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INTERVIEW TYPEX 
DOOR WOUTER PORTEMAN

“Andy is als  
een tv-serie  
die je wil binge-
watchen.”

©  Daniel Fouss, Belgisch Stripcentrum
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Vijf jaar geleden stond kunstminnend Nederland recht 
op de banken voor een staande ovatie. De voormalige 
Oor-illustrator Typex had met zijn indrukwekkende 
Rembrandt-autobiografie grenzen verlegd. Ene Nick 
Cave noemde hem zelfs met enige pathos de tweede 
belangrijkste Nederlandse kunstenaar na Rembrandt 
zelf. Maar hoe terecht ook, de hype rond Typex (né 
Raymond Koot) ging liggen. Hij leek zelfs van de 
aardbodem verdwenen te zijn. Tot vandaag. 

Al een paar weken zijn we volledig 
in de ban van zijn verstripte biogra-
fie van Andy Warhol. Vijf jaar werk,  
562 bladzijden gebundeld in één 
prachtig uitgegeven boek van meer 
dan 1,5 kilo. Bovendien werd Andy 
vertaald in zes talen en simultaan uit-
gebracht in veertien landen. En het 
mooie? Het is een fantastische strip 
geworden. Inhoudelijk een revelatie, 
grafisch meer dan interessant en voor-
al geweldig goed geschreven. Wij staan 
niet alleen met onze lofbetuigingen. 
Wie het boek gelezen heeft, gaat over-
stag. Momenteel is de Nederlander 
bezig aan een heuse Europese promo-
tietournee voor een steeds enthousi-

aster wordende pers. Typex’ Andy is 
nu al hét stripevenement van 2018. We 
slaagden erin de auteur aan de tele-
foon te krijgen, zo ergens tussen Parijs 
en Frankfurt. En of we blij waren!

Mag ik je bedanken voor deze 
geweldige strip! Het was echt zo 
verrassend, zo af, zo... Maar wat 
me het allermeest beviel, was je 
schrijfstijl. Nergens verstik je ons 
met weetjes en feiten. Integendeel 
dankzij heel natuurlijke dialogen 
worden we echt in het verhaal 
gezogen. Dat vond ik echt straf.
TYPEX: “Dank je wel. Daar ben ik heel 
blij mee.” 

Maar hoe begin je aan zoiets? 
TYPEX: “Het was een flinke klus. Dat 
is het minste wat je kan zeggen. Er 
is ongelofelijk veel over én van hem 
verschenen dat het al een heksentoer 
is om alles gelezen en gezien te krij-
gen. Uiteindelijk eindigde ik met een 
gigantische, onoverzichtelijke pak in-
formatie. En om dat terug te brengen 
tot een gewoon, leesbaar boek — ja, 
het is nu al enorm — is echt het aller-
moeilijkste wat ik in mijn leven heb 
gedaan. Initieel dacht ik alles gewoon 
overzichtelijk te maken op ambachte-
lijke wijze via tijdsbalkjes en zo. Maar 
uiteindelijk ben ik toch gewoon in 
het midden gaan zitten. Alle boeken 

Andy Warhol in tien verschillende tekenstijlen.
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heb ik rond me gelegd. Periode per 
 periode heb ik er de frappantste zaken 
in onderstreept. En die feiten heb ik 
dan gewoon overgeschreven in mijn 

schetsboekjes. Zo kwam ik langzaam 
maar zeker tot mijn hoogst persoon-
lijke databank. Ik was niet echt geïn-
teresseerd in sommige significante 

feiten van zijn leven. Voor mij telde 
het verhaal. Mijn verhaal. Onbenullige 
dingetjes zie ik onmiddellijk voor me 
en dan moeten die weetjes erin. Zo 
heeft Victor Bokriss in zijn biografie, 
The Life and Death of Andy Warhol, 
Andy’s jeugd mooi in kaart gebracht. 
In een van de vele interviews vertelde 
iemand hoe het was als jongetje om 
na het sporten naast Andy Warhola 
in de douche te staan. Andy hield na-
melijk altijd zijn handen voor zijn ge-
slachtsdeel. Zo’n kleine anekdote zegt 
me als stripmaker meer dan andere 
grote feiten.”

Wat was je grootste vondst?
TYPEX: “Ik was enorm geboeid door 
het hele verhaal van de radicaal fe-
ministische Valerie Solanas die Andy 
Warhol probeerde dood te schieten. 
Iets wat haar trouwens behoorlijk 
goed gelukt is. (lacht) Die meid was 
paranoïde schizofreen, maar toen 
Andy haar origineel boekenscript in 
zijn typische onachtzaamheid was 
verloren, werd ze helemaal furieus. 
Haar stoppen sloegen volledig door 
en ze schoot Andy neer. Toen ik in een 
Engels boekje over die woelige perio-
de las, kwam plots Warhols assistent 
Billy Name weer in beeld. Rond die 
periode had hij zich wekenlang letter-
lijk opgesloten in de donkere kamer 
van de Warhol Studio’s, maar op een 
dag was hij daar weg en bij het uit-

mesten van zijn hok vond men plots 
het bewuste manuscript, een uniek 
stuk, terug. Dat heb ik verder nergens 
meer gelezen, maar het hele gege-
ven vond ik zo’n geweldige grap en 
enorm betekenisvol. Dé grote Warhol 
was bijna gestorven omdat een van 
zijn makkers niet uit een vies, donker 
hoekje wou komen. Hoe groot kan het 
contrast zijn! Een van de grootste en 
beroemdste kunstenaars van de twin-
tigste eeuw kon zomaar sterven door 
zijn eigen lullige chaos.” 

Je strooit geregeld met straffe 
quotes. Je laat ene Paul Morrissey 
zeggen dat Warhol autistisch was 
en niet kon lezen en schrijven. Was 
dit echt zo?
TYPEX: “Die Paul Morrissey is der-
tig jaar na Warhols dood nog altijd 
kwaad op Andy. Dat vind ik ongelofe-
lijk. Dat citaat van hem komt uit 2014 
of daarrond, en is een en al wrok. Hij 
maakt zich nog steeds ongelofelijk 
druk dat hij zelf nooit erkend geweest 
is als groot filmmaker en Andy wél. Ik 
 begrijp beiden. Andy is een geweldig 
filmer, maar ik versta Morrissey wel als 
hij zegt dat Warhol een idioot is. Die 
combinatie is net het raadselachtige 
van Andy. Hij was een geniale idioot.”

De straffe quotes wissel je vaak 
af met subtiele hints. Alsof Lou 
Reed er zelf bij was laat je enkele 
dragqueens doo-da-doo-da-doo-
da-da-gewijs rond The Factory 
flaneren (Take a Walk on the Wild 
Side was de lokzin die travestieten-
prostituées gebruikten om klanten 
te werven, red). Waarom heb je niet 
de volledige tekst gebruikt?
TYPEX: “Het was een noodoplossing. 
Het was een heel gedoe met al die 
songteksten. In de eerste schetsver-
sie waren de songteksten integraal 
te lezen, maar ik heb alles moeten te-
rugbrengen naar vrij citeerbare song-
titels. Naar verluidt krijg je vreselijke 

Een van de 
grootste en 
beroemdste 
kunstenaars 
van de 
twintigste 
eeuw kon 
zomaar sterven 
door zijn eigen 
lullige chaos.

Waargebeurde anekdote krijgt een plaats in Typex’s Andy.
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ellende als je nog maar drie woorden 
uit een songtekst parafraseert. Ik 
dacht dat ik zoals de hiphoppers stuk-
jes tekst mocht samplen maar dat 
is gek genoeg niet mogelijk als je die 
woorden letterlijk neerschrijft.” 

Je laat Nico en The Velvet 
Underground toch volledig I’ll Be 
Your Mirror zingen? 
TYPEX: “De rechten op die songtekst 
heb ik gekocht. Het vreemde is dat ik 
ook de rechten van Walk on the Wild 
Side heb gekocht, maar de advocaat 
van dienst kon niet echt lachen toen 
hij die bewuste travestietenpagina 
zag. Hij trok de rechten in en verbood 
me de song verder te gebruiken. Die 
kerel had waarschijnlijk zelf geen 
flauw benul waarover dat lied gaat. 
Ach, leefde Lou Reed nog maar...” 

Ik heb me te pletter gelachen 
met je trading cards waarmee je 
aan het begin van elk hoofdstuk 
de hoofdfiguren even kort 
voorstelt. Was dat een soort 
humoristisch tegengewicht 
tegenover de wat klagerige, 
cynische Warhol? 
TYPEX: “Nou nou! Ik vind Andy enorm 
humoristisch. Het is een soort nich-
tenhumor, vol zelfbeklag, dat je met 
een korreltje zout moet nemen. Ik lig 
altijd dubbel om Andy. Ik vind hem 
een vreselijk grappige figuur.” 

Hij was toch ook een kleinzerige 
zeurpiet? Op bepaalde momenten 
kon ik hem echt niet associëren 
met de grote kunstenaar die ik zo 
bewonder. 
TYPEX: “Dat is toch juist geweldig! Stel 
je voor dat hij een onkreukbare super-
man was die even wat kunstwerken 
uit zijn mouw schudde! Dan zou dat 
voor mij zijn werk zelfs devalueren. 
Het mooie is dat Warhol, met al zijn 
tekortkomingen, ook geniaal is. Op 
een moment was Warhol aan het treu-
ren over het verlies van Candy, een 
van zijn Factory-chicks. In een parkje 
kwam hij plots zijn makker Lou Reed 
tegen. Het moment waarop hij toen 
vertwijfelend vraagt of Lou hem nu 
meer punk of disco vindt, is ontzet-
tend grappig.” 

Op dat moment vond ik Warhol 
juist op zijn breekbaarst. Was die 
opportunistische vraag het begin 
van zijn einde?
TYPEX: “Absoluut niet! Je moet Warhol 
altijd met een flinke korrel zout ne-
men. Heel zijn leven had hij alles ver-
domd goed in de gaten. In het boek 
teken ik ook zijn beroemde popart- 
interview waar hij alleen met ja en nee 
antwoordt. Dat zijn momenten waarin 
hij zo briljant de pers bespeelt en zijn 
imago opbouwt, maar tegelijkertijd 
was hij ook echt verlegen. Het kwam 
hem dus ook goed uit. Andy slaagt er 

altijd perfect in om zijn tekortkomin-
gen geweldig te gebruiken. Als hij kaal 
wordt, zet hij net een heel rare pruik 

op. En iedereen ziet dat het een pruik 
is. Zulke dingen maken hem zo groot, 
vind ik.”

Het vreemde 
is dat ik ook 
de rechten van 
Walk on the 
Wild Side heb 
 gekocht, maar 
de  advocaat 
van dienst 
kon niet echt 
 lachen toen hij 
die  bewuste 
travestieten-
pagina zag.

Take a Walk on the Wild Side... Uit voorzorg voor rechtenperikelen is een langere songtekst niet 
gebruikt.
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Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een verzameling trading cards van bekende figuren.

Je hebt vijf jaar aan Andy gewerkt. 
Is hij in al die jaren ooit van zijn 
voetstuk gevallen?
TYPEX: “Nee, want ik heb hem nooit op 

een voetstuk geplaatst. Ik geloof daar 
niet in. Los van zijn geniale gekheid, 
waardeer ik ten volle besef dat het 
hele succes Andy Warhol niet plots is 

komen aanwaaien. Hij heeft het alle-
maal zelf verworven.” 

Ik had het lastig toen je hem 
nonchalant tegen een assistent 
liet zeggen dat die nog maar wat 
zeefdrukjes moest maken, want de 
rekeningen moesten betaald worden. 
TYPEX: “Jij hebt een te romantisch 
beeld van de kunstenaar. Andy moest 
ook leven én zijn hele crew en Factory 
onderhouden. Het is Warhols volle 
verdienste dat hij voorgoed het mys-
tieke van de ploeterende zolderkun-
stenaar de nek heeft omgedraaid. 
Bovendien vind ik dat je daardoor 
dichter bij de essentie komt, namelijk 
zijn kunst. De kunstenaar wordt min-
der belangrijker, maar zijn kunst zelf 
wordt er grootser door.”

Net die kunstwerken zijn in je boek 
naar het tweede plan geduwd. 
Je ziet ze meestal ergens half 
verborgen op de achtergrond. Zo 
hint je in het Velvet Underground-
hoofdstukje enkel maar naar de 
beroemde bananenhoes.
TYPEX: “Dat klopt. In mijn Rembrandt-
biografie is de kunst juist heel pro-
minent in beeld, want Rembrandts 
worstelingen komen precies tot 
 uiting in zijn schilderijen. Hier wou ik 
mijn beeld van Andy trouw blijven en 
dan doet zijn kunst er niet echt aan 
toe. Andy heeft zich snel losgemaakt 

van zijn kunst. Dat is maar een pro-
duct. Het is hem steeds om het idee 
te doen. Zijn film Sleep vind ik een 
van zijn grootste kunstwerken, maar 
je hoeft die niet op dvd te hebben of 
zelfs gezien te hebben. Het is puur 
concept. Het is fantastisch dat iemand 
de moeite heeft genomen om een hele 
nacht slaap te filmen, maar vraag me 
niet om die film uit te zitten!”

Pas na twee jaar schrijven, 
knutselen en schetsen ben je met 
je ruwe versie van Andy naar The 
Andy Warhol Foundation gestapt. 

Je gesprek met hun advocaat over 
de rechten was cruciaal voor het 
voortbestaan van je project. Op 
welk moment is die man precies 
overstag gegaan?
TYPEX: “Door het zo te beschrijven, 
klinkt het erger dan het was. The 
Foundation beschermt gewoon zijn 
gedachtegoed. Toen ze eenmaal za-
gen en begrepen wat ik van plan was, 
kreeg ik hun volle medewerking. De 
naam Warhol is een miljoenen fabriek 
en iedereen wil daar graag een graan-
tje van meepikken. Blijkbaar zagen 
ze in dat ik geen ordinaire duitendief 
ben, maar iets substantieel wou bij-
dragen aan Warhols ideologie.” 

Had je toen een plan B?
TYPEX: (lacht) “Neen, dat werkt niet. 
Daar mag je geen energie in steken. Er 
was geen weg terug!”

Laten we het even over de 
tekeningen hebben. Was het initieel 
je bedoeling dat je elk hoofdstuk in 
een andere tekenstijl zou tekenen? 
TYPEX: “Ja toch wel. Dat leek me ge-
woon prettig om te doen, maar ik heb 
toch wel even getwijfeld. In het begin 
dacht ik dat het te veel zou vergen 
van de lezer. Maar gaandeweg ben ik 
er toch van overtuigd geraakt dat het 
veel vermoeiender is om zo’n dik boek 
te lezen zonder grafische rustpauzes. 
Nu lijkt het me gewoon veel prettiger 

Het is Warhols 
volle  verdienste 
dat hij voor-
goed het 
mystieke van 
de ploeterende 
zolderkunste-
naar de nek 
heeft omge-
draaid. 
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lezen. Je hoeft vooraf ook niets meer 
uit te leggen over die periode. Je ziet 
gewoon direct dat alles anders is dan 
pakweg twee jaar geleden.”

Dat klopt. Persoonlijk was ik enorm 
gecharmeerd door je Guy Peellaert-
stijl, maar wat was jouw favoriete 
stijl?

TYPEX: “Die Peellaert-stijl was inder-
daad enorm leuk om te doen, want dit 
had ik nog nooit gedaan. Ik was wel 
bang dat men die te eng en te weird zou 
vonden. Die Amerikaanse comic- en de 
punkstijl bevielen me ook wel, maar 
het allerleukste was dat ik zelf kon af-
wisselen. Het hield het spannend.” 

Ondanks de ernst heeft Andy ook 
iets van een roddelblad. Het is 
precies of je als een paparazzo al 
die beroemdheden betrapt. Zocht 
je die confrontaties op?
TYPEX: “Ja natuurlijk. Het was echt 
leuk om al die sterren te laten opdui-
ken. Er komen ook beroemdheden 
in voor die hij helemaal niet heeft 
ontmoet. Dat vond ik gewoon leuk 
om te doen. (lacht) Robert Crumb 
bijvoorbeeld heeft hij nooit de hand 
geschud, maar ik vond het fijn om die 
in mijn boek te hebben. Ik denk ook 
dat hij een belangrijk figuur is voor die 
ene periode. Het gaat niet om wat ik 
het allerleukste en belangrijkste vind, 
maar wel om wat ik vind bijdragen 
aan het verhaal. Er zit bijvoorbeeld 
een dialoog tussen Warhol en Tom 
of Finland in. Ik weet zelfs niet of ze 
elkaar effectief hebben gesproken, 
maar met dat gesprekje vertel ik iets 
over de tijd en het verschil in kunste-
naarschap tussen die twee. Tom ado-
reerde de stoere mannelijke homo en 
Andy verkoos eerder de pittige man-

nen. Ach, het was zo’n typische ‘wij 
homo’s onder elkaar’- dialoog.” (lacht) 

De enige keer dat ik je echt starstruck 
vond, was toen je David Bowie 
opvoerde. Alle relativering viel op die 
pagina’s precies weg. Ik had toen niet 
het gevoel dat Warhol onder de indruk 
was van Bowie, maar wel jijzelf. 
TYPEX: (schaterlacht) “Het was noch-
tans een heel lullige ontmoeting. Toen 
Bowie er langskwam, was hij nog nie-
mand. Bovendien maakte hij de gru-
welijke fout om zichzelf te introduce-
ren met een mime-act. Die pantomine 
heb ik letterlijk nagetekend van een 
filmpje van die ontmoeting. Het was 
een gruwelijke slechte act. (lacht) Ik 
heb er alleen de nog ergere commen-
taar aan toegevoegd van de impresa-
rio. Warhol begreep ook niets van het 
liedje dat Bowie speciaal voor hem 
had geschreven. Erger nog, hij begreep 
gewoon de hele man niet. Op het film-
pje zie je ook iedereen vol onbegrip kij-
ken naar die rare Engelse jongen. Maar 
zodra hij weg is — bij wijze van spreken 
nog geen drie kwartier later — is die-
zelfde kerel wereldberoemd. Dat was 
gewoon gruwelijk voor Andy, want hij 
had alle kansen gehad om zijn wagon-
netje aan hem vast te maken. Hij had 
Bowie gewoon verkeerd ingeschat. Ik 
weet uit Warhols dagboeken dat hij 
die fout absoluut wou goedmaken. Zo 
viste hij steeds achter concerttickets 

voor elk optreden van Bowie. Daar 
moest ook hij echt moeite voor doen. 
Het is ook heel typerend voor Andy 
en zijn entourage dat ze enkel kicken 
op beroemdheden. Dan pas tel je mee 
in hun ogen. Maar om op je vraag te 
antwoorden: ja, ik ben een heel grote 
Bowie-fan.” (lacht) 

De keuze van de cover blijft me 
intrigeren. In je boek teken je de 
ongelofelijkste portretten van 
Warhol en toch kies je voor een 
eerder banale profieltekening voor 
de cover. Waarom in hemelsnaam? 

Andy had 
Bowie gewoon 
verkeerd 
ingeschat. 
Ik weet uit 
Warhols 
dagboeken 
dat hij die fout 
absoluut wou 
goedmaken. 

Wanneer David Bowie een performance voor Andy Warhol geeft, begrijpt niemand er iets van.



7

TYPEX: “Er zijn twee verschillende 
omslagen. De gewone cartoonversie 
die jij nu voor je hebt en de luxever-
sie waarop Andy niet in profiel staat. 
Ik wou absoluut dat de verpakking er 
simpel uitzag zoals een waspoeder-
doos. Niet toevallig een van Andy’s 
eerste kunstwerken (de dozen was-
poeder van Brillo Powder, red.). Het 
boek moest een soort iconisch op-
vallend ding zijn dat je spontaan wil 
vastnemen. Als je een etalage ziet 
vol Andy-boeken vind ik het net een 
popart -kunstwerk. De buitenkant van 
het boek lijkt zo bedriegelijk simpel, 
maar de inhoud is wel stevige koek. 
Als je dit gewicht ook al op de omslag 
naar voren brengt, is het gewoon te 
veel van het goede.” 

Klopt het dat de covers in de 
verschillende talen elk een ander 
kleur hebben, net zoals Warhols 
Marilyn Monroe-zeefdrukken? 
TYPEX: “Daar was inderdaad een tijd-
je sprake van. Uitgeverij Casterman 
heeft daar onlangs nog een filmpje 
van gepost op Facebook hoe dit er 
 mogelijk zou kunnen uitzien, maar 
we zijn toch afgestapt van het idee. 
Het huidige blauw vind ik het aller-
mooiste. Tussen de luxe en de regu-
liere editie hebben we enkel twee 
verschillende kopjes. Ook de achter-
kant is anders. De luxeversie bevat 
meer gebruiksaanwijzingen van hoe 

je het boek, of de waspoeder, moet 
 gebruiken.” 

Er is natuurlijk de obligate link met 
Warhol, maar ik moest toch lachen 
toen ik dit waspoederboek voor me 
zag liggen. Wist je dat een aantal 
jaar geleden de term waspoeder-
strip trendy was in Vlaanderen? Het 
was een denigrerende verzamel-
naam voor opdrachtstrips die 
hun bestaansrecht haalden uit de 
bekende Vlaming die ze  
verstripten. 
TYPEX: “Dat is gewoon geweldig! Ik was 
me daar helemaal niet van  bewust. Ik 
heb het concept van waspoederdozen 
gewoon gekozen als eerbetoon voor 
zijn popart-kant. Andy was een mees-
ter in het verkopen van kunst als een 
ordinair product. Dat was puur zijn 
verdienste. Ik heb een tijd het onzalige 
idee gehad om een sponsor te zoeken 
voor het boek en hun logo gewoon op 
de omslag af te drukken. Dat leek me 
een goede grap en een prima homma-
ge aan de popart.”

Had je al de firma Tipp-Ex in 
gedachte misschien?
TYPEX: “Nee, toch niet. (lacht) Ik dacht 
eerder aan Campbell of Coca-Cola. Nu 
ben ik blij dat ik het niet heb gedaan.”

Je idee van de luxeversie is super. 
Je hebt het boek, samen met de 

trading cards van de belangrijkste 
hoofdpersonages, opgeborgen 
in een gesloten kartonnen 
waspoederdoos. Wil je het verhaal 
lezen, beschadig je onherroepelijk 
de unieke verpakking. Warhol zou 
dit prachtig gevonden hebben!
TYPEX: “Ik denk dat ook. Ik heb er nog 
maar één echt boze reactie over ont-
vangen. En die kwam dan nog uit een 
eerder alternatieve hoek.” 

Tja, dan moet die maar de twee 
versies kopen. Niet? 
TYPEX: (lacht) 

Het lijkt erop dat je over alles hebt 
nagedacht. Heeft de uitgever zelf 
nog iets toegevoegd? 
TYPEX: “Ik was vooral verrast dat ze 
niet in mijn stortvloed van ideeën 
hebben gesnoeid. Ze gingen overal 
mee akkoord.”

Het boek is een overwinning op 
zich. 562 bladzijden in één enkele 
bundeling van 1,55 kg én dan nog 
met een coole, vintage zilverlaag 
op de pagina’s. 
TYPEX: “Die zilverlook was mijn aller-
grootste wens. Ik ben zo blij dat ook 
de gewone editie die heeft gekregen.”

Hebben de uitgeverijen niet 
geprobeerd om het verhaal te 
publiceren in tien aparte delen?

Andy was een 
meester in 
het verkopen 
van kunst als 
een ordinair 
product. Dat 
was puur zijn 
verdienste. Ik 
heb een tijd 
het onzalige 
idee gehad om 
een sponsor 
te zoeken 
voor het boek 
en hun logo 
gewoon op de 
omslag af te 
drukken. 

Andy in tien hoofdstukken.
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TYPEX: “In het begin dacht ik zelf ook 
dat dit het ideaal zou zijn. Er is lange 
tijd sprake van geweest om er twee 
delen van te maken, want nu is het 
toch wel dik. Maar een diptiek had 
het nadeel dat het eerste deel zou 
eindigen met de moordaanslag. Dat 
is zo’n triestig einde. Bovendien staan 
alle bekende en beroemde momenten 
dan in het eerste deel. Dat werkte ook 
niet. Ze hebben gelijk om het als één 
geheel uit brengen. Mensen vragen 

me vaak wat mijn favoriete deel is 
maar ik zie ze gewoon niet los van el-
kaar. Andy is als een tv-serie die je wil 
bingewatchen.”

Hoe heb je de prijs voor de pakweg 
zeshonderd pagina’s zo laag weten 
te houden?
TYPEX: “Dat komt door de grote inter-
nationale interesse. We konden het 
boek voor veertien landen tegelijk 
drukken met een eenvoudige taalwis-
sel (waarbij enkel de teksten per taal 
apart gedrukt worden, red.).” 

Welke taal en uitgave was voor jou 
het meest verrassend? 
TYPEX: “Ik ken ze zelf niet allemaal. De 
Engelse is de oorspronkelijke, maar 
bijvoorbeeld de Italiaanse versie heb 
ik zelf nog niet gezien. De Nederlandse 
heb ik enkel geredigeerd. En dan zijn er 
nog de Franse en Spaanse versies. Oh 
ja, ook de Duitse schijnt erg goed te 
zijn, maar ook die moet ik nog  lezen.” 

Er zou ook een Chinese versie 
uitkomen? 
TYPEX: “Misschien. Er staat nog van 
alles te gebeuren, hoop ik. Het boek 
verschijnt momenteel nog niet in de 
Scandinavische, de Slavische en de 
Aziatische landen. Duimen maar.”

Is er iets wat je vandaag anders zou 
aangepakt hebben?

TYPEX: “Dat onaangename gevoel om 
er nog van alles aan te veranderen, 
gaat nu langzaam weg. Ik heb het ge-
vecht met mezelf opgegeven. Ik ben 
aan het ontwennen. Aanvankelijk 
zag ik alleen maar dingen die ik wou 
wijzigen. Maar de laatste weken be-
gin ik het boek te waarderen en zie 
ik steeds minder de dingen die ik er 
niet goed aan vind. Nu wordt het lang-
zaam een product. Een goed product, 
 trouwens.” (lacht)

Dat kan ik alleen maar beamen. En 
ik niet alleen trouwens. Als ik de 
enorme internationale persaandacht 
overschouw, lijkt het alsof je na je 
ook al felbejubelde Rembrandt-
graphic novel, je tweede fifteen 
minutes of fame aan het beleven 
bent. Je ondergraaft eigenhandig 
Warhols bekendste uitspraak!
TYPEX: “Ik ben echt benieuwd. De eer-
ste reacties zijn meer dan goed, maar 
het grote publiek moet nog op de kar 
springen. Mijn ontevredenheid is nu 
omgezet in angst. Als het niet loopt, zit 
ik in de puree. Ik moet nu even geld ver-
dienen, want ik heb al mijn  financiële 
reserves in dit boek gestopt.” 

Dat komt wel goed. Neem je na vijf 
jaar zwoegen even vakantie of ben 
je al bezig met een nieuw project? 
TYPEX: “Ik gooi me nu volop op de 
advertentiewereld, want ik moet zo 

snel mogelijk mijn schuldenput zien 
te dempen. Ondertussen ben ik al aan 
het schetsen voor een nieuw project. 
Ik wil er nog niets over kwijt, maar één 

ding is zeker: het wordt geen nieuwe 
biografie.”

Veel succes!

Dat onaange-
name gevoel 
om er nog van 
alles aan te 
 veranderen, 
gaat nu 
 langzaam 
weg. Ik heb 
het  gevecht 
met mezelf 
 opgegeven.
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Andy Warhols bekende concept fifteen minutes of fame.


