
Twintig jaar geleden werd BONE door Jeff Smith in
eigen beheer op de Amerikaanse stripmarkt los-
gelaten. Het duurde niet lang voordat de man

door zowel comiclezers als collega’s op handen werd
gedragen, getuige daarvan ook de dvd THE
CARTOONIST: JEFF SMITH, BONE & THE CHANGING FACE OF
COMICS. Ondertussen heeft de charmante fantasy-
strip wereldwijd de harten van jong en oud ver-
overd. Dankzij Uitgeverij Silvester is het complete
epos nu ook in het Nederlands beschikbaar in ui-
terst verzorgde uitgaves. Toen we weet kregen van
zijn bezoek aan ons land waren we er als de kippen
bij om een afspraak met hem te regelen. Jeff Smith
deed zijn reputatie als ‘nicest guy in comics’ alle eer aan
tijdens zijn doortocht op de Antwerpse boekenbeurs.
Het was dan ook volop genieten geblazen toen hij ons
vol enthousiasme te woord stond.

Wat zette je ertoe aan om strips te tekenen?

JEFF SMITH: “Als kind waren comics het enige wat me echt

interesseerde. Enkel in strips zag ik bepaalde waarheden.

Laat me dat even uitleggen. Toen ik in de jaren 1960 opgroeide hield

ik van PEANUTS, een krantenstrip die toen zeer populair was in de

Verenigde Staten. Charles Shulz had voor Charlie Brown voldoende met

twee stippen voor de ogen en een lijntje als mond om over te brengen

wat er in een kind omgaat als het geplaagd of vernederd wordt of geen

liefde krijgt. Het voelde zo echt aan en ik vond dit in geen andere cul-

tuurvorm terug. Ik vond dat Schulz mij vertelde wat er echt aan het ge-

beuren was in de wereld. MAD MAGAZINE deed dat ook wel. Die waren in

de jaren 1960 heel groot. MAD vertelde

ons wat de volwassenen allemaal uit-

spookten. Over de zever in reclame en

hoe volwassenen ons altijd iets pro-

beerden te verkopen.”

Dus zij toonden jou een beetje hoe

de wereld echt in elkaar zat.

SMITH: “Inderdaad. En comics waren

voor mij het enige dat echt was, re-

clame was vreselijk zelfs toen ik klein

was, net als de sitcoms. Ik las PEANUTS,

MAD MAGAZINE, DAGOBERT DUCK, DICK TRACY,

KUIFJE, ASTERIX,...”

Waren die Franco-Belgische strips

dan gemakkelijk verkrijgbaar in

Amerika?

SMITH: “Ze waren niet alomtegenwoor-

dig zoals in Europa, maar als striplief-

hebber kon je ze zeker opsporen.

Engelstalige edities van KUIFJE en

ASTERIX waren toen in sommige strip-

en boekenwinkels te krijgen.

Ik vond altijd al dat Bone op een

Smurf geleek, die wij hier kenden

van in onze kindertijd.

SMITH: “Peyo werd pas vertaald
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toen Hanna-Barbera of zo een slechte

tekenfilmserie van DE SMURFEN maakte

die mij niet interesseerde. Tegen dan

was ik daar te oud voor.”

Heb je tekenlessen gevolgd?

SMITH: “Nee, ik heb gewoon veel ge-

leerd door goed naar strips te kijken. Ik

hield bijvoorbeeld van de inktlijnen van

Walt Kelly (auteur van de stripreeks

POGO) of de wijze waarop hij handen te-

kende. Als tienjarige probeerde ik die

technieken zoveel mogelijk over te ne-

men. Het zag er niet zo goed uit maar

ik bleef proberen. Zelfs toen ik nog

klein was, hield ik me met constructie-

problemen bezig: hoe ziet een perso-

nage met een groot hoofd en een

ronde neus eruit als die zich omdraait,

dat soort dingen. Als ik iets interessants

in een comic zag trachtte ik dit te ont-

houden. Zo gebruikte Chester Gould

voor DICK TRACY grote witte en zwarte

vlakken, iets wat ik nog steeds in mijn

eigen werk zie. Maar ik ben er dus

nooit voor naar school geweest.”

Je tekenstijl komt totaal niet overeen

met wat men toen associeerde met

Amerikaanse comics. Ik zie het als

een mix van het meer realistische

PRINCE VALIANT en het eerder eenvou-

dige van PEANUTS.

SMITH: “BONE is gebaseerd op de klas-

sieke figuurtjes met drie vingers, grote

neus, grote voeten,... zoals de persona-

ges die Disney uit zijn hoed toverde.

Hoewel ik vooral was beïnvloed door

krantenstrips was ik als kind ook wel

gefascineerd door Amerikaanse arties-

ten als Joe Kubert en Neal Adams.

Enkele jaren later, ik was zeventien jaar

jong, werd MÉTAL HURLANT in Amerika

uitgegeven als HEAVY METAL. Daarin werd

ik voor het eerst geconfronteerd met

het werk van Mœbius en Enki Bilal. Er

ging een heel nieuwe wereld voor me

open... Dan begon ik met het idee te

spelen om mijn traditionele Disney-

achtige figuurtjes te integreren in een

meer realistische HEAVY METAL-setting.

Geen idee waarom ik dat een goed

idee vond. Ik denk dat ik gewoon wou

weten wat er dan zou gebeuren.”

Klopt het dat je als tienjarige al strips

tekende met de personages uit BONE?

SMITH: “Yep. Als vijfjarige tekende ik al

veel figuurtjes, iets wat veel kinderen

doen. Maar dit kereltje (wijst naar een

afbeelding van Fone Bone) bleef echt

plakken. Redelijk kort hierna bedacht ik

andere personages voor hem om mee
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te praten. Ik maakte dan onnozele kort-

verhaaltjes waarbij Fone Bone bijvoor-

beeld van een rotswand valt of door

monsters achterna gezeten wordt,

feitelijk situaties die passen bij zo’n

komisch personage. (lacht)

Iets wat ik altijd als kind wou lezen,

was een dik boek waarin Dagobert

Duck een episch avontuur beleeft dat

blijvende gevolgen zou hebben voor

het hoofdpersonage. Ik zocht overal

rond naar zo’n stripboek maar vond het

niet. Ik was er zo van overtuigd dat ie-

mand zo’n kanjer als Malorys LE MORTE

D’ARTHUR (boek over koning Arthur, in

gevangenschap geschreven door Sir

Thomas Malory dat in 1485 werd uitge-

geven) moest gemaakt hebben, voor

comics. Ik wou die in eerste instantie

niet maken, ik wou zoiets lezen! Maar

ik vond ‘m niet. Dit leidde er uiteindelijk

toe dat ik besloot om het zelf te doen.”

Vertel ons over het werk dat je deed

bij Character Builders, de animatie-

studio die je in 1986 mee oprichtte.

SMITH: “Mijn jeugdvriend Jim

Kammerud en ik waren allebei gek van

comics. Op een bepaald moment kwa-

men we op het idee om ons te wagen

aan animatie wat uiteindelijk resul-

teerde in enkele kortfilms. Aan de

universiteit van Ohio leerden we Marty

Fuller kennen die dezelfde interesses

bleek te delen. Met zijn drieën hebben

we het bedrijf opgericht. Bij ons in de

buurt waren de hoofdkantoren van

grote bedrijven, zoals Wendy’s

Hamburgers, waarvoor we dan korte

reclamefilmpjes maakten. Naarmate ons

bedrijf groter werd kregen we meer

opdrachten uit Hollywood. Tekenfilms

waren populair eind jaren 1980, begin

jaren 1990 en studio’s in tijdsnood

namen dan contact met ons op om te

helpen met de afwerking van een film.

Ik heb er alle soorten werk verricht:

scenario’s schrijven, regie, hoofd anima-

tie,...”

Aan welk animatieprojecten heb je

meegewerkt?

SMITH: “Oei, ik kan me die niet meer zo

goed herinneren. (lacht) Het is ook zo

lang geleden. (denkt na) Er was ROVER

DANGERFIELD, PLATVOET EN ZIJN VRIENDJES van

Don Bluth,... het waren er immens veel.

We werkten uiteindelijk aan alle

Hollywood-animatiefilms die niet van

bij Disney kwamen.”

Bleek de ervaring of de reputatie die

je hebt opgedaan bij Character

Builders nuttig toen je besloot om

BONE in eigen beheer uit te geven?

SMITH: “Helemaal niet. Hoewel... de

acht jaar ervaring om een bedrijf te

runnen wel heeft geholpen: praktische

zaken met betrekking tot boekhouding,

de registratie van een vennootschaps-

naam, aangifte van belastingen,... wat

ook wel handig bleek.”

Wat je gemeenschappelijk hebt met

Terry Moore (STRANGERS IN PARADISE) is

het feit dat je vrouw, Vijaya Iyer, ook

je zakenpartner is.

SMITH: “Ik heb haar ook leren kennen

aan de universiteit. Ze heeft me ge-

steund van het prille begin en heeft een

cruciale rol gespeeld mijn carrière. Zo

hebben we samen de strategie ontwik-

keld voor de wijze waarop we Cartoon

Books, ons eigen bedrijf, zouden lance-

ren. Zij houdt zich nu nog altijd bezig

met publiceren, de distributie en de li-

centies van de strips. Zij is degene die

naar de Boekenbeurs van Frankfurt

gaat en alle afspraken met uitgevers

maakt. Vijaya heeft BONE aan dertig

taalgebieden verkocht.”

We herinneren ons nog een

Nederlandse editie van BONE, uitgege-

ven door Lambiek in 1996, die toen

totaal niet aansloeg.

SMITH: “Ik weet niet wat er is misgelo-

pen met die uitgave van Lambiek. Het

heeft precies geen

kans gekregen,

misschien omdat

het zonder goede

promotie in de win-

kels terechtkwam.

Ze hebben nooit

veel meer gedaan dan het simpelweg

uitgeven, zonder promo. Ik weet niet

echt wat er toen misliep. Ik hield van

Kees (Kousemaker, overleden in 2010),

en waardeer alle mensen bij Lambiek.

Ik draag die winkel een warm hart toe.

Sinds die uitgave is er natuurlijk veel

veranderd. BONE heeft ondertussen we-

reldwijd meer bekendheid verwor-

ven en de inkleuring zal waarschijn-

lijk ook wel geholpen hebben.”

Over inkleuring gesproken:

strips in zwart-wit uitgeven blijkt
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(in het Nederlands) als commerciële

zelfmoord beschouwd te worden.

Striplezers willen kleurtjes in hun

boeken.

SMITH: “Ik verkoop nog steeds de om-

nibus in zwart-wit en die staat bijvoor-

beeld nog steeds hoog genoteerd in de

verkooplijsten van Amazon. Die

omnibus in zwart-wit is vorig weekend

in Italië gelanceerd op het festival

van Lucca in de vorm van een prijzige

reuzehardcover. We hadden een dui-

zendtal exemplaren mee die verkochten

als zoete broodjes. Ze waren allemaal

de deur uit. En die omnibus is niet be-

paald goedkoop. In mijn ervaring is

zwart-wit dus zeker geen commerciële

zelfmoord, eerder het omgekeerde. Het

stelt me niet alleen tevreden op artis-

tiek vlak maar laat me evengoed toe in

mijn levensonderhoud te voorzien.

Wiens idee was het om BONE in te la-

ten kleuren?

SMITH: “Mijn uiteindelijke doel was dit:

(slaat met zijn hand op de omnibus)

een dikke, vette paperback die eruit

zag als DE ODYSSEE. Het project was in

mijn ogen dus afgesloten. Zonder dat ik

het besefte, bleek BONE ondertussen te

zijn uitgegroeid tot een van de popu-

lairste titels bij kinderen. Rond die tijd

plande Scholastic, ‘s werelds grootste

uitgever van kinderboeken, een collec-

tie kinderstrips en toen ze Art

Spiegelman (de auteur van MAUS) om

raad vroegen, antwoordde hij dat ze

moesten beginnen met BONE. Art was

ook degene die afkwam met het idee

om het te laten inkleuren. Voor

Scholastic was het om het even daar

het al zeer populair was als zwart-wit-

uitgave. Een zestal maanden heb ik

me verzet tegen een kleurenversie maar

Art bleef maar aandringen. Op een be-

paald moment zei ik: ‘Art, MAUS is in

zwart-wit. Waarom moet BONE dan in

kleur zijn?’ Waarop hij gevat ant-

woordde: “Kijk, MAUS is over de oorlog,

de holocaust. Dat moet in zwart-wit

zijn. BONE gaat over het leven en het zal

nooit afgewerkt zijn vooraleer het in

kleur is.’ Deze heruitgave gaf me uitein-

delijk ook de kans om de volledige

strip nog eens te overlopen en enkele

schoonheidsfoutjes die me altijd al ge-

stoord hadden weg te werken. Ik heb

zelf toegezien op de inkleuring.”

De inkleurder, Steve Hamaker, heb je

leren kennen bij een speelgoedfabri-

kant?

SMITH: “Hij ontwierp speelgoed geba-

seerd op films en comics voor

ReSaurus Toys, een bedrijf dat ook in

Columbus, waar ik woon, was geves-

tigd. Eind jaren 1990, toen dit bedrijf

over de kop ging, heb ik Steve ge-

vraagd om voor mij te komen werken,

lang voor Scholastic interesse in BONE

toonde. Al het grafische werk, met uit-

zondering van de tekeningen in de strip

zelf, werd door hem gedaan: T-shirts,

logo’s, brooddozen, enzovoort. Ik ver-

trouw hem volledig, hij is zo’n beetje

mijn assistent. Toen we door Scholastic

werden benaderd, besloten we om de

inkleuring zelf te doen. Elke pagina

werd door ons zeer omzichtig aange-

pakt, erop wakend dat de sfeer goed

zat. We hebben er uiteindelijk vijf jaar

aan gewerkt. Man... Het moet gezegd:

het ziet er verdomd goed uit en kinde-

ren lusten wel pap van de ingekleurde

versie.”

Had je het volledige verhaal al

uitgedokterd toen je aan BONE begon?

SMITH: “In zekere mate wel, ja. Toen ik

de strip begon te tekenen, stond het

einde al op papier en wist ik dat het

eindresultaat ongeveer 1.200-1.400 pa-

gina’s zou omvatten. Ik had het verhaal

zo geschreven dat het zich afspeelt

over de periode van een jaar en dat al

de sleutelmomenten zich voordoen

tijdens de seizoenswissels. De grote

koeienrace gebeurt bijvoorbeeld tijdens

de lente-equinox en daarna wordt

het verhaal wat grimmiger.”

Ondanks de meer donkere of

dramatische verhaalelemen-

Man... Het moet gezegd:
het ziet er verdomd goed uit
en kinderen lusten wel pap van
de ingekleurde versie.
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ten wordt het verhaal gelezen door

kinderen en zijn er ouders die het

voorlezen aan hun kinderen.

SMITH: “Ik heb het nooit geschreven

voor kinderen. Comic shops in de jaren

1990 en nu nog willen geen kinder-

strips. Maar ik denk dat het kinderen

juist aanspreekt omdat het niet voor

hen geschreven is. Je mag een kind

niet onderschatten. Ik vind trouwens

dat er niks in staat dat slecht is voor

kinderen. Er zijn plaatsen in Amerika

waar men geprobeerd heeft BONE te

verbieden omdat er zich een en ander

afspeelt in een herberg waar er wordt

gegokt, gerookt en gedronken.

Komaan zeg!”

Op een bepaald moment tracht

Phoney Bone zich te verrijken door

mensen angst in te praten.

SMITH: “Ik heb dat geschreven in 1995.

Qua timing kwam het goed uit dat de

omnibus verscheen in 2004. Het land

was toen totaal dolgedraaid in de na-

weeën van 9/11. We zaten met een re-

gering die daar voluit zijn voordeel uit

haalde door mensen uit te sluiten en

de schatkist leeg te plunderen om hun

zakken te vullen, waar ze trouwens

zeer succesvol in zijn geweest... in

tegenstelling tot Phoney Bone. Die

moest alles teruggeven. Ik heb dit vijf

jaar voordat Bush aan de macht kwam

geschreven omdat er in elk land

mensen van dat slag zijn die er wel bij

varen een klimaat van haat en angst te

kweken. Het is een universeel gegeven.

(stilte, lacht bulderend)”

In welke mate heb je research

gedaan voor BONE?

SMITH: “BONE blijft een sprookje, dus de

hoofdbrok van mijn research bestond

uit het bestuderen van fabels, mythen

en legenden. Vanzelfsprekend was ik

zeer geïnteresseerd in Tolkien en was ik

een grote STAR WARS-fan. Ik heb opge-

zocht wat George Lucas goed vond of

welke boeken Tolkien las. Ik kwam dan

elke keer opnieuw bij mythen uit. Door

mijn vrouw, Vijaya, voelde ik me ook

wel aangetrokken tot de Hindoeïstische

mythologie. Dezelfde thema’s komen

wel in alle mythologieën voor, maar

wat mij hier bijvoorbeeld aansprak was

het feit dat de schepper en de vernie-

tiger een en dezelfde persoon zijn. Dit

element heb ik op het einde gebruikt

voor de Heer van de Sprinkhanen en de

drakenkoningin Mim, die min of meer

hetzelfde wezen zijn.

Mijn research voor BONE was tweeledig.

Aan de ene kant moest ik onderzoeken

welke verhaalelementen ik nodig had

en aan welke regels ik me moest hou-

den voor een sprookje, iets wat inge-

wikkelder is dan je zou denken. (lacht)

Anderzijds wou ik me ervan verzekeren

dat zaken als een paardenkar mecha-

nisch correct zijn opgebouwd. Voor het

laatste gedeelte, wanneer ze in Atheia

aankomen, heb ik twee weken research

in Kathmandu verricht. Daar zag ik

overal die mooie Tibetaanse gebeds-

vlaggetjes. De gedachte erachter is dat

wanneer je gebeden op zo’n vlaggetje

schrijft, de wind deze naar alle hoeken

van de wereld zal blazen. Ik vond het

zo’n verrukkelijk idee dat ik er voor

BONE gebedsstenen van heb gemaakt,

waarbij gebeden die erop geschreven

staan via de grond tot bij de draken

komen.”

Heb je je op historische feiten

gebaseerd voor de eieren die als be-

taalmiddel worden gebruikt?

SMITH: “Neen, neen. Dat was gewoon

een grap. (lacht) Ik vond het wel een

goeie.”

Er is namelijk een oud Nederlands

spreekwoord: eieren voor zijn geld

kiezen. Het komt uit de zestiende

eeuw, toen Karel V aan de macht

was. De schaarste aan geld was toen

zo groot dat men elkaar betaalde met

eieren. Tweeëndertig eieren waren

één stuiver waard.

SMITH: “Whoaw, da’s hilarisch. Interes-

sant om te weten. Ik wist dit echt niet.

De hoofdpersonages komen in een voor

Er zijn plaatsen in Amerika waar men geprobeerd
heeft Bone te verbieden omdat er zich een en
ander afspeelt in een herberg waar er wordt
gegokt, gerookt en gedronken. Komaan zeg!
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hen onbekende wereld terecht en ik

wou dat Phoney er ongelukkig zou zijn

omdat er, door die ruilhandel, geen geld

te verdienen viel. Tweeëndertig eieren...

echt? Dat zijn best veel eieren! (lacht)”

Deze zomer gaf Silvester het laatste

deel van BONE uit...

SMITH: “Yeah! (vol enthousiasme, de

man had duidelijk genoeg ‘damn good

Belgian coffee’ gedronken) Silvester

heeft zijn werk zeer goed gedaan. Ik

ben zo tevreden met hoe de boeken

eruitzien. Dat vernislaagje op de cover

is zo cool. Dat hebben we in Amerika

niet gedaan.”

... En nu ligt de prequel ROSE in

de winkel. Hoe is die tot stand

gekomen?

SMITH: “Het verhaal zat in mijn hoofd

als de voorgeschiedenis van Rose, de

brutale oude oma. Het was voor mij als

schrijver belangrijk om haar relatie tot

de draak te kennen en te weten welke

vergissingen ze had begaan, die dan

aanleiding gaven tot de gebeurtenissen

in BONE. Niet dat ik het ook wou gaan

tekenen, maar ik moest wel precies

weten hoe dat verhaal in elkaar zat.

De wereld van BONE is gebaseerd op de

omgeving waar ik opgegroeid ben en

waar ik nog steeds woon. (wijst naar

de cover van de Engelstalige One

Volume) Die rotsen zijn bevoorbeeld

gebaseerd op een plek niet ver van

mijn huis. Charles Vess (tekenaar-

schilder van onder andere THE BOOK OF

BALLADS AND SAGAS, SANDMAN, STARDUST)

was bij me op bezoek en tijdens een

wandeling wees ik hem op bepaalde

plaatsen zo van: ‘Die grot ginds is waar

Oma Ben als zestienjarige heen ging

met de Veni Yan Cari, waar men haar de

geheimen van de draken vertelt en

waar ze de Grote Rode Draak ontmoet’,

enzovoort. De hele tijd bleef hij stil tot

hij me op de weg terug tegenhield en

zei: ‘Ik wil dat schilderen’. Waarop ik

antwoordde: ‘Okay!’ Ik had het verhaal

niet zo uitgewerkt dat het voor iemand

anders leesbaar zou zijn, maar als

Charles bereid is het te illustreren, dan

heb ik er wel wat voor over om dit tot

stand te zien komen. Die hele om-

geving ziet er ook precies uit zoals

Charles altijd tekent: bomen die uit de

rotsen groeien, mos, varens,... Het was

dus heel simpel: ik wou heel graag

met Charles werken, en hij wou het ver-

haal vertellen.”

Hoe heb je hem leren kennen?

SMITH: “Rond de tijd dat de eerste

comics van BONE verschenen heeft hij

me opgebeld om een schouderklopje

te geven. Hij vertelde me dat hij mijn

werk goed vond en hij moedigde me

aan om naar Comic-Con in San Diego

(de grootste stripbeurs van de

Verenigde Staten) te gaan. Ik had daar

nog nooit van gehoord. Hij wees me

erop dat het als stripmaker zeer be-

langrijk was om daar aanwezig te zijn

en in het geval dat ik zou komen,

ging hij de helft van zijn tafel aan mij

afstaan wat toch wel zeer gul was van

hem. We zijn nu al twintig jaar goede

vrienden. We hebben ook een hele

tijd terug samen een fantasytournee

georganiseerd, met onder andere

Linda Medley (van SLAPEND

KASTEEL).”

De wereld van Bone is
gebaseerd op de omgeving
waar ik opgegroeid ben en
waar ik nog steeds woon.
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De Grote Rode Draak ziet er in ROSE

wat onnozel uit in vergelijking met de

andere draken.

SMITH: “Het was misschien destijds een

slechte beslissing van mij om hem zo te

tekenen. (lacht) Toen ik BONE tekende

voor de krant van mijn universiteit was

de krantenstrip DOONESBURY van Garry

Trudeau zeer populair. De draak heeft

veel weg van Zonker, een van de hoofd-

personages van DOONESBURY. De strips

waar ik van hou bevat altijd een

magisch personage: Zonker is dat in

DOONESBURY, in PEANUTS was het

Snoopy,... De draak was mijn magische

personage en hij is steeds die rol blij-

ven spelen. Hij is de ambassadeur van

het magische rijk dat we met onze zin-

tuigen niet kunnen waarnemen. Maar

gedurende het hele verhaal behield hij

wel die uiterlijke cartoonaspecten.”

Zit er nog een BONE-film in de

pijpleiding?

SMITH: “Jazeker. Warner Bros. heeft me

zopas een tweede proefversie van het

script doorgestuurd. Het staat nu op

mijn iPad in de hotelkamer klaar om

gelezen te worden. De film zal in 3D ge-

maakt worden met de motion capture-

techniek zoals bij KUIFJE. Er is een trilo-

gie gepland, maar de eerste film zal op

zichzelf staan. Het laatste script dat ik

heb gelezen laat de mogelijkheden

voor nog twee films open. Dus niet zo-

als LORD OF THE RINGS, denk ik. Ik laat die

filmmakers hun gang gaan. Als stripte-

kenaar haal ik mijn voldoening hieruit.

(wijst naar een stapel BONE-strips)”

Moest je, in de veertien jaar dat je

aan BONE werkte, opborrelende ideeën

voor andere verhalen onderdrukken?

SMITH: “Ik ben in 2000 begonnen aan

RASL, de strip die ik nu drie jaar teken

en over een jaar waarschijnlijk zal afge-

werkt zijn. Voor dit hardboiled noir ver-

haal vol historische feiten en fysica heb

ik enorm veel research gedaan. Er wa-

ren momenten dat ik zo opgewonden

was over RASL, maar me op het eind

van BONe moest focussen. Ik had bijna

het gevoel dat ik Bone zou bedriegen.

(lacht)

Na BONE kreeg ik de kans om SHAZAM!,

een strip over Captain Marvel, voor DC

te tekenen. Die opdracht nam een

kleine twee jaar in

beslag, wat me goed

uitkwam want ik was

nog niet 100% klaar

om aan RASL te be-

ginnen. Het werken

aan SHAZAM! was ook

goed als overgangsperiode, om afstand

te nemen van dit zeer persoonlijke

werk dat zo’n lange periode in mijn

leven gedomineerd heeft. SHAZAM!

bestond al, ik kon me er goed mee

amuseren, het was een leuke ervaring,

Er waren momenten dat ik zo opgewonden was
over Rasl, maar me op het eind van Bone moest
focussen. Ik had bijna het gevoel dat ik Bone zou
bedriegen.
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maar uiteindelijk

was het niet zo be-

langrijk voor me.

Nadat SHAZAM! was

afgewerkt heb ik

nog twee jaar gevuld

met studiewerk over

de snaartheorie, de

wetten van Kepler, Nikolai Tesla,... om

niet te spreken van het uitwerken van

het moordmysterie waarrond het alle-

maal draait.”

Zorgen het succes van BONE ervoor

dat je trager werkt aan RASL?

SMITH: “Een klein beetje. In 2004 dacht

ik dat ik met BONE klaar was. Het bleef

echter maar doorgaan: vijf jaar inkleu-

ring, enkele zaken aanpassen, nieuwe

covers tekenen, promotie in

dertig verschillende taalgebie-

den,... Er is een sneeuwbal-

effect waarbij het lezerspubliek

steeds groter wordt. Je zal me

er niet over horen klagen, maar

het neemt natuurlijk veel tijd in

beslag.

Om je de waarheid te vertellen:

BONE was zwaar werk. Er waren

periodes dat ik er twee weken

aan een stuk, twintig uur per

dag aan werkte om de deadlines

te halen. Na het succes van BONE

had ik het verdiend om aan een

gezapiger tempo te werken en

de boekjes uit te brengen wan-

neer ze klaar zijn, een beetje zoals

Daniel Clowes of Chris Ware. Ik heb er-

varen dat dit niet waar is. Ik blijf een

verantwoordelijkheid hebben ten op-

zichte van de lezers. Doordat ik het zo

druk heb werk ik inderdaad trager maar

ik doe mijn best om het met een zekere

regelmaat te publiceren. Ik ben aan de

laatste verhaallijn bezig. Nu durf ik nog

te zeggen dat het er goed uitziet. Soms

werk ik eraan en merk ik plots: ‘Oh

God, niks klopt nog!’ Tegen de zomer of

de herfst van 2012 zal het afgewerkt

zijn. Pas als het volledig klaar is, zullen

licenties voor andere talen aangeboden

worden. RASL zal dus pas over enkele

jaren in het Nederlands te krijgen zijn.”

We kijken er al naar uit!

Koen Claeys, november 2011

Eindredactie door Arnout Capiau
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Er is een sneeuwbaleffect waarbij het
lezerspubliek steeds groter wordt.
Je zal me er niet over horen klagen,
maar het neemt natuurlijk veel tijd in beslag.
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