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INTERVIEW MET RALPH MEYER EN XAVIER DORISON DOOR WOUTER PORTEMAN

“We zijn van plan om heel lang
door te gaan met Undertaker.”

Xavier Dorison (links)
en Ralph Meyer (rechts)
aan het Belgisch Stripcentrum
in Brussel.



Ook de uitgever is er rotsvast van

overtuigd dat het met UNDERTAKER goud

in handen heeft en spaart kosten noch

moeite om deze reeks te lanceren. En

zo komt het dat de verzamelde

Belgische strippers op een kille dins-

dagmorgen samentroept voor het

Brusselse stripmuseum. Daar worden

ze opgewacht door een gitzwarte lijk-

koets waar elke doodgraver een moord

zou voor willen plegen. Plots komt een

taxi de Zandstraat binnengereden.

Twee mannen, netjes in het zwart

gekleed, stappen uit, kijken naar

elkaar en schieten in de slappe lach.

Zo’n onthaal hadden Xavier Dorison en

Ralph Meyer niet verwacht. Na enkele

selfies met de opgetuigde paarden

springen ze fluks op de bok van de

koets en poseren er als volleerde film-

sterren. Een mooi begin van de dag.

Intussen maken we ons klaar om de

spits van hun lange interviewdag af te

bijten. Het leek ons nu eens geen

slecht idee om uit te pakken met een

welgemeend compliment.

Dank je wel! Dank je wel om ons te

verrassen met deze uitstekende strip.

Het is echt ons ding. Enerzijds bulkt

het verhaal van de actie én de zwarte

humor. Anderzijds heb je ook wel de

zware symboliek van een despoot die

zich zoals de farao’s laat begraven

met zijn schat, terwijl zijn onderdanen

sterven van de honger. Welke poot

vinden jullie nu het belangrijkst?

XAVIER DORISON: “De sterkte van

UNDERTAKER is net de combinatie van

deze drie zaken. Zowel Ralph als ikzelf

hebben ons tijdens de voorbereiding

op deze strip verdiept in de klassieke

avonturenstrip van de jaren 1970. Die

stripverhalen waren nog bedoeld als

pure ontspanning. Lekker spannend

met een scheutje humor. Maar het is

niet omdat het populaire strips waren

dat ze onnozel waren. Het verhaal

stond er steeds als een huis. Dat deli-

cate evenwicht tussen humor, avontuur

en een pakkende plot streven wij bei-

den na. ASGARD was een eerste aanzet,

en met UNDERTAKER gaan we gewoon

verder op dat pad.”

Het valt ons op dat u vaak toewerkt

naar het laatste kadertje van een

pagina. Ofwel met een actieshot, wat

drama of een grappige pointe. Heeft u

zich laten inspireren door gagstrips?

DORISON: “Neen, belangrijk is het

geheel. Het evenwicht moet er zijn. De

grappen zijn misschien wel goed ge-

plaatst, maar ze zijn niet geforceerd.

Het is ook geen situatiehumor. Als er

gelachen wordt, komt dit voort uit de

karakters van de personages. Voor alle

duidelijkheid: wij willen het western-

genre niet belachelijk maken. Voor

ons is dit geen tweederangsthema.

UNDERTAKER is geen parodie, het is een

volbloedwestern.”

Toch zie je volop de clichés opduiken.

De Chinese poetsvrouw, de tirannieke
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U
NDERTAKER wordt de nieuwe BLUEBERRY. Daar, we hebben het

gezegd! Dat we na het lezen van DE GOUDVRETER zo zeker

zijn van ons stuk komt omdat het sympathieke duo

Ralph Meyer (HARD TEGEN HARD, IAN) en Xavier Dorison (LONG JOHN

SILVER, HET DERDE TESTAMENT,...) met dat eerste deel een wel erg

complete nieuwe westernserie lanceert. Actie, zwarte humor,

sterke personages,... àlles is aanwezig in deze regelrechte lief-

desverklaring aan het genre. Dit is een knap getekende en goed

geschreven strip die zo kan meespelen met de SCHORPIOENen,

MURENA’s en THORGALs van deze wereld. Na het eerste deel van

XIII MYSTERY en ASGARD is dit hun derde samenwerking en als

het van het auteursduo afhangt, wordt het er een van lange

duur.
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mijnbaas, de saloongevechten,... Dat

neigt toch naar een parodie.

RALPH MEYER: “Je kan dit in twee rich-

tingen zien. Het is en blijft een western

mét de nodige clichés. Je hebt dus de

basisingrediënten van het genre nodig.

Paarden, geweren, saloons, doodgra-

vers,... zijn nu eenmaal eigen aan een

western. Anderzijds plukken wij nu die

anonieme doodgraver weg uit de ach-

tergrond, en zetten hem centraal in ons

verhaal. Wij vermijden net het cliché

door nog maar eens de eenzame

cowboy, de dandy of de rechtvaardige

sheriff op het voorplan te plaatsen.

Onze doodgraver is nu op zijn eentje

verantwoordelijk voor het doorbreken

van alle clichés van het genre.”

Doodgravers in westernstrips zijn

altijd al anonieme voorbijgangers

geweest, maar Jonas Crow hebben

jullie wel karakter gegeven. Het is

allerminst een doetje. Toch kunnen

we hem na dit eerste deel alleen

beoordelen op zijn daden, en komen

we nauwelijks iets te weten over zijn

achtergrond of drijfveren. Ook de

Chinese Lin blijft een enigma, om nog

maar te zwijgen over miss Prairie. Is

het nog de bedoeling om de

personages uit te diepen?

DORISON: “Absoluut! Op de eerste pagi-

na’s van het tweede deel kom je al te

weten waarom Rose Prairie in dienst

was van Joe Cusco. En stilletjes aan

gaan we de sluiers rond hun bestaan

optrekken. Zo zal je merken dat ze

geen gewone huismeiden, boekhou-

ders of doodgravers zijn. Je zal hun

geschiedenis en karakters wel leren

kennen door de avonturen die ze mee-

maken. Zo gaat het in het leven ook.

We worden aan elkaar voorgesteld, en

we krijgen onmiddellijk een eerste in-

druk van elkaar. Heel vaak zitten daar

bepaalde vooroordelen bij. Maar hoe

langer we met elkaar optrekken, hoe

beter we elkaar leren kennen. Zo is het

ook in UNDERTAKER. Ieder personage be-

vestigt op het eerste zicht alle moge-

lijke clichés, maar we hebben jullie

doelbewust op het verkeerde been ge-

zet.”

Betekent dit dat de karakters al

volledig zijn gedefinieerd?

DORISON: “Dat klopt. We hebben hen

samen gevormd. We weten wie ze zijn,

wat hen drijft, waar ze vandaan ko-

men... Dat staat allemaal al vast. Dat is

ook nodig om je verhalen consistent te

houden.”

UNDERTAKER wordt dus veel meer dan

een tweeluik?

DORISON EN MEYER: “Ja, natuurlijk!”

MEYER: “We zijn van plan om heel lang

door te gaan met UNDERTAKER. De reeks

begint met het GOUDVRETER-diptiek. We

hebben gekozen voor een tweeluik om-

dat we wat meer ruimte nodig hadden

om de personages op een niet gefor-

ceerde manier voor te stellen. Maar het

derde deel kan al gerust een losstaand

verhaal zijn. Maar als een thema een

tweeluik vraagt, dan krijgt het de

ruimte die het verdient.”

Zijn er dan al veel verhaallijnen

uitgeschreven?

DORISON: “Ja, toch wel. Het idee is om

op het ritme van de lijkkoets door de

Verenigde Staten te trekken, langsheen

de bekende conflicten. Ik noem nu

maar de katoenslaven, de boeren met

hun prikkeldraad, de opkomst van de
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Het is en blijft een western mét de nodige
clichés. Je hebt dus de basisingrediënten van
het genre nodig.

Eerste pagina uit UNDERTAKER 1:
DE GOUDVRETER. Maak kennis
met doodgraver Jonas Crow en
enkele gieren.



sekten, de Chinese spoorwegarbei-

ders,... Overal hebben ze lijken die be-

graven moeten worden. We hebben nu

al een tiental verhalen die we willen

vertellen.”

U spreekt inderdaad over we. Het valt

echt op dat deze strip volledig in

evenwicht is. Verhaal en tekeningen

zijn gelijkwaardig, en vullen elkaar

perfect aan. Meneer Meyer, u als

tekenaar krijgt bijvoorbeeld opvallend

veel ruimte. Sommige pagina’s zijn

pure sfeerschepping. U kan volop

uitpakken met paginabrede kaders

die de strip een zalig ritme geven.

Heeft u die ruimte gekregen, geëist of

samen bepaald?

MEYER: “We werken echt samen. Xavier

geeft me zijn verhaallijn door. Hierop

reageer ik dan heel impulsief. Het moet

echt af zijn. Zo heeft Xavier na flink

doorpraten deel 2 helemaal herschre-

ven. Uiteindelijk krijg ik de volledig uit-

geschreven platen, en dan begin ik aan

de bladindeling. Dan komen we op-

nieuw samen en overlopen dit heel

kritisch. Heb ik bijvoorbeeld meer

ruimte nodig, dan kijken we waar we

die kunnen vinden. Of omgekeerd. We

blijven niet steken in onze vastgelegde

rol van tekenaar en scenarist. We zijn

beiden tekenaar én scenarist.”

Wie heeft dan die Sergio Leone-look

met die close-ups in een wijds decor

bepaald?

DORISON: “Het storyboard is de ver-

dienste van Ralph. Aan de andere kant

zijn er bepaalde beelden die haast evi-

dent zijn. Als de doodgraver door het

typische woestijnlandschap rijdt, is het

logisch dat je een horizontaal kader

gebruikt. Hoewel, logisch... ik werk

eigenlijk ook samen met tekenaars die

net omdat je door zo’n wijds landschap

rijdt, absoluut een verticaal kader willen

gebruiken. (lacht) Ik houd er nochtans

van om bepaalde evidenties voor zich

te laten spreken. Dit is er een van.

Onze UNDERTAKER is een eerbetoon aan

de klassieke avonturenstrip. Geef toe,

waarom zou je het moeilijk maken als

alles, maar dan ook alles aan een pa-

gina smeekt om een bekende opbouw

te gebruiken? Dergelijke emoties en de-

finities moet je gewoon in zijn waarde

laten. En eenmaal een pagina is inge-

deeld, moet je er je verhaal verder naar

schrijven. Ralph moderniseert dan vaak

nog wat de opbouw door te spelen met

verschillende gezichtspunten en per-

spectieven.”

Op pagina 23 vinden we zo’n prachtig

vogelperspectief van de kamer waar

de dode Joe Cusco ligt. Die lijkt wel

verdacht veel op deze iconische

pagina van BLACKSAD.

MEYER: “Toon eens? Dat is echt puur

toeval. Knappe pagina trouwens.”

DORISON: “Inderdaad! Maar als je ervoor

kiest om die scène vanuit die hoek te

tekenen, dan kom je automatisch op

iets vergelijkbaars uit. We waren er ons

niet van bewust. Nochtans slagen we

erin — door zo intens samen te werken

— dat er steeds een van ons beiden de

nodige afstand behoudt. Hierdoor kun-

nen we kritisch naar elkaars werk blij-

ven kijken. Maar zo werken, kan alleen

maar als je alle twee competent bent.

Anders slaag je er niet om de nodige

afstand te scheppen, en blijf je er met

je neus bovenop zitten. Wij hebben

elkaar gevonden. Alvorens we aan een

verhaal beginnen, zitten we samen om
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Waarom zou je het moeilijk maken als alles, maar
dan ook alles aan een pagina smeekt om een
bekende opbouw te gebruiken?

Pagina 23 uit UNDERTAKER 1 met een gelijkaardig perspectief uit BLACKSAD 1: ERGENS TUSSEN DE SCHADUWEN.
“Puur toeval”, dixit Ralph Meyer.

De backcover van UNDERTAKER 1 naast een backcover van BLUEBERRY, een van de bewuste verwijzingen die
de auteurs in het album stopten.



de grote lijnen en de opbouw ervan te

bepalen. We nemen daar onze tijd voor.

Dat kan gerust enkele dagen duren.”

UNDERTAKER wordt volop vergeleken

met BLUEBERRY. Jullie verbergen dat

ook niet. De backcover lijkt me een

duidelijke verwijzing naar deze van

Girauds held.

DORISON: “Dat klopt. Als je goed zoekt,

zal je nog meer verwijzingen vinden.”

Toch vind ik de strip ook schatplichtig

aan Mœbius. De humor van Jonas

Crow, de doodgraver, doet me denken

aan John Difool, maar dan met een

gier in plaats van een betonmeeuw.

MEYER: (lacht) “Zo had ik het nog niet

bekeken.”

Is het de bedoeling dat de gier een

actievere rol zal spelen? Een beetje

zoals Johns betonmeeuw, Spip of

Bobbie?

DORISON: “Hij zal alleszins niet begin-

nen te praten. Dat is zeker. Maar toch

willen we het dier een eigen smoel

geven en wat op het voorplan duwen.

Maar dat is echt niet zo evident. Hoe

betrek je een doofstom dier in je ver-

haal? Je kan het laten praten met zo’n

mijmerende wolkjestekstballon, maar

dat vind ik maar niets. Of je kan een

excuus uitvinden waardoor hij toch kan

praten. En dat is wel te doen. Ik zie

onze doodgraver nog hele discussies

voeren met zijn gier.”

Mœbius of Giraud, door wie zijn jullie

nu het meest geïnspireerd?

MEYER: “Door allebei natuurlijk. Het is

ook een en dezelfde persoon, en ik ben

opgegroeid met beide stijlen. Toch is de

link met BLUEBERRY evidenter. Maar ook

Jijé, Boucq en die andere realistische

tekenaars van de klassieke school, heb-

ben me beïnvloed. Zo heeft elk decen-

nium zijn westerntekenaar gehad. Wij

hopen dat wij de hedendaagse, moder-

nere versie ervan kunnen maken.”

DORISON: “Het blijft me verrassen dat

Ralph zo bescheiden is. Maar als je

zijn werk vergelijkt met zijn collega’s,

merk je pas echt de rijkdom van zijn

platen op. Hij voegt er zoveel aan toe.

Enerzijds is er het verhalende aspect.

Zijn strips zijn veel meer dan een op-

eenvolging van kadertjes met wat tekst

erin. Hij kiest steeds voor een verrij-

kende invalshoek of perspectief die het

verhaal vooruit stuwt. Ralphs handels-

merk is zijn enorm vloeiende stijl. Ten

tweede stralen zijn kaders enerzijds

een brute kracht uit die je niet verwacht

van tekenaars van zijn school, maar

anderzijds zijn ze soms zo lief en teder.

Ralph kan immers van het ene op het

andere moment overschakelen van

keiharde actie naar de meest melige

liefdesscène zonder zijn geloof-

waardigheid te verliezen. Noem

mij maar één andere tekenaar

die dit kan!”

Het valt op dat uw krachtigste

tekeningen veel zwart en

schaduwen bevatten.

MEYER: “Ik onderschat het belang

van een goede inkleuring niet,

maar ik vind het toch belangrijker

dat mijn pagina’s er in zwart-wit

óók staan. Hun kracht moet daar

al voelbaar zijn. Hoe beter de

originele zwart-wittekening uitge-

werkt is, hoe evenwichtiger die

wordt en hoe gemakkelijker de

inkleurder het krijgt. Zijn werk

wordt dan puur een extra troef die het

verhalende element ondersteunt.

Dubbele winst dus.”

Ik merk dat we al moeten afsluiten.

Komt er nog een vervolg op ASGARD?

MEYER: “Voorlopig focussen we ons

volledig op UNDERTAKER, maar zeg nooit

nooit.”

Nog één uitsmijter. Meneer Dorison, u

volgt Yves Sente op als scenarist van

THORGAL. Wat gaat u doen met de

pleiade aan nevenfiguren die er

momenteel rondlopen in de reeksen?

DORISON: “Ik wil nog niet veel kwijt

over het THORGAL-universum. Ik kan u

alleen zeggen dat ik me focus op de

hoofdreeks en de spin-off rond Kriss

van Valnor (net de dag ervoor maakte

Giulio De Vita bekend dat hij stopt als

tekenaar van de spin-off, wp). Het slot-

deel van THORGAL waar Gregorz Rosinski

al mee bezig is, brengt al deze perso-

nages inderdaad samen. Mijn werk

bestond er nu in om de huidige

Oosterse cyclus met al zijn intriges

netjes af te ronden. Pas daarna kan ik

een nieuwe verhaallijn opstarten.”

Dank u wel voor dit interview!

WOUTER PORTEMAN — JANUARI 2015

Elk decennium heeft zijn westerntekenaar gehad.
Wij hopen dat wij de hedendaagse, modernere
versie ervan kunnen maken.

Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2015
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