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INTERVIEW KIM DUCHATEAU
DOOR DIEDERIK VAN DE VELDE

“Ik zou nooit 
alleen strips 
kunnen tekenen, 
of alleen Esther, 
dat is me te 
beperkt.”

© Raymond Lagae
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Dag Kim, het is weer Boekenbeurs. 
Je zit hier in totaal vier dagen. Een 
jaarlijks weerkeren voor jou? 
KIM: “Ja, gelukkig. Ik denk ieder jaar: 
‘Goh, volgend jaar zal ik geen nieuw 
boek uit hebben en zal ik niet op de 
Boekenbeurs kunnen staan’. Maar tot 
nu toe heb ik sinds 2000, denk ik, al 
ieder jaar op de beurs gestaan, negen-
tien jaar intussen.”

Toeval, of wordt het wat gepusht 
door uitgevers om een boek klaar 
te hebben als het kan? 
KIM: “Toch wel, als er een boek komt, 
wordt er wel geprobeerd om het drie 
weken voor de beurs af te hebben zo-
dat het op de Boekenbeurs mag ver-
schijnen. Maar evengoed kan het vroe-
ger of later. De vorige Esther — ook 
bij Oogachtend — was bijvoorbeeld 
klaar in maart. Tja die verschijnt dan 
in april...”

Dit keer heb je vlak voor de 
Boekenbeurs, niet één maar twee 
nieuwe boeken uit, Tinderstruck! 
bij Matsuoka en een nieuwe Esther 
bij Oogachtend.
KIM: “Ja, eigenlijk drie (Kim wijst naar 
zijn drie recentste boeken die we op 
tafel voor ons uitstalden), de nieu-
we Madelfried is ook recent uitge-
bracht.” 

Mooie timing.

KIM: “Ja, daar ben ik heel content 
over...”

Tinderstruck! heeft liefde, 
relaties, seks, online dating, 
enzovoort als thema... Een 
samenvatting van het Kim-DNA, of 
bestaat zoiets niet? 
KIM: “Je bedoelt de onderwerpen of...”
 
Ja, of het soort humor. 
KIM: “Goh, weet je, ik denk nooit 
echt zo na over het soort humor dat 
ik maak, of hoe dat anders is dan bij 
anderen. Maar ik heb natuurlijk mijn 
voorbeelden. Ik ben opgegroeid met 
Kamagurka, Gummbah, qua car-
toons dan toch. Maar ik haal inspiratie 
uit allerlei toestanden, ook uit muziek 
of film. Ik ben bijvoorbeeld een grote 
Monty Python-fan, Van Kooten en 
De Bie, Jiskefet, Wim T. Schippers, 
of horrorfilms en David Lynch... Maar 
ook tv-programma’s die ik slecht vind. 
Ik keek vroeger bijvoorbeeld graag 
naar Blind Date of af en toe naar 
Temptation Island omdat dat ook 
weer inspiratie geeft vanuit een ande-
re invalshoek...”

Als inspiratie van hoe het niet 
moet? 
KIM: “Ja, of gewoon om wat mensen 
zoal zeggen. Ik denk dan: ‘Waarom 
zegt die dat?’. Maar ik haal er dan wel 
een grap uit. Je hebt goede en slechte 

Of iemand interesse heeft om Kim Duchateau 
te interviewen op de Boekenbeurs, polst onze 
hardwerkende hoofdredacteur bij zijn redactie. Ja, 
dat heb ik. En zo komt het dat ik Kim enkele dagen 
later een datum mag voorstellen voor mijn eerste 
Stripspeciaalzaak-interview. We spreken af op dag twee 
van zijn vier signeerdagen, tijdens het slotweekend van 
de beurs.
De dag zelf, de signeersessie loopt op zijn einde, staan er 
nog enkele wachtenden bij Kim. De man neemt er graag 
zijn tijd voor en gaat een babbeltje met zijn lezers niet 
uit de weg. De ervaren rot zit aan de stand van Pinceel 
naast drie (relatieve) nieuwkomers: Walter Evenepoel, 
Frodo De Decker en Peter van den Ende. Terwijl Kim zijn 
De Zeven Vloeken (de Nero-adaptatie bij Matsuoka) 
signeert en aan een lezer verhaalt hoe hij als Nero-fan 
toch even tijd nodig had om de dagbladheld in de vingers 
te krijgen, neemt de bejubelde debutant Peter van den 
Ende alles in zich op. “Ja, er worden steeds minder strips 
gelezen maar zolang er strips gemaakt worden, zullen 
er lezers zijn”, zegt Kim. Zijn energieke realisme matcht 
met het enthousiasme van de bioloog naast hem, die net 
zijn eerste stapjes in de grafische wereld zet. Voor je het 
weet, wisselen de twee enkele namen van hun grafische 
voorbeelden uit. Kim is geïnteresseerd want een 
creatieve duizendpoot als hij zal niet snel de rug keren 
naar een artistieke uiting. Hoogtijd om hem daarover 
eens uit te horen...

Drie recente albums van Kim. Madelfried 2 
en esther 15 kwamen uit bij Oogachtend, 
tinderstruck! bij Matsuoka.
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inspiratie, en de inspiratie uit dingen 
die ik niet zo goed vind, helpt vaak 
evengoed.”

Soms misschien zelfs de beste 
grappen? 
KIM: “Ja, ik zuig sowieso overal inspi-
ratie uit op. Ook uit het echte leven, en 
uitstapjes met vrienden.”

Dus de mix van herkenbaarheid en 
absurdisme in je strips kan zowel 

toeval als bewust zijn? 
KIM: “Ja, absurdisme en dadaïsme zijn 
sowieso wel mijn ding. Ik hou niet zo 
van, het is misschien cliché, F.C. De 
Kampioenen-grappen die je lang voor-
af voelt aankomen. De grap mag, of 
moet, uit onverwachte hoek komen. 
Maar het hangt er natuurlijk allemaal 
van af waarvoor je schrijft of waarover. 
Voor de krant mag het absurdisme 
natuurlijk niet te ver gaan en moet er 
een link met de actualiteit blijven, an-

ders is het minder bruikbaar. Eigenlijk 
groeit dat spontaan. Voor Esther, 
Madelfried of Aldegonne hoeft er 
geen link te zijn en kan ik putten uit 
alle rarigheid die ik maar wil.”

Is het loslaten van een vast kader 
een manier om het geheel fris te 
houden? 
KIM: “Inderdaad. Ik schop kaders ook 
bewust weg. Daarom doe ik ook veel. 
Ik zou nooit alleen strips kunnen te-
kenen, of alleen Esther, dat is me te 
beperkt. Als ik aan Esther teken, zit 
ik alweer te denken ‘ik wil nu een car-
toon tekenen, of een graphic novel’, 
zoals ik met Hanco Kolk heb gedaan 
(De Man van Nu, het bejubelde album 
uit 2016, red.). Ik heb afwisseling no-
dig en kan me niet echt vastpinnen op 
één aspect...”

Heb je enkel de afwisseling nodig of 
ook de druk(te)? 
KIM: “Mja, de druk ook wel. Hoe meer 
je doet hoe drukker natuurlijk. Zo 
maak ik ook muziek, maar dat komt 
altijd op de tweede plaats omdat ik 
daar niet van moet leven, en van strips 
natuurlijk wel.”

Muziek als ontspanning, of als 
uitlaatklep? 
KIM: “Beide, maar eigenlijk vooral om-
dat ik nog zoveel ideeën heb die ik in 
strips niet kwijt kan. Meer abstracte 

dingen die ik via muziek uit. Weet je, 
het leven is te kort voor mij. Enfin, 
dat is voor veel mensen zo, maar ik 
zou graag nog eens iets doen dat ik 
nog nooit deed... Een film maken, een 
toneelstuk schrijven... Maar ik ben 
nu al te oud om nog te zeggen ‘Hey, 
laten we dat er nog eens bijdoen’. 
Ik had het er onlangs nog met een 
dochter van Kamagurka over hoe men 
vaak verwacht dat je één ding doet. 
Schoenmaker blijf bij je leest, je bent 
tekenaar van dat, dus téken dat. En 
ga niet dát nog tekenen of zeker geen 
muziek maken want je bent tekenaar, 
hé.” 

Ja, waarom inderdaad niet eens 
een toneelstuk dan? Iets in Hugo 
Matthysen-stijl?
KIM: “Ja, ik ben een grote Hugo 
Matthysen-fan. Het lijkt me erg fijn om 
thuis de raarste dingen op te schrijven 
en dan daarna mensen op een podi-
um dat te zien spelen.”

Om dan bij het zien te bedenken: 
wat heb ik nu op papier gezet? 
KIM: “Ja, omdat je er dan naar kan kij-
ken alsof het van iemand anders is. Dat 
probeer ik bij mijn boeken soms ook te 
doen. Ik heb intussen al zoveel gemaakt 
dat wanneer een fan met een bepaal-
de grap of scène afkomt, ik het al niet 
meer weet. ‘Huh, heb ik dat gemaakt?’ 
Je leest dan je werk alsof het van een 

Ik zou graag 
nog eens iets 
doen dat ik 
nog nooit 
deed... Een 
film maken, 
een toneelstuk 
schrijven...

Cartoon uit tinderstruck!.

Voor de Man van nu schreven en tekenden 
Hanco Kolk en Kim Duchateau samen het 
album. het verscheen in 2016 bij Blloan.
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ander is. Dat is vaak nog het best, je kan 
op dat moment beter beoordelen welke 
grap wel of niet gelukt is.”

Over hoe goed je je œuvre nog kent, 
vroeg ik me iets af, ik telde het 
aantal kabouters in Esther. 
KIM: (verbaasd) “Och gij, in al de al-
bums?”

Neen, enkel in het nieuwste. 
KIM: “Ah, daar staan er niet veel in, hé. 

Neen, net daarom dat ik ze begon 
te tellen. Ik kwam uit op twee, plus 
één in de achtergrond die of een 
tuinkabouter of een gewone zou 
kunnen zijn. 
KIM: “Weet je dat ik zelf totaal geen idee 
heb... Ik weet enkel dat ik het vroeger 
meer deed. Ik had, toen dat begon, net 
twee pagina’s met kabouters gemaakt 
voor P-magazine, waar ik toen weke-
lijks voor tekende, en dacht: ‘tijd voor 
iets nieuws, die kabouters komen maar 
gewoon even langs’. Tot de redactie 
vroeg: ‘Waar zijn die kabouters naar-
toe?’ ‘Euh, die zijn weg, die komen niet 
meer terug.’ ‘Jawel, jawel, die moeten 
terugkomen!’ (Kim acteert deze passa-
ge). En ja, dan heb ik nog een aantal 
maanden met kabouters gewerkt, om-
dat ze dat wilden. “

Besloot je geleidelijk aan een 
aantal running gags los te laten? 

De bloopermachine, de manga-
ogen en Remi-alleen-op-de-wereld 
komen niet meer voor in het 
nieuwe album... 
KIM: “Klopt, maar er zijn nog wel een 
aantal thema’s doorheen het album: 
de sprookjes, of de moeten-we-el-
kaar-zo-blijven-ontmoeten-gags...”

Maar die keren niet noodzakelijk 
terug in volgende albums?
KIM: “Mjaa, misschien zijn kabouters 
of de bloopermachine een breder the-
ma waar ik meer richtingen mee uit-
kon, maar soms zijn die grappen ge-
woon op. Dan melk je ze beter niet uit, 
voor je voelt dat je een variant van een 
bepaalde grap al eens eerder bedacht. 
Ook al vonden sommigen de blooper-
machine een geniale vondst. Ook de 
bloopermachine was eigenlijk maar 
voorzien voor een viertal grappen.” 

Zijn de grappen inwisselbaar 
tussen je series onderling, neem nu 
bijvoorbeeld Esther, Aldegonne 
en Madelfried? 
KIM: “Ja en nee, er zijn grappen die in-
wisselbaar zijn voor een strip of een 
cartoon. Maar evengoed zijn er waarbij 
dat niet zou werken. Iedere strip heeft 
zijn eigen personage. Een typische 
Esther-grap kan je niet ergens anders 
gebruiken. Madelfried en Aldegonne zijn 
losers, Esther kan nooit een underdog 
zijn, hooguit heel even, maar dat moet 

ze dan altijd overwinnen... Dat is het 
voordeel aan veel personages hebben. 
Soms heb ik een grap en bedenk ik dan 
pas waar ik ik die voor kan gebruiken.” 

En een cross-over tussen 
Madelfried, Aldegonne en 
Esther? 
KIM: “Dat heb ik nog niet gemaakt, er 

Madelfried en 
Aldegonne zijn 
losers, Esther 
kan nooit een 
underdog zijn, 
hooguit heel 
even, maar 
dat moet ze 
dan altijd 
overwinnen...

Esther en de kabouters. Coverillustratie voor Eppo.
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wordt me weleens gevraagd om de 
drie samen te signeren. Madelfried 
heeft een lief dat op Esther lijkt, zo 
komt het toch wat samen... Eigenlijk 
maken de personages zelf het verhaal. 

Ik maak Esther, ik creëer grappen, en 
gaandeweg ontwikkelt zij haar eigen 
karakter zonder dat ik daar zelf de 
hand in heb... Er ontstaan karakter-
trekken, Esther is arrogant, bedriegt 

mannen, doet dit, doet dat. Eens dat 
karakter er is, kan je niet meer terug, 
dan is dat Esther.”

Zoals een muzikant die zegt: 
“Eens ik een nummer release, is 
het nog wel mijn song maar heb 
ik niet meer in de hand welk leven 
het gaat leiden, of wat ermee 
gebeurt”? 
KIM: “Ja, maar bij mij is het nog eerder. 
Terwijl ik het teken, zijn de personages 
al aan het beslissen wat er met hen ge-
beurt. Enfin, terwijl ik het bedenk. Past 
het niet voor Esther dan is het Esther 
haar schuld, dan is het haar karakter, 
dat ik onbewust heb gecreëerd, dat 
maakt dat een bepaalde grap niet bij 
haar past. Het is een karakterschets, 
hé. Neem nu bijvoorbeeld Cowboy 
Henk, dat is een personage met min-
der karakter... Cowboy Henk is een 
kapstok voor absurde ideeën. Hij heeft 
niet echt een karakter, hij is nooit heel 
verdrietig of boos. Cowboy Henk is een 
amorf personage, dat zich aanpast aan 
de grap. Dat is bij Esther nooit gelukt.”

Is dat uitgesproken karakter ook 
niet een deel van de sterkte van 
Esther? Er kan met alles gelachen 
worden, doorgaans doorstaat 
Esther alles, maar ze kan evengoed 
zelf de pineut zijn. Maakt dit dat 
Esther #metoo prima lijkt te gaan 
doorstaan?

KIM: “Niet alle grappen zijn inderdaad 
bijzonder #metoo.” 

En toch komt Esther er altijd mee 
weg... 
KIM: “Weet je, Esther bestaat al sinds 
2000.”

Je bedoelt dat het ingeburgerd is 
geraakt? 
KIM: “Ja, ook. Ik wou de bestaande 
clichés van de vrouwelijke hoofd-
rol omzeilen die je in andere strips 
zag. Ik zeg maar iets, Rooie Oortjes 
—Natasja, Franka, en Yoko Tsuno 
reken ik even niet mee, dat zijn avon-
turenstrips, geen zuivere humorstrips. 
Het moest een pin-up zijn, het was 
tenslotte voor P-magazine, maar ik 
wilde geen typische pin-up, ze moest 
altijd winnen. En je merkt het: Esther 
is altijd de sterkste, eigenlijk zijn de 
mannen de losers. En als Esther al 
eens lastiggevallen wordt, dan neemt 
ze bloederig weerwraak. Als je Esther 
bekijkt zonder het te lezen, lijkt ze 
een typische voorstelling. Eigenlijk 
is Esther een heel vrouwvriendelijke 
strip, ze wint altijd, maar is cliché-
matig voorgesteld omwille van het 
pin-upgegeven.”

Stond de keuze voor rood haar 
vooraf vast? 
KIM: “Nee. Ik tekende toen voor 
P-magazine en kreeg van Alain 

Terwijl ik het 
teken, zijn de 
personages 
al aan het 
beslissen wat 
er met hen 
gebeurt. Enfin, 
terwijl ik het 
bedenk. 

Fragment uit esther 15: Wonder der Waanzin.
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Grootaerts (toenmalig hoofdredac-
teur van het blad, red.) de kans om 
een volledige pagina per week te te-
kenen — nu ondenkbaar, toen ook 

al vrij uitzonderlijk. Ze verwachtten 
dat ik cartoons zou tekenen, maar ik 
wilde strips tekenen — ik voelde me 
toen vooral striptekenaar, geen car-

toonist — en kreeg vier dagen de tijd 
om iets te bedenken. (Kim beseft dat 
hij een lang antwoord aan het geven 
is, maar vervolgt rustig) Ik zei: ‘Ik wil 
iedere week iets anders doen’. Een 
beetje zoals Jeroom in Humo deed: 
een week Reetman, een week Jos het 
Debiele Ei, dan weer Reetman... Ik wil-
de een soort wereld van Kim creëren 
waarin alles kon. Maar dat mocht niet 
van Alain Grootaerts. Hij zei: ‘dat is 
commercieel niet interessant. Bedenk 
één of twee personages, of een fami-
lie. Iets herkenbaars dat iedere week 
terugkomt, niet telkens iets nieuws.’ 
Maar ik had op dat moment maar drie 
dagen tijd meer om iets uit te werken. 
Tot mijn intussen ex-vrouw zei: ‘doe 
iets met een sexy vrouw, het is toch 
voor P-magazine’. Maar ik wilde weg-
blijven van de puberale schoolplein-
humor. Vrij snel daarna bedacht ik een 
sexy vrouw te creëren en haar dingen 
te laten doen die totaal niet sexy, zelfs 
absurd zijn. Een sexy pin-up zodat de 
mannen die het blad lezen meteen 
mee zijn. In een heldere, bijna pictu-
rale stijl zoals Cowboy Henk. En zodra 
je de lezer beet hebt, zodra hij denkt 
iets met een sexy vrouw te lezen, sla 
je hem om de oren met absurditeit, 
met iets dat scheef op sexy staat. Dat 
was altijd de gedachte. Wel was er het 
gevaar om met Esther tussen twee 
stoelen te vallen. Te underground 
om commercieel te zijn, en tegelijk te 

commercieel om underground te zijn. 
Dat dichtte ik altijd aan Esther toe...
(beseft iets) Och ja, je vraag was het 
rode haar... Wel, er was al de zwart-
harige Yoko Tsuno, en ook al brunettes 
en blondines. Onder de roodharigen 
was er enkel Roodhaar uit Storm.” 

En Rooie Zita uit Bakelandt... 
KIM: “Och ja, hoe kon ik haar verge-
ten? (lacht) Maar geen enkele daarvan 
zijn humorstrips, dus er was ruimte 
voor wat rood haar.”

Charel Cambré passeert en hij en Kim 
beginnen wat eerdere correspondentie 
te bespreken. Charel vertrekt opnieuw.

Duidelijk nog ruimte voor veel 
verse vis... (doelend op Heden 
Verse Vis, de gagreeks op Facebook 
waarin Marc Legendre en Charel 
Cambré de draak steken met het 
reilen en zeilen in de stripwereld).
KIM: “Ja, goede reeks, hé. Nee, Charel 
en ik werken samen aan gags. Ik 
schrijf ze, hij tekent ze. (we hebben de 
naam van de ‘nieuwe’ stripreeks even-
tjes geschrapt, red.) Maar oei, mocht 
dat al geweten zijn? Waar waren we?” 

Bij de roodharigen... 
KIM: “Ach ja de roodharigen...” 

Je zei net dat je je bij P-magazine 
geen cartoonist voelde. Nu doe je 

beide. Maar ook je actuacartoons 
(momenteel voor De Standaard, 
VRT NWS en Apache) zijn zelden 
gewoon uitvergroting van 
de realiteit. Ook daar zitten 
omkeringen in of een onverwachte 
link. 
KIM: “Ja, en zo wil ik het ook. Ik ben 
heel snel verveeld door wat er op tv of 
radio wordt uitgezonden. Ik wil op het 
verkeerde been gezet worden. Ook als 
kind al zocht ik naar dingen die een on-
verwachte wending hebben. De goede 
humor zit voor mij in de gedachten 
van de lezer een bepaalde richting uit 
te kunnen sturen en dan een totaal 
andere richting uit te draaien. Zo beet-
nemen, dat is goede humor, vind ik.”

De actualiteit gewoon uitvergroten, 
werkt misschien niet meer, of is al 
te vaak gedaan? 
KIM: “De actualiteit is vaak al absurd 
op zich, of gaat zelfs nog verder.”

En wat als een thema heel lang 
in de actualiteit voorkomt? Voor 
je het weet voorspel je nog een 
Brexitscenario... 
KIM: “Op zo’n momenten probeer ik iets 
te doen met de langdurigheid van het 
probleem, iets als: ‘is dat nu nog niet op-
gelost?’ Macht is sowieso een dankbaar 
onderwerp om mee te lachen en als die 
macht er dan nog niks van bakt, dan is 
het al helemaal bruikbaar. Cartoons 

Coverillustratie voor Eppo.
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maken over iets dat perfect loopt, gaat 
niet. Dan heb je geen humor. Er moet 
altijd iets mislopen. Het moeilijkste is 
humor te bedenken voor reclamebe-
drijven. Er moet een product gepro-
moot worden maar je mag niet met dit 
of dat lachen en toch moet er een grap 
inzitten. Dan vraag ik dikwijls: ‘Wil je dan 
eigenlijk niet gewoon een prent of illus-
tratie?’ Maar nee, het moet dan toch een 
grap bevatten. Ik mag enkel niet lachen 
met hun product of de mensen die het 
kopen. Tja, dan wordt het moeilijk na-
tuurlijk...”

Grote overzichtsprenten met daarin 
vele kleinere scènes of grapjes zijn 
intussen ook een handelsmerk 
van jou geworden. Je maakte er 
zo ook al voor de Boekenbeurs, 
bijvoorbeeld.
KIM: “Ja, dat doe ik graag. Daar 
begon ik mee in Knack in 2003 of zo. 
Zij vroegen een overzicht. Dat bleek 
enorm populair. Ik kreeg jaarlijks mails 
van leraren die dergelijke prenten 
uitscheurden om hun leerlingen naar 
bepaalde scènes van dat jaar te laten 
zoeken. Altijd waren er wel passages 
die niet gevonden werden.” 

Je bent niet de enige die zo’n 
tekeningen maakt, je hebt nog heel 
wat collega’s die hetzelfde doen.
KIM: “Ja, Lectrr bijvoorbeeld. Mensen 
zien dat graag, er is veel op te zien, 

je kan in zo’n tekeningen verdwalen. 
Maar ze zijn niet makkelijk om te ma-
ken.”

Tegelijk is zo’n werk misschien 
vergankelijker dan gewone 
cartoons?
KIM: “Ja, dat is actuele humor sowie-
so. Maar ik probeer de cartoon altijd 
naar iets te trekken waar twintig jaar 
later nog mee te lachen valt. Daarom 

ben ik ook minder voor politieke car-
toons. Er is niets zo vluchtig, zo onbe-
langrijk als politiek. Je hebt natuurlijk 
wel politieke figuren waarvan je altijd 
wel zal weten wie zijn, ook zoveel ja-
ren later. Een Trump bijvoorbeeld. 
Daar zal je, net als met een Michael 
Jackson of een Darth Vader, altijd wel 
mee kunnen blijven lachen. Bij minder 
bekende politici heb je dat minder en 
is je grap na een tijdje foutu.” 

Je ging intussen nog een extra 
uitdaging aan voor Natuurpunt 
vzw, hier op de Boekenbeurs? Een 
schilderij op doek, geveild voor De 
Warmste week. 
KIM: “Een Esther-cartoon, ja. Ik schil-
derde vroeger ook al, hoor. Maar die 
schilderijen hadden doorgaans niks 
met mijn strips te maken. Dan wa-
ren er weer mensen die dat knapper 
vonden en me zeiden minder strips 

te gaan maken. Maar ik heb ook maar 
één leven. Nu ja, publicatiemogelijk-
heden voor strips zijn er alsmaar min-
der. Wie weet ga ik nog wel schilderen 
op mijn zestigste, ik zeg maar wat... 
(lacht) of nog meer muziek gaan ma-
ken...”

Je leeft nu al verschillende 
artistieke levens door elkaar... 
Ben je een totaalkunstenaar?

Cartoons 
maken over 
iets dat perfect 
loopt, gaat 
niet. Dan heb je 
geen humor. Er 
moet altijd iets 
mislopen.

Zoek de negen kapiteins. Zoekplaat voor knack in oktober 2019.
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KIM: “Mja... nee, Kamagurka is bijvoor-
beeld een totaalkunstenaar. Hij maakt 
naast strips, cartoons en schilderijen, 
ook nog filmpjes en stand-upcomedy. 
En muziek...”

Hebben jullie nog samengewerkt?
KIM: “Niet echt, maar we kennen el-
kaars werk uiteraard. Ik heb wel nog 
muziek gemixed voor Kamagurka, 
cassetjes voor in z’n auto. We delen 
een voorliefde voor weirdomuziek 

waar weinig mensen van houden... 
We deelden de raarste dingen uit 
mijn muziekcollectie... O, ja, ik heb 
wel eens een schilderij gemaakt met 
Kamagurka, voor De Vooruit...”

Over muziek gesproken... Nick 
Cave duikt op als Magere Hein in de 
nieuwe Esther? Ben je een fan?
KIM: “Ach ja, een grapje dat nergens op 
slaat... Ik was als tiener vooral fan van 
het groepje dat hij had voor The Bad 

Seeds. Toen hij in The Birthday Party 
zat, dat soort underground, noise, 
punk. Zo’n zootje ongeregeld hadden 
we als vijftienjarigen nog nooit gezien 
en gehoord... Helemaal uit ons lood 
geslagen: ‘Wat is dit?’”

Inclusief specifieke humor vol 
zelfspot? 
KIM: “Dat is ook weer zoiets, waarom 
zou er geen humor in muziek mogen zit-
ten? De humor waar ik van hou, zit vaak 
ook in de muziek, maar daar is weinig 
aandacht voor. Mensen nemen vaak de 
muziek niet meer serieus als er humor 
in de teksten zit. Waarom zou die tekst 
zoveel belangrijker moeten zijn? Of ze 
denken dat die groepen kunnen niet 
spelen. Ik hou ook daar weer van mu-
ziek die mensen op het verkeerde been 
zet: Zappa, The Residents of Captain 
Beefheart. Mensen houden niet van te 
opvallende muziek. Ik ben daar net wel 
naar op zoek en heb een hele platenkast 
vol met hilarische muziek. Zingende 
vissenkoppen of The Beatles in hon-
dengeblaf, Beatle Barkers genaamd. 
Ik probeer me dan voor te stellen wie 
zoiets bedenkt, want er is natuurlijk nog 
een verschil tussen dat even als grap be-
denken en daar effectief geld insteken 
om het als plaat uit te brengen.” (en-
thousiaste lach)

Platenlabels durven het kennelijk 
soms toch aan? 

KIM: “Ja, dat flopt dan wel vaak, maar 
heeft dan twintig jaar later toch weer 
onverwacht succes.” 

Als cultplaat.
KIM: “Als cult, inderdaad. Ik hou 
ook van serieuzere muziek, zoals 
Radiohead bijvoorbeeld, maar zo-
iets bizar is toch briljant? Ik heb het 
over het algemeen nogal voor under-
ground, net als in films en strips.”

Goed, dan sluiten we hier af en kan 
je in alle rust naar muziek gaan 
luisteren.
KIM: “Doe ik, onderweg naar huis, in 
de auto.”

Misschien ter afronding... Broed 
je, als je net drie nieuwe boeken 
uit hebt, alweer meteen op nieuwe 
projecten voor de nabije toekomst? 
KIM: “Jaaa, ik doe absoluut verder 
met cartoons, er komt sowieso een 
nieuwe Esther — Esther verschijnt 
nu zelfs in het hondenmagazine Woef 
waardoor ze voor het eerst een hond-
je heeft. Een nieuwe Aldegonne komt 
er hopelijk ook nog. En verder zijn er 
nog wat projecten in een beginfase. Ik 
zou graag een boek maken over The 
Residents, de avantgardistische pop-
band met de iconische oogbolmas-
kers. Ik heb contact kunnen leggen 
met hun zanger, met de vraag of ik 
een graphic novel over hen mag ma-

ken. Dat is nog nooit eerder gemaakt. 
Enkel Charles Burns maakte al eens 
een ode aan deze groep. En... (enthou-
siast) Ik ben een boek aan het maken 
met mijn vader (de Truiense tekenaar, 
schilder, installatiebouwer en glas-
kunstenaar Hugo Duchateau, red.). 
Mijn vader, die ook kunstenaar is, is 
intussen 81. Ik zag Serge Baeken een 
boek maken met zijn vader en dacht 
waarom ik dat nooit heb gedaan, we 
zijn alle twee tekenaars. Hij zit dan wel 
niet in de strips of het humor genre, 
maar zijn schetsboeken staan vol met 
rare ideeën. Ik wil zijn tekeningen, die 
vaak de natuur als thema hebben, 
 interpreteren in mijn werk. Op een 
expo na maakten we nooit eerder iets 
samen, dus het zou mooi zijn mochten 
we samen nog iets blijvends kunnen 
maken...”

Inderdaad. Een mooie gedachte. 
Veel succes met deze projecten, 
Kim, en bedankt voor dit interview. 
KIM: “Jij bedankt!”

Platenhoes voor het album PoP secret uit 2014 van The Shovels.
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