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INTERVIEW JIM DOOR WOUTER PORTEMAN EN GEERT DEBAERE 

“Menselijke relaties zijn nooit
 eenvoudig. In haar schoonheid

kan het leven wreed zijn. 
Ik vind dat een prachtig
 uitgangspunt om een  verhaal
te vertellen.” 

Op hun twintigste beloofde het dolverliefde koppel Marie en
Raphaël hun veertigste verjaardag samen te vieren. Maar de tijd
gaat verder en de liefde ging over. Op zijn verjaardagsfeestje ont-

ving de kersverse veertiger echter een videocassette van Marie waarin ze
hem herinnerde aan die onbesuisde belofte. Impulsief en stapelverliefd,
laat Raphaël zijn vriendin achter en neemt het vliegtuig naar Rome. Hij wil
die passie herbeleven, al was het maar voor één keer. 
Een simpele plot. Maar wel eentje die aansloeg. Combineer dat met een
open, verleidelijke tekenstijl, en je hebt een strip die leeft! EEn naCHt In ROME

zette Jim op de internationale kaart. Iets wat hem zelfs met de verkoop van
meer dan twee miljoen typisch Franse gagstrips niet gegund was. Ook Saga
Uitgaven zag zijn potentieel, en vertaalt dit jaar niet minder dan acht titels!
Dit leek ons een meer dan goede reden om Jim, op werkbezoek in Brugge,
even op de rooster te leggen. Hij was onmiddellijk gewonnen voor een pla-
teninterview. 
Het is altijd een beetje spannend als we onze selectie uitstallen voor onze
gast. Voorzichtig toonden we onze eerste plaat. Eentje van FROMMEltJE En

VIOla. Die viel zo in de smaak dat Jim er spontaan over begon te vertellen. 



Plaat 1:
Frommeltje en Viola 
(Bernard Hislaire)

Frommeltje en Viola! mooier kunnen
we bina niet beginnen
jim: “Inderdaad. Ik ben opgegroeid met
FROMMEltJE En VIOla. Die strips heb ik
echt verslonden als tiener. Ik was er ge-
woon gek op. Die pagina uit DE

IJSkOnIngIn heeft voor mij haast een ico-
nische waarde... Dit is echt een mooie
plaat! DE IJSkOnIngIn is nochtans een
vreemd scharnieralbum. Hislaire ver-
laat zijn romantische puberteitsvertel-
lingen en brengt ons hier eerder een
fantastische vertelling die nog lang in je
hoofd blijft malen. In die tijd was dit
echt iets speciaals. als je het tweede
prentje bekijkt, zie je trouwens al een
glimp van de nieuwe Yslaire. Dit was
waar hij naar toe wilde, weg van het
karikaturale. Hij wou toen echt alles
opgeven. gewoonweg stoppen. Hij was
zijn humoristische stijl zo beu, en wou
iets realistischer met meer stijl en fi-
nesse. Dit is een prent die zo uit SaMBER

kon komen. Ik weet nog dat er veel om
te doen geweest is. Dit was veel te sen-

sueel en te sexy voor het familietijd-
schrift ROBBEDOES.” 

Dat klopt. men zegt zelfs dat deze

 pagina gecensureerd werd.
jim: “Het zou mij niet verbazen, mocht
hij die opspattende golf pas later heeft
toegevoegd. Dat kan haast niet anders.”

Hebt u al zaken moeten censureren?
jim: “Ja. In EEn naCHt In ROME had mijn
uitgever het heel lastig met twee pagi-
na’s. Hij vond ze te expliciet én wou ze
niet uitgeven. Je moet weten dat mijn
sensuele strips een beetje een buiten-
beentje zijn in zijn familiaal geïnspi-
reerd fonds. We hebben er dan grondig
over gepraat en ik heb ze wat gewij-
zigd. Vooral de ene prent waarin Marie
en Raphaël de liefde bedrijven, heb ik
minder expliciet in beeld gebracht. In
achter de Schermen van EEn naCHt In

ROME vind je de originele tekening te-
rug. Zo aanstootgevend is ze nochtans
niet. Maar ik heb ze toch vervangen
door iets evenwichtigers en zachters. Ik
heb ook de inkleuring wat verdonkerd
zodat dat de sfeer wat sensueler werd.
Het woord censuur klinkt hier  eigenlijk

te zwaar. Mijn uitgever was inderdaad
beschaamd over die prenten, maar we
komen zo goed overeen dat ik dit ei-
genlijk automatisch heb gedaan. Was
dit dan censuur... tja. nee. Misschien
wel. Voor alle zekerheid heb ik vorige
week een akkoord met mijn uitgever
afgesloten dat ik voor het nieuwe twee-
luik van EEn naCHt In ROME volledig carte
blanche krijg.” (lacht)

is een nacHt in rome eigenlijk een
romantische of juist een cynische
strip? als je het romantisch
vernislaagje weghaalt, merk je toch
voornamelijk dat de mannen
gewoon hun lul achterna lopen en
dat de vrouwen aan de touwtjes
trekken. 
jim: “Cynisch? Mmm... de meeste men-
sen zien deze strip zo toch niet. Maar er
zit iets in. Ik houd echt van die dualiteit.
Het romantische is belangrijk,  maar de
drijfveren zijn inderdaad  harder.
Menselijke relaties zijn nooit eenvou-
dig. In haar schoonheid kan het leven
wreed zijn. Ik vind dat een prachtig uit-
gangspunt om een verhaal te vertellen,
maar de uitgevers verkopen de strip
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In Een Nacht in Rome had mijn uitgever het heel
lastig met twee pagina’s. Hij vond ze te expliciet én
wou ze niet uitgeven.



graag als een romantisch verhaal. Maar
het softe, roze vogeltjesgekwetter van
alles is lief en mooi, is niet echt aan mij
besteed. Er moet meer in zitten.”

Hebt u veel vrouwelijke lezers?
jim: “Ja hoor! Hun man liet hen de strip
lezen, of ze zagen hem liggen en de te-
keningen spraken hen aan. Sommige
vrouwelijke fans zeiden me zelfs dat ze
door EEn naCHt In ROME strips zijn be-
ginnen lezen.”

U hebt marie gemodelleerd naar uw
eigen vrouw. Hoe voelt het dat de
hele stripwereld nu verliefd is op uw
echtgenote?
jim: (lacht) “Ik zal het haar straks even
vragen. Ze is nu nog even chocolaatjes
gaan halen in de binnenstad (het
 interview werd afgelegd in stripwinkel De
Striep in Brugge, wp). Ik heb hier
 eigenlijk niet bij stilgestaan. EEn naCHt

In ROME is een liefdesverhaal en mijn
vrouw was net veertig jaar toen ik aan
het verhaal begon. Dus...” (lacht)

nog even over de plaat van
Frommeltje en Viola. toen Hislaire De

ijskoningin  tekende, worstelde hij
met een knoert van een writer’s

block. Hebt u al zo’n momenten
gekend?
jim: “Ja. Ik heb er nu een. Ik worstel
met het vervolg van EEn naCHt In ROME.
De reacties op de eerste cyclus waren
zo positief dat ik bang ben om mijn pu-
bliek en mezelf te ontgoochelen. Het
verhaal kan alle kanten uit, maar het
moet natuurlijk groeien én mag zeker
niet te beredeneerd overkomen. Het is
leuker om te starten met een maagde-
lijk blad. Zonder enige verwachting.
Een vervolg is altijd moeilijker.”

U bent dan ook nog geen vijftig jaar.
misschien moet je nog even
wachten? 
jim: “Mmm, wie weet. Misschien zit ik
volgend jaar met een knoert van een
crisis omdat ik vijftig geworden ben.”
(lacht)

Plaat 2:
over de grenzen van 
de tijd... 
(Olivier Pont + georges abolin /
Olivier Pont)

jim: “tof dat je er een plaat van Olivier
Pont bij hebt gestopt, want dat is een

vriend van me. Met Olivier heb ik twee
humoristische albums gemaakt (LA
HONTE 1 en 2 bij uitgeverij Vents d’Ouest,
wp)en ik zag dat hij het toen lastig had.
Een beetje zoals Hislaire wou hij toen
eigenlijk iets anders doen. Hij wou
strips maken met meer diepgang en
grafiek. Het minste dat je kan zeggen is
dat hij er met zijn OVER DE gREnZEn Van DE

tIJD... in geslaagd is.”

Prachtige cover ook!
jim: “Inderdaad! Dat is wel grappig
want Olivier is iemand die de reputatie
heeft om steeds de verkeerde covers
te maken. Dat is zowat onze running
joke. Ook nu weer zat hij met de han-
den in het haar. We hebben dan enkele
schetsen gemaakt en een van die
schetsen was de rechtstreekse aanlei-
ding tot de cover van het eerste deel. Je
kan die schets nog bekijken op de ma-
king of-pagina’s. Het doet me nog
steeds iets dat ik toch wat heb kunnen
bijdragen aan dit prachtige album.
Weet je... voor het tweede deel had hij
een tiental  pagina’s getekend die on-
gelofelijk  waren, maar het werkte niet...
volgens hem. Olivier heeft dan alles
herwerkt, maar voor mij zijn die pagi-
na’s nog  altijd beter.” 
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Sommige vrouwelijke fans zeiden me dat ze door
Een Nacht in Rome strips zijn beginnen lezen.



oVer De grenzen Van De tijD... heeft
min of meer hetzelfde thema als uw
een nacHt in rome. Hier zijn het drie
kerels die elkaar na tien jaar
terugzien op vraag van hun
gezamelijke hartsvriendin. Was dit
album een inspiratiebron? 
jim: “neen, helemaal niet. Ik heb er nooit
bij stilgestaan. Ik was al jaren aan het
werken aan een scenario waarbij drie
kerels na twintig jaar een vrouw terug-
zien in londen. Dat was de rechtstreekse
inspiratiebron. Maar de toon van dat sce-
nario was totaal anders. Het was ook
meer een in alcoholdampen gehuld ver-
haal dat draaide rond muziek.”

Waarom hebt u de actie verlegd van
het swingende londen naar het
oude rome? 
jim: “Simpel. Ik was op vakantie met
mijn echtgenote in Rome, en ik vond
het er mooi. Ik ben dan nog eens te-
ruggegaan, heb wat schetsen ge-
maakt en de eerste pagina’s vloeiden
er zo uit. Maar ik had nog geen ver-
haal. Dat is pas later gekomen. Rome
heeft dus de strip geschapen, niet
ikzelf. Het is een beetje banaal, maar

ik heb me  jaren opgesloten in mijn te-
kenkamer. Ik haatte reizen, maar nu
kom ik overal en het bevalt me.
gisterenavond dwaalden mijn vrouw
en ik nog door de Brugse straatjes en
mijn notaboekje staat nu al vol met
ideetjes en locaties. Dus wie weet...
Reizen geeft me echt inspiratie.”

Wat opvalt in een nacHt in rome is dat
u niet het antieke rome in de strip
verwerkt, maar meer de
renaissanceperiode. 
jim: “Dat klopt grotendeels. De ro-
mantische rococcostijl ligt me meer.”

net zoals in oVer De grenzen Van De

tijD... is het tijdsaspect in een nacHt

in rome enorm belangrijk. De poes
marie-antoinette is de baby van het
verhaal, dan heb je nog de midlife -
crisis van raphaël en Het verhaal
rond de hoogbejaarde sara. in welke
mate was dit allemaal bedoeld? 
jim: “Ouder worden en alles wat dit met
zich meebrengt, is een thematiek die me
obsedeert. De tijd is het drama van de
mensheid. De stad Rome straalt ook een
en al verleden uit, maar ze lijkt ondanks

dat historisch gewicht niet te veroude-
ren. Ook in deel 3 zal dit weer meespe-
len. Ik was er onlangs weer en men is er
zowel de trevifontein als de Spaanse
trappen aan het renoveren, maar die
nieuwe schoonheid is maar oppervlak-
kig. Het zijn precies botoxinjecties.”

marie lijkt me dan weer los te staan
van de tijd. zij is nog altijd het meisje
dat ze was op haar twintigste.
mentaal en .
jim: “Ja. Marie blijft jong van geest, en
helaas ook lichamelijk. In de spin-off
MOOIE MOMEntEn zie je Marie op haar
46st, daarin is ze wat ouder en ook wat
voller. Maar in EEn naCHt In ROME lijkt ze
inderdaad soms dertig, maar dat kan je
gerust op de beperkingen van de teke-
naar steken. (lacht) Een lijntje meer of
minder geeft al snel een vertekend
beeld. als tekenaar heb je zo van die
trucjes om tijdloze meisjes te tekenen.
In het vervolg zal Marie er wel rijper
uitzien, maar hoe precies weet ik nog
niet echt. Ik heb de oudere Marie nog
niet in de vingers. Maar ik heb nog tijd,
in de eerste pagina’s hoef ik haar nog
niet te tekenen.” 
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Een lijntje meer of minder geeft al snel een
 vertekend beeld. Als tekenaar heb je zo van die
trucjes om tijdloze meisjes te tekenen.
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Plaat 3:
meneer johan 
(Philippe Dupuy / 
Charles Berberian)

jim: “Doe maar Dupuy en Berberian!
MEnEER JOHan is een van die strips die op
handen gedragen wordt door het strip-
publiek. Ik heb er ooit een deeltje van ge-
lezen, maar ik werd er niet door geraakt.
nochtans behandelen we nagenoeg de-
zelfde thema’s. De liefde, de eeuwige
vrijgezel en de leeftijds crisissen. alles
komt ook bij hen terug, maar ik heb er
geen band mee. Het lukt me niet. Ik vind
de  tekenstijl ook iets te publicitair, te
Parijs — weet je wel — en dat  bevalt me
niet. Volgens mijn vrienden schijnt het
nochtans goed te zijn. ach... misschien
ben ik  gewoon nog niet op het juiste
 album gevallen.”

Dupuy en Berberian lagen aan de
basis van een nieuwe tekenstijl, de
nouvelle vague. ook u heeft een
duidelijke, heel herkenbare stijl. zou
u ook volgelingen willen hebben? 

jim: “Waarom niet? Ik hoop dat die er
wel zullen komen. (lacht) Ik was vorige
week op het festival van angers, en ik
ontmoette er een tekenaar. Hij had een
album getekend in de stijl van EEn

naCHt In ROME, maar hij had nog geen
uitgever gevonden. Dat is toch wel raar.
Ik heb wel zijn tekeningen niet gezien...
Ik kan dus niet echt zeggen of ik al
school gemaakt heb.” 

Plaat 4:
michel
(Roger Ibañez + Zidrou)

jim: “kijk, dat is hier een heel, heel goede
tekenaar met een stijl die me enorm
aanspreekt. Dit is nu eens een strip die ik
gewoon voor de tekeningen zou kopen.
knap gedaan. Een Spanjaard? Roger zeg
je? Dat moet ik onthouden.”

net zoals de scenarist van deze strip,
zidrou, bent u bij onze zuiderburen
voornamelijk bekend van uw
humoristische strips. Hierdoor werd

zidrou door de uitgevers in een
hokje gestopt waardoor niemand
zijn ernstige, volwassen verhalen
wou uitgeven. kan men dit verhaal
doortrekken tot bij u?
jim: “Je kan die parallel inderdaad wat
doortrekken. net zoals de tekenaars van
de voorbije platen, Hislaire en Pont, wou
ook ik op een gegeven moment iets an-
ders doen. Ik had eventjes genoeg van
de humorstrip, en zocht naar iets met
meer diepgang. Echt goed ken ik het
werk van Zidrou niet, maar we hebben
toch enkele raakvlakken. We kijken een
beetje hetzelfde naar de mensheid en
hun dagelijkse relaties. Bovendien zoe-
ken we beiden de gevoelige snaar op,
zonder dat we die zwaar bespelen. Het
mag niet plat worden.”

niemand wou het volwassen werk
van zidrou uitgeven. Uitgevers
gaven het geen kans. Hebt u ook
dergelijke moeilijkheden ervaren? 
jim: “Mijn lades steken vol met
 onuitgewerkte projecten. Ik heb gelukkig
geen probleem om een uitgever te
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Mijn lades steken vol met onuitgewerkte  projecten.
Ik heb gelukkig geen probleem om een uitgever te
vinden. Maar ik vind heel vaak niet de juiste
 tekenaar voor mijn scenario’s.



 vinden. Maar ik vind heel vaak niet de
juiste tekenaar voor mijn scenario’s.
nochtans ben ik er fulltime naar op zoek.
als ik dan iemand vindt, dan werken we
lang en goed samen. Zo heb ik voor
lounis chabane HElEna geschreven en
nu werken we samen aan een strip met
de suggestieve titel l’éRECtIOn. Ik hoop
dat ik die titel niet verder hoef te verkla-
ren.” 

We hebben zo’n vaag vermoeden...
meer nog, we hebben er trouwens
elke morgen last van.
jim: (lacht) “Het is toch een fantasti-
sche titel! niet?”

absoluut! even terug concreet...
Waar zoekt u nu eigenlijk uw
tekenaars?
jim: “Soms worden die voorgedragen
door de uitgever, maar ik heb er al zo
vaak geweigerd dat hij nu eventjes ge-
stopt is met zijn suggesties. (lacht)
Soms ontmoet ik iemand op een festi-
val of via het internet. Maar het vaakst
gebeurt het dat ik ‘m gewoon contac-
teer als ik er een strip van lees.”
in een nacHt in rome speelt u volop

met de basiskaraktertrekken zoals
psycholoog jung die beschreven
heeft. elk personage is nogal expliciet
in zijn afgebakend persoonlijkheids-
 segment. U plaatst ratio tegenover
emotie, persoonlijkheid tegenover so-
ciaal bewustzijn, waardoor je auto-
matisch conflictsituaties uitlokt. in
welke zin manipuleer je dit?
jim: “Mmm, je zoekt het te ver.”

is het dan puur toeval dat arnaud en
raphaël elkaars tegenpolen zijn?
jim: “Vindt u dat? Ze zijn allebei echte
mannen. Ze staan allebei voor dezelfde
keuze, maar de ene springt en de an-
dere niet. Dat de ene meer nadenkt
dan de andere, of zo je wil minder
daadkracht heeft, is hierin toch niet zo
speciaal? Eigenlijk komt het hier op
neer: al mijn mannelijke personages
zijn eigenlijk variaties van elkaar. Ze
zouden elkaars broer kunnen zijn,
maar ik laat ze steeds totaal anders
reageren op een cruciale keuze. Meer
zit er eigenlijk niet achter. Ik moet me
met hen kunnen identificeren, maar zij
beleven de gevolgen van hun keuze.
De andere personages spelen daar ge-

woon op in. (lange stilte) Het is ei-
genlijk allemaal niet zo doordacht.
Het gebeurt gewoon.”

Uw antwoord brengt ons wat van
slag. toen we op uw blog
tientallen coverstudies zagen voor
mooie momenten en u uw lezers
expliciet vroeg welke de beste
waren, kwam ons dit net heel
beredeneerd over. een
doorwinterde marketeer zou het
niet beter kunnen. 
jim: (lacht) “Ik peil graag wat mijn pu-
bliek wil. Maar vrees niet. Het is geen
democratie. Op het eind beslis ik toch
wat ik leuk vind en graag zie. Soms ben
je zeker dat je er met een cover pal op
zit, en soms zit je te zoeken. Je weet dat
die perfecte cover bestaat, maar je
vindt hem niet. In het ergste geval ver-
schijnt je strip met een halfslachtige
cover. Je weet dat het beter kan, maar
het lukt je maar niet. Dat is zo... erg.
En vijf jaar later krijg je plots een beter
idee, en daar is het dan toch.”

naar verluidt zou u zelfs nepstrips
met voorlopige covers leggen in

6

Ik peil graag wat mijn publiek wil. Maar vrees niet.
Het is geen democratie. Op het eind beslis ik toch
wat ik leuk vind en graag zie.



stripspeciaalzaken om te kijken of ze
aanslaan bij het lezerspubliek. klopt
dit verhaal?
jim: “Ja, ik doe dit soms. gelezen wor-
den, is toch belangrijk! Of niet soms? 
Ik ben ooit een MacDonald binnen-

 gestapt en ik heb de bezoekers ge-
vraagd welke cover ze de leukste von-
den. Een cover is zo belangrijk! Er
worden prachtige strips niet gelezen,
gewoon omdat ze een slechte cover
hebben. Ik krijg het verwijt dat ik me
nauwelijks laat zien op stripfestivals,
maar ik besteed liever mijn tijd aan het
maken van twintig of meer cover stu-
dies. Ik heb dit nodig. Het is leuk. Ik
voel me daar heel goed bij én het loont.
Wat wil je nog meer?”

Hoe gaat u dan te werk om er de
beste uit te halen? 
jim: “Via mijn blog of via stripfora, post
ik een aantal covers, en dan laat ik le-
zers hun mening zeggen. En dan komt
het erop aan om de verschillende me-
ningen te filteren en deze al of niet naar
waarde te schatten. Ik hecht bijvoor-
beeld heel weinig belang aan de me-
ning van andere tekenaars. Die gaan

heel vaak te esthetisch te werk. Wat een
boekhandelaar denkt, weegt bij mij
veel zwaarder door. Hij weet onmid-
dellijk wat er zal verkopen en wat niet.
De ultieme selectie gebeurt door en-
kele dichte vrienden. Ik heb er zelfs een
waar ik zijn zwaar geargumenteerd ad-
vies steevast negeer. als hij zegt dat die
cover super is, weet ik dat ik die  zeker
niet mag nemen. Echt waar!” (lacht)

op uw blog plaatste u onlangs een
bericht waar de snelste reageerders
een stuk van het scenario voor de
nieuwe cyclus van een nacHt in rome

konden lezen. Dat gaat toch heel
ver?
jim: “Vind je? Ik vind hun mening heel
interessant, want dat zijn lezers die
mijn werk van heel dichtbij volgen.
Bovendien zijn dit meestal geen ja-
knikkers. als zij overtuigd zijn, dan zit ik
in de goede richting. kijk, ik weet dat ik
pakken kritiek kan verwachten met dit
vervolg. als ik die kritiek kan anticipe-
ren én zo mijn strip beter kan maken,
waarom zou ik het niet doen?”

Point taken. 

Plaat 5:
Peter Pan
(Régis loisel)

Het Peter Pan-complex van marie...
jim: “ach loisel ! Ik was gek op zijn
eerste PEtER Pan, maar ik had de in-
druk dat ik in de andere delen aan
het lijntje werd gehouden. Ik ben dan
ook afgehaakt. loisel blijft natuur-
lijk wel een goede scenarist en een
prima tekenaar, maar ik blijf geïnte-
greerd door het feit dat er een
schare tekenaars is die zijn stijl wil-
len imiteren. Ik speel met min of
meer dezelfde gedachte. Ik wil
nieuwe albums uitgeven in mijn
vertelstijl, maar ik zou die net gete-
kend willen zien in een stijl die juist
mijlenver ligt van de mijne. Maar
vind die maar eens... nu word ik te
vaak geconfronteerd met teke-
naars waar hun stijl te verwant is
met de mijne. En zo zit ik nu op
een commerciële en creatieve
tweesprong. Moet ik een studio
openen met twee of drie assis-
tent-tekenaars die mijn stijl
 perfectioneren, of moet ik juist
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Ik ben ooit een MacDonald binnengestapt 
en ik heb de bezoekers gevraagd welke cover 
ze de  leukste vonden.



echte persoonlijkheden opsnorren van
wie ik zelf kan bijleren? Elke tekenaar
met wie ik samenwerkte, bracht me tot
nu toe iets bij, en maakte me beter. als
Dominique mermoux, met wie ik
l’InVItatIOn maakte, de lucht moest
 tekenen, voegde hij er steeds kleine
vlekjes aan toe. Dat is zo mooi. Van
grelin (UnE PEtItE tEntatIOn) leerde ik
hoe ik fotofilters moest gebruiken om
vlug een andere sfeer te scheppen. Ik
vrees dat, als ik met assistenten ga wer-
ken, ik te veel ga stagneren.”

U wil dus geen arleston worden? 
jim: “Inderdaad. Het is te veel het-
zelfde. net zoals DE gROtE DODE op
 scenario van loisel. Zo’n strip onder-
mijnt de intrinsieke waarde van loisel.
Maar ik snap ‘m wel.”

U hoeft toch niet alles onder de
naam jimte publiceren? U heeft nog
een andere alias, namelijk téhy,
waarmee je een totaal andere kant
op kan. 
jim: “Dat klopt. YIU en DE PaRaSIEt waren

heel anders. Maar die tekenstijl was
heel intensief. Het kostte me drie jaar
om het tweede deel van DE PaRaSIEt te
tekenen. Intussen had ik zin om iets
humoristisch te tekenen, en in drie à
vier maanden was zo’n album klaar.
Dat deed me goed. Maar mijn uitgever
kon beide niet verkopen onder de
naam téhy. De fans van DE PaRaSIEt zou-
den dit, volkomen terecht, niet slikken.
En zo verscheen het eerste gagalbum
JInglE SEx onder de naam studio jim.
later is dat Jim geworden. En nu
 gebruik ik deze naam voor al mijn
 hedendaagse strips. Mijn middel-
eeuwse -, fantasy- en sciencefiction-
verhalen en strips publiceer ik verder
onder de naam téhy.”

mist u het fantasierijke
drakengeweld niet?
jim: “neen, eigenlijk niet. Er is geen en-
kele reden waarom ik téhy in de koel-
kast zou stoppen, maar ik  amuseer me
nu enorm met mijn actuele relatie-
strips. Dus ga ik volop voor Jim. aan de
andere kant weet ik dat er niet veel

hoeft te gebeuren. kom ik plots een te
gekke tekenaar tegen die de explosieve
stijl van YIU aankan, dan ben ik zo weer
vertrokken. Zelf zou ik dit niet meer te-
kenen, want daar heb ik de tijd niet
meer voor. We zien wel.” 

Plaat 6:
cassio
(Henri Reculé + Stephen
Desberg)

jim: “Mmm, dat ziet er ook leuk uit. Van
wie is dit? “

Dit is cassio, een typische romeinse
peplumstrip. Het bizarre is dat
tekenaar reculé nog nooit in rome is
geweest. U zei me net dat u ook geen
echte reiziger bent... 
jim: “Ik was het niet! Maar nu reis ik
toch wel vaak. En dat bevalt me uiter-
mate.”

Doordat reculé nog nooit ter plaatse
is geweest, baseert hij zich volledig
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Er is geen enkele reden waarom ik Téhy in de
 koelkast zou stoppen, maar ik  amuseer me nu
enorm met mijn actuele relatiestrips. 
Dus ga ik volop voor Jim.



op boeken en het internet. en deze
decorfoto’s bewerkt hij tot
tekeningen. U lijkt me eerder te
tekenen vanuit de losse pols. 
jim: “Dat is niet helemaal correct. Ik ge-
bruik enorm veel foto’s maar ik ben geen
fan van die Photoshoptoestanden. Ik zie
liever een wat levendigere en kromme
tekening. Het mag er niet te perfect uit
zien, maar het moet wel goed getekend
zijn. Je moet nog de hand van de teke-
naar erin herkennen. Maar ook bij mij
vormen de foto’s meestal de basis van
een wat zwaardere decortekening.”

Wint of verliest u tijd met die
fotobewerkingen? 
jim: “Daar moet ik even over naden-
ken... Moeilijke vraag. Ik denk dat het
een nuloperatie is. Het hangt er echt
vanaf. Soms teken ik een personage uit
het hoofd en gebruik ik volop mijn ver-
beelding. Dat gaat meestal vlot. Maar
soms vraag ik aan iemand om te pose-
ren. Een specifieke plooi van de arm,
een vreemde blik, een rare beweging,...
zaken die altijd een soort vervorming

geven. Daar neem ik dan een
foto van en ga hierop verder.
De  realiteit ziet er verrassend
vaak anders uit dan mijn ver-
beelding. (lacht) Om op je
vraag terug te komen, ik
denk niet dat ik er tijd mee
win. Stel dat ik u zou teke-
nen, dan volstaat een foto
niet. Ik heb er minimum
drie of vier nodig van elke
gezichtshoek. En dan be-
gint de selectie en het
schetswerk en... Je bent
toch een eind bezig. Ik ben
hier nogal maniakaal in.”

De echte held van een nacHt in rome is
voor ons de stad rome. Dit is een
levend wezen die de strip een
enorme warmte geeft. in die mate
zelfs dat we vermoeden dat u eerst
de decors tekent en hierna de
personages erin plaatst.
jim: “neen, ik begin toch met de per-
sonages. Eigenlijk komen er heel wei-
nig decorelementen in mijn strip voor.

Maar als ik ervoor ga, dan stop ik er
heel veel tijd in.”

Uw decors zijn uitermate gedetail-
leerd terwijl de hoofdfiguren eerder
uitgepuurd zijn. 
jim: “Inderdaad, vol en leeg. Ik vind dit
een mooi huwelijk. Zoals ik zopas op-
merkte, zijn mijn decors vaak gebaseerd
op foto’s die ik vind in tijdschriften of op
het internet. Ik teken die dan over. De ho-

telkamer waar Raphaël en Marie samen
zijn, heb ik uit zo’n boekje.”

nog zoiets. De platen waar raphaël
door rome loopt, zijn enorm knap.
Het contrast tussen een kerel die zo
snel mogelijk van bil wil gaan, en de
prachtige stad die langzaam
bewonderd wil worden in al haar
details zijn gewoon de max. naar
welk aspect gaat uw voorkeur uit... 

jim: “De personages! Ik teken het aller-
liefst vrouwen. Hoe minder kleren ze
aanhebben, hoe leuker mijn werkdag.
(lacht)De oorspronkelijke opzet van EEn

naCHt In ROME was om het hele verhaal te
laten afspelen binnen de vier muren van
de hotelkamer. De oplopende spanning!
De passie! Het hele verhaal zou enorm
intens overkomen, maar uiteindelijk
vond ik die keuze te radicaal. Het ging te
veel een verstript theaterstuk worden.” 
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Ik teken het allerliefst
 vrouwen. Hoe minder kleren
ze  aanhebben, hoe leuker 
mijn werkdag. 

© Geert Debaere



Plaat 7:
De Dagelijkse Worsteling
(Manu larcenet)
jim: “laten we overgaan naar larcenet!
Dit is weer een prachtige plaat. Dit
hoort in hetzelfde rijtje thuis als
FROMMEltJE En VIOla. De stijl is noncha-
lant humoristisch maar de teksten zijn
enorm diep. Ook zo’n huwelijk werkt
uitstekend.”

De laatste prent én de slotzin van het
eerste deel van De Dagelijkse

Worsteling is er eentje om in te
kaderen. “alles is beter met jou dan
zonder...” gaat u ook voor
sleutelzinnen of laat u eerder de
tekeningen spreken? 
jim: “Wat een toepasselijke vraag! Mijn
uitgever is momenteel bezig met een-
boek met de voorlopige werktitel DE

gEHEIMEn Van MaRIE. Het bevat al mijn
 illustraties én elke tekening zal onder-
steund worden door een stukje dia-
loog. In de strip zijn er enorm veel tek-
sten die losstaand overeind blijven. Ik
was daar zelf ook door verrast. Maar
waar nu de sleutelzin zit in EEn naCHt In

ROME? Ik zou het niet weten. Het is heel
lang geleden dat ik de strip nog heb
gelezen. Zeker vier jaar voor het eer-

ste deel, en twee jaar voor het tweede
deel. nu ik stilletjes begonnen ben met
het volgende tweeluik, zou ik ze eigen-
lijk moeten herlezen. Maar ik heb er
weinig zin in. Ik zou vooral weer de fou-
ten opmerken. Een juist antwoord op je
vraag kan ik niet geven. Wat me wel is
bijgebleven, is de scène waar Raphaël
een stukje leest uit een boek waarin
staat dat je heimelijk opgelucht bent,
mocht je geliefde sterven. En daarna
kijkt hij je frontaal aan (pagina 67, deel
1, onderaan). Veel lezers lieten me hei-
melijk weten dat ze hierdoor enorm ge-
raakt waren, want dat is iets wat men
niet zegt of zelfs hoort te denken.”

op de plaat van larcenet staat er
een muurgrafitti van the clash.
ook in een nacHt in rome koketteer
je met een exquise muzieksmaak:
the cure, Dave gahan, Damien
rice, Pil, killing joke,... om even
de ook aangehaalde morrissey te
citeren: is raphaël uw sweet en
tender Hooligan? 
jim: (lacht)

is muziek eigenlijk belangrijk in uw
strip? 
jim: “nee, helemaal niet. naarmate ik

ouder word, wordt muziek minder be-
langrijk voor me. Ik luister er minder
naar, en ik ontdek minder nieuwe din-
gen. Of ga er minder actief op zoek
naar. Ik kan ook alleen maar schrijven
in absolute stilte. anders hoor ik mijn
eigen dialogen niet. En aangezien ik
meer en meer scenarist word, wordt
het rondom mij steeds stiller.”

en als u tekent?
jim: “Dan verkies ik ook de stilte. Er
zijn tekenaars die heftige muziek op-
leggen als ze een actiescène moeten
tekenen, maar dat werkt niet voor mij.
Het leidt me gewoon af. Soms zet ik de
radio op, maar dan liefst op een zender
waar er over de actualiteit gepraat
wordt.”

De Dagelijkse Worsteling werd
verfilmd. ook een nacHt in rome kan
zo op het witte doek. 
jim: “Dat vind ik ook. En ik niet alleen.
(lacht) normaliter wordt die strip ver-
filmd. We zitten nu in de projectfase,
maar het duurt allemaal nogal lang. Ik
wil er me ook niet te veel op focussen,
anders klinkt het al snel wanhopig. In
2016 komt een andere strip van me,
l’InVItatIOn, wel in de bioscoop. michael
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Ik kan alleen maar schrijven in absolute stilte.
Anders hoor ik mijn eigen dialogen niet.



cohen is de regisseur. nicolas Bedos,
gustav kerven en anne charrier spe-
len er de hoofdrollen. In 2017 wordt
mijn nog te verschijnen, nieuwe strip
l’éRECtIOn al verfilmd. En dan is er nog
UnE PEtItE tEntatIOn. Ook daar heb ik
dit jaar de filmrechten van verkocht. Ik
mag wel zeggen dat de filmindustrie
mijn werk stilletjes aan aan het ont-
dekken is.”

U bent te bescheiden. Dat zijn toch
drie filmprojecten! Dat mag u toch
niet verbazen met een successtrip
als een nacHt in rome op uw
palmares?
jim: “We moeten niet overdrijven. De
verkochte oplage van EEn naCHt In

ROME was maar dertigduizend exem-
plaren. Dat is niet slecht, maar ook
niet enorm. Mijn gagstrip tOUS lES

DéFaUtS DES MECS werd meer dan twee-
honderddertigduizend keer verkocht,
maar niemand spreekt er me nog op
aan. alle gesprekken gaan over EEn

naCHt In ROME of mijn andere relatie-
strips. Wat nog maar eens bewijst
dat de kwantiteit het altijd verliest
van de emotionaliteit. als je geraakt

wordt door een strip, maak je het ver-
schil bij de lezers. Vijfduizend ver-
kochte albums doen soms meer met
een mens dan vijftigduizend.” 

Vindt u het financiële aspect dan
minder belangrijk?
jim: “als het je financieel meezit, dan is
het emotionele aspect inderdaad be-
langrijker. Een mooie lezersbrief doet
echt deugd. Maar het een sluit het an-
der niet uit.”

Plaat 8:
jonathan
(Cosey)

jim: “Ik merk dat we moeten stoppen.
Maar laten we nog vlug Cosey nemen.
Die plaat komt uit katE zeker? Dit is
Cosey op zijn best. Helemaal mijn ding.
Op de achterkant geeft Cosey ook mu-
zikaal advies bij het lezen van de strip.
Ik heb dat altijd tof gevonden. kom,
nog vlug één vraag.”

je vrouwen zien er lichamelijk
fantastisch uit. maar net zoals cosey

zit hun grote kracht in hun ogen. ook
uw dames lijken me steeds een
doorleefde, wat vermoeide blik te
hebben. Hierdoor lijken ze echt te
leven, in tegenstelling tot de wat
onbereikbare supermodellen van
milo manara of Dany.
jim: “De ogen zijn het eerste wat men
tekent. Daarmee staat of valt een teke-
ning. Een streepje te hoog of te laag,
geeft een totaal ander beeld. Ik kan me
volledig vinden in je opmerking over
die vermoeide blik. Ik zoek er ook ex-
pliciet naar. Ze geven je personage on-
middellijk extra diepte. Ze krijgen er
een verleden door. Het vatten van de
juiste blik bij je personages is trouwens
mijn geliefde gespreksonderwerp als
ik met collega’s praat. Maar dat onder-
werp kunnen we misschien bij een vol-
gend interview uitspitten.”

genoteerd. en bedankt voor het
interview!
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Als je geraakt wordt door een strip, maak je het
 verschil bij de lezers. Vijfduizend verkochte  albums
doen soms meer met een mens dan  vijftigduizend.

Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2016


