteren.

DUFAUX: (verrast) “Ik had de voorbije

dagen inderdaad een afspraak met

Nick Rodwell, maar dat was in het

kader van een prijsuitreiking. Die hele

toestand rond de voortzetting vanaf

2049 of in de jaren daarna heb ik

ook maar in de pers vernomen. En

eerlijk gezegd interesseren die poli-

tieke spelletjes me helemaal niet. Het

zou pas leuk zijn mocht men beslissen

om een fijn team samen te stellen

met als enige opdracht: laten we een

nieuwe KUIFJE maken, maar laten we

ons vooral goed amuseren. Geld mag

nooit de hoofddrijfveer zijn om iets te

doen. Toen ze mij vroegen om een

nieuwe BLAKE EN MORTIMER te schrijven,

wilde ik zelfs niet op de hoogte zijn

van al die businessplannen. Het ging

me echt om het plezier. Bovendien

was het voor mij, op mijn leeftijd,

een unieke kans om een eresaluut te

geven aan een van de grootmeesters

van het beeldverhaal.”

U bent een volbloed scenarist.

Hergé was én tekenaar én scenarist

tezelfdertijd. Persoonlijk geloven we

niet dat iemand in twee zaken even

goed kan zijn. Vindt u Hergé eerder

een scenarist of een tekenaar?

DUFAUX: “Hergé had vooral een hele

studio achter hem staan die hem hielp

bij alles wat hij vroeg. Hoeveel albums

zou hij helemaal alleen gemaakt heb-

ben? Wat tekende hij en wat niet? Net

zoals in de filmwereld werd hij geïnspi-

reerd, geadviseerd en bijgestuurd door

zijn getalenteerde medewerkers. Maar

hij droeg de eindverantwoordelijkheid,

en zette er uiteindelijk zijn handteke-

ning onder.”

Dan ziet u hem onrechtstreeks toch

meer als een scenarist?

DUFAUX: “Neen, dat nu ook weer niet.

Hergé was niet alleen scenarist én te-

kenaar, maar hij was vooral de schep-

per van een uniek universum. Maar

om er echt bovenuit te steken, moet

je ook een eigen stijl hebben.

Franquin had die, Jacobs had die en

Hergé natuurlijk ook. Ook mijn teke-

naars hebben allemaal van de eerste

tot de laatste hun eigen unieke stijl.

Maar dan zijn we er nog niet. Je moet

niet alleen een eigen universum en

een eigen stijl hebben, maar ook

enorm veel verbeeldingskracht. En

daar zit de uiteindelijke sleutel van

het succes. Het werk van Franquin en

Hergé was zo universeel dat het ieder-

een aansprak. Het doet me wel pijn

om dit eerbetoon van Rosinski hier

voor me te zien. De grote auteurs die

ik zo-even opsomde, zijn allemaal van

een vorige generatie. En dat is het

grote Belgische probleem. Welke

Belgische stripauteur vertegenwoor-

digt er nu nog ons land? Wie zet er

ons vandaag nog op de kaart? We

worden al jaren verpletterd door de

Fransen. Af en toe vind je nog een

goede tekenaar, zoals Petiqueux

(BARRACUDA), maar waar zitten de jonge

Belgische scenaristen van twintig à

dertig jaar oud?”

We kennen er nochtans enkelen,

maar ook zij zeggen dat het zó

moeilijk is om kansen te krijgen. Laat

staan ze te kunnen grijpen.

DUFAUX: “Dat was ook al zo in mijn

tijd. Maar je krijgt ooit wel eens een

kans. Grijp deze met twee handen. Ik

had het geluk dat ik wat kortverhaal-

tjes voor het weekblad KUIFJE heb mo-

gen schrijven. Maar stel je daar niet te

veel bij voor. Ik had geen enkele zeg-

genschap over het verhaal, het tijd-

perk of de tekenaar. Ik voerde gewoon

uit en leerde het beroep. Uiteindelijk

heb ik er meer dan vijfhonderd blad-

zijden voor geschreven. Maar op een

dag ontmoette ik de Antwerpenaar

Griffo en samen maakten we GIACOMO

C.. Met de eerste platen onder mijn

Welke Belgische stripauteur vertegenwoordigt er
nu nog ons land? Wie zet er ons vandaag nog op
de kaart? We worden al jaren verpletterd door de
Fransen.
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Dufaux naast Jérémy Petiqueux
voor wie hij BARRACUDA schrijft.
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arm trok ik naar Parijs om er ons werk

te slijten. Onderschat het niet. Strips

maken is een hondenstiel. Het is al

niet gemakkelijk voor een tekenaar,

maar voor een scenarist is het nog

veel moeilijker. In het begin verdien je

nauwelijks, zeg maar geen geld. Het

vergt echt moed en veel opofferingen

om door te zetten. En vandaag moet

je ook als Vlaming hiervoor naar

Frankrijk of naar Engeland. Beide we-

gen zijn even moeilijk.”

Ziet u dan helemaal geen Belgisch

lichtpuntje? Zidrou lijkt nu toch volop

kansen te krijgen én te nemen.

DUFAUX: “Maar Zidrou is geen jonge

gast meer. Hij is ook al de vijftig ge-

passeerd! (Zidrou werd geboren in

1962). Ik ben echt op zoek naar een

jonge kerel. Het doet er niet toe of het

een Waal of een Vlaming is. Ik werk

met iedereen samen. Ik heb gewerkt

met Eric Joris, Jan Bosschaert, Griffo,...

maar we moeten samen naar Parijs

gaan. En daar moeten we opboksen

tegen het Franse chauvinisme waar-

door de Fransen de beste plaatsen

voor zichzelf houden. De belangrijkste

uitgeverijen zitten er. De grootste

festivals, de zwaarste subsidies, de

stripverfilmingen,... Alles gebeurt in

Frankrijk. Ik geef toe dat het ook een

kwestie is van afzetmarkt. Alleen al in

het hele stedelijke gebied van Parijs

wonen meer potentiële lezers dan in

gans België. En ons land bestaat dan

nog uit zes miljoen Vlamingen en vier

miljoen Walen en reken daar nog een

miljoen hele of halve Fransen bij. Dat

helpt ons natuurlijk ook niet echt voor-

uit. Maar het is een feit dat we in

België een acuut gebrek hebben aan

culturele ambitie om het stripverhaal

weer op de kaart te zetten. Op alle

vlak zouden Vlamingen en Walen sa-

menwerkingsverbanden moeten slui-

ten om de strip weer naar ons toe te

trekken.”

Als ik u zo hoor, lijkt het of u zin hebt

om iemand onder uw vleugels te

nemen?

DUFAUX: “Ik heb cursussen gegeven

over strips tekenen, scenarioschrijven

en kadreren. Het was heel erg amu-

sant, maar ja... Ik veronderstel dat er

ook in Vlaanderen scholen zijn waar je

het stripvak kunt leren? Ik blijf intus-

sen hopen op die witte merel. Ik over-

drijf niet als ik zeg dat de situatie mo-

menteel heel precair geworden is. Het

pijnlijke is dat de Belgische artiesten

momenteel in Frankrijk echt op han-

den worden gedragen. In alle grote

kunsten zoals film, architectuur, mode,

schilderkunst, literatuur … scheren we

er hoge toppen. Alleen in de negende

kunst staan we nergens meer.”

PLAAT 2:
Nino 1: De Reis naar Amerika
(Dirk Stallaert + Hec Leemans)

Dirk Stallaert, voormalig linker- en

rechterhand van Marc Sleen (NERO),

werd ooit voorgesteld om HET

VORONOV-COMPLOT te tekenen. Momen-

teel tekent hij iets totaal anders,

namelijk SUSKE EN WISKE. Dirk Stallaert

is het schoolvoorbeeld van iemand

die verschillende stijlen aankan. Vindt

u dat iemand gepokt en gemazeld

moet zijn in één stijl alvorens kans

te maken op een verhaal van u?

DUFAUX: “Hier in NINO zie je toch de

klare-lijnstijl, weliswaar met wat ronde,

humoristische elementen erbij. Ik kies

mijn tekenaars niet echt op basis van

een album, maar ga wat anders te

werk. Ik discussieer steeds met een te-

kenaar over wat hij van een bepaald

idee vindt, en naargelang zijn reacties

kijk ik of hij de juiste man voor het

project is. Je moet er altijd van uitgaan

dat een samenwerking met een teke-

naar langer duurt dan een jaar. Ik werk

vaak meer dan tien jaar, vijftien jaar of

zelfs nog langer samen met een teke-

naar. Stel nu dat ik het werk van

Stallaert geschikt vind voor een ideetje

dat ik in mijn hoofd heb, dan ga ik

naar hem toe en begin ik met hem te

discussiëren over mijn hersenspinsel.

Hij moet voeling hebben met de per-

sonages, het verhaal en met mij, na-
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Ik veronderstel dat er ook in Vlaanderen scholen zijn waar je het
stripvak kunt leren? Ik blijf intussen hopen op die witte merel.
Ik overdrijf niet als ik zeg dat de situatie momenteel heel precair
geworden is.
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Dufaux naast Jan Bosschaert voor wie hij JAGUAR schreef.



tuurlijk. Pas dan wordt er beslist. Ik

werk samen met mensen en niet op

basis van ingestuurde proefpagina’s.”

U hebt nu een scenario geschreven

voor BLAKE EN MORTIMER. Zou u ook an-

dere klassiekers kunnen voortzetten?

DUFAUX: “ROBBEDOES EN KWABBERNOOT zie

ik zeker zitten. Het zou dan wel een

verhaal zijn op mijn manier verteld en

geschreven, dus een flink pak realisti-

scher dan nu. Nu we toch bezig zijn

met reanimeren, een voortzetting van

GUUS SLIM zou me ook wel liggen. Een

ASTERIX is dan weer niets voor mij.

Neen, met GUUS en ROBBEDOES zijn we

zowat rond. Ik ben ook geen vragende

partij om een reeks verder te zetten.

BLAKE EN MORTIMER is me ook overko-

men. Philippe Wurm, met wie ik samen

DE ROCHESTERS maak, had er wel zijn zin-

nen op gezet, en hij vroeg me of ik een

scenario wilde schrijven. En zo is mijn

versie van HET GELE TEKEN er gekomen.”

Is het niet ongelofelijk moeilijk om

net dié ene grote klassieker als

vertrekpunt te nemen?

DUFAUX: “Neen, helemaal niet. Ik heb

een groot nostalgisch respect voor het

album, maar ik ben er niet door lam-

geslagen. William Boyd heeft toch ook

zijn ding gedaan met JAMES BOND. En

met BATMAN BEGINS heeft Christopher

Nolan ook de bakens verzet.”

Hoe moeilijk is het om geen parodie

te maken van zo’n album?

DUFAUX: “Als je de nostalgie van BLAKE

EN MORTIMER in al zijn grootsheid res-

pecteert, dan zit je goed. Het univer-

sum van E.P. Jacobs is het Londen van

de jaren 1950, gecombineerd met een

specifiek taalgebruik en de typische

tekenstijl. Ik heb er toch mijn klein

accent aan toegevoegd. De dialogen

zijn iets moderner en de opbouw is

minder theatraal. Ik ben nu eenmaal

een cinematografische schrijver. Jacobs

nam vroeger foto’s van zijn persona-

ges. Ik loop liever rond met een film-

camera.”

Wat hebt u nog toegevoegd aan het

universum van Jacobs?

DUFAUX: “We hebben echt hard nage-

dacht over de personages. Eén zaak

stond vast, de helden moesten hun

verhaal tegemoet lopen. Het album

begint dan ook met Olrik die meedoet

aan een toneelstuk over Het Gele

Teken. Die surreële raamvertelling gaf

me de zin om het hele verhaal verder

uit te werken. Daarvoor deed ik het. Ik

zou ook een routineus verhaaltje kun-

nen vertellen en daarna gezwind langs

de kassa passeren. Maar dan ben ik

een honderd procent zakenman en

daar pas ik voor. Ik schrijf vanuit mijn
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Ik zou ook een routineus verhaaltje kunnen
vertellen en daarna gezwind langs de kassa
passeren. Maar dan ben ik een honderd procent
zakenman en daar pas ik voor.



hart en ik blijf risico’s nemen. Mijn uit-

gever was er niet gerust in want ik had

hem drie eisen gesteld. Ten eerste,

praat me niet over geld, oplages en hoe

belangrijk dit album wel is voor de uit-

geverij. Ik wil onbezorgd kunnen na-

denken en schrijven, los van elke

financiële en commerciële druk. Om

hem te bewijzen hoezeer ik dit meende,

heb ik ook geen contract vooraf willen

tekenen. Ik heb eerst het volledige sce-

nario geschreven, en als het de uitgever

beviel, dan pas zouden we praten. Ten

tweede, ik wilde werken op mijn ma-

nier. Dat betekent dat geen elfendertig

personen hun zeg zouden doen over

mijn scenario. Ten derde, ik zou terug-

keren naar het universum van E.P.

Jacobs ten tijde van HET GELE TEKEN. En

ik vertrek vanuit dit album. Ik wilde aan

iedereen bewijzen dat de personages

die de hoofdrol spelen in HET GELE TEKEN

nog een striptoekomst hadden. Voor én

na HET GELE TEKEN. Ik geef toe dat het

wel een bijzondere toekomst geworden

is. Dat wel. Uiteindelijk wilde de uitge-

ver nog een vervolg, maar ik wilde er

absoluut een one-shot van maken.”

Wij hadden eerder gedacht dat

DE VALSTRIK of HET RAADSEL VAN ATLANTIS

uw favoriete BLAKE EN MORTIMER-al-

bums zouden zijn. U pakt in uw ver-

halen ook vaak uit met een fantas-

tisch element.

DUFAUX: “Neen, ik houd van de struc-

tuur van HET GELE TEKEN. De strip begint

met een spectaculaire buitenscène

waarin nagenoeg heel Londen op Olrik

gefocust is. Maar langzamerhand

wordt het verhaal intiemer. Alles be-

perkt zich dan tot enkele gebouwen

en enkele personages. Dat krimpen

gaat verder en verder, tot de actie zich

concentreert op een warrig hoofd en

één enkel gebouw. En alsof het nog

niet genoeg is, gaan we nog even ver-

der ondergronds waar de wraak en

de gekheid helemaal losbarsten. HET

GELE TEKEN is een eerbetoon aan de

psychoanalyse, en zo heb ik ook mijn

album bekeken. Ik ben in mijn oude

psychoanalytische lectuur gedoken en

heb zo Septimus zijn karakter gege-

ven. Als je een boeiend scenario wilt

schrijven, moet je je durven smijten in

iets onbekends. Het grootste gevaar

voor een auteur is comfort. Als je in

een vaste routine komt, dan droogt al-

les op. Je moet op zoek gaan naar

nieuwe ideeën, leuke plaatsen en

vooral originele tekenaars.”

Waar vindt u uw tekenaars?

DUFAUX: “Dat kan op alle manieren. Ik

lees hun strips, of ze nemen zelf con-

tact met me op, of ze worden aan mij

voorgesteld door een uitgeverij. Zo ging

het bijvoorbeeld met Philippe Xavier.

De uitgever belde me op en zei dat

Xavier in België was. Ik kende hem

niet. Hij had toen amper een album uit

bij Soleil, maar de uitgever drong aan.

Toen ik hem ontmoette, leerde ik een

sympathieke reus kennen van twee me-

ter lang. Wat doe je dan? Je eet samen

een hapje en je begint te discussiëren

zoals ik nu met u doe. Het klikte al snel

tussen ons, en wat schetsen deden de

rest. Ik kon beginnen aan een verhaal

over de kruistochten. Het heeft wel een

tijdje geduurd, want ik schrijf maar een

verhaal uit als het in mijn hoofd hele-

maal af is. Alles moet vastliggen, de na-

men van de hoofdpersonages, hun mo-

tieven, de decors, de reeksnaam,...”

... die plots veranderde in NOMADE...

DUFAUX: “Dat was een grote fout van de

marketingafdeling. Ik had neen moeten

zeggen, zoals ik zo vaak doe. Maar ik
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Het grootste gevaar voor een auteur is comfort.
Als je in een vaste routine komt, dan droogt
alles op.
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De tweede cyclus van KRUISTOCHT ging één album lang mee onder de reeksnaam NOMADE voordat het album werd heruitge-
geven met nieuwe cover en de oude reeksnaam. Alleen in het Frans startte de tweede cyclus van JAGUAR als DOG MENGO.



had het toen te druk, en ik heb er over

gekeken. Het moest KRUISTOCHTEN blij-

ven, en dat is het later dan ook weer

geworden. Achteraf heeft de marke-

tingafdeling haar fout ook toegegeven.

Iedereen kan fouten maken.”

Wat is dan het verhaal achter DOG

MENGO, het zogenaamde vierde deel

van Bosschaerts JAGUAR?

DUFAUX: “Soms zijn er problemen bij de

uitgever die niets te maken hebben

met de creatie van een strip. Jammer

genoeg voor mij had Jan Bosschaert op

dat vlak geen geluk. Er waren niet al-

leen wat uitgavenproblemen. Ik blijf

volhouden dat Jan niet de juiste kleu-

ren gebruikt heeft in JAGUAR. Jan was

daar wel van overtuigd. Ik heb onlangs

de albums nog eens bekeken en nog

steeds vind ik dat zijn tekeningen veel

sterker zijn dan de gebruikte kleuren.

Vergelijk de covers eens met de platen

binnenin. Die kleuren binnenin hadden

in je gezicht moeten ontploffen, en dat

deden ze nu niet. Meer nog, ze onder-

groeven zijn werk. Hetzelfde probleem

had ik met de eerste MURENA, maar

daar hebben we het album wel volle-

dig kunnen laten herinkleuren. Met Jan

hadden we hetzelfde moeten doen.”

U bent een scenarist die zijn teke-

naars trouw blijft, en omgekeerd.

Toch schrijft u meestal kortlopende

reeksen. Vindt u het moeilijk om een

langlopende reeks te blijven volhou-

den? Hoelang kan je blijven variëren

op eenzelfde thema?

DUFAUX: “Strip schrijven is wel mijn be-

roep, hé! Het doet me denken aan de

anekdote die de Spaans-Mexicaanse

filmregisseur Luis Buñuel kenmerkte.

Samen met zijn vaste scenarist vond

hij elke dag een nieuw verhaal uit.

Ook ik houd me daaraan. Iedere dag

sta ik op met de gedachte dat ik een

nieuw goed verhaal ga uitvinden.”

En lukt dit ook effectief?

DUFAUX: “Het is een boutade, hé. Ik

heb geen enkel probleem om iets uit

te vinden. Momenteel heb ik in mijn

hoofd vier verhalen kriskras door

elkaar lopen. Iedere dag schaaf ik deze

wat bij tot de plot helemaal goed zit.

Daarna denk ik verder na over de de-

tails. Zo zat de jongste Dubbelmasker

weken in mijn hoofd rond te spoken.

Ik begin pas te schrijven wanneer alles

in zijn definitieve plooi is gevallen. Ik

heb gelukkig nog een ijzersterk geheu-

gen.”

Over DUBBELMASKER gesproken. U hebt

Martin Jamar een ongelooflijk cadeau

gedaan door hem te laten schitteren

met die pagina’s over de kroning van

Napoleon. Past u het verhaal aan in

functie van de kwaliteiten van uw

tekenaars?

DUFAUX: “Het is inderdaad een mooi

geschenk voor Jamar, en hij heeft er

iets fantastisch van gemaakt. Vergeet

echter niet dat een goede scenarist

geen meester is van zijn verhaal. Hij

domineert wel bepaalde zaken. Ik zie

mezelf als een architect. Ik bouw de

muren, bepaal het aantal verdiepin-

gen, beslis waar de trap moet komen

en zet er uiteindelijk een dak op. Maar

daar stopt het zowat. De personages

lopen dan rond in dit huis en maken

zelf het verhaal. Ik geloof enorm in de
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Momenteel heb ik in mijn hoofd
vier verhalen kriskras door elkaar
lopen. Iedere dag schaaf ik
deze wat bij tot de plot helemaal
goed zit.

De kroning van Napoleon Bonaparte in DUBBELMASKER 6, een cadeau voor Martin Jamar.



filosofie van work-in-progress. Ik houd

ervan als een tekenaar bij me langs

komt met de eerste schetsen of platen

onder zijn arm. En dan zet ik mijn ca-

mera in zijn tekeningen en sturen we

bij. Ik kan helemaal niet tekenen, maar

ik kan wel de camerastandpunten

bepalen. Dat beeld iets meer naar

links, een close-up of even uitzoomen.

Dat is mijn ding! Een kleine verande-

ring brengt soms een hele plaat tot le-

ven. De lezers beseffen dat niet altijd,

maar er wordt enorm veel werk ge-

stopt in het monteren van een strip.

Net zoals bij een film knippen ook wij

bepaalde stukken uit een verhaal en

kleven we die er later weer in. Waar

moeten we precies stoppen? Zit er nog

evenwicht in het verhaal? Wat is het

laatste shot dat we tonen? Op dat mo-

ment wordt het ritme van een verhaal

bepaald. En ritme, dat is alles. Mijn

BLAKE EN MORTIMER bijvoorbeeld is pas

echt ontstaan op die montagetafel.”

Laat u een tekenaar herbeginnen als

een ander camerastandpunt beter

uitkomt?

DUFAUX: “Elk kadertje krijgt van mij so-

wieso een begeleidend camerastand-

punt mee. Halfkader, wideshot, close-

up, over the shoulder,... En enkele

weken later zie je dan de uiteindelijke

plaat. Soms heeft een tekenaar er iets

aan toegevoegd of veranderd, waar-

door de plaat een stuk sterker gewor-

den is, en dan behouden we dit na-

tuurlijk. Maar als het me niet bevalt,

dan zeg ik het. Ik zeg nooit dat de te-

kening me niet bevalt, maar ik laat wel

weten dat hij beter kan of dat het re-

sultaat sterker wordt als je de camera

hier zet. Mijn tekenaars zijn zo profes-

sioneel dat ze dit zonder problemen

wijzigen en het uiterste uit zichzelf

blijven halen.”

Er komt een serieuze brok coaching

bij kijken.

DUFAUX: “Een strip maken is op dat ge-

bied heel gemakkelijk. Het is een klein

team. We zijn maximaal met zijn drieën,

met name een tekenaar, een inkleurder

en een scenarist. Als je een film maakt,

zit je al snel met twaalf man aan tafel

waar iedereen zijn zeg wil doen. Dat is

al een stuk minder evident.”

PLAAT 3:
De Smaak van Chloor
(Bastien Vivès)
PLAAT 4:
De Binnenlanden
van het Alledaagse
(François Boucq)

We hebben hier twee platen liggen

waar de cinematografische technieken

er dik opliggen. Een plaat van Bastien

Vivès en een van François Boucq. Zou

u het zover durven drijven?
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DUFAUX: “De plaat van Vivès geeft

prachtig de beweging weer. Die Boucq

heeft natuurlijk een humoristische in-

slag. Hij gebruikt een typische wafel-

ijzerstructuur en dan maar inzoomen.

Het ligt er vingerdik op. Ik gebruik

heel vaak een combinatie van lange

kaders, afgewisseld met horizontale

balken. Wacht, ik zal het even teke-

nen. Als je jouw tekenaar een kader

van een halve pagina kunt aanbieden,

dan geef je hem een mooi geschenk.”

Die afwisseling van verticaal en

horizontaal valt bijvoorbeeld enorm

op in BETOVERINGEN, uw samenwerking

met José-Luis Munuera. Mogen we

die paginaopbouw beschouwen als

uw handtekening?

DUFAUX: “Absoluut.”

PLAAT 5:
Asterix 10:
Asterix als Legioensoldaat
(Albert Uderzo
+ René Goscinny)

Onlangs hebben we Didier Conrad

geïnterviewd. Hij verraste ons door te

zeggen dat hij in zijn tekeningen

niets mocht suggereren. De tekenin-

gen ondersteunen gewoon de bijho-

rende teksten. Is dit eigenlijk nog van

deze tijd?

DUFAUX: “Het album zelf heb ik nog niet

gelezen, maar de tekeningen die ik al

gezien heb, zijn fantastisch. Conrad

heeft dat heel goed gedaan. Maar om

op je vraag terug te komen, ASTERIX is

ASTERIX. Daar verander je niet zomaar

iets aan. ASTERIX maakt immers actief

deel uit van het patriottistische erfgoed

van de Fransen. Een klein dorpje dat

zich verzet tegen de vreemde bezetter,

dat is er een zaak van nationaal belang.

Met andere woorden, het is haast on-

mogelijk om iets te wijzigen aan de

aanpak en stijl van ASTERIX.”

Elk ASTERIX-verhaal eindigt met een

groot feestmaal waarbij iedereen

samenkomt. Naar verluidt nodigt u

minstens een keer per maand uw

auteurs uit in een restaurant en ze

brengen dan hun recente platen mee.

DUFAUX: “Dat klopt. En neen, ik zal u

voor zijn. We hebben geen

Assurancetourix in de groep zitten.”

(lacht)

Hoe verloopt zo’n dag concreet?

DUFAUX: “Ze kunnen er nooit allemaal

bij zijn. Het zijn er ook te veel, en bo-

vendien wonen sommige tekenaars in

Frankrijk of in Spanje. En het is ook

niet de bedoeling dat we maandelijks

een soort bedrijfsfeest houden. Er

moet ook nog gewerkt worden. We

zijn steeds met een stuk of vijf. Soms

zes, en een uitzonderlijke keer met

zeven. We beginnen steeds met een

lekker diner én — niet onbelangrijk —

een paar goede flessen wijn. Daarna

haalt iedereen zijn werk boven en be-

spreken we samen elkaars platen.

Voor mij begint dan het moeilijke werk

waarbij er soms correcties nodig zijn.

Gelukkig werken we samen. Onder-

schat de kracht van een team niet. Zo

zat Grenson vast met een plaat van

NIKLOS KODA, en het was Philippe

Delaby die hem geholpen heeft. In de

jongste SAGA VALTA verwachtte ik iets

moeilijks van Aouamri, en het was de

groep die hem erdoor heeft getrokken.

En zo zijn er talloze voorbeelden.”

U bent een echte manager.

DUFAUX: “Ik vind het vooral een uitste-

kende manier van werken. Het zijn de

principes van de ateliers. In het werk

zelf zijn we allemaal gelijk. We moeten

allen wroeten. Onze trots kunnen we

dan steken in de kaders zelf. En daar

kunnen de tekenaars zich bewijzen. Ik

wil hier nog eens extra benadrukken
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dat er evenveel of zelfs meer tijd én

werk zit in een strip die maar duizend

stuks verkoopt, dan een die honderd-

duizend keer over de toonbank gaat.

Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit

van iemands werk altijd zichtbaar is.”

Uw manier van werken brengt het be-

ste van uw tekenaars naar boven.

Maar kunt u samenwerken met ie-

mand die u niet hebt gezien?

DUFAUX: “Ik heb zo ooit samengewerkt

met Massimo Rotundo (de strip

PASSOLINI werd niet vertaald in het

Nederlands), maar dat was voor mij

heel moeilijk.”

En wat met iemand die u nauwelijks

nog ziet?

DUFAUX: “Ook dat is niet gemakkelijk.

Toen Griffo nog in het Antwerpse

woonde, zagen we elkaar voortdurend.

Nu hij verhuisd is naar zijn eiland is dit

al een heel stuk moeilijker geworden.

Er is natuurlijk nog mail, Skype,...

maar dat is niet hetzelfde. Ana

Mirallès woont nu ook wat verder,

maar wij hebben elkaar in het begin

frequent gezien. Dat verloopt dus ook

goed. Mirallès is ook de enige tekena-

res die een volledig uitgeschreven sce-

nario vraagt en krijgt. Alle anderen

krijgen steeds een katern toegestuurd.

Voor Mirallès kan het helaas niet an-

ders. De bespreking gebeurt dan

vooraf. Bij haar zie ik dus nauwelijks

een tussenstand, en ik ben er ook de

man niet voor om hele maildiscussies

op te zetten.”

Met DJINN hebt u een niche aange-

boord van erotische strips die graag

gelezen worden door vrouwen. Het is

precies of de dialogen en verhalen

geschreven werden door een vrouw.

Hebt u hulp gekregen?

DUFAUX: “Neen, DJINN is een universele

strip over macht en erotiek. Je hebt de

sultans, de courtisanes, de harem, de

intriges. Het kwam erop aan om de

clichés niet te bevestigen. De twist

bestond erin om dat verborgen ko-

ninkrijk te betreden, gezien door de

ogen van een vrouw en niet door die

van een hitsige man. En dan moet je

nog een goede tekenaar vinden. Het is

al zo moeilijk om er een te vinden die

sensueel vrouwen kan tekenen. Laat

staan een tekenares die sensuele

vrouwen ook nog eens echt tot leven

kan brengen. Toen ik met het idee

van DJINN rondliep, had ik onmiddellijk

Ana Mirallès voor ogen. Ik vond haar

EVA MEDUSA heel inspirerend. Op een

dag zagen we elkaar, we bespraken de

plot van DJINN, en we begonnen eraan.

Ik schreef gewoon mijn verhaal, met

mijn mannelijk gevoel voor erotiek,

zoals die riem met de dertig belletjes.

Ana stopt er dan de vrouwelijke touch

in. Toen ik de eerste plaat van DJINN

zag, wist ik onmiddellijk dat we juist

zaten. Op die plaat liep er een vrouw,

en in haar jurk had Ana een klein

plooitje getekend ter hoogte van de

buik. Dit was het! Iedere man die een

vrouw tekent, benadrukt de borsten of

de armen. Een vrouw bekijkt een

vrouw anders. Het erotische van DJINN

situeert zich voor een groot deel in die

tekeningen. Mijn taak bestond erin

om de omgevingssituaties te creëren.

Het huis, weet je wel, waarin de per-

sonages vrij konden rondlopen.”

U hebt ook met Serpieri samenge-

werkt. De man die met DRUUNA aan de

basis lag van de mannelijke, seksueel

geïnspireerde strips. Toch hebt u voor

hem geen erotisch scenario geschre-

ven, maar een sciencefictionverhaal,

SARIA. Hebt u dat met opzet gedaan?

DUFAUX: “Ja en neen. Iedere keer als ik

hem zag, bleef Serpieri maar praten

over kontjes. Of konten, beter gezegd.

Na verloop van tijd werd dat toch wat

vervelend. Het waren rare gesprekken.

Zijn agent zat er bij, een vertaalster en

dan Serpieri zelf die een echte Italiaan

was. Hij leek zo weggelopen uit een

film met zijn onberispelijke leren

schoenen, zijn maatpak en zijn sigaar

in de mond. Met mondjesmaat vernam

ik dat hij uit Venetië kwam en we von-

den elkaar in een futuristische versie

van deze zinkende stad. Van het een

kwam dan het andere. Helaas kreeg

Serpieri gezondheidsproblemen. Het

was enorm moeilijk om een Italiaanse

tekenaar te vinden die de reeks kon

voortzetten én die het niveau van

Serpieri kon aanhouden en zelfs eve-

naren. Ook bij de Italianen moet je

zoeken naar talent.”

Kent u de Italiaan Théo, de man die

DE VERSCHRIKKELIJKE PAUS en DE LEMEN

TROON tekent?

DUFAUX: “Ja, die is erg goed.”

Een vaste tekenaar van u vertrouwde

me onlangs toe dat hij zin heeft in

iets anders, maar met u als scenarist.

Hij wilde een sexy spionageverhaal
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tekenen dat zich afspeelt in een bor-

deel, maar verteld vanuit het stand-

punt van de nazi’s. Doet u iets met

zulke informatie?

DUFAUX: “Dat hangt ervan af. Als het een

heel goed idee is dat me interesseert,

verdiep ik me erin. Maar al is het een

fantastisch idee, als ik er geen voeling

mee heb, dan doe ik er niets mee. FOX

was bijvoorbeeld een idee van Jean-

François Charles. Maar toen ik eenmaal

begon te schrijven, werd FOX meer en

meer mijn verhaal met mijn persona-

ges. Maar we moeten eerlijk zijn, een

dergelijke fusie komt zelden voor.”

PLAAT 6:
Suske en Wiske 113:
Het Geheim van de
Gladiatoren
(Willy Vandersteen)

Op Wikipedia staat dat u meegewerkt

hebt aan SUSKE EN WISKE. Wat hebt u

voor de studio gedaan?

DUFAUX: (verbaasd) “SUSKE EN WISKE?

Allez, ik leer weer bij. Hier moeten we

op drinken! Neen, ik heb nooit meege-

werkt aan SUSKE EN WISKE. Ik vond

Vandersteens blauwe reeks gewoonweg

fantastisch. DE BRONZEN SLEUTEL, HET

GEHEIM VAN DE GLADIATOREN,... mooi hoor.”

De bekendste Vlaamse strips hebben

een enorm hoog uitgeefritme met

meerdere albums per jaar. Gaat dit

ten koste van de kwaliteit?

DUFAUX: “Ik vind van wel. Kijk maar

eens naar die plaat hier. In die blauwe

reeks zat zoveel precisie, charme en

mimiek. Dit is heel anders dan bij de

andere en latere studioalbums waar je

het gevoel hebt een product te lezen.

De klasse van Vandersteen zat in die

enkele albums.”

Willy Vandersteen was een heel op-

portunistische scenarist die steeds

actuele thema’s in zijn strips ver-

werkte. Toen Batman populair was,

maakte hij WATTMAN. DE APENKERMIS

bulkt van de knipogen naar JAMES

BOND. Hij gaf in feite zijn lezers brood

en spelen. Met BARRACUDA lanceerde u

ook een piratenstrip toen dat genre

op zijn hoogtepunt was. Volgt u de

trends?

DUFAUX: “Neen. Boeken en films bepa-

len mijn leven, niet de waan van de

dag. Ik lees iedere dag anderhalf tot

twee uur, en ik heb al duizenden films

bekeken. Daar komt mijn inspiratie van-

daan. Het kost mij dus geen enkele

moeite om een verhaal uit te vinden en

te vertellen. BARRACUDA is louter ont-

staan toen ik CAPTAIN BLOOD (uit 1935)

van Michael Curtiz zag. De film

SPARTACUS was de directe aanleiding om

MURENA te schrijven. Maar toen MURENA

verscheen, was de enige peplumstrip

nog ALEX van Jacques Martin. Waren

wij dan de volgers of de koplopers?

MURENA was niet onmiddellijk een groot

succes. Het eerste album verkocht am-

per twaalfduizend exemplaren in het

Frans. Niemand zat te wachten op een

sandalenstrip. Maar dat aantal begon

geleidelijk aan te groeien. Vandaag is

het grote succes van de reeks er de

oorzaak van dat er jaarlijks tien, twaalf

of zelfs vijftien peplumstrips uitkomen

die de voorganger bevestigen.”

Met AASGIEREN blies u ook de

vampierenstrip weer nieuw leven in.

Hebt u nooit zin gehad om dat

universum weer op te nemen?

DUFAUX: “Absoluut! Ik praat nog gere-

geld met Marini, maar hij heeft het ook

zo druk. Ik heb net een contract gete-

kend voor een familiestrip waarin weer-

wolven opduiken. Meer wil ik er nog

niet over zeggen, maar het komt erop

neer dat ik over om het even welk on-

derwerp een strip kan schrijven. Het
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enige wat belangrijk is, is de invals-

hoek. Die keuze bepaalt het succes

van het verhaal. Geef me een vrouw,

een man, een kind en een hondje die

alle vier opgesloten zitten in een lift, en

ik schrijf er een verhaal over. Maar al-

leen als ik de juiste invalshoek vind om

dat verhaal te vertellen. En ja, dat kan

vanuit de ogen van dat hondje zijn. Of

zelfs vanuit het standpunt van de lift.

(lacht) Nogmaals, ik wil elke dag een

verhaal vertellen.”

Hebt u ooit last gehad van een

writer's block?

DUFAUX: “Nooit. Het beruchte witte blad

is mij onbekend.”

We hadden het daarnet over

AASGIEREN. Zijn er nog afgeronde reek-

sen die u verder wilt zetten?

DUFAUX: “Neen, ik denk het niet.”

Alles is gezegd?

DUFAUX: “Soms heb ik te veel gezegd.

De laatste cyclus van JESSICA BLANDY, HET

PAD VAN JESSICA, was een brug te ver. Ik

had die speciaal geschreven voor mijn

goede vriend Renaud, maar ik had het

beter niet gedaan. Ook sommige an-

dere JESSICA BLANDY's waren niet even ge-

slaagd. Maar er waren er ook goede bij.

Ik herinner me nog dat de biseksualiteit

van Jessica veel uitgevers schokte en

afstootte. Dat was toen een bom.”

Van het ene op het andere verhaal

verdween alle seksualiteit uit JESSICA

BLANDY.

DUFAUX: “Dat was doelbewust. We

moesten de klok terugdraaien. De reeks

was te ver afgegleden van de basisop-

zet, met name het mysterieuze karakter

van Jessica zelf. Dit moesten we op-

nieuw in ere herstellen.”

We lazen onlangs dat een historicus

zijn beklag deed omdat Petrus in de

jongste MURENA niet gekruisigd werd

met het hoofd omlaag. In hoeverre

belemmeren dergelijke opmerkingen

uw creativiteit?

DUFAUX: “Totaal niet. Ik laat me daar-

door niet beïnvloeden. Het is trouwens

een fabeltje dat Petrus met zijn hoofd

omlaag werd gekruisigd. De Poolse

schrijver Henryk Sienkiewicz heeft dat

zo vermeld in zijn roman QUO VADIS uit

1896. Er bestaat geen enkel historisch

bewijs dat dit effectief zo gebeurd is.

Hoogstwaarschijnlijk heeft hij dit om

dramatische redenen zo geschreven. Ik

doe net hetzelfde in de jongste MURENA

met die doornenriem die rond Petrus

wordt gedraaid. Het hele verhaal draait

om die doornen. Er zijn niet alleen de

doornen in het hart van Petrus, maar

op het einde van het album worden

diezelfde doornen een banaliteit. Deze

moordwapens zijn doodgewone aman-

delkoekjes geworden die opgediend

worden voor de Romeinen. Voor alle

duidelijkheid, er is geen historisch be-

wijs dat Petrus vermoord werd door

een riem van doornen. Dit is mijn lite-

raire creatieve vrijheid. En Petrus heeft

dus ook nooit iets gehad met homo-

seksuelen in een taverne. Mijn Petrus is

ook een opvallend jonge verschijning.

In elke bioscoopfilm is dit een honderd-

twintig jaar oude man met een lange

witte baard en een veel te dikke buik.

Ik wilde dit cliché niet herbevestigen.”

MURENA zal uiteindelijk zestien delen

tellen waarvan u het einde al hebt

geschreven. Hoe werkt u nu verder.

Keert u nu van achteren naar voren

om juist uit te komen?

DUFAUX: “Neen, ik werk met ijkpunten.

Er zijn een aantal essentiële momenten

die in de komende delen een voor een

moeten uitgewerkt worden. Tussen die

onwrikbare bakens meanderen de ne-
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venverhalen, zoals de passage van

Petrus. Je zult merken dat enkele me-

taforen die in de eerste delen opdo-

ken, in de latere delen plots cruciaal

worden. Dat staat nu al allemaal vast.”

Er is nu een gelimiteerde hardcover-

editie van DOORNEN verschenen, met

een aangepaste cover.

DUFAUX: “En wat voor een!”

Die uitgave bevat een uitgebreide

katern met onder meer een seksueel

alfabet. Ook de seksscène binnenin

werd een flink stuk explicieter in

beeld gebracht. Werd de originele

versie misschien gecensureerd?

DUFAUX: “Ik ben nog nooit in mijn hele

carrière gecensureerd geweest! Eenmaal

hebben ze dit geprobeerd met een pa-

gina van JESSICA BLANDY. Maar ik wilde

niet toegeven. Ze vroegen me om die

scène te herschrijven, en ik heb hen

een leeg wit blad papier afgegeven. Ze

moesten die maar publiceren. Uiteinde-

lijk hebben ze de bewuste pagina toch

gedrukt. Murena leefde in een tijd dat

er geen seksuele zonde bestond. Zo

was homoseksualiteit er heel natuurlijk.

Het enige waar de Romeinen wel be-

lang aan hechtten, was of je nam of ge-

nomen werd. Alles mocht, maar je

moest de actieve uitvoerder zijn. Julius

Caesar bijvoorbeeld heeft zijn seksuele

opvoeding gekregen in een bordeel

waar zowel mannen als vrouwen actief

waren. Wie je nam, speelde geen rol als

je maar zelf nam. De Romeinen kenden

meer seksuele speeltjes dan wij, maar

alles kaderde voor de man in dezelfde

visie, nemen en niet genomen wor-

den.”

Waarom werd er uiteindelijk een

tweede versie gedrukt?

DUFAUX: “Dat was op vraag van de uit-

gever. Toen hij de bewuste scène las,

kreeg hij rode oortjes. Hij was als de

dood dat die MURENA niet zou mogen

verkocht worden in de grootwaren-

huizen. En hij had gelijk! In die hyper-

commerciële supermarkten koop je

boter, kaas en laat je je terloops ver-

leiden om de jongste MURENA in je kar-

retje te leggen. Zo’n scène hoort niet

gelezen te worden door kleine kinde-

ren die er rondhangen. Daarom wordt

de expliciete versie alleen in de strip-

speciaalzaken verdeeld. We werden

dus niet gecensureerd. Van in het be-

gin was het duidelijk dat er twee ver-

sies van het album gingen verschijnen.

Een brave en tegen het einde van het

jaar een stoutere voor de liefhebbers.

De uitgever vroeg ons dan om een ge-

kuiste versie uit te werken, wat we

ook gedaan hebben. Het absurde van

de zaak is dat de cover van de regu-

liere versie van een ontstellende

wreedheid is. Maar de grootwarenhui-

zen lagen totaal niet wakker van een

doorspijkerde hand. Die cover mocht

gerust uitgestald worden naast de bo-

ter, kaas en de americain. Van een

beetje geweld liggen de jonge moeder-

tjes blijkbaar niet wakker. En dan had-

den we het goede idee om de expli-

ciete versie te voorzien van een extra

erotisch dossier waarvoor we zelfs een

professor hebben ingeschakeld. Het

opvallende van de nieuwe versie is dat

de twee originele pagina’s gewoon

erotisch zijn, maar dat het dossier zelf

eerder pornografisch is. Maar omdat

het louter tekst is, kan het wel door de

beugel.”

We konden de suggestieve sfeer van

de gekuiste versie wel smaken.

DUFAUX: “Dat is uw persoonlijke voor-

keur. De twee explicietere pagina’s

vind ik anders ook wel uiterst sensu-

eel. Delaby was heel tevreden dat hij

eens twee naakte vrijende lichamen

kon tekenen, en hij heeft dat uitste-

kend gedaan. Je ziet dat ik volop ge-

schenken geef aan mijn tekenaars.”

(lacht)

Men doet teken dat we al ruim over

onze tijd zijn. Ik stel voor dat we het

hierbij laten. Bedankt voor dit mooie

interview dat u ons gegeven hebt. We

hebben enorm veel bijgeleerd en ons

goed geamuseerd.

DUFAUX: “Dan ben ik ook tevreden,

want het belangrijkste in het leven is

bijleren en plezier maken. Als je daarin

slaagt, kan het leven o zo mooi zijn.

En nu ben ik weg. Het is weekend!”

Met dank aan Jeroen François voor

de eindredactie.
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