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INTERVIEW MIDAM
DOOR WOUTER PORTEMAN

“Het barst van de 
vrouwen in mijn strips, 
en dat zijn de Blorks.”

© Raymond Lagae
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MIDAM: “Wauw, wat een straffe intro-
ductie! Ach, ik had zo graag eens met 
Franquin gebabbeld. Maar de man 
is begin 1997 gestorven. Mijn eerste 
album was amper uit. Ik had echter 
de kans. Ik heb hem één keer gezien 
en dat was hier in de Bob De Moor-
aula van het Stripmuseum. In die tijd 
speelde ik gitaar in een bandje met 
wat stripvrienden (Om de feesten van 
uitgeverij Dupuis op te leuken, richtte 

Spirou-hoofdredacteur Thierry Tinlot 
de Marcinelle All Star Band opgericht. 
Na enkele optredens werd de band her-
doopt naar de Boy’s Band Dessinée. 
Ze traden op tijdens verschillende 
stripfestivals in steeds wisselende be-
zetting. Onder meer Janry, Batem en 
Bruno Gazzotti speelden in de band, 
red.). Onze zanger was de voormalige 
hoofdredacteur van Robbedoes, Yvan 
Delporte.”

Een eeuwigheid geleden organiseerden we nog 
stripquizzen. Een van de meest hilarische momenten 
was toen we de teams een tekstloze kleine barbaar-
gag gaven uit Kid Paddle en ze er de bijgeleverde 
onomatopeeën op de juiste plaats moesten kleven. 
Doorwinterde quizzers vervloekten ons. Jonge wolven 
gierden het uit. Al snel was het één zalige chaos van 
luidop gescandeerde BOINGs, BENGs, BLAMs en andere 
onomatopeeën die klinken als een in elkaar gemept 
hoofd van een Blorkmonster. Na enkele minuten kreeg 
het volledige deelnemersveld de slappe lach. Op dat 
moment beseften we dat Midam een grote meneer 
was. Zijn strips lijken zo simpel, maar ze zitten o zo 
vernuftig elkaar. Vandaag, dik vijfentwintig jaar na zijn 
debuut en tien miljoen verkochte albums later, heeft 
Mister Paddle in het Brusselse stripmuseum een knappe 
overzichtstentoonstelling gekregen. Tijd voor een 
interview met een slimme tekenaar die flirt met André 
Franquin, Andy Warhol en Wile E. Coyote. 
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Yvan Delporte? Maar die moet dan 
al in de zeventig geweest zijn? 
MIDAM: “Inderdaad. Maar onderschat 
hem niet. Op het eind zat hij in een 
rolstoel, maar zijn indrukwekken-
de baard kwam nog steeds van pas 
als we ZZ Tops La Grange speelden. 
(lacht) Yvan was ondanks zijn leef-
tijd, nog altijd heel idealistisch. Hij 
had enkele jaren ervoor een vakbond 
opgericht voor striptekenaars, na-
melijk L’Union Professionnelle des 
Créateurs d’Histoire en Images et 
Cartoons (UPCHIC). Hij was de secre-
taris en André Franquin de voorzitter. 
Een van de vergaderingen ging hier 
door, en samen met enkele andere 
jonge snaken kwamen we luisteren. 
Yvan stelde me toen voor aan de grote 
Franquin. Ik durfde niets tegen hem te 
zeggen, maar ik heb hem wel de hand 
geschud. Jaja! Ik heb de hand aange-
raakt van de levende god Franquin !” 

Er zit heel veel Franquin in je 
tekeningen. De kleine krabbels 
boven en onderaan je strips, de 
monsters, de steeds veranderende 
Game Over-tekeningen zoals 
Franquins handtekeningen, de 
Guust-setting met de terugkerende 
grappen zoals het gemaskerd bal,... 
en de zwarte humor.
MIDAM: “Ja! Maar dat is ook logisch. 
Toen ik nog een opdondertje was, las 
ik de stripweekbladen Mickey en Pif. 

Mijn ou-
dere broer las mijn kin-
derbladen niet, maar wel zijn 
Spirou. Ik vond er niets aan. 
Toen ik 9 was, zei mijn vader me 
dat het nu gedaan moest zijn 
met die Mickey. Ik was nu een grote 
jongen en die lezen Spirou. (lacht) Hij 
had gelijk. Het was een topblad. In die 
tijd, de jaren 1970, begon je met het 
lezen van de Guust Flater-gag. Dat 
was het absolute hoogtepunt. Pas 
daarna las je Bollie en Billie, Buck 
Danny en andere Geniale Oliviers. Ik 
ben dus opgegroeid met het werk van 
Franquin. Maar toen ik later zelf be-
gon te tekenen, besefte ik al vlug dat 
ik grafisch niet kon wat hij deed.” 

Een van je allereerste 
gepubliceerde strips was 
nochtans zwaar beïnvloed door 
Zwartkijken.
MIDAM: “Ja, dat waren de gags 
Sacred Cadres voor het vakblad 
Intermédiares. Maar als je daar nu 
naar kijkt, was dat pure bluf. Het zijn 
gewoon wat pretentieuze krabbels in 
zwarte Chinese inkt. Niet meer dan 
dat. In de jaren 1970 was Franquin 
op zijn hoogtepunt. Hij kon alles te-
kenen. Als hij een motor tekende, zag 
je dat dat ding werkte. Hij wist perfect 
hoe alles in elkaar zat. Helaas heeft hij 
in de jaren 1990 grafisch enorm veel 
van zijn pluimen verloren.” 

Franquin tekende overal 
monstertjes. Heb je die 

fascinatie van hem? 
MIDAM: “Ja. (stilte) 
Weet je wat ik mach-
tig vond aan Franquin? 

Hij beheerste de kunst om 
als een cameraman rond zijn 

onderwerp te dartelen. Zo kon 
hij hoeks, overhoeks, hoog en 

laag alles in beeld brengen. Ik kan 
dat niet. Ik was in het begin zo bang 

om te mislukken als striptekenaar. 
Ik wou tekenen als Franquin, maar 
ik kon het niet. Dat ik dat zo snel be-
sefte, is uiteindelijk mijn grote geluk 
geweest. Waarom zou je je hele leven 
een onmogelijke droom najagen en 
blijven geloven dat je dat niveau zal 
bereiken? Gelukkig had ik een vriend 
die me toen een Amerikaanse strip 
toestuurde, Calvin and Hobbes van 
Bill Watterson. Ik was aan de grond 
genageld. Watterson slaagde erin om 
even krachtig even gekke situaties te 
tekenen als Franquin, maar met een 
minimum aan grafiek en mimiek. Mijn 
ogen gingen open. Zo kon het dus 
ook! Dat was het! Ik gooide alles weg, 
en begon met een propere lei. Terwijl 
ik begon te schetsen, viel alles onmid-
dellijk op zijn plaats. Het was een ech-
te openbaring. Al snel maakte ik een 
strip over een jongetje dat dacht dat 
hij een ruimtepiloot was wanneer hij 
op een antenne kroop in zijn kamer.” 

Euh... dat lijkt verdacht veel op 
Caspers alter ego Spaceman Spiff ! 
MIDAM: “Inderdaad. Daarom heb ik 
ook die tekeningen niet laten op-
nemen in de expo. Ik stuurde die 
verhaaltjes vervolgens naar de 
Spirou-redactie. Maar de toenmalige 
hoofdredacteur Patrick Pinchart was 
allerminst een dommekloot. Hij stuur-
de me een duidelijke brief terug die zo 
erg was dat ik ook die niet opnam in 
de tentoonstelling. (lacht) Het kwam 
erop neer dat als deze strip zou gepu-
bliceerd worden, Dupuis volledig ge-
pluimd zou worden door de advoca-
ten van Bill Watterson. Einde verhaal. 
En opnieuw viel de grond onder mijn 
voeten weg. Ik heb me vervolgens 
drie weken thuis opgesloten. Mijn eni-
ge bestaansreden als tekenaar was 
weggevallen. Ik had maar dat idee... 
Maar totaal onverwachts kreeg ik 
een telefoontje van Spirou. Ze zoch-
ten een tekenaar om tekeningetjes te 
maken bij een gamerubriek. Ik viel uit 
de lucht. Dit stond mijlenver van mijn 
leef wereld! Gelukkig overtuigden ze 
me dat ik strips en geen games moest 
tekenen. Ik dacht why not?, en de rest 
is geschiedenis.” 

Wat een machtig verhaal! Met 
Franquin deel je ook een liefde 
voor geweldige onomatopeeën. 
Game Over is een universele, 
tekstloze strip, maar toch zijn je 
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onomatopeeën lokaal gekleurd. 
Neem nu die gag waar de Blork 
lacht met HAHAHAHAHA. Ook 
je originele tekeningen bevat 
deze HAHAHAHA’s. Ik dacht dat 

de Franstaligen lachten met een 
AHAHAH? 
MIDAM: “Ah ja? Ik lach altijd met 
HAHAHA. Ik gebruik al enkele jaren een 
lijst met tweetalige  onomatopeeën. Zo 

hoeft de vertaler ze niet meer te herte-
kenen. Ik heb het ooit nog geprobeerd 
met Amerikaanse klanknabootsingen, 
maar deze werden door de redacties 
en vertalers weer aangepast. Het is 
niet gemakkelijk. Ik hou ervan als een 
revolver BLAM doet. Niet PAN, PANG 
of PENG, maar BLAM! BLAM geeft een 
extra dimensie, warmte en kracht aan 
het schot. En dan merk je plots dat 
Erwin Cavens of andere vertalers 
er toch PANG of zoiets van maken. 
Ze vertalen mijn zorgvuldig gekozen 
onomatopee en daardoor moeten zij 
die nog eens hertekenen. Dat is toch 
te gek! (op dreef) Een hondenpup die 
kermend blaft, is bij mij PFWII PFWII 
en in het Nederlands blijkbaar BAU 
BAU BAU. Dat is toch gewoon bizar, 
niet? Alles wat de letters CH bevat, is 
ook zo’n probleem. Een lekke band 
of gas dat ontsnapt, begeleid ik altijd 
met een PSCHHT. In het Engels kan 
die C echt niet. Daar is het dan weer 
PSHHT. Ik heb me er maar bij neerge-
legd. Nu maak ik strips alsof ze voor 
mezelf zijn.”

Ik wil nog één keer terugkomen 
op Franquin. Ook bij jou is 
elke tekening grappig. In al je 
stripreeksen lijk je te zoeken naar 
een grap of een pointe. Zelfs in je 
vrij werk, zoals in je schilderijen 
van New-Blork City, zit er humor. 
Heb je nooit zin om eens iets 

bloedserieus te maken? 
MIDAM: “Maar ja! Zeker en vast. Maar 
men lacht mij vierkant uit als ik iets se-
rieus maak. En terecht, het zit gewoon 
niet in me om ernstige tekeningen 
te maken. Ik heb het geprobeerd, en 
probeer het nog steeds, maar het lukt 
me niet. Mijn tekenstijl is nu eenmaal 
grappig. Het zij zo. Ik probeer wel om 
kwaliteitshumor te brengen. Je hebt 
dwaze en slimme gags. Zelfs als je een 
scenario van een gag leest, weet je niet 
of die als dwaas of tof  geïnterpreteerd 
zal worden. Ik heb wel de kunde en het 
fingerspitzen gefühl om die goed te la-
ten landen. Door mijn humor kan ik 
ook alles kwijt in mijn tekeningen. Een 
psycholoog zei me eens dat ik het ide-
ale beroep heb om mijn problemen te 
verwerken. Ik moet ze gewoon van me 
aftekenen en er een kwinkslag rond 

Een psycho
loog zei me 
eens dat ik het 
ideale beroep 
heb om mijn 
problemen 
te verwerken. 
Ik moet ze 
gewoon van 
me aftekenen 
en er een 
kwinkslag rond 
maken.

Lachen in het Frans en het Nederlands. Uit Game over 7: only For your eyeS (2012).

New-Blork City, een artbook van Midam 
dat Huberty & Breyne Gallery uitgaf bij een 
verkooptentoonstelling in 2018.



5

maken. (lacht) Maar ik zit dus vast 
aan de humorstrip. Echt erg vind ik 
dat niet. Een Louis de Funès kon ook 
geen serieuze, triestige films maken. 
Je gelooft hem niet. Bourvil speelde 
wel vaak ernstige rollen, maar ik zag 
er steeds de grappige Bourvil in die nu 
eens een triestige man imiteert.” 

Ik heb het gevoel dat je echt wil dat 
een mop slaagt. Je slotprentjes zijn 
heel vaak een combinatie van én 
een visuele grap én een woordgrap. 
Dubbeldik dus. 

MIDAM: “Ja, ik probeer altijd op ver-
schillende niveaus te spelen. Ik schiet 
dus minimum twee keer om toch 
maar zeker raak te schieten. Daarom 
voeg ik in het slotprentje vaak wat ex-
tra grafische of tekstuele details toe 
om de grap extra aan te dikken. Maar 
soms lukt het niet. Neem nu de cover 
van New-Blork City. Ik heb mensen 
die naar me toe komen, en zeggen dat 
dit beeld gruwelijk en verontrustend 
is. En ze hebben gelijk!” 

Maar dat is toch omdat ze de 

achtergrond van die grappige 
Blorks niet kennen? 
MIDAM: “Inderdaad. Van die stripleken 
hoor je dan de gekste filosofieën over 
de schilderijen. Ze zien ze als een aan-
klacht op de consumptiemaatschappij 
van de modale Amerikaan. En nog-
maals, ze hebben gelijk! Maar voor mij 
zijn dit gewoon zombies die plezier 
maken in de USA. Ik ben immers gek 
op die hele Amerikaanse cultuur. Het is 
mijn droom om er ooit te gaan wonen. 
Ik heb in die schilderijenreeks mijn 
Blorks eenvoudigweg naast een aantal 

Op deze pagina: 
twee schilderijen 
uit New-Blork City.
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alledaagse Amerikaanse symbolen ge-
zet waar ik wild van ben. Het zijn dus 
gewoon monsters die zich amuseren. 
Meer was het niet.” 

Ik zag ze als een soort Gremlins die 
Amerika veroverden. 
MIDAM: “Daar kan ik ook mee leven. 
Maar verder moeten ze het echt 
niet zoeken. Als mensen naar me 
toekomen en me prijzen voor mijn 
anti- Amerikaanse gevoelens, moet 
ik hen ontgoochelen. Ik heb deze 
schilderijen gemaakt op vraag van 
galerij Huberty & Breyne. De galerij-
houder vroeg me vervolgens om een 
tekst die de schilderijen beschrijft. Ik 
moest van hem op zoek gaan naar de 
diepere ziel van mijn kunst. Ik heb dit 
afgewimpeld. Nee, ik doe dat niet. Als 
hij er iets in ziet, moet hij dat maar 
uitleggen. Hij probeerde me te over-
tuigen dat ik zonder groot, diepzin-
nig verhaal het nooit zal maken in de 
kunstwereld. Ken je Zwart Vierkant 
van de Russische avant-gardistische 
schilder Kazimir Malevitsj? Voor mij 
is dat schilderij gewoon een zwart 
vierkant. Voor de liefhebbers ervan 
niet. Voor hen zit er een hele filosofie 
achter. Bij mij niet. Ik heb de New-
Blork City-tekeningen en -schilde-
rijen gemaakt om mijn gedachten te 
verzetten, en me los te maken van de 
soms verstikkende axioma’s van de 
gagstrip.”

En ik maar denken dat dit je nieuwe 
publiek was. Daar gaat een deel van 
mijn Warhol-theorie. 
MIDAM: (lacht) “Toch niet. Ik probeer én 
wil dat publiek bereiken, maar het is 
niet gemakkelijk. Dit is heel simpel te 
verklaren. Strips, en zeker mijn strips, 
vind je in supermarkten, boekhandels 
en stripwinkels. Mijn werk is dus rela-
tief gemakkelijk en breed te vinden. Al 
deze winkels promoten me ook. Als je 
schilderijen maakt, val je terug op een 
of twee galerijen die je moeten aan-
prijzen aan hun publiek. Je moet ei-
genlijk al binnenraken op grote kunst-
beurzen om het er te maken. Bernard 
Pivot (presentator en interviewer van 
Franse culturele televisieprogram-
ma’s, red.) nodigt ook geen populai-
re zangers uit die toevallig eens een 
boek geschreven hebben. Dat is een 
obstakel. Een andere hindernis is het 
feit dat de echte kunstenaars die dit 
al van kindsbeen af doen en die sa-
men met en door hun galerijhouder 
groot zijn geworden, je bekijken als 
een verdacht individu. ‘Het is zeker 
niet slechter dan een ander, maar...’ Je 
blijft maar een striptekenaar. Het tij is 
echter aan het keren. Vandaag heb je 
striptekenaars zoals Philippe Geluck 
die er wél in geslaagd zijn om die stap 
te zetten. Zij effenen het pad voor de 
andere tekenaars. Omdat Geluck er 
succesvol is, krijg ik nu ook mijn kans. 
En ik wil die pakken. Dit is momenteel 

mijn grootste uitdaging. In de strip-
wereld heb ik niets meer te bewijzen. 
Ik kan gerust nog vijftig Game Overs en 
Kid Paddles maken. Die zullen min of 

meer even kwalitatief zijn én het dus 
ook goed doen. Ik kan dat en beheers 
dit. Helaas is het net daardoor niet 
meer zo uitdagend voor me.” 

In de strip
wereld heb 
ik niets meer 
te bewijzen. 
Ik kan gerust 
nog vijftig 
Game Overs 
en Kid Paddles 
maken.
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De voorbije dagen heb ik alle 
Game Overs herlezen. Op een 
gegeven moment waande ik me in 
de Looney Tunes-tekenfilms van 
Road Runner (Beep Beep!) en Wile 
E. Coyote. Steeds weer dezelfde 

beperkte setting waar steeds 
maar weer de meest ongelofelijke 
wapens worden bovengehaald. 
Geen bloed, veel geweld, maar niet 
echt gemeend, weinig personages, 
die bovendien geen naam dragen, 

en op het einde een geweldig 
“That’s all folks!”. 
MIDAM: (knikt heftig mee) “Dat is het 
helemaal! Als kind was ik zwaar ver-
slaafd aan die Coyote-tekenfilms. Die 
waren echt hilarisch. Ik heb ze on-
langs, na dertig jaar, eens herbekeken. 
Ik was echt ontgoocheld. Het was toch 
minder goed dan ik dacht. De eerste 
serie was echt top. Fantastisch gete-
kend, verteld en geanimeerd. Maar er 
is dan na jaren stilte een nieuwe reeks 
gemaakt, en die was een dikke nul. 
Goedkoop en zonder ziel. Mijn droom 
is om scenario’s te schrijven voor Road 
Runner en Wile E. Coyote. Ik ben er ze-
ker van dat die verhalen geniaal zullen 
zijn! Je hebt gelijk als je zegt dat Game 
Over een verstripte kopie is van die te-
kenfilms. En ik haal datzelfde niveau. 
Voor mij zijn het ook niet zomaar kin-
derstrips of tekenfilms. Op signeer-
sessies kom ik honderden volwassen 
tegen die, terwijl ze naar hun schoe-
nen staren, murmelen dat hun kin-
deren enkel maar Game Over willen 
lezen. Ik heb natuurlijk geen behoefte 
om dat in vraag te stellen. (lacht) Maar 
als je kind echt maar dat leest, heb je 
wel een probleem. (bulderlacht) Ik kan 
hun dat alleen niet zeggen. Ik zeg hun 
dat Game Over een opstapje is naar 
een echte strip met tekstballonnen.” 

Is het daarom dat er in Game Over 
altijd enkele Kid Paddle-gags zitten 

en omgekeerd? 
MIDAM: “Inderdaad. Ik probeer de 
Game Over-lezers zo te lokken naar 
Kid Paddle, en doordat er in die strips 
ook wat Game Over-gags inzitten, voe-
len ze zich er snel in thuis. Game Over 
is echt een strip voor beginnende le-
zers van zes tot acht jaar. Dat is hoop-
gevend. Dat is ook de reden waarom ik 
zo graag signeer in Montreal. 99% van 
de aanschuivende fans zijn er kinde-
ren. In België en Frankrijk is dat maar 
20%. 80% zijn volwassenen waarvan 
de meesten een tekening vragen voor 
hun kinderen. (lacht) In Canada is het 
ook altijd een ware stormloop. Vorig 
jaar hebben Adam en ik op de boe-
kenbeurs van Montreal achthonderd-
envijf albums gesigneerd in vijf dagen. 
Je ziet dan van die kleine bengels die 
hun allereerste strip meebrengen of 
krijgen. Ze kunnen nog niet echt le-
zen, maar ze kunnen al wel tellen. Als 
ze plots merken dat hun album al het 
negentiende is, beginnen die oogjes 
te fonkelen. Er is nog meer! En dan be-
ginnen ze te zeuren tegen hun ouders 
dat ze de andere strips ook willen. En 
dit lukt hen, want mijn strips verkopen 
altijd meer rond Kerstdag, Pasen en 
andere cadeautjesdagen.” 

Het barst van de running gags in Kid 
Paddle. De microgolfovenmoppen, 
de spreekbeurten van Kid, 
de leugentjes van Horace, de 

Poging om een 18+-film te bekijken in een bioscoop. Een van de running gags in Kid paddle.  
Uit Kid paddle 15: men in BlorK (2018).

Mijn droom is 
om scenario’s 
te schrijven 
voor Road 
Runner en Wile 
E. Coyote. Ik 
ben er zeker 
van dat die 
verhalen 
geniaal zullen 
zijn!
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strandgags, het gemaskerd bal, 
het proberen binnen te dringen om 
een horrorfilm te bekijken,... wat is 
jouw favoriet? 
MIDAM: “Ik hou enorm van de cinema- 
grappen, op voorwaarde dat ze echt 
goed zijn. Het is nu wel moeilijk om nog 
een originele invalshoek te vinden. Het 
blijven tenslotte maar twee jongetjes 
die zich vermommen als een volwas-
sene om langs de kassier te raken. Een 
andere favoriet zijn de gags rond de va-
der die door Kid steeds aanzien wordt 
als superheld, tot hij op het laatste 
prentje maar een gewone man blijkt te 
zijn. Ik kan me daar perfect in inleven. 
Die balans tussen ophemelen en ont-
goochelen, tussen superkrachten en 
machteloos zijn, is boordevol emoties 
en humor. Momenteel haal ik het meest 
voldoening uit de gravure gags. Maar 
er kruipt enorm veel tijd in om in de 
stapel oude Larousse-encyclopedieën 
de juiste beelden te vinden. Je kan 
die knipsels niet naar je hand zetten. 
Ze zijn zo getekend en je gag moet je 
eraan aanpassen. Het haalt je echt uit 
je comfortzone. Als je een gag schrijft, 
zit je in een vast  schema. Draai het of 
keer het zoals je wil, gags werken het 
best in die paar formats. Om mentaal 
fris te blijven, moet je die routine soms 
doorbreken. Die Laroussegrappen zijn 
een uitweg, maar ik verhuis ook gere-
geld binnen mijn eigen studio. Ik heb 
twee tekentafels staan: een die tegen 

de muur staat en een andere die uit-
kijkt op de straat. Elke maand wissel 
ik van werkplek. Vreemd genoeg krijg 
ik echt andere ideeën als ik van teken-
tafel wissel. Hetzelfde overkomt me 
als ik nieuw tekenmateriaal gebruik. 
Een nieuwe balpen kan al voldoende 
zijn. (lacht) Als het echt niet meer lukt, 
ga ik op vakantie. Het vliegtuig, het 
 gekrioel in een luchthaven, de trein,... 
zo’n zaken zijn een bron van inspiratie. 
Ik heb ook altijd een klein tekenboek-
je bij waar ik mijn ideeën in opschrijf 
of schets. Ik ben ook steeds met een 
tiental gags terzelfdertijd bezig waar ik 
nog niet de ideale flow of pointe voor 
heb gevonden. Dan is zo’n boekje wel 
handig.” 

Net zoals bij Road Runner, gebruik 
je weinig personages. Wat enorm 
opvalt, is dat daar maar een paar 
meisjes en geen vrouwen bij zijn. Kid 
Paddles moeder is na al die delen 
nog altijd gereduceerd tot één enkel 
tekstballonnetje. Nog nooit hebben 
we haar gezicht gezien! 
MIDAM: (diepe zucht) “Ik weet het. Ik 
weet het. Het is echt een probleem...” 

Hoe bedoel je? Teken je niet graag 
vrouwen? 
MIDAM: “Ik ben gewoon bang om 
vrouwen te tekenen. Het was echt de 
bedoeling dat Kids moeder een vast 
personage ging worden. Maar het 

lukte me gewoon niet om haar per-
sonage te creëren. Is ze groot, klein, 
blond, bruin, dik, slank, sexy, saai of 
koddig?... Ik weet het niet! Ik had geen 
enkel idee. Ik bleef maar aarzelen en 
twijfelen. Intussen tekende ik volop 

grappen waardoor de introductie-
kloof nog groter werd. En vandaag zijn 
we vijfentwintig jaar verder, en ik weet 
nog altijd niet hoe ze eruit ziet. Als ik 
haar nu plots opvoer, zouden alle vo-
rige delen in vraag gesteld worden.” 

Het enige bewijs dat Kid een moeder heeft, die we nooit te zien en verder te horen krijgen, staat 
in deel 1, SpelBreKerS (1996).

Ik ben gewoon 
bang om 
vrouwen te 
tekenen.
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Maar ook alle nevenpersonages, 
van de onderbuurman over de 
grootvader tot de uitbater van 
het lunapark, zijn mannen. Enkel 
Kids zus Carol en Max, de gothic 
gamespeelster zijn terugkerende 
vrouwelijke personages. 
MIDAM: “Dat klopt. Zelfs de meest on-
benullige figuranten zijn mannen... 
Dik vijftien jaar geleden ben ik eens 
naar een psychoanalist geweest met 
dit ‘probleem’. Ik gaf hem al mijn strips 
om dit aan te kaarten. Toen ik terug-
ging, zei hij me dat mijn probleem er 
geen was. Voor hem was het kristal-
helder. Het barst van de vrouwen in 
mijn strips, en dat zijn de Blorks.” 

(peinzend) Ja, nu je het zegt. 
MIDAM: “Ik heb er ook even over moe-
ten nadenken, maar het klopt wel. Hij 
zei me dat die onderlinge relaties per-
fect normaal zijn, en soms zelfs licht-

jes obsessief. (lacht) Elke blork is een 
soort vrouw. Lief, minder lief, zacht, 
hard, rationeel, emotioneel, mooi, 
minder mooi,...” 

Mag ik dan zo kort door de bocht 
gaan, dat het puur een grafische 
kwestie is? Je hebt ooit een serie 
gags gemaakt waarin de prinses uit 
Game Over plots verandert in een 
bloedmooie dame. Die sexy prinses 
is getekend door je vaste assistent 
Adam. 
MIDAM: “Adam had ervaring met semi- 
realistische tekeningen. Hij bewees 
dat al in onze andere reeks Harding 
Was Here. Wat wil je dat ik zeg? (stilte) 
Ach, ik kan echt geen vrouwen teke-
nen. Ik heb het tweemaal geprobeerd 
met een sexy tandarts en een kassier-
ster. Maar als je die even opzoekt, zal 
je merken dat ik die dames niet volle-
dig heb getekend. Het lukt me niet om 

hun voeten te tekenen. Ik kan ze toch 
niet het maatje 46 van de prinses ge-
ven? Akkoord, ik kan ze hakken geven. 
Maar hoe teken je die? Ik heb hun be-
nen dan maar afgeknipt of verborgen 
achter een toonbank.” 

Net zoals in veel tekenfilms, 
hebben je personages ook maar 
vier vingers.
MIDAM: “Dat is mijn persoonlijk eerbe-
toon aan de Amerikaanse strip en te-
kenfilms. Casper en Hobbes, Peanuts, 
Mickey Mouse,... al die personages 
hebben maar vier vingers. Ik wou me 
ook zo onderscheiden binnen Dupuis. 
Ik was er de eerste tekenaar, op Peyo’s 
Smurfen na, die zijn personages maar 
vier vingers gaf.” 

Ik had dolgraag doorgeboomd 
over de economische en pop art-
benadering van je stripreeksen 
(Kid Paddle is veel meer dan een 
strip. De Midam-wereld omvat 
honderdenvier tekenfilms, een 
eigen tijdschrift waaruit Game 
Over voortkwam, gigantisch veel 
merchandising, de bedrijven Mad 
Fabrik en Midam Productions, 
gloednieuwe 3D-projecten en 
exclusieve luxeproducten), maar 
die tijd ontbreekt ons helaas. Je 
hebt nog meegewerkt aan andere 
reeksen (De Tentoonstelling Is 
Open tijdens de Verbouwing, 

Midam kan geen vrouwen tekenen, vindt hij zelf. Daarom tekent hij ze ook zelden. Een uitzonde-
ring staat in Kid paddle 15:men in BlorK (2018).

3D-probeersel.

Midam signeert een van de twaalf gouden Blorks die als kunstobject werden vervaardigd.
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De Gowap, De Wonderen van het 
Leven), maar die zijn nooit zo 
populair geworden als Kid Paddle 
en Game Over. Op welk moment 
wist je dat je goud in handen had? 
MIDAM: “Eigenlijk al heel snel. Na pak-
weg een tiental gags wist ik dat ik iets 
moois beet had. Dupuis kreeg heel 
veel positieve reacties op de figuur-
tjes uit die gamerubriek. Al snel mocht 
ik volwaardige gags maken en ook die 
waren onmiddellijk populair. Aan het 
initieel herkenbare concept dat al in 
het eerste jaar vormgegeven werd, 
heb ik uiteindelijk nog maar weinig 
moeten veranderen. Het stond en 
staat er nog steeds.”

Om de Game Over-gags fris te 
houden, laat je je lezers  
zelf ideeën aanreiken. Via  
www.gameoverforever.com kan 
je jouw eigen Game Over-gag 
insturen. Wie verkozen wordt, 
ontvangt zomaar eventjes 400 
euro. Naar verluidt zou je al 
achttienduizend inzendingen 
ontvangen hebben. 
MIDAM: “Och, het zijn er veel meer. Ik 
denk dat we nu boven de vijfentwin-
tigduizend zitten, en heel vaak bevat 
een gag meerdere ideeën. Soms zitten 
er vijf grappen in één scenario en dat 
maakt het moeilijker om die boek-
houding bij te houden. Ik denk dat we 
hierdoor ruim boven de dertigduizend 

grappen zitten. Alle gags worden ge-
inventariseerd op naam en thema, en 
dan gaan we aan de slag. Ik heb er nu 
dik tweehonderdvijftig overgehouden 
die we nog gaan uitwerken.” 

Ik vraag me af hoe vaak je de voor 
de hand liggende boemeranggrap 
ontvangen hebt? De kleine barbaar 
gooit een boemerang die de 
Blork doodt en vervolgens ook de 
barbaar en de prinses. Game over. 
MIDAM: (bulderlach) “Daar heb je in-
derdaad de nummer één van de in-

gestuurde gags genoemd. Ik weet 
het echt niet, maar veel, heel veel. 
Ik heb een volledig dossier op mijn 
computer, getiteld ‘boemerang’. Op 
zich is dat niet zo verwonderlijk. Veel 
inzendingen zijn scenario’s van drie-
jarigen die samen met hun vader en 
moeder ware knutselwerkjes hebben 
gemaakt. Ik krijg dan prachtige mails 
binnen met bestanden van meer dan 
50 megabyte. (lacht) Maar geregeld zit 
er een echt juweeltje tussen, en die 
komen vanuit alle lagen van de bevol-
king. Ik heb er onlangs eentje uitge-
werkt van een achtjarige jongen, maar 
ook een van een professor wiskunde. 
Het blijft wel een beetje goudzoeker 
spelen. Geen enkel idee is af. Je moet 
het potentieel van de grap kunnen in-
zien. Het is aan mij om dat ruw stukje 
goud te polijsten tot een echte gag. Als © Raymond Lagae
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we op zo’n geniaal, onaf idee stuiten, 
contacteren we de bedenker ervan 
en vragen of we zijn paginaopbouw, 
enzovoort mogen veranderen. Dat is 
meestal geen probleem. Als het idee 
dan komt van een kleine jongen, ben 
ik superblij. 400 euro voor zo’n gastje 
is enorm veel geld. En trots dat die 
ouders dan zijn! Dat zijn altijd leuke 
momenten.” 

Waarom houd je al die 
boemeranginzendingen eigenlijk 
bij? Je zal die toch nooit gebruiken. 
MIDAM: “Dat mapje is er puur voor 
mijn eigen plezier. Soms speel ik met 
de gedachte om een album te maken 
met de allerslechtste scenario’s die 
we ooit hebben ontvangen. Toen nog 
Mad Fabrik nog bestond, hadden we 
hierover ooit een vergadering. Het 
idee is gestrand op het moment dat 
we beseften dat we trouwe fans zou-

den moeten contacteren met de blijde 
boodschap dat hun idee barslecht 
was. (lacht) Dat leek ons een pure 
martelgang.”

Maar het blijft wel een topidee! 
Daar kan je toch niet van wakker 
liggen? Het gaat bovendien maar 
over enkele tientallen gags van 
evenveel fans. Op de Vlaamse 
televisie loopt een programma 
waar de webmaster van de 
Facebookpagina Ugly Belgian 
Houses zijn slachtoffers bezoekt. 
De meesten zijn echt trots op hun 
aparte woning, en even trots dat ze 
ermee op televisie komen. Dat kan 
hier toch hetzelfde zijn?
MIDAM: “Inderdaad. Net daarom blijft 
het idee door mijn hoofd spoken. Ik 
gok dat we er maar zestig moeten 
contacteren om er veertig over te 
houden. Ik denk zelfs dat sommigen 

er nog mee zullen kunnen lachen.  
www.gameoverforever.com is al twaalf 
jaar actief, en sommige van die win-
naars zullen hun mop letterlijk ont-
groeid zijn.” 

Herbekijk je nog de oude 
inzendingen? 
MIDAM: “Jawel! Soms vond je iets toen 
niet goed, en nu weer wel. Het komt 
vaak voor dat ik enkele halfslachtige 
ideeën voor vijf of tien jaar in de koel-
kast stop en er nu pas iets mee kan 
doen. Dan zie ik plots het licht door ze 
pakweg te verbinden met een ander 
idee of het te benaderen via een ande-
re invalshoek.” 

Kid Paddle is een universeel 
figuurtje geworden. Op je 
facebookpagina toon je geregeld 
graffiti van Kid Paddle. Daar zitten 
straffe dingen tussen. 

MIDAM: “Ja, Kid is echt opgenomen in 
dat wereldje. Voor de overzichts expo 
in het Belgisch Stripcentrum had ik 
graag op een volledige foto’s van Kid 
Paddle laten zien in die underground-
cultuur. Helaas ontbraken we de tijd 
om dit deftig uit te werken. Ik ben daar 
zo trots op. Je ziet nergens graffiti van 
Asterix, Lucky Luke of Kuifje. Maar je 
ziet er wel overal van Kid Paddle en de 
Blorks! Er zijn er in Parijs, Amsterdam, 
Brussel, Lyon, Grenoble,... In Montreal 
is er zelfs een van meer dan vijf meter 
hoog op een brug. En dan heb je nog 
de vele tatoeages die fans laten zet-
ten! Gek, hé! Dat wil zeggen dat je per-
sonages echt wel blijvers zijn.”

Layout: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2020

Je ziet nergens 
graffiti van 
Asterix, Lucky 
Luke of Kuifje. 
Maar je ziet er 
wel overal van 
Kid Paddle en 
de Blorks!
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Ik mag nog een allerlaatste vraag 
stellen. Heb je de allerlaatste Game 
Over-gag al getekend? Die ene mop 
waar het de kleine barbaar wel 
lukt om de Blorks te verslaan en de 
prinses in zijn armen te houden. 
MIDAM: “Oh nee! Ik ben doodsbang 
van eindes. Ik kan echt niet tegen za-
ken die op zijn eind lopen. Ik heb dat 
al van kleins af. Op televisie lieten ze 
toen van die John Wayne-westerns 
zien waarbij je tien minuten vóór het 
einde al voelde dat het einde eraan 
kwam. Dat kneep elke keer mijn keel 
dicht. Ik kon daar niet mee om. Een 
film mag niet eindigen. Nooit. Ik sliep 
er niet van. Zelfs toen ik op school zat, 
werd ik zenuwachtig als de bel ging 
rond 16.10 uur. Ik wou niet dat het 
schoolritme stopte. Niets mag stop-
pen. Daarom ben ik nu al bezig met 
de opvolging van Kid Paddle, en dat is 
helemaal niet gemakkelijk. Tekenstijl, 
grapopbouw, sfeer, businessplan,... 
Alles moet je bekijken! Maar ik bijt 
door. Kid Paddle moet eeuwig en al-
tijd blijven bestaan. Game Over fore-
ver!”

De expo Midam - Het parcours van 
een Brusselse Kid loopt tot 7 maart 
2021 in het Belgisch Stripcentrum. 
Ip 25 november verschijnt Kid 
Paddle 16: Kids ’n Roses bij Dupuis.

Midams werk in het straatbeeld: graffiti in Amsterdam en Montreal en op een trein.
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