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Grenson: “Wat een geweldige selec-
tie. Alle platen spreken me aan. Onge-
lofelijk! Hoe wist u dat? Is dit hier een 
verborgen cameragrap of zo? Ik stel 
voor dat we het interview omdraaien 
en dat ik de vragen stel!’ (lacht) 

(lacht) Lap, daar gaat mijn 
voorbereiding. 

 
De Hemel boven  
het Louvre
(Bernard Yslaire + Jean-Claude 
Carrière)

Grenson: “Laten we beginnen bij mijn 
goede vriend Yslaire. Ik heb Bernard 
een uurtje geleden nog een mailtje 
gestuurd en nu ligt zijn werk hier voor 
me. Dat is straf. Yslaire en ik zijn ziels-
verwanten. We delen bijvoorbeeld 
dezelfde grafische en narratieve bena-
dering om een onderwerp te benade-

ren. Het liefst nog via een andere in-
valshoek. Vooral in karakterschetsen 
is hij beresterk. Om het even welke 
tekenstijl hij gebruikt of in welke eeuw 
hij zijn verhalen ook situeert, altijd 
komen zijn personages tot leven. Ze 
hebben echt een ziel. Bernard voegt 
er dan nog universele thema’s als lief-
de, hoop, leven en dood aan toe. Als 
ik zelf een scenario schrijf, zijn dit ook 
mijn geliefkoosde onderwerpen. Ik wil 
in mijn werk hetzelfde gevoel oproe-
pen als Yslaire. Het was daarom dat ik 
hem mailde. Ik wou Bernards advies 
weten over mijn nieuwe cover van 
de integrale van Voor het Ongeluk 
 Geboren.”

Die tederheid valt inderdaad op 
in dat album. net zoals in Samber 
speelt u er echt met oogcontact. 
Grenson: “Inderdaad! Eén blik maakt 
een figuur. Het spel van de ogen is 
alles. Ook dat is een reden waarom 

Bernard en ik elkaar goed aanvoelen. 
Weet je, ik heb al heel lang een boon 
voor Yslaire. Als jonge snotaap was ik 
ondersteboven van zijn Frommeltje 
en Viola. Samen met Dokter Zwitser 
en Ragebol, die u hier ook hebt mee-
genomen, heeft die strip mijn ogen 
geopend. Hislaire/Yslaire, Frank Pé, 
Wasterlain dat waren mijn helden. 
Zij hebben een soort poëzie en dra-
matische tederheid in de stripwereld 
gebracht. Toen ik de Wordt Vervolgd 
Romans ontdekte, is daar nog Comès 
bijgekomen. En mijn kinderheld was 
Lucky Luke. Zie je nu waarom ik zo 
verbaasd ben over je platen? Al mijn 
favorieten liggen hier voor me.” 

Wat u ook gemeen hebt met Yslaire 
is het feit dat u uw succesreeks, 
Niklos Koda, enkele jaren opzij hebt 
geschoven voor andere projecten 
om de reeks daarna weer door te 
zetten. Was u Niklos Koda beu? 

Grenson: “Ik had vooral heel veel zin 
om eens iets anders te doen. Initieel 
wou ik Koda combineren met enkele 
zelfgeschreven one-shots. Maar daar-
door zou het verschijningsritme van 
een vervolgreeks als Niklos Koda he-
lemaal om zeep zijn. Samen met mijn 
uitgever kozen we er dan maar voor 
dat ik eerst mijn zijprojecten ging af-
werken waarna Jean Dufaux en ikzelf 

ons weer volledig gingen focussen op 
Niklos Koda. Aan de andere kant was 
ik na deel 10 bang dat de reeks zou 
verzanden zoals Jessica Blandy. Die 
rustpauze gaf ook Jean de tijd om een 
waardig slot te bedenken waar alle 
verhaallijnen netjes zouden samen-
komen in een explosief einde. De oor-
spronkelijk geplande drie delen zijn 
er uiteindelijk vijf geworden. Er was 

Na vijftien delen klappen we beduusd de laatste Niklos Koda dicht. Het is afgelopen. 
En dat is verdomd jammer. Het was een bewogen rit met vele hoogtepunten, gevolgd 
door een dal dat zelfs geleid heeft tot een onderbreking van vijf jaar. Maar na het reces 
herrees de serie als een feniks om te eindigen met een absolute climax. Eén ding is 
zeker: we gaan onze favoriete magiër missen. Maar hoe kijkt tekenaar Olivier Grenson 
zelf terug op het hele avontuur? Hoog tijd om hem hierover aan de tand te voelen met 
een plateninterview. Bij hem thuis, ergens in de rand van Brussel, leggen we onze acht 
geselecteerde pagina’s een voor een op zijn salontafel. Grenson veert onmiddellijk 
recht. 
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immers nog te veel te vertellen over 
Koda’s familie, de Osirisclub, Aïcha, de 
clan rond Mirvic, het zesde boek, de 
Spiborg,... dat we het ook niet wilden 
overhaasten. Het allerbelangrijkste 
van de laatste cyclus was de spanning. 
Het einde moest knallen.” 

Die opdracht is alleszins geslaagd. 
De laatste vijf delen vond ik per
soonlijk zelfs de beste. op alle vlak. 
Grenson: “Dank u wel! Dat doet 
deugd. Ik heb in die reeks vijftien jaar 
van mijn leven gestopt en ik wou dat 
die jaren relevant waren. Jean en ik 
laten een nog steeds goed verkopende 
reeks van nu nog veertigduizend exem-
plaren, achter, maar zo krijgen we wel 
het respect van de lezers. We hebben 
Niklos Koda te graag gemaakt om ze 
doelloos te laten ronddobberen.”
 
De reeks begon met een afgerond 
tweeluik. Daarna een losstaand 
deel rond Aïcha. Was de serie 
eigenlijk opgezet om zo lang mee 
te gaan?
Grenson: “Ja toch wel. Deze vijftien 
delen hebben we alleen maar kunnen 
maken omdat de verkoop meeviel. 
Zo werkt het nu ook wel. Het is altijd 
de insteek geweest om slechts heel 
geleidelijk de geheimen rond de raad-
selachtige Niklos Koda vrij te geven.”
De reeks is nu netjes afgesloten. 
Het lijkt me zelfs een cirkel te zijn. 

In het laatste deel komen een 
aantal elementen terug uit het 
eerste deel. In het eerste deel is 
er een hallucinatie van een kudde 
olifanten die uit een schilderij 
komen gestormd. In het laatste 
deel is dat een stampede van 
bizons. De serie begint met Bario 
Jesus en eindigt er mee,... 
Grenson: “En we beginnen en eindi-
gen in Parijs. Zo is de cirkel inderdaad 
mooi rond. Parijs is de grote fascinatie 
van Jean Dufaux. Als je in Parijs rond-
loopt, wordt je overvallen door de 
magie ervan. Achter elke deur vind je 
er een stukje verborgen geschiedenis 
of romantiek. Je hoeft je oor maar te-
gen de muren te leggen of je hoort de 
meest fantastische verhalen die eruit 
willen. Parijs is echt de as van de serie. 
Zwart en wit komen er samen. Emotie 
en ratio. Liefde en dood. Het onvatba-
re Parijs trekt Jean Dufaux echt aan.”

Is die steeds terugkerende fascinatie 
voor het magische nu net niet de 
zwakheid van Dufaux’ scenario’s?
Grenson: “Misschien. Jean klopt 
inderdaad graag op dezelfde nagel. 

Hij is oprecht gefascineerd door het 
ongrijpbare. Maar dat is tegelijk een 
onuitputtelijke inspiratiebron. Soms 
verdwaalt hij in zijn vertelsels. In het 
ergste geval merkt een lezer dan dat 
de chemie tussen scenarist en teke-
naar weg is. Maar als het wel klikt, 
dan knettert zo’n strip. Ik heb altijd 
geprobeerd in Koda iets te vertellen 
wat je niet kan tekenen. Er zit iets on-
grijpbaars in die serie waar ik enorm 
van hou. Hoe teken je de hypnotische 
kracht van Bario Jesus? Hoe verbeeldt 
je een Spiborg? Je moet echt tussen 
de lijntjes of tekeningen lezen. Mijn 
vrouw staat geregeld versteld hoe ik 
erin slaag Dufaux’ teksten toch bevat-
telijk én mysterieus in beeld te bren-
gen. Ik moet Jean absoluut bedanken 
omdat hij me zo tot het uiterste drijft 
en me steeds mijn grenzen doet ver-
leggen. Mocht ik alleen solowerk gete-
kend hebben, stond ik grafisch zeker 
niet zo ver als nu.”

Kunt u daar wat concreter in zijn? 
Hoe heeft Dufaux bijvoorbeeld het 
beklijvende personage de oceaan 
beschreven?

Grenson: “De Oceaan is inderdaad 
een goed voorbeeld. Jean zei dat hij 
de meester was van de oceaan en hij 
water kon doen opstijgen. Dat was 
het. In mijn eerste karakterstudies 
was hij een typisch Chinese magiër 
met een lange grijze baard. Maar Jean 
zei me dat ik verder moest graven. Uit-
eindelijk is hij dan de vadsige reus ge-
worden die je nu ziet op de cover van 
het album.” 

Jean en ik laten een nog steeds goed verkopende 
reeks van nu nog veertigduizend exemplaren, achter, 
maar zo krijgen we wel het respect van de lezers.

Het boeiende personage De Oceaan mocht 
op de cover van Niklos koda 12.
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Het viel me op dat u in de latere 
delen soms meer tijd neemt om iets 
te vertellen. Bijna alle latere delen 
hebben een willekeurig aantal 
platen, ergens tussen 46 en 64.
Grenson: “Dat klopt. Voor de lezer 
is dit niet echt belangrijk, maar voor 
Jean en ik wel. Le Lombard gaf ons 
ook die vrijheid om ons ding te doen. 
Zo kon Dufaux een verhaal schrijven 
tot 52 platen, maar als ik vond dat 
een bepaalde scène meer ruimte no-
dig had, voegde ik er enkele extra of 
grotere prenten of zelfs een volledige 
pagina aan toe. Een mooi voorbeeld 
is de liefdespagina tussen Aïcha en 
Niklos in het voorlaatste deel.” 

Yslaire is eveneens bekend voor 
zijn nevenreeksen rond Samber. 
ook Niklos Koda biedt hiervoor 
talloze mogelijkheden. We zouden 
de logische spin-off met Koda’s 
dochter seleni kunnen krijgen. 
Maar er zijn ook nevenreeksen 
mogelijk over de vrouwen van Koda 
of de verschillende magiërs en 
leden van de osirisclub. Liggen die 
plannen al op tafel?

Grenson: “Laten we het daar eens 
over vijf of zes jaar over hebben. Nu wil 
ik Niklos Koda niet verbrand zien zoals 
ze met I.R.$. hebben gedaan. Le Lom-
bard heeft dus nog alle tijd om er eens 
goed over na te denken. Wat ik abso-
luut wel zie zitten, is een bordspel rond 
Koda. Dat universum is perfect compa-
tibel met de strips. De reeks smeekt er 
haast om. De kaarten en het magische 
zitten erin. Voeg daar een spionageop-
dracht of een thema rond de Tweede 
Wereldoorlog aan toe en je hebt een 
perfect platformspel. Bovendien kan 
je via het centrale spelbord spiraalsge-
wijs toewerken naar de finale veldslag 
met de Spiborg. En op het einde besef 
je net zoals Koda dat je nederig moet 
zijn en je fouten moet accepteren. Net 
zoals in het ware leven. Er is altijd ie-
mand sterker dan jou.” 

Het klinkt alsof je hiermee al heel 
ver staat.
Grenson: “Dat klopt. De testkaarten 
zijn al gemaakt en de regels voor het 
spel zijn al helemaal uitgeschreven en 
getest. Het is een compact en boeiend 
spel geworden maar ook niet zo com-

plex dat je er een hele voorbereidende 
studie van moet maken. Ik hoop dat 
het ooit op de markt komt. “

 
Jessica Blandy 9: 
 Satan, Mijn Broeder
(Renaud + Jean Dufaux)

Grenson: “Wat een sublieme pagina 
van Renaud! Voor mijn bijdrage aan 
Het Dossier, het hommagealbum 
van Jessica Blandy, heb ik mij ook ge-
baseerd op dit album. Ik hou van het 
voodooaspect van dit tweeluik.”

Satan, Mijn Broeder en Satan, 
Mijn Smart konden haast Niklos 
Kodaalbums geweest zijn.
Grenson: “Inderdaad. Ze delen de-
zelfde sombere, mysterieuze sfeer. 
Zo hou ik ook enorm van de sfeer van 
de film noir Angel Heart met Mickey 
rourke, dit terzijde. Renaud en ik 
voegen allebei een flinke portie sen-
sualiteit toe aan de tekeningen. Bij 
Renaud is die wel minder omfloerst 
dan bij mij. (lacht) Ik hou meer van de 
sluimerende sensualiteit van het der-

de Koda-album, Inch Allah. Ik dacht 
dat Dufaux die weg verder zou inslaan 
maar het daaropvolgende tweeluik 
in Praag was een pure detective. Wat 
ook weer leuk is.”

Niklos Koda en Jessica Blandy zijn 
duidelijk kinderen van Dufaux. 
Beiden zijn mysterieus en komen 
terecht in ongrijpbare situaties. 
Niklos Koda was in de eerste delen 

Renaud en ik voegen allebei een flinke portie 
sensualiteit toe aan de tekeningen. Bij Renaud is 
die wel minder omfloerst dan bij mij.
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helemaal een enigma. Je begreep 
beter de vrouwen rond hem dan 
hemzelf. Je vereenzelvigen met 
zo’n held was moeilijk. Was dat 
geen groot risico?
Grenson: “Absoluut. Niklos Koda voel-
de initieel oncomfortabel aan. Hij was 
een ijskonijn. Maar Jean verzekerde me 
dat hij zou ontdooien.” 

Vond u dat eigenlijk leuk? 
Had u niet liever een duidelijk 
afgebakende held zoals uw andere 
reeks Carland Cross?
Grenson: “Het maakte me niet zoveel 
uit. Carland Cross is een archetype 
zoals Sherlock Holmes. Het zijn de 
moordzaken en onderzoeken die het 
verhaal maken. Koda is anders opge-
bouwd. Langzaam aan kom je in zijn 
web terecht. De mensen rond hem en 
de gebeurtenissen die hij meemaakt, 
kleuren Niklos. Ook mijn volgend one-
shot is zo opgebouwd, maar Koda...” 

niet te vlug! Als u A zegt moet u ook 
B zeggen. Waarover gaat uw nieuw 
werk?
Grenson: (lacht) “Vooruit dan maar. 
In 1940 ligt Engeland onder vuur van 
de Duitsers. De kinderen worden van-
uit Londen ondergebracht in opvang-
kampen buiten de stad. Wegens ziekte 
gaat een kindje even terug naar haar 
moeder in Londen. Net voor de gezins-
hereniging, loeien de sirenes voor een 

luchtaanval. Het meisje verdwaalt, 
maar een bejaarde man neemt haar 
mee in een van de vele schuilkelders 
in de metro. In die besloten, angstige 
omgeving beginnen beiden te vertel-
len. De plot is al helemaal klaar, maar 
ik moet nog een uitgever vinden én 
beginnen te tekenen. Het wordt dit ver-
haal of een ander project dat nog in zijn 
kinderschoenen staat. We zien wel.” 

oké! Back on topic. Deze pagina uit 

Jessica Blandy is vintage Dufaux. 
Veel verticale prenten en verstilde 
gezichten waar de camera op in 
en uitzoomt. eist Dufaux dat je zo 
tekent?

Grenson: “Soms wel. Jean is een echte 
regisseur. Als hij schrijft, ziet hij al de 
hele decoupage voor zich. In het begin 
van onze samenwerking kreeg ik een 
scenario met half uitgewerkte prenten 

met daarin de teksten. Eigenwijs als ik 
was, volgde ik zijn cinematografische 
benadering niet altijd. Maar al snel 
merkte ik dat zijn verhalen niet werken 
in een andere stijl. Jean Dufaux weet 
verduiveld goed wat hij doet, hij is een 
echte vakman. Weet je, een tekenaar 
gaat altijd voor de schoonheid van zijn 
tekeningen. Een scenarist gaat voor de 
efficiëntie van zijn tekst. Jean bewaakt 
dit door heel streng het leesritme te 
controleren. Nu voelen we elkaar su-
pergoed aan en laat hij me al wat meer 
los. Het gebeurt heel regelmatig dat we 
elkaar opbellen om over een bepaal-
de scene te discussiëren. Soms geef ik 
hem zelfs enkele andere opties, maar 
Jean heeft altijd de eindverantwoorde-
lijkheid.” 

Moet je soms dingen hertekenen?
Grenson: “Ja, dat komt voor. Gelukkig 
werk ik met uitgebreide schetsen en 
die bespreken we vooraf. Het gebeurt 
dat ik van één scène drie à vier versies 
teken. Jean kiest er dan de beste uit.”

Wat is nu het grote geheim van 
Dufaux’ decoupage?

Een tekenaar gaat altijd voor de schoonheid 
van zijn tekeningen. Een scenarist gaat voor de 
efficiëntie van zijn tekst. 

Schetsen met diverse voorstellen voor eenzelfde prent uit XIII Mystery 13 dat in 2018 verschijnt.
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Grenson: “Hij regisseert echt. Je 
hoort hem als het ware ‘cut’ roepen. 
Zijn beste pagina’s zien er vaak als 
volgt uit. In vier verticale prenten 
waarin een personage rechtstaat, 
zoomt hij geleidelijk in op hun ge-
zicht. Hij zet die camera echt voor je 
neus. Dan draait hij zich 180° om en 
zie je de tegenspeler. Hij zet beiden 
recht tegenover elkaar alsof ze via 
de lezer met elkaar praten. 1, 2, 3 en 
4. Meestal begint en eindigt zo’n pa-
gina met een paginabrede tekening 
die weer puur sfeergericht is. Uw 
gekozen pagina van Jessica is hier-
van een goed voorbeeld. Dit trucje is 
niet nieuw, maar Jean Dufaux heeft 
het zich helemaal eigen gemaakt én 
zelfs geperfectioneerd. Verander je 
iets aan die opbouw, dan verstoor je 
volledig het leesritme. Timing is alles 
bij Dufaux!” 

Het viel mij op dat Koda bulkt van 
de personages die frontaal in de 
lens kijken. Maar in je solowerk 
Geen Weg Terug zag je nauwelijks 
iemand die de lezer direct aankeek. 
enkel op een paar sleutelmomenten 
in het tweede deel valt u hier weer 
op terug. 
Grenson: “Wat zeg je nu? Geef mij 
eens het album. (Grenson doorbla-
dert rustig het volledige album, red.). 
Inderdaad. Het valt op. Ik werk graag 
met horizontale, panoramisch beel-

den waarin je inzoomt op een deel 
van een personage en Jean houdt 
daar niet zo van. Hij is meer verticaal 
en confronterend ingesteld. Jean Van 
Hamme zet zijn beeldshots verder zo-
dat de actie beter zichtbaar wordt. In 
mijn solowerk is er haast op elke pagi-
na een paginabrede prent te zien. Dat 
geeft mijn strips nog een ander ritme. 
Maar ik wist niet dat het verschil zo 
frappant was!” 

Het was dus niet doelbewust?
Grenson: “Helemaal niet! Ik leer nog 
elke dag bij van Jean Dufaux. Ook van 
Denis Lapière, met wie ik Voor het 
Ongeluk Geboren heb gemaakt, heb 
ik enorm veel opgestoken. Zij hebben 
me zo gevormd dat ik een soloalbum 
aandurfde.”

 
Een Nacht in Rome
(Jim)

Grenson: “Dat is Jim met Een Nacht 
in Rome. Ik heb de strip onlangs ge-
kocht na een tip van Bernard Yslaire. 
Een topstrip! Zowel qua verhaal, maar 
zeker ook qua tekeningen is dit een en 
al verleiding. Jim heeft een klassieke 
tekenstijl, maar wel eentje met veel 
charme en warmte. Bovendien is zijn 
kleurgebruik heerlijk op het randje. Ze 
zijn niet te flashy, maar trekken wel de 
aandacht. Het allermooiste is dat zijn 

personages echt leven. Ze zijn heel ge-
loofwaardig.” 

Jims beste platen zijn deze waar 
hij zijn haast barokke decors 
combineert met een emotioneel 
open, sensueel personage. U doet 
dit ook vaak. 
Grenson: “Dat klopt. Je hebt veel te-
kenaars die perfecte pin-ups kunnen 
tekenen, maar waar geen ziel in zit. 
De kracht van Jim is net die ziel. Zijn 
Marie uit Een Nacht in Rome bijvoor-
beeld komt levensecht over.”

Dat zou normaliter wel moeten, 
want zijn vrouw stond model voor 
Marie. 
Grenson: (lacht) “Mijn eega mag ook 
vaak poseren.”

Bij Jim zijn de decors een  echte 
meerwaarde voor het verhaal. ook 
bij u tillen deze uw strip omhoog. 
De Niklos Koda’s zijn perfecte 
reisfolders voor Barcelona, Praag, 
Caïro, Marrakesh, Parijs,... noem 
maar op. Je krijgt zin om een 
citytrip te boeken. 

Je hebt veel tekenaars die perfecte pin-ups kunnen 
tekenen, maar waar geen ziel in zit. De kracht van 
Jim is net die ziel.
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Grenson: “Dank u. Ik stop enorm veel 
tijd in de decors. Voor mij is dat ge-
woon essentieel, want het brengt een 
strip tot leven. En dit moet in symbio-
se zijn met het verhaal. Oorspronkelijk 
was de plot van Voor het ongeluk 
Geboren gesitueerd in Normandië, 
maar ik heb het na overleg met mijn 
scenarist Denis Lapière gewijzigd 
naar de Borinage. Die regio straalt 
veel meer tristesse en verval uit, maar 
ook hoop en poëzie. Soms leidt een 
decor tot een strip zoals bij Geen Weg 
 Terug. Toen ik die grenspost bezocht, 
schreef het verhaal zichzelf. In bei-
de strips is het decor een volwaardig 
personage geworden. Het gebombar-
deerde London zal ook bepalend zijn 

voor mijn nieuwe one-shot. Als je Jim 
leest, heb je dat ook. Rome is er meer 
dan een achtergrondje.” 

Hoe gaat u te werk? Werkt 
u met kopies of bewerkte 
computerbeelden?
Grenson: “Het is complexer dan dat. 
Ik moet een stad beleven. Ik moet er 
letterlijk in rondwandelen, de geu-
ren opsnuiven, de klanken horen, 
de temperatuur voelen. Intussen 
neem ik een heleboel foto’s. En zo 
heb ik alle steden uit Niklos Koda 
bezocht, van Praag tot Shanghai. 
Soms stuurde het scenario me naar 
een stad. Soms was het omgekeerd. 
Marrakech heb ik bijvoorbeeld zelf 

voorgesteld aan Jean Dufaux, want ik 
ben er zelf al drie keer geweest. Aan 
de hand van die foto’s werk ik dan af 
en toe met een lichtbak waarvan ik 
bepaalde delen manueel overteken. 
Meestal schets ik er vrijelijk op los 
of combineer ik verschillende foto’s 
met elkaar. Mijn decors zijn geen 
exacte weergaves, maar ze zijn zoals 
ik ze heb beleefd of terugzie in mijn 

verbeelding. En zo wordt het mijn 
Shanghai. Sommige collega’s plaat-
sen bewerkte foto’s in hun strips. Ik 
kan dat niet. Mijn decors zijn leven-
de personages. Een kopie is dat niet. 
Jim doet volgens mij net hetzelfde. 
Hij lijkt me gestart te zijn van foto’s, 
maar hij heeft alles zelf nagetekend 
en zaken wat gewijzigd. Want dit 
leeft, dat beweegt. 

Tekent u eerst de decors en plaatst 
u er dan de personages in? of 
omgekeerd?
Grenson: “Dat loopt wat door elkaar. 
Als ik begin te schetsen, teken ik soms 
karakterstudies, maar ik kan net zo 
goed decorstudies tekenen. In de XIII 
Mystery die ik nu volledig aan het 
schetsen ben, komt steeds eenzelf-
de gebouw terug. Dat gebouw heb ik 

Mijn decors zijn geen exacte weergaves, maar 
ze zijn zoals ik ze heb beleefd of terugzie in mijn 
verbeelding. En zo wordt het mijn Shanghai.

De twee delen van het door Denis Lapière geschreven Voor het oNgeluk geboreN verschenen in 
2008 en 2010 bij Dupuis in de collectie Vrije Vlucht.

In 2011 en 2012 gaf Le Lombard twee delen uit van Olivier Grensons solotweeluik la douceur de l’eNfer. In 2012 verscheen de vertaling geeN Weg terug 
als een integrale in de collectie getekeNd.
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langs alle kanten bekeken op Google 
Streetview. Ik heb niet alleen het ge-
bouw volledig uitgetekend, maar ik 
heb ook de volledig straat errond in 
beeld gebracht. Omdat ik Santa Bar-
bara nog niet live bezocht heb, heb ik 
extra werk nodig om me goed te voe-
len. Nu dit decor is uitgetekend, laat ik 
mijn personages erdoor lopen. Maar 
het kan ook omgekeerd. Dat is ook 
een van de redenen waarom ik nooit 
met een assistent zou kunnen werken. 
Ik moet het zelf voelen. Nogmaals, een 
decor is voor mij een personage en die 
tekent een tekenaar ook altijd zelf. Bo-
vendien beleef ik enorm veel plezier 
aan het tekenen van decors. En dat ga 
ik toch niet uit handen geven zeker?” 

In een interview met onze site 
vertrouwde Jim ons toe dat hij voor 
elke nieuwe strip verschillende 
coverstudies maakt en ze uittest in 
een McDonald’s of een boekenwin
kel. De cover die het best aanslaat 
bij de toevallige bezoekers wordt 
dan de definitieve. Op uw site zag 
ik een tiental potentiële Niklos Ko-
dacovers staan. Doet u ook zoiets?

Grenson: “Ik toets liever af bij  enkele 
goede vrienden zoals Bernard  Yslaire. 
Een goede cover is primordiaal en dat 
maakt me soms onzeker. Eén ding 
weet ik al: de beste cover is niet nood-
zakelijk de beste tekening. Ze moet 
aanspreken. Er moet ergens een twist 
in zitten, maar toch betekenisvol zijn. 
Mijn enige stelregel is dat de cover van 
een eerste deel voor mij het hoofdper-

sonage moet tonen en eerder klassiek 
van opbouw zijn.” 

Vandaar die Largo Winch
benadering van Koda zittend in een 
stoel. De cover van Zwarte Magie 
intrigeerde mij het meest.
Grenson: “Dat zeggen er veel. Het is 
de vreemde eend in de bijt. Je zou er 
nooit een reeks mee kunnen openen, 

maar op dat moment was ze wel her-
kenbaar en relevant. Die cover had ik 
trouwens al voor ik het scenario had. 
Ik heb ze gewoon behouden. Soms 
is een album al volledig af en moet 
ik nog aan de cover beginnen. Ik heb 
hiervoor geen vaste werkwijze.” 

 
XIII 3: Alle Tranen 
van de Hel
(William Vance + Jean Van Hamme)

Het verband van deze pagina naar 
uw XIII Mystery is snel gelegd. 
Maar is het tekenen van een 
marketingidee geen ideologisch 
tijdverlies?
Grenson: “Ik besef dat XIII Mystery 
een conceptstrip is, maar toch ben ik 
reuzeblij dat ik een album mag teke-
nen. De kwaliteit van de Mystery’s is 
heel hoog. Bovendien mag ik het deel 
tekenen op scenario van Van Hamme! 
En ik amuseer me bij het tekenen én 
leer veel bij. Mooi toch?”

Is er een groot verschil tussen Van 
Hamme en Dufaux?
Grenson: “Absoluut. Dufaux be-
heerst als geen ander de metaforen, 
het parallelle, fantastische univer-
sum en hij kan heel goed de mense-
lijke ziel doorgronden. Het is wild en 
verrassend, breekbaarder ook. Van 
Hamme schrijft eerder een symfonie. 

Alles is weloverwogen en evenwich-
tig met een spannend ritme waar-
door je zin hebt om snel de pagina 
om te slaan. Jean Dufaux is ook rit-
misch, maar dat aspect is meer een 
gevolg dan een basis aspect. Dufaux 
is meer de man van de sterke beelden 
en verbeelding. Van Hamme eerder 
van de weloverwogen actie, hoewel 
mijn XIII Mystery sensueler en emo-
tioneler is dan we gewoon zijn van 
Jean Van Hamme. Als een muzikant 
van een orkest weet elk personage 
precies wat hij moet doen en waar en 
wanneer hij zich moet laten horen. 
Alles staat vast waardoor het soms 
theatraal overkomt. De pagina van 
XIII die voor ons ligt, is hiervan een 
prima voorbeeld. Om te beginnen is 
ze extreem symmetrisch. In het mid-
del zie je de geïsoleerde gevangenis 
van Plain Rock, enkel begeleid door 
een klein offscreentekstje. Daarrond 
zie je alle hoofdfiguren van dit deel 
in een wafelijzerstructuur. Door dat 
saaie, trage mandenvlechten van XIII 
weet je al dat hij er superlang zit. Op 
één pagina is de hele setting duide-
lijk. De acteurs én het decor van het 
toneelstuk zijn bekend. Dat is vinta-
ge Van Hamme. Meestal heeft hij drie 
pagina’s nodig om alle pionnen op 
het schaakbord te zetten. Daarna be-
gint de actie. In Alle Tranen van de 
Hel was dit er maar één. Dit is echt 
wel een straffe pagina.”

De beste cover is niet noodzakelijk de beste 
tekening. Ze moet aanspreken. Er moet ergens een 
twist in zitten, maar toch betekenisvol zijn.

Links: de cover van Niklos koda 1 volgens de stelregels van Olivier Grenson. 
Rechts: de cover van Niklos koda 6 die volgens velen het meest intrigeert.



9

U hebt een soortgelijke pagina 
gemaakt in het laatste deel van 
Niklos Koda. Ook daar heeft Bario 
Jesus alle hoofdrolspelers via een 
kaartspel voorgesteld. Het was een 

laatste roundup om over te gaan 
tot de finale clash.
Grenson: “Dat klopt. Zo’n wafelijzer-
voorstelling is nu eenmaal super-
efficiënt.” 

een paar jaar geleden verscheen er 
op het internet een voorlopige co
ver van uw deel Judith & Jessica. 
Grenson: “Nee, helemaal niet. Jean 
Van Hamme vroeg me om een  scène 
zo te tekenen en net die tekening 
werd gebruikt als promomateriaal. De 
titel van het album wordt trouwens 
Judith Warner in plaats van Judith 
&  Jessica. Dat is consistenter met de 
andere albums.”

U hebt de voorbije jaren gewerkt 
met Lapière, Dufaux en Van 
Hamme. Met welke scenarist zou u 
nog eens willen samenwerken?
Grenson: “Net zoals bijna iedereen 
heb ik Zidrou benaderd. Ik ben vooral 
gek op zijn one-shots zoals De Nar en 
Lydie. Wie ik ook heel sterk bezig vind, 
is Fabien nury. Hij heeft een verfris-
sende kijk op decoupages. Bovendien 
slaagt hij erin om stevige verhalen 
te schrijven zonder te vervallen in 
de voor de hand liggende clichés. Zo 
geeft hij de klassieke avonturenstrip 
een heel nieuwe impuls. Er zijn nog 

scenaristen waarmee ik ooit wil sa-
menwerken. Maar het allerbelangrijk-
ste is dat het tussen ons klikt. Anders 
wordt het een heel lange rit. 

Mocht u carte blanche gekregen 
hebben... Welke nevenfiguren van 

XIII had u dan willen verstrippen?
Grenson: “Ik ben heel blij met mijn 
verhaal over Jessica en Judith. Het 
zijn twee uitersten: een moordenares 
en een apothekeres, dood en leven, 
maar beiden knappe dames. Vooral 
Jessica Martin vloeit zo uit mijn pen. 
Judith Warner is een stukje uitdagen-
der om te tekenen. Zij was een echte 
Vance-dame. Ik heb nu bijna het hele 
verhaal uitgeschetst en ik vind Judith 
in mijn tekeningen nog altijd wat te 
zacht overkomen. De sensualiteit zit 
erin, maar haar sterk karakter nog 
niet echt. Ik heb nog even tijd om ze 
op punt te krijgen.” 

Hoe werd de uiteindelijke selectie 
van XIII Mystery gemaakt? 
Grenson: “Geen idee. Jean Van Ham-
me is naar me gekomen en zei me dat 
hij mij gekozen had om zijn verhaal 
rond Judith en Jessica te tekenen. Ik 
heb niet geprotesteerd. (lacht) Meer 
nog, ik was de maanden erna bang 
dat hij me plots zou opzoeken om zijn 
beslissing te herroepen. Het is een 

Ik ben heel blij met mijn verhaal over Jessica en 
Judith. Het zijn twee uitersten: een moordenares 
en een apothekeres, dood en leven, maar beiden 
knappe dames.

Nee, dit is geen coverstudie voor XIII Mystery 
13 dat in 2018 zal verschijnen. De illustratie 
was bedoeld als promotie. Het laatste 
album van de reeks krijgt trouwens de titel 
judith WarNer in plaats van judith & jessica.
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grote eer én uitdaging dat net ik zijn 
scenario in beeld mag brengen. Maar 
bovenal is het geweldig om het teke-
nen. Ik amuseer me rot.” 

Wordt dat het laatste scenario van 
Jean Van Hamme?
Grenson: “Dat denk ik niet. Christophe 
simon is ook nog bezig met een one-
shot op scenario van Van Hamme.” 

 
Lucky Luke 13:  
De Rechter
(Morris + René Goscinny)

Grenson: “Het is al lang geleden dat 
ik nog een Lucky Luke heb gelezen, 
maar ik ben heel blij dat er een plaat 
van Morris tussenzit. Dankzij Lucky 
Luke ben ik striptekenaar geworden. 
Toen ik acht jaar was kon ik hem en 
Jolly Jumper al uit het hoofd tekenen. 
Ik weet nog dat een klasgenootje een 
van mijn tekeningen gaf aan de leraar 
en dat hij me zei dat het overgetekend 
was. Hij geloofde me niet toen ik hem 
zei dat ik dat enkele minuten ervoor 
uit de losse pols had getekend. Ik heb 
de leraar er echt op moeten wijzen dat 
bepaalde verhoudingen niet juist za-
ten op mijn tekeningetje. Een jaartje 
later tekende ik hele prenten na die 
ik uit verschillende albums koos. Ik 
zette die na elkaar en schreef er dan 
nieuwe dialogen voor tot ik een volle-

dige pagina had. Nog wat later leerde 
ik  Blueberry en Rik Ringers kennen. 
Dat was al een moeilijkere tekenstijl, 

maar ik oefende veel. Stilletjes aan 
mixte ik in mijn tekeningen  Blueberry 
en Lucky Luke tot een wat eigen stijl-

tje. En zo heb ik op mijn twaalfde 
mijn allereerste strip getekend. Een 
western van dertig bladzijden op A4- 
papier. Ik mocht het van mijn ouders 
kopiëren en verkopen op school. En 
dat allemaal dankzij Lucky Luke! 

Als je een Lucky Luke ziet, krijg je 
zin om te tekenen en te lezen. Dat 
gevoel heb ik bijvoorbeeld niet met 
Kuifje.
Grenson: “Juist! Kuifje is zo mania-
kaal juist getekend dat het lijkt of er 
machines aan het werk zijn geweest. 
Het is heel technisch en geometrisch 
tekenwerk. Bij Morris is alles wat los-
ser, wat meer afgerond,... Je hebt snel-
ler het gevoel dat je dat ook wel kan. 
Als tiener raakte ik daarna helemaal in 
de ban van Ragebol, Frommeltje en 
Viola,... en andere Chalands. 

Dan bent u toch meer een 
Robbedoes dan een Kuifjeman! 
Hoe komt het dat u niet begonnen 
bent bij het weekblad Robbedoes?
Grenson: “Dat is de fout van de 

toenmalige hoofdredacteur van Rob-
bedoes. Ik was zeventien toen ik 
met mijn eerste platen langsging bij 
 Dupuis. Het was een Tweede Wereld-
oorlog-verhaal waarin Duitsers en 
 Engelsen vochten om een brug. Bij 
Robbedoes viel het niet in de smaak 
en bij Kuifje wel. Ze stelden me on-
der andere voor om me nog wat bij 
te scholen bij eddy Paape, wat ik dan 
ook gedaan heb. Toen ik hem een 
nieuw sciencefictionverhaal toonde, 
stuurde Eddy me opnieuw naar het 
weekblad Kuifje. Ze zochten daar 
 tekenaars om enkele kortverhaal-
tjes te tekenen. Ik werd onmiddellijk 
aangekomen. Mijn eerste volwaardi-
ge strip, Jack et Lola, werd eind ja-
ren 1980 voorgepubliceerd in Circus. 
Daarna belde een uitgever me op of 
ik geen zin had om Carland Cross te 
tekenen.” 

en dan kwam Niklos Koda. Bij Le 
Lombard deze keer...
Grenson: “We hadden Koda aange-
boden aan Dupuis, maar toenmalig 

Kuifje is zo maniakaal juist 
getekend dat het lijkt of er 
machines aan het werk zijn 
geweest. 
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hoofdredacteur Philippe Vandooren 
weigerde het project. Yves sente van 
Le Lombard zag er wel brood in en de 

rest is geschiedenis. Mijn Vrije Vlucht 
was dus mijn eerste samenwerking 
met uitgeverij Dupuis.”

De Dorpsgek van 
Schoonvergeten
(Didier Comès)

Grenson: “Kan ik al iets zeggen over 
die plaat van Comès? Comès en Lucky 
Luke. Die platen horen voor mij on-
losmakend samen. Op een gegeven 
moment zat ik zwaar in twijfel. Moest 
ik mijn humoristische stijl aanhouden 
of toch meer realistisch gaan? Ik kon er 
niet over dat ik met mijn semi-realisti-
sche stijl à la Ragebol en Frommeltje 
maar niet binnengeraakte bij Dupuis. 
En dan greep ik terug naar mijn andere 
liefde. Eind jaren 1970 raakte ik zwaar 
onder de indruk van De Schaduw van 
de Raaf van Comès. Dat was ook een 
weg die je kon inslaan. Toen De Dorps-
gek van Schoonvergeten verscheen, 
gingen mijn ogen helemaal open. Zo 
kon het dus ook. Je kon straffe strips 
maken die zich afspelen in je eigen 
omgeving. Strips moeten geen wes-
terns of sf-avonturen zijn! Meer auto-

biografische strip‘helden’ kunnen ook! 
Bovendien sprak en spreekt de teken-
stijl van Comès me enorm aan. Maar 
dat weet je ongetwijfeld, want ik zie 
dat je het boekje De Schittering van 
Diep Zwart hebt mee genomen (dit 
kleinood is een bundeling van essays 
over het werk van Comès, ook Grens-
on schreef er een boeiend en verhel-
derend artikel. voor, red.). Dankzij 
Comès heb ik dan weer zijn voorbeel-
den, Milton Caniff, Carlos sampayo, 
José Muñoz en Hugo Pratt ontdekt. 
En ik was vertrokken. Deze twee pla-
ten, Lucky Luke en De Dorpsgek van 
Schoonvergeten, zijn voor mij de 
ideale samenvatting van de Belgische 
strip. Of beter gezegd de Franstalige 
strip. De Vlaamse strip heeft een an-
dere geschiedenis, maar is momenteel 
beter dan de Waalse. In het Stripmu-
seum zag ik werk hangen van Brecht 
evens en Judith Vanistendael. Zo’n 
pure talenten hebben wij niet aan deze 
kant van de taalgrens.”

Toen ik uw essay over Comès las, 
was ik verrast dat u zo’n warm hart 
heeft voor deze stripstijl. In uw 
huidige werk vind ik hier niets van 
terug. 
Grenson: “Het was ooit anders. Toen 
een van mijn kortverhaaltjes gepubli-
ceerd werd in het weekblad Kuifje, 
vergeleek haast iedereen dat met 
 Didier Comès. Toen heb ik doelbewust 
afstand genomen van die stijl. Ik wou 
niet zoals Chabouté in zijn begin-
jaren continu vergeleken worden met 
Didier. Maar zijn invloed speelt nog 
steeds door in mijn werk.”

Ik heb de plaat van Comès ook 
gekozen om wat vragen die ik had 
over externe invloeden op uw werk 
wat te bundelen. Laten we beginnen 
met muziek. Als je let op de graffiti, 
straataffiches en dergelijke meer 
in Niklos Koda of in uw oneshots, 
bots je groepen als The Cure, 
Siouxsie and the Banshees, Klaus 

De Vlaamse strip heeft een andere geschiedenis, 
maar is momenteel beter dan de Waalse. In het 
Stripmuseum zag ik werk hangen van Brecht Evens 
en Judith Vanistendael. Zo’n pure talenten hebben 
wij niet aan deze kant van de taalgrens.
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nomi, Muse en nine Inch nails. Ik 
zag ook een T-shirt met King Ink 
erop, een van de beste nummers van 
nick Caves Birthday Party. U hebt 
een goede smaak.
Grenson: (lacht) “Dank u. Ik vind het 
ongelofelijk amusant om dergelijke 
knipoogjes in mijn werk te smok-
kelen. Muziek maakt een essentieel 
deel uit van mijn leven. En dus ook 
van mijn strips. Het punkmeisje Nina 
heette oorspronkelijk Linok. Ik heb ge-
vraagd aan Jean Dufaux om haar Nina 
te mogen noemen naar nina Hagen 
(Duitse punkster bekend van onder 
andere Unbeschreiblich Weiblich, 
red.). Ze is dus niet gebaseerd op 
Lisbeth  Salander uit stieg Larssons 
 Millennium. Die boeken verschenen 
pas later.”

De volgende vraag is de inzet van 

een kleine weddenschap. Is niklos 
Koda gebaseerd op Nick Cave of op 
John Travolta?
Grenson: “Hij is gebaseerd op Nick 
Cave.” 

Yes, ik heb een pintje gewonnen! 
Grenson: (lacht) “Ik heb alle albums 
van Nick Cave en bezoek geregeld 
zijn concerten. Ook zijn boeken King 
Ink tot The Death of Bunny Munroe 
heb ik gelezen. Och, ik ben gek op 
Cave. Gisteren kwam Michel Oleffe, 
de scenarist van Carland Cross, en 
zijn echtgenote nog eens op bezoek 
en ik had bij het diner zijn laatste, 
Skeleton Tree, opgelegd. Mijn vrouw 
vroeg toen toch om iets vrolijkers op 
te leggen.” 

(lacht) Het is blijkbaar overal 
hetzelfde. 

Grenson: “Ik begrijp wel de verwar-
ring met John Travolta. In zijn film 
Swordfish had Travolta hetzelfde 
kapsel als Nick Cave en liet hij bo-
vendien een Koda-sikje staan. Maar 
die film is pas verschenen toen Inch 
Allah, het derde album van Niklos 
Koda, in de winkels lag. Misschien 
heeft John Travolta zich geïnspireerd 
op Nikos Koda?” 

(lacht) een van de beklijvendste 
scènes uit Niklos Koda is het 
moment waarop mevrouw 
Blatcheff in deel 13 vermoord 

wordt op de tonen van The Winner 
Takes it All van Abba. Zelden 
kwamen tekst en tekeningen zo 
goed overeen. Was dit uw idee?
Grenson: “Nee, helemaal niet! In 
de Franse versie is het een liedjes-
tekst van Charles Trenet. Omdat zijn 
chansons niet zo bekend zijn bij jul-
lie, kwam vertaler erwin Cavens met 
Abba op de proppen. Hij mailde ons 
zijn voorstel en we waren er natuurlijk 
direct voor gewonnen. Het was een 
geniale vondst. Elke keer als Erwin 
vastzit, neemt hij contact met me op. 
Zo is de oorspronkelijke titel van mijn 
Korea-strip La Douceur de L’Enfer, 
wat in het Frans een gekende woord-
speling is. De letterlijke Nederlandse 
vertaling, ‘de zachtheid van de hel’, 
zegt eigenlijk niets. Na wat aftoetsen 
kwam Erwin dan met enkele voorstel-
len. Geen Weg Terug sprong er direct 
uit, want de oorspronkelijke werktitel 
was Aller sans Retour. Topkerel.” 

U refereert niet alleen vaak naar 
uw muzikale invloeden, uw strips 
zelf zijn ook zeer muzikaal, heel 
ritmisch. Jean Dufaux stuurt zijn 

scenario altijd in stukjes door. Hoe 
bewaart u het ritme in de strip? 
Grenson: “Dat is het allermoeilijk-
ste. Ik trek me soms echt de haren uit 
mijn hoofd. Je weet niet wat er op de 
volgende dertien pagina’s gaat gebeu-
ren. Komt er actie of vertraagt de boel 
net? Ik teken nu nooit meer de laatste 
pagina van zijn scenario nadat ik het 
ontvang. Dat heeft geen zin. Een lezer 
merkt onmiddellijk dat het leesritme 
daar stokt. Soms wil ik zelfs de twee 
of drie laatst ontvangen pagina’s niet 
volledig uittekenen. Dan bel ik naar 
Jean dat hij me eerst het vervolg moet 
opsturen. Het is vervelend, maar ik 
begrijp wel waarom Dufaux zo werkt. 
Hij trekt zich echt op aan de tekenin-
gen die hij te zien krijgt. Ik ben er zeker 
van dat hij door die wisselwerking zijn 
 initiële verhaal bijstuurt. We hadden 
het al eerder over hoe Jean en ik sa-
men het personage van De Oceaan 
heb gevormd. Het is uiteindelijk een 
enorme, corpulente figuur gewor-
den. De  pagina’s erna zouden er heel 
anders uitgezien hebben, mocht De 
Oceaan er nog uitgezien hebben als 
een bejaard Chineesje met een lange 

Soms wil ik zelfs de twee of drie laatst ontvangen 
pagina’s niet volledig uittekenen. Dan bel ik naar 
Jean dat hij me eerst het vervolg moet opsturen.

In de film sWordfish (2001) zag John Travolta eruit als Niklos Koda. Het strippersonage uit 1999 is op zijn beurt gebaseerd op zanger Nick Cave.
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baard. Er zouden waarschijnlijk min-
der eetscènes ingestaan hebben. Kan 
je niet leven met die manier van wer-
ken, dan moet je niet samenwerken 
met Dufaux.” 

U smokkelt ook graag 
stripverwijzingen in uw albums. 
Al Severin, Dave McKean Cages, 
Art spiegelmans Maus, de 
conservenblikken uit Kuifjes De 
Krab met de Gulden Scharen in 
deel 14),...
Grenson: “Ik vind dat ontzettend tof. 
Het geeft iets van mezelf prijs in mijn 
albums. Zo weten aandachtige lezers 
welke muziek, boeken of strips ik goed 
vind.” 

Jaguar 2
(Jan Bosschaert + Jean Dufaux)

Grenson: “Ow die plaat van Jan 
Bosschaert — wat een talent — komt 
hard aan. Van welk jaar is die? 2002? 
Oef, dan is hij later verschenen dan 

mijn Niklos Koda waarin er ook een 
 scène is met bavianen. Een goede tien 
à twintig jaar geleden gebeurde het 
af en toe dat Jean Dufaux al of niet 
onbewust wat van zijn ideeën recy-
cleerde voor andere reeksen. Zo had 
ik ook zo’n overlapping met Marini’s 
 Aasgieren. Op een gegeven moment 
moest ik ook een tovenares met lange 
zwarte haren, een cape en een power-
dress tekenen die uitkeek boven de 
stad. Plots zag ik een scène uit Aasgie-
ren voor me. Dan heb ik Marini opge-
beld en de zaak uitgelegd. Zo’n zaken 
zijn gewoon vervelend.”

Jan Bosschaert en Dufaux 
verschilden sterk van mening over 
de inkleuring van de strip. Dufaux 
zei me in een eerder interview 
dat de inkleuring de uitstekende 
tekeningen niet versterkten. 
Integendeel. net zoals bij het eerste 
deel van Murena, wilde hij zelfs 
de eerste cyclus opnieuw laten 
inkleuren om de reeks commercieel 
te herlanceren. Uw solowerk en 

af en toe Niklos Koda zijn ook 
direct ingekleurd. Was een directe 
inkleuring een optie?
Grenson: “Ik geloof niet dat de in-
kleuring een heel grote commerciële 
invloed heeft. Vroeger was een zwart-
witalbum synoniem voor een slechte 
verkoop. Vandaag heb je zwart-wital-
bums die beter verkopen dan prachtig 
ingekleurde strips. Dat rechtstreeks 
verband is aan het weg vallen. Of 
een strip nu traditioneel ingekleurd 
is of rechtstreeks ingekleurd, maakt 
vandaag niets meer uit voor de lezer. 
Voor de flashbackscène in Hali Mir-
vic (deel 5) heb ik voor het eerst pa-
gina’s direct ingekleurd. Dat was me 
zo goed bevallen dat ik Jean smeek-
te om meer flashbacks te schrijven. 
Ik heb er nooit meer een gekregen. 
Jean blijft ervan overtuigd dat een di-
recte inkleuring leidt tot een mindere 
verkoop. Pas in deel 12 kreeg ik nog 
eens een flashback over hoe Koda en 
Valentina  elkaar ontmoet hadden. Ik 
vroeg  Jean meteen om iets meer te-
kentijd te kunnen krijgen omdat een 

directe inkleuring dat nu eenmaal 
vraagt, maar Jean overhaalde me om 
die  scène traditioneel te laten inkleu-

ren. Ik blijf dit jammer vinden omdat 
het de  coherentie binnen de serie wat 
wegneemt.” 

Vroeger was een zwartwitalbum synoniem voor een 
slechte verkoop. Vandaag heb je zwart-witalbums 
die beter verkopen dan prachtig ingekleurde strips. 
Dat rechtstreeks verband is aan het wegvallen.
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naast de decors vind ik vooral het 
kleurgebruik binnen Niklos Koda 
heel opvallend. Bijna alle covers 
hebben een oranje tint. Wie heeft 
er beslist om de aardkleuren, en 
in bijzonder het oranje, zo uit te 
spelen?
Grenson: “Geen idee. Toen ik klein 
was, was mijn kamer in het oranje ge-
schilderd. Het zal iets onbewusts zijn 
zeker?” 

enkel de cover van De Oceaan is 
eerder blauw van kleur. Was dat 
een bewuste keuze? 
Grenson: “Er bestaan nu eenmaal 
weinig oranje oceanen. (lacht) De ten-
takels van de octopussen heb ik toch 
een aardkleurtje gegeven om in de 
sfeer te blijven. Neen, het is echt puur 
toeval dat alle covers eenzelfde kleur-
palet hebben.” 

Het was dus ook geen eis van de 
marketingafdeling?
Grenson: “Nee, daar hebben ze nog 
niets over gezegd. Maar ze waren 

niet te vinden voor de cover van De 
 Oceaan. Het is dan ook geen aantrek-
kelijk personage. 

om nog even bij Bosschaert te 
blijven. Klopt het verhaal dat u 
samen met Dany ooit nog petanque 
hebt gespeeld tegen JeanPol en 
Jan Bosschaert, die zomaar wat 
met de ballen gooiden, en dat 
Dany en u toen smadelijk verloren 
hebben. 
Grenson: “Ja! Dat was op een festi-
val ergens in het zuiden van Frankrijk. 
Dany was toen zo kwaad omdat het 
hem niet lukte om te winnen. Hij kan 
niet echt tegen zijn verlies.” (lacht) 

Ragebol 4: Onder 
Twee Zonnen
(Frank Pé + Bom)

Ik ben blij dat deze plaat als 
laatste werd gekozen. Ze is voor 
mij de synthese van al mijn 
vragen. reizen, sensualiteit, 

decors, kleurgebruik, kadrering, 
spinoffs,... maar Frank Pé is ook DE 
dierentekenaar van de europese 
strip. U kan ook prima dieren 
tekenen! 
Grenson: “Ja, elke keer als ik er eentje 
moet tekenen, wou ik dat ik wat meer 
Frank Pé was. Maar achteraf ben ik wel 
altijd blij met het resultaat. Ik schets 
me eerst suf. Ik surf het internet af op 
zoek naar bruikbare foto’s. Voor die 
bizonkudde, die uit het schilderij komt 
gehold, heb ik een heleboel Buddy 
Longways gekocht. Maar op  bizonvlak 
was dat een verloren investering. Derib 
kan bizons tekenen als de beste, maar 
al zijn dieren zijn toch min of meer ka-
rikaturaal. Een Niklos Koda verdraagt 
dit niet, het moet juist zijn. 

Die hyperrealistische manier om 
dieren te tekenen, kom je uiterst 
zelden tegen. Hebt u geen zin om 
die weg verder in te slaan. 
Grenson: “Oh nee, helemaal niet. 
Toen Jean me vroeg om een kudde 
olifanten te tekenen, heb ik vier of vijf 

boeken over olifanten gekocht. En dit 
voor één prentje! Ik moet weten hoe 

ze bewegen. Hoe groot zijn de oren in 
verhouding tot hun slurf? Ik moet dit 

Mijn dieren vallen blijkbaar in de smaak bij mijn 
lezers. Op een signeersessie is er altijd wel iemand 
die een krokodil, jakhals of baviaan vraagt.  
De pestkoppen!
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weten anders lukt het me helemaal 
niet. Ik ken mijn beperkingen. Hoewel 
ik er elke keer ongelofelijk tevreden 
over ben, blijft dit voor mij een zwaar 
werkpunt. Maar mijn dieren vallen 
blijkbaar in de smaak bij mijn lezers. 
Op een signeersessie is er altijd wel ie-
mand die een krokodil, jakhals of ba-
viaan vraagt. De pestkoppen!” (lacht)

en dan krijg je voor een van je 
laatste Niklos Koda’s een verhaal 
waarin een tijger een hoofdrol 
speelt. 
Grenson: “Ja, dat heeft me dus kop-
zorgen bezorgd. Ik ging dus opnieuw 
naar de stripwinkel. In mijn gedach-
ten tekende Paul Cuvelier in zijn 
 Corentin-albums heel realistische 

tijgers. Dat viel al veel beter mee 
dan Derib. Gecombineerd met mas-
sa’s foto’s is het me wel gelukt een 
 realistische tijger te tekenen. Het doet 
me wel plezier dat deze vraag geko-
men is. Het toont aan dat mijn vele 
werk opbrengt. Want dit is voor mij 
echt werken, werken en werken. Hele 
stapels papier heb ik al volgeschetst 
met dieren.” 

Hoelang zit u eigenlijk aan een 
pagina?
Grenson: “Reken maar op een kleine 
week. Ik begin met een kleine schets 
waar een basisdecoupage op staat. Al 
deze schetsen hang ik naast elkaar zo-
dat ik een zicht heb op het ritme van 
de hele strip. Daarna begin ik aan heel 
gedetailleerd uitgewerkte pagina-
schetsen op A3-formaat. Ik begin bijna 
altijd met de prent rechtsonder. Dat is 
de cliffhanger en die moet inslaan als 
een bom. Het kan bijvoorbeeld niet 
dat de tekst van die prent weggeduwd 
wordt wegens plaatsgebrek. Daarna 
bouw ik langzaam op naar boven. 
Hierna begint het pas. Soms voelt een 
prent niet goed aan en dan herteken 
ik die. De nieuwe prent plak ik met één 
plakbandje over de oude prent. Ik kan 

Ik begin bijna altijd met de prent rechtsonder. Dat 
is de cliffhanger en die moet inslaan als een bom.

Stampede van een kudde bizons in Niklos koda 15: het laatste Masker.
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de nieuwe prent nog steeds optillen 
om te vergelijken met het oude om 
zo de beste versie te selecteren. Soms 
moet ik drie prentjes hertekenen. Dan 
krijg je al snel tot vijf nieuwe versies. 
Bijna al mijn schetspagina’s hebben 
van die kleine boekjes erop gekleefd. 
Het is soms zwoegen. Eenmaal ik te-
vreden ben over mijn schetspagina’s, 
begin ik aan het werkelijke tekenwerk 
en de inkting. Het klinkt wat ingewik-
keld maar in mijn tekenatelier hier-
boven liggen alle schetspagina’s van 
XIII Mystery. Dan wordt het onmiddel-
lijk duidelijk. Volgt u me?” 

Graag! Ik heb nog één vraag. Hebt 
u geen zin om zoals Frank Pé een 
Robbedoes te tekenen? 
Grenson: “Bent u helderziend of zo? 
Ik ben inderdaad gevraagd voor een 
Robbedoes.” 

Dat meent u niet! 
Grenson: “Toch wel. (lacht) Hebt u 
echt niet gebeld met Dufaux hierover? 
Er zijn maar een paar mensen die dit 
weten. Bij deze hebt u uw primeur, 
meneer IJzerlijm!” 

Schrijft Dufaux het scenario?
Grenson: “Inderdaad!”

Wow, ik ben niet vaak sprakeloos 
maar deze had ik niet zien 
aankomen. Niklos Koda goes 

Robbedoes. 
Grenson: “Ik heb onlangs wat schet-
sen gemaakt en ik ga nu een paar pa-
gina’s volledig uitwerken. Ik wil eerst 
zeker weten dat ik me er net zoveel 
mee ga amuseren als met XIII Myste-
ry. Ik weet dat ik niet de eerste keuze 
van Jean Dufaux was. Dat was  sylvain 
 Vallée, maar Vallée zit de komende 
jaren tot over zijn oren in het werk. 
Jean wist dat ik na XIII Mystery mijn 
vleugels ging uitslaan met mijn eigen 
werk. Maar daar kan deze Robbedoes 
dus nog tussenkomen. Bovendien 
heeft Jean mijn Robbedoes-pagina 
gezien die ik ooit op scenario van 
Zidrou heb gemaakt voor het week-
blad Spirou (in een reeks hommages 
voor de vijfenzeventigste verjaardag 
van de held, red.) en hij weet dat 
ik opgegroeid ben in de streek van 
 Marcinelle (waar uitgeverij Dupuis 
gevestigd is, red.). Nu krijg ik na al die 
jaren toch nog de kans om de semi- 
realistische tekenstijl van mijn jeugd 
om te zetten in een strip. Eindelijk kan 
ik Frommeltje en  Ragebol achterna.
Kom. Volg me maar naar mijn atelier. 
Ik ga je de allereerste schetsen tonen 
van mijn Robbedoes. For your eyes 
only, natuurlijk. Ik moet ze zelfs nog 
doorsturen naar Jean om zijn eerste 
indrukken te vragen. Ga je mee?”

Uiteraard! 
(en tien minuten later:) Wauw!!!

Jean wist dat ik na XIII Mystery mijn vleugels ging 
uitslaan met mijn eigen werk. Maar daar kan 
Robbedoes nog tussenkomen.

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2017


