
“Hij komt er weldra aan.
Hij zit nog vast bij de
RTBF. Nog een halfuur-

tje.” Hier en daar wordt er wat ver-
twijfeld op een horloge gekeken.
In de Brusselse verkoopgalerij
Champaka, de plaats van onze af-
spraak, genieten wij intussen nog
wat van de tentoonstelling met
aquarellen van Manu Larcenet, de
man waarop we vol ongeduld
wachten. Wat is de Fransman ge-
groeid in zijn werk. NICK NAFFER,
TERUG NAAR DE AARDE en zeker

DE DAGELIJKSE WORSTELING — zijn be-
jubelde vierluik over een jonge der-
tiger die in de knoop ligt met zich-
zelf en rest van de wereld — waren
uitstekende strips die vooral
Larcenets schrijverstalent in de kij-
ker zetten. Maar met zijn jongste
reeks BLAST ontdekt hij zichzelf ook
als striptekenaar. De enorme zwart-
witaquarellen die een nachtelijke
natuurwandeling van Polza, de
hoofdfiguur uit BLAST, verbeelden,
grijpen je naar de keel. Dit is over-
weldigend vakwerk.
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INTERVIEW MANU LARCENET DOOR WOUTER PORTEMAN EN JEROEN FRANÇOIS

“Grote neuzen!
Ik heb grote neuzen nodig!”

Twee recente
uitgaven van
Larcenets werk: de
complete editie
van het vierluik
DE DAGELIJKSE
WORSTELING bij
Oog & Blik |
De Bezige Bij en
het Franstalige
deel 3 van BLAST
bij Dargaud.



Een gsm rinkelt. Hij komt eraan! Feller

verwachten enthousiaster onthaald

dan de Sint komt de Fransman de ver-

koopgalerij binnengestormd. Manu

Larcenet is zo weggelopen uit zijn

eigen DAGELIJKSE WORSTELING. Klein, ge-

spierd, boordevol tatoeages, een

baardje en getooid met een opval-

lende baseballpet. De fotografen smul-

len van zijn stoere poses. Nog even

vlug een radio-interview, en dan is het

onze beurt.

“Doen we het interview in het Engels?

Ik heb zo’n mooi accent. Alle dames

vallen in katzwijm als ik Engels praat.

Hoor maar! Vat aar joor neems?” Hoe

spreek je dat uit? Terwijl onze namen

weerklinken alsof we boegbeelden zijn

van een of andere satanische blackme-

talgroep, leggen we hem ons inter-

viewconcept uit. Larcenet wordt nog

enthousiaster dan hij al was. Een voor

een leggen we de verschillende platen

voor hem op de tafel. Craig

Thompson, Didier Comès, Frank Miller,

Jacques Tardi,... Op de Johnny Cash-

biografie van Reinhard Kleist na,

herkent de flamboyante Fransman ze

allemaal. Hij trekt nog even zijn base-

ballpet recht, kijkt ons indringend aan,

neemt twee platen vast en steekt van

wal voor een interview doorspekt met

oorverdovende lachsalvo’s en weidse

gebaren.

PLAAT 1:
De Blauwbloezen 17: El Padre
(Willy Lambil + Raoul Cauvin)
LARCENET: “Mmm, ik twijfel wat tussen

DE BLAUWBLOEZEN en Tardi. Maar ja, een

Tardi in kleur is toch een stuk minder

interessant (voor hem ligt een plaat uit

DE VERLOEDERING, red.). Laten we maar

met DE BLAUWBLOEZEN beginnen. Weet

je, ik heb leren lezen met die strips. En

nu ik erover nadenk, ook leren teke-

nen. Eigenlijk heb ik alles geleerd via

DE BLAUWBLOEZEN. Omdat wij geen boe-

ken lazen, nam mijn moeder ons mee

naar de lokale bibliotheek. Wij kozen

vaak strips. Maar in die striphoek was

er geen onderscheid tussen albums

voor volwassenen en voor kinderen.

Dus ontleenden wij niet alleen een

KUIFJE, maar ook een Munõz. Ik was

acht à tien jaar toen ik naar huis ging

met zowel ALACK SINNER als DE

BLAUWBLOEZEN. Voor mij was dat toch al-

lemaal hetzelfde. Maar eigenlijk zijn er

ook nauwelijks verschillen. Neem nu

de manier waarop Lambil deze cactus

hier zwart inkleurt, dat zie je ook bij

David B., Munõz en anderen. De grote

verschillen ontdek je pas later, maar ja,

dan ben je al een stuk van je kinder-

lijke fantasie kwijt. Uit welke strip

komt die plaat eigenlijk?”

Uit EL PADRE.

LARCENET: “Je meent het. Dat is mijn

lievelingsalbum. Lambil heeft me er
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ooit een gesigneerde eerste druk van

toegestuurd. Ik was zo blij als een

kind.”

We hebben deze plaat gekozen

omdat Lambil hier de actie tegen de

leesrichting in tekent. In BLAST doet u

eigenlijk net hetzelfde. Is dat doelbe-

wust?

LARCENET: “Ja, natuurlijk. Op school

heb ik geleerd dat als de figuren naar

rechts gaan, ze dan hun toekomst te-

gemoet treden. En gaan ze naar links,

dan keren ze terug naar hun verleden.

Het is een dwaze richtlijn, maar het

helpt je wel als lezer. Ik pas dit dan

ook veelvuldig toe. Telkens als de

hoofdfiguur iets toekomstgericht doet

vol hoop en plezier, dan teken ik de

neuzen naar rechts. Als hij zich wat

laat inzakken, dan gaan we links op.

Het is wel geen algemene regel, maar

bij echte sleutelscènes wijk ik hier niet

van af.”

De Blauwbloezen danken hun be-

staansrecht aan het olijke duo Blutch

en Chesterfield. Ook in DE DAGELIJKSE

WORSTELING zorgden de stripkarakters

van u en uw broer voor de vrolijke

noot. In BLAST zit Polza er maar alleen

bij. Ontbreekt er geen pure antago-

nist?

LARCENET: “Maar nee. Missen jullie ie-

mand?”

Vullen de inspecteurs die rol dan niet

een beetje in?

LARCENET : “Niet echt. Eigenlijk is hun

rol tot nu toe niet zo belangrijk. Ze zijn

gewoon een kapstok om het verhaal

van Polza te vertellen. Pas in het

vierde en laatste deel treden ze echt

op de voorgrond. Dan ontrafelen ze

het mysterie van hun arrestant en

wordt het hele verhaal bekeken vanuit

hun invalshoek. Het slotalbum wordt

een soort politioneel tegengewicht ten

opzichte van de eerste delen. En ja,

dan spelen de inspecteurs de eerste

viool.”

PLAAT 2:
De Verloedering
(Jacques Tardi)
Uw antwoord leidt ons eigenlijk direct

naar de plaat van Tardi. We hebben

die pagina gekozen, niet vanwege de

grafiek, maar omdat ze ons deed

denken aan THE USUAL SUSPECTS.

LARCENET: “Jaaa!!!”

Wij verdenken u ervan dat u ons het-

zelfde gaat lappen. Leidt Polza ons

niet allemaal om de tuin? Manipuleert

hij de politie en ons niet?

LARCENET: “Neen, toch niet. Polza ma-

nipuleert niet. Hij vertelt wel ronduit,

en soms neemt hij inderdaad een

loopje met de waarheid, maar dat is

te goeder trouw. Polza verwart soms

de realiteit met de fantasie. Hij balan-

ceert echt tussen die twee uitersten.

Mocht het zo overkomen dat hij ma-

nipuleert, dan weerspiegelt dat toch

maar een klein deeltje van zijn karak-

ter.”

En toch doet hij dan goed alsof. In

het begin van het tweede deel speelt

hij een subtiel spelletje met zijn

ondervragers.

LARCENET: “Inderdaad. Ook toen hij

door hen in elkaar geslagen werd,

eiste hij om opnieuw ondervraagd te

worden en voerde hij zelf het hoge

woord. Maar dat zou ik niet omschrij-

ven als manipuleren, hij wou zich ge-

woon laten gelden.”
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Weet u al hoe het verhaal eindigt?

LARCENET: “Ja, het zit allemaal netjes in

mijn hoofd. Ik moet het alleen nog uit-

schrijven. Maar zo moeilijk is dat nu

ook weer niet. In elk deel zitten twee

of drie korte sleutelscènes. Alleen die

enkele pagina’s zijn op voorhand in

detail uitgewerkt. Ik gun mezelf de

vrijheid om naar deze scènes toe te

werken, maar ze moeten er wel in.

Het is dus zalig improviseren voor mij.

Soms neem ik twee, tien of zelfs twin-

tig pagina’s om uit te wijden, maar dan

moet die bewuste scène erin komen.

Zo niet dan valt het boek in duigen in-

een. Toch is het niet te onderschatten

om die pagina’s op een natuurlijke

wijze aan elkaar te linken. In de ene

sleutelscène lacht hij uitbundig, in de

volgende zit hij diep in de put. Begin

er maar aan.”

Hebt u een beperking qua aantal pa-

gina’s?

LARCENET: “Jawel, ik mag de achthon-

derd pagina’s niet overschrijden. Met

andere woorden, BLAST zal vier delen

van tweehonderd pagina’s tellen. En

daar ben ik heel gelukkig mee. Als ik

geen limiet zou hebben, zou ik te veel

beginnen uitwijden en dan wordt het

niet meer interessant voor de lezer. De

beste strips en films, zoals BROKEN

FLOWERS van Jim Jarmush, zijn een

beetje bizar, maar hebben echt wel

een stevige plot. Ik heb een bloedhe-

kel aan conceptuele films waar je zelf

het verhaal moet maken, zoals bij

Godard. Maar als men een sterke plot

verbergt onder een dun laagje chroom,

ja, dan smelt ik helemaal weg. Ik pro-

beer hetzelfde effect te verkrijgen met

mijn strips.”

Polza geniet van zijn vrijheid. Ook u

lijkt me bij het maken van deze strip

veel vrijheid te krijgen.

LARCENET: “Ja, geweldig hé. Ik heb on-

gelofelijk veel geluk een uitgever te

hebben die me die vrijheid gunt. En

dat is helemaal niet evident voor een

zwart-witstrip. En zeker niet voor een-

tje met zulk een onderwerp. Om het

feestje helemaal compleet te maken,

heb ik nog eens een publiek dat deze

strips koopt en leest. Ik ben dan ook

de gelukkigste auteur van de wereld.

Alles gaat supergoed. Maar vergis je

niet, ik heb wel geknokt om deze sta-

tus te verdienen.”

Sommigen beweren dat Tardi niet kan

tekenen. Die buitenmatige handen en

neuzen zijn kinderachtig, en meer van

dat. Ook in BLAST flirt u met de men-

selijke proporties. Maar in tegenstel-

ling tot uw eerdere strips waar u een

nouvelle vague-stijl hanteerde, is er

nu niemand meer die zegt dat dit

geen grote kunst is.

LARCENET: “In mijn twintigjarige carrière

is er één constante. Als ik een humor-

strip maak, kan ik zogezegd niet teke-

nen. En nu ik met iets minder grappig

voor de dag kom, zegt iedereen dat ik

kunst maak. Ik zie geen verschil.

Trouwens, degene die zegt dat Tardi

niet kan tekenen, kent er niets van. Er

zijn tienduizenden mensen die Tardi

bewonderen. Ik ben er een van. Ik

hou zelfs van zijn bewerkingen van de

romans van Manchette en Mallet. Ik

krijg het ervan als sommige zogezegde

fans zijn nieuwe strips doorbladeren

en erover beginnen te zagen. Telkens

als ik een van zijn albums opensla,

word ik erin verzwolgen en word ik

weer kind. Ik ben echt gebiologeerd

door zijn grote neuzen, de oogjes en

die molenschoppen van handen. Men

breekt Tardi alleen maar af omdat het

slechts strips zijn. Niemand haalt het

in zijn hoofd om de illustraties van

Sempé (in Frankrijk alom gewaar-

deerde cartoonist die vaak covers van

THE NEW YORKER tekende en Goscinny’s

DE KLEINE NICOLAAS illustreerde, red.) af

te breken.”

Vindt u dat Tardi pas tot zijn recht

komt in zwart-wit?

LARCENET: “Ik vind van wel. Het is niet

dat het er lelijk uitziet, maar mijn hart

smelt voor zijn zwart-witte grafiek. Dan

pas zie je de eerlijke kracht van zijn

werk. Er ligt geen vrolijke, gekleurde
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sluier over.”

In BLAST heeft u ook enkele pagina’s

in kleur.

LARCENET: “Dit is niet mijn meest ge-

slaagde werk.”

Wij vinden die nochtans wel goed.

LARCENET: “Ja? Ben je zeker? Je mag de

waarheid zeggen.”

Maar ja! Die donkere inkleuring en

die schaduwen doen ons wat denken

aan sommige comics, zoals

100 BULLETS. Dat zijn toch heel sterke

pagina’s.

LARCENET: “Het is wel een krachtige

scène waarin de vader van Polza hem

verwijt zijn broer te hebben gedood. Ik

heb net deze pagina’s ingekleurd om-

dat ze nogal verwant waren aan een

episode enkele bladzijden eerder. Zo

weet de lezer dat die gekleurde pagi-

na’s zich afspelen in het verleden. Tja,

bij mij is het weer omgekeerd. Wat ge-

weest is, is in kleur. Wat is, is grijs.

Bovendien spelen de drie scènes (he-

den, verleden, heden) zich alle drie af

in een ziekenhuis. Als een lezer hier de

draad verliest, dan is hij verloren. En

dat risico wou ik niet nemen. Vandaar

deze inkleuring. Het is niet meer dan

een kleine kunstgreep. Eigenlijk houd

ik niet van inkleuren. Ik doe mezelf

daar geen plezier mee. Straffer nog, ik

doe dit absoluut niet graag. Geef mij

maar zwart-wit.”

PLAAT 3:
Het Huis Waar de Bomen
Groeien
(Didier Comès)
Zoals deze plaat van Didier Comès.

LARCENET: “Ja, als je deze plaat ziet,

dan weet je het wel waarom zwart-wit

zo mooi is. Ik kopieer graag het werk

van goede tekenaars. Als je BLAST

doorbladert, zie je veel mensen in pro-

fiel staan. Dat heb ik van kinds af aan

al overgenomen van Cosey. Hij kan dat

ook zo goed. En hier voel je ook die

enorme passie van Comès voor de

kracht van de oehoe. Uit welke strip

komt dit trouwens?”

Uit het wat vergeten HET HUIS WAAR DE

BOMEN DROMEN.

LARCENET: “Ah, die heb ik niet. En toch

voel ik een soort universele verbon-

denheid. Dit zou ook mijn oehoe kun-

nen zijn.”

Zowel in DE DAGELIJKSE WORSTELING als

in BLAST komt deze uil frequent terug.

Wat symboliseert hij voor u?

LARCENET: “Voor mij is dat geen sym-

bool. Het is gewoon iets persoonlijks.

Toen ik klein was, ging ik met mijn ou-
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ders vaak naar een klein plattelands-

dorpje op vakantie. Mijn vader wist

dat er bij een kapelletje een oehoe

zijn uitvalsbasis had, en elke dag gin-

gen we gluren. Zonder succes. Op een

dag vonden we er een bebloed

hoopje pluimen, en daar lag hij. Dood-

geschoten door een jager. Ik was

totaal overstuur en mijn vader pro-

beerde mij te troosten door te zeggen

dat we wel een andere oehoe zouden

vinden. Helaas... Het was pas toen ik

van Parijs naar het platteland ver-

huisde dat het me lukte. Toen ik met

mijn kinderen aan het wandelen was,

zagen we een enorme braakbal, en

daar zat hij! Plots kwam die jeugdher-

innering terug. Een enorm sterk

beeld... In de laatste acht jaar heb ik

die uil nog maar drie keer gezien, en

God mag weten hoe vaak ik al die

wandeling heb gemaakt. De oehoe is

helemaal geen symbool, maar een

enorm fascinerend dier. Zelfs al sta je

maar op tien meter, dan nog gaat hij

helemaal op in zijn omgeving. Voor

mij telt de zoektocht naar het dier. Het

zoeken, het rondspeuren, het luiste-

ren, het lokken,... Dat hele plaatje is

belangrijk.”

In BLAST komt er ook opvallend vaak

een buizerd in beeld vliegen. Telkens

als Polza het eventjes niet meer weet,

en naar boven tuurt, zweeft dit dier

voorbij. Dit kan toch geen toeval meer

zijn?

LARCENET: “De buizerd is een raar dier.

Iedereen kent deze vogels en ziet ze

zitten langs de autosnelweg, maar

niemand merkt ze echt op. Toch zijn

ze er. Telkens als je op het platteland

naar de hemel kijkt, zie je wel ergens

een buizerd voorbij zweven. Net zoals

bij de oehoes symboliseren de bui-

zerds in BLAST niets. Het is gewoon

iets persoonlijks. Ik ben gebiologeerd

door hun aanwezigheid. Eenmaal je

buizerds, uilen of andere roofvogels

begint te observeren, word je beto-

verd door hun kracht en schoonheid.

Daaraan valt niet te ontsnappen.”

Als u in BLAST een stad tekent, is dat

haast een uitgepuurde tekening waar

de daken gereduceerd worden tot

simpele driehoekjes. Uw natuurteke-

ningen zijn erg gedetailleerd…

LARCENET: “Ook hier moet je er niet

veel achter zoeken. Ik haat het ge-

woon om een stad te tekenen.

Stadscentra verlammen me gewoon.

Steden zijn pas interessant als we in

de stadsrand komen. Daar begint het

echte leven. Grote steden zijn voor

mij een opeenstapeling van legoblok-

jes. Dat is echt niet mooi. En zeker niet

prettig om te tekenen. En ik ben niet

alleen. Kijk naar Cosey, Comès of

Servais. De Ardennees tekent de na-

tuur met zoveel passie dat ik er als

kind al bij kon wegdromen. Dit was de

natuur zoals ik die kende van mijn

zomervakanties. Samen met Cosey

heeft hij me geleerd hoe ik de natuur

in al zijn liefde kon weergeven.”

Welke stijl draagt uw voorkeur weg?

De kracht van Comès, de schilderijtjes

van Hausman of de elegantie van een

Frank Pé?

LARCENET: “Ik heb absoluut geen voor-

keur qua stijl, maar ik ben wel weg

van RAGEBOLs DE DROOM VAN DE WALVIS.

Dat is een absolute stripklassieker.”

Nochtans is het een echte stadsstrip

die zich hier een paar wijken ver-

derop afspeelt.

LARCENET: “Et alors... het is wel een

natuurstrip. Al de tekenaars die we zo-

Grote steden zijn voor mij een opeenstapeling
van legoblokjes. Dat is echt niet mooi. En zeker
niet prettig om te tekenen. En ik ben niet alleen.
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even vernoemd hebben, tekenen dieren

met zoveel liefde en gevoel. Neem nu

Fmurr, zelfs als die voor de zoveelste

keer weer een van zijn schapen tekent,

voel je de hartstocht. En dat brengt een

strip tot leven. Daar ben ik gek op.”

PLAAT 4:
Asterix 10: Als Legioensoldaat
(Albert Uderzo
+ René Goscinny)
Intussen is onze tijd al lang op, en

staat de volgende interviewer wat ver-

derop al opvallend te schuifelen op

zijn voeten, maar Manu Larcenet heeft

er zin in en wuift alle deadlines weg.

LARCENET: “Laten we nog vlug die plaat

van ASTERIX doen? Ach, het is er eentje

uit ASTERIX ALS LEGIOENSOLDAAT. Tof!”

Het gerucht deed onlangs de ronde

dat u de volgende tekenaar van

ASTERIX zou worden. Eerlijk gezegd

konden wij dit niet echt geloven.

LARCENET: “Dat was nu eens echt zever!

Iemand smijt dat op het internet, en

lap, het was vertrokken. Het is niet

omdat mijn vriend Ferri (scenarist van

Larcenets gagreeks TERUG NAAR AARDE,

red.) het scenario gaat schrijven dat ik

de tekenaar zou zijn. Ik zou het niet wil-

len, zou het niet kunnen én men heeft

het me nooit gevraagd! Telt dat als

ontkenning? Ik was echt wel in mijn gat

gebeten door dat gerucht. Ik heb al din-

gen genoeg aan mijn hoofd.”

Wij zagen u ook niet in studioverband

werken.

LARCENET: “Wat ik ervan opgevangen

heb, zou er voor het eerste album niet

meer gewerkt worden met een studio.

Er is een tekenaar (Didier Conrad, red.)

die dit verhaal van a tot z zal tekenen.

Of er na dat dit deel weer met een stu-

dio gewerkt wordt, is nog niet duidelijk.

Ferri zal dat heel goed doen. Hij is echt

gebeten door ASTERIX. Al tientallen jaren

kent hij de reeks door en door. Ach, stel

je eens voor dat ik dat zou moeten te-

kenen... De stijl op zich is niet zo moei-

lijk te kopiëren. Maar om de evocatie-

kracht van Uderzo te evenaren, dat is

andere koek. Dat kost je jaren. Kijk

eens naar de precieze plaatsing van de

handen van die Romein hier. Petje af,

hoor. Uderzo is een meester in het sub-

tiel tonen van wat er gaat gebeuren. In

mijn tekeningen suggereer ik het alleen

maar. Op humoristisch vlak zal ik nooit

kunnen wat Uderzo kan. Ik beklaag

echt de kerel die zegt dat hij het wel

kan. Het wordt een beestenjob... pfew...

Je moet niet alleen hetzelfde kunnen,

maar het moet minstens even interes-

sant zijn als Uderzo. Bonne chance,

hein.”

We hebben ASTERIX erbij gestoken,

omdat Uderzo de koning is van de

grote neuzen. Ook in uw werk vallen

de neuzen direct op.

LARCENET: “Dat is een beetje een over-

blijfsel van mijn jaren bij FLUIDE GLACIAL

(Frans satirisch striptijdschrift, red.).

Daar heb ik dat geleerd. Telkens als ik

een nieuwe reeks begin, kies ik een wat

andere stijl, maar het enige dat ik blijf

meeslepen, zijn die grote neuzen. Ik wil

geen hyperrealistische tekeningen ma-

ken om uiteindelijk met een soort ALEX

op de proppen te komen waar iedereen

met de loep op zit om de details te

controleren. Door één enkele grote

neus te tekenen, kan en mag ik wat

minder veeleisend zijn in de andere

verhoudingen en decors. Ik heb die

neuzen nodig. Ze zijn mijn vrijbrief te-

genover alle intellectuele eisen van de

realiteit.”

PLAAT 5:
Blacksad 3: Rode Ziel
(Juanjo Guarnido
+ Juan Díaz Canales)
Op de ASTERIX-plaat staat ook een

mooi eerbetoon aan Géricaults klas-

sieke schilderij HET VLOT VAN DE

MEDUSA. En op deze plaat van

BLACKSAD ziet u Rothko aan het werk.

In de jongste BLAst pakt u zwaar uit

met uw schilderskunsten. Hebt u ook

ambitie om verder te werken op

doek?

LARCENET: “Nee, in eerste instantie wou

ik gewoon de schilderijen overnemen

van Art Brut-pionier Jean Dubuffet, en

zeker de reeks die hij maakte rond zijn
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TABLEAUX D’ASSEMBLAGES. Maar helaas had

ik er de rechten niet op. Dus ik moest

het maar zelf doen. Mijn schilderijen

zijn goedkope Art Brut-imitaties waar ik

echt niet van houd, en waar ik aller-

minst trots op ben. Maar ik had geen

alternatief. Jammer...”

Wij waren echt wel aangenaam

verrast en het toont ook uw

veelzijdigheid.

LARCENET: “Dat vindt u... Ik ben echt van

niets begonnen. Ik heb geen ervaring.

Niets. Ik had zelfs geen papier. Kijk, dit

is een aquarel, maar deze kleinere por-

tretten hier op pagina 24 heb ik thuis

afgewerkt samen met de kinderen. Zij

waren wat aan het kliederen met was-

co’s en dan heb ik maar met hun was-

cootjes deze tekeningen gemaakt. Het

blijft prutswerk.”

Nog één allerlaatste uitsmijter. In

DE DAGELIJKSE WORSTELING werden

geregeld immense joints opgestoken.

We missen deze wel wat in BLAST.

LARCENET: “Ach, maar nu is er toch

heroïne in het spel! Is dat niet

voldoende voor jullie? (bulderlach)

Weet je, ik heb in Frankrijk wel proble-

men gehad met dat geintje. Via mijn

advocaat werd ik verschillende keren

op het matje geroepen. In Frankrijk

mag je de mensen niet aanzetten tot

drugsgebruik, of drugsgebruik verscho-

nen. Ik balanceerde blijkbaar echt op

het randje. Het is en blijft een ingewik-

kelde situatie.”

En dan maakt de persverantwoordelijke

een definitief einde aan ons interview.

In een oogwenk wint de showman het

opnieuw van de begeesterde vakman

die verduiveld goed weet waarmee hij

bezig is. Schuddebuikend verwelkomt

hij de volgende journalist. “Doen we

het interview in het Engels? Ik heb zo’n

mooi Frans accent als ik Engels praat.

Of doen we het interview naakt? Altijd

leuk voor de foto’s.”

8

Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2012

Een van de originelen
die je kan bewonderen in
Galerie Champaka. Deze
verkooptentoonstelling
gaat nog door tot
10 november 2012.


