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INTERVIEW WILLY LAMBIL DOOR WOUTER PORTEMAN

Vandaag komt een jongensdroom uit. We
ontmoeten eindelijk Willy Lambil, de
 tekenaar van De BLauWBLoezen. Jarenlang
hebben we — en hele  generaties met ons
— gedweept met deze humoristische oor-
logsstrip. Gegniffeld, gelachen en gegierd
hebben we met de fratsen van sergeant
Chesterfield en zijn metgezel tegen wil
en dank, korporaal Blutch. ook nu nog
merken we dat die magie tussen  beiden
nog steeds intact is. Meer dan tijd voor
een interview! 

“Gelukkig ben ik ook
koppig en daardoor werkt
onze samenwerking 
zo goed.”



Sinds Willy Lambilotte op zijn 33ste
de reeks overnam van Louis Salvérius
zaliger, groeiden De BlauwBloezen uit
tot een verkooptopper van uitgeverij
Dupuis. Vandaag zijn er al meer dan
23 miljoen albums over de toog ge-
gaan. en de succesformule blijkt nog
steeds niet uitgewerkt te zijn want
sinds kort is het zestigste album van
de reeks een feit, een album met knip-
oogjes naar het verleden. om dit lus-
trum te vieren komt er ook nog een
speciaal hommagealbum uitmet
daarin bijdrages van Zidrou, Clarke,
Denis Bodart, Blutch en andere
Munuera’s. originele platen van dit al-
bum, aangevuld met het indrukwek-
kende werk van lambil zelf, worden
nog tot 8 januari tentoongesteld in het
Belgisch Stripcentrum. 
Vanavond wordt de tentoonstelling
met veel bombarie officieel geopend.
De media — op de Vlaamse strippers na
— is massaal aanwezig. De tachtigja-
rige lambil is eregenodigde en wordt er
omringd door het gros van de teke-
naars die meehielpen aan het homma-
gealbum. 
Grote afwezige is scenarist Raoul
Cauvin die de reeks in 1968 bedacht
om het verlies van de western lucky

luke (die van RoBBeDoeS naar de Franse
concurrent Pilote verhuisde) goed te
maken. Vragen hierover zijn vandaag
not done. Feit is dat de scenarist een
viertal jaar geleden zijn rechten op de

reeks heeft verkocht, zonder naar ver-
luidt lambil hierover in te lichten.
Sindsdien wordt cauvin betaald per
 afgeleverd scenario, en niet meer per
verkocht album. lambil van zijn kant
weigerde zijn rechten te verkopen.
naar eigen zeggen omdat hij anders
niet in staat zou zijn om zijn hart en
ziel nog in de tekeningen te leggen. 
De eerste genodigden komen stilaan
binnengedruppeld. De opvallend kwieke
lambil neemt hen samen met de pers
mee op sleeptouw doorheen de expo en
laat zich de aandacht welgevallen. Hij
glundert en geniet. zelf gooit hij volop
met bloemetjes, maar af en toe hangt de
bloempot er nog aan. Ja, soms lijkt arme
lampil niet veraf te zijn. 
in afwachting van het officiële pers-
moment, zagen we onze kans schoon
om lambil even apart te spreken, en
hem wat vraagjes voor te schotelen. 

Dag meneer Lambil. Sinds u de reeks
overnam van Salvérius, heeft u
ongeveer 21 miljoen albums
verkocht. Dat is ongelofelijk!
LAMBIL: “ik denk zelfs dat het er 23
miljoen zijn.”

Waw! Dat betekent dat u de laatste
44 jaar bijna elke minuut één album
heeft verkocht. Wat doet dat met
een mens?
LAMBIL: “niets. er zijn tekenaars die
hiervoor geen veerrtig jaar nodig heb-

ben gehad. Hoeveel zou Hergé er ver-
kocht hebben? ik weet het niet. Het zijn
ook mijn zaken niet... of het er nu 21 of
23 miljoen zijn, dat is zo speciaal niet.
De uitgeverij houdt me hiervan ook niet
echt op de hoogte.”

Dat aantal is toch hoog genoeg om
een standbeeld bij Dupuis te krijgen? 
LAMBIL: (lacht) “Jongeman toch...
Vandaag is een speciale dag maar an-
ders praat men in de media niet veel
over De BlauwBloezen of over de makers
ervan. ik heb geen flauw idee waarom
men onze reeks steeds vergeet. echt
niet...  in Frankrijk en wallonië worden
we publicitair verwaarloosd. een
 album komt uit, verkoopt nog steeds
als zoete broodjes, maar we krijgen
nauwelijks enige media-aandacht.

Ook in Vlaanderen en Nederland zijn
De BLauWBLOeZeN een absolute
verkooptopper en... 
LAMBIL: “Men heeft mij gezegd dat ik
in Vlaanderen een van de weinige
Franstalige tekenaars ben die kan wed-
ijveren met de Vlaamse verkooptop-
pers. Dat betekent dat mijn strips een

universeel karakter hebben. De

BlauwBloezen zijn het Franstalige taal-
gebied overstegen.”

Bij Dupuis geven ze de laatste jaren de
ene mooie integrale uit na de andere.
alleen van uw De BLauWBLOeZeN komt er
maar niets uit. Hoe kan dat nu?
Lambil: “Dat is omdat ik dat niet wil.
integrales zijn bedoeld voor mensen

die dood zijn, of voor stopgezette series
die haast vergeten zijn. en voor zover ik
weet, ben ik nog niet dood. (lacht) De

BlauwBloezen zijn alive and kicking. elk
jaar komt er één album uit. Dus de
reeks voldoet niet aan de boven-
staande criteria.”

Ondanks de vele knipoogjes naar de
oudere albums, is dit zestigste
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Integrales zijn bedoeld voor mensen die dood zijn,
of voor stopgezette series die haast vergeten zijn.
En voor zover ik weet, ben ik nog niet dood.

Alleen van de verhalen van Willy Lambils voorganger Louis Salvérius verschenen twee Franse
 integrales bij Dupuis. Lambil wil er zolang hij leeft geen laten uitgeven met zijn verhalen.



album dus niet het afscheidsalbum?
LAMBIL: “neen! Helemaal niet. ik ben
nu al volop bezig met het 61ste. en je
moet niet proberen te vissen naar de
inhoud, want die is veel te ingewikkeld
voor u.” (lacht)

u bent dit jaar tachtig jaar
geworden. Het valt op dat de
tekeningen een ongelofelijke
kwaliteit blijven uitstralen. Ook de
decors blijven minutieus uitgewerkt.
Wat mogen uw assistenten tekenen,
en wat tekent u zelf?
LAMBIL: “Helaba! Rustig blijven, jon-
geman. ik teken nog alles zelf. ook de
kleine blaadjes aan de bomen. alles
wat zwart-wit is, heb ik getekend.
alleen het inkleuren geef ik uit handen.
en als je zegt dat de kwaliteit hoog is, is
dat het mooiste compliment dat ik kan
en mag ontvangen. een tekenaar kan
en mag daar zelf niet over oordelen.
Mijn lezers en de pers beslissen dat. ik
doe gewoon mijn werk. iedere dag op-
nieuw, en dit zolang ik gezond blijf.”

Zijn er al fysiek mindere momenten
geweest? 
LAMBIL: “Ja, een aantal jaar geleden
had ik een ernstige oogziekte, maar

daar ben ik nu vanaf. ik sta op en ga
 slapen met De BlauwBloezen. als ik mijn
hand breek, dan stopt de reeks. Meer
nog, zolang ik leef, ben ik de enige
 tekenaar van de reeks. Dat is geen
 ijdelheid of zo, maar ik wil me de
 ontgoocheling besparen. zelfs al zou
een eventuele overname door een
 ander team supergoed gedaan zijn, ik
wil het resultaat echt niet zien. ik zal
toch ontgoocheld zijn omdat ik het
 anders zou getekend hebben. als ik
kom te overlijden, dan moeten mijn
vrouw of kinderen maar beslissen wat
er met De BlauwBloezen gebeurt. Dan
zouden er misschien wel integrales op
de markt komen... Maar eigenlijk wil ik
het niet over dit onderwerp hebben.
andere vraag!”

Welke figuur tekent u het liefst.
LAMBIL: “ik teken wat de scenarist mij
vraagt, maar ik heb nog steeds een
voorkeur voor Blutch én chesterfield.
Maar als ik toch zou mogen kiezen, geef
mij maar een paard. Het album over
arabesk was zalig om te doen.”

u bent inderdaad een uitstekende
dierentekenaar. als er een nieuw
album uitkomt, kijk ik altijd snel

naar het eerste prentje. Dat is bijna
altijd een panoramashot met een
wild dier op de voorgrond. Ik ben
altijd benieuwd welk beest u nu
weer in de kijker zet. Het kan niet
anders of u doet dit doelbewust.
LAMBIL: “Jaja! ik kan daar echt van
genieten. Ditmaal heb ik een grote
prent getekend met enkele dassen op
de voorgrond.”

Heb je een lijstje met dieren die je
nog wil opvoeren?
LAMBIL: “neen, dat is de inspiratie
van het moment. ik kies het liefst die-
ren die zowel in europa als in amerika
voorkomen. ik zou nog eens een ko-
nijn moeten tekenen.” (lacht)

Wat tekent u het liefst: een discussie
tussen Blutch en Chesterfield of een
charge van kapitein Stark?
LAMBIL: “ik teken echt graag van die
epische veldslagen, maar cauvin doet
er me zo weinig tekenen. Raoul, er
moet meer gevochten worden in De

BlauwBloezen! (lacht) zo’n veldslag
brengt je tekeningen echt tot leven. er
is niets leukers dan een cavalerie te
 tekenen die chargeert. aan de andere
kant heb ik wel een hekel aan het
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Ik doe gewoon mijn werk. Iedere dag opnieuw, 
en dit zolang ik gezond blijf.

Ook in het nieuwste verhaal komt Blutch’ paard Arabesk voor. Lambiltekent het dier graag.



 tekenen van al die gekwetsten en lijken
als de veldslag afgelopen is...”

Waarom vraag je dit dan niet
gewoon aan Cauvin?
LAMBIL: “Dat is niet zo gemakkelijk. ik
heb ooit aan cauvin gevraagd om een
verhaal in ierland te situeren. komt hij
daar niet af met een strip over een boot
die tussen amerika en ierland vaart
met een ierse kapitein (De RooS Van

BantRy, red.)! Dichter bij ierland ben ik
nooit geraakt. ik was toen toch wel een

beetje ontgoocheld. een beetje, hé.
(lacht) af en toe luistert cauvin wel. ik
heb hem het advies gegeven om zich te
focussen op twee sterk uitgebouwde
personages in plaats van vier. Die twee
zijn uiteindelijk de antagonisten Blutch
en chesterfield geworden. De andere
twee, Bryan en tripps, zijn zo stilletjes
aan minder belangrijk geworden.”

Wat is uw lievelingsalbum?
LAMBIL: “Goh, hoe heet het ook weer...
Het gaat over de geschiedenis van Blutch.

Ja, De GRoene JaRen! ik hou er van omdat
het eens iets helemaal anders was.”

Vraag je dan echt niet aan Cauvin om
iets meer in die richting te mogen
doen?
LAMBIL: “neen. elk heeft zijn eigen

stiel. ik bemoei mij niet met het ver-
haal. Hij heeft niets te zeggen over mijn
tekeningen. Dat werkt prima zo.”

Net zoals in de oude Lucky Lukes,
opent elk album met een oude
gravure. Wie heeft dit idee
gelanceerd? 
LAMBIL: “Geen idee, maar Salvérius
deed dit al in zijn eerste albums. ik heb
gewoon de traditie voortgezet. echt
moeilijk is dit niet want ik heb stapels
boeken over de Secessieoorlog en daar
staan vaak prachtige gravures in.” 

toen trokken de andere persmuskie-
ten aan de blauwgrijze mouw van me-
neer Blauwbloes en weg was hij. wat
verderop stond mevrouw lambil op-
vallend te genieten van alle aandacht
die haar man krijgt.

Dag mevrouw Lambil. uw man is dit
jaar tachtig geworden en hij zei me
net dat hij nog iedere dag gaat

werken. Dat is waarschijnlijk niet zo
evident voor u. 
MEVROUW LAMBIL: “Goh, binnenkort
vieren we onze zestigste huwelijksver-
jaardag. zo moeilijk zal het dus wel niet
zijn zeker? Dat hij elke dag, ook zondag,
gaat werken, stoort me helemaal niet. er
is niets dat ons verhindert om zo te le-
ven. wij zijn bijvoorbeeld geen reizigers.
Hij vindt toch alle informatie die hij no-
dig heeft in zijn boeken. Hij heeft zo al
zijn SanDy en HoPPy-verhalen getekend
zonder dat we ooit in australië zijn ge-
weest. Bovendien neemt mijn man maar
enkele dagen verlof per jaar. Maar het is
ook niet zo dat hij een slaaf is van zijn
werk. Hij begint elke dag rond 9 à 10 uur.
Maar als hij het beu is, dan stopt hij en
dan bezoeken we iets in de buurt. Het
enige wat hij zichzelf echt oplegt, is ieder
jaar een strip afwerken.”

In de stripreeks aRMe LaMpIL werd u
plots een strippersonage. Was dat
leuk?
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Af en toe luistert Cauvin wel. Ik
heb hem het advies gegeven om
zich te focussen op twee sterk
uitgebouwde personages in
plaats van vier. 

© Raymond Lagae

Lambils favoriete album is De GrOene JAren.



MEVROUW LAMBIL: “o dat was gewel-
dig! (schaterlacht) Maar vergis je niet.
niet alles was echt gebeurd. Vaak ver-
trok cauvin van een waargebeurde
anekdote, maar hij voegde er dan heel
wat aan toe. als Raoul bij ons langs -
kwam, legde hij zich altijd in een lig-
stoel. en dan begon hij te improviseren.
Het vervolg kon ik dan lezen in de
strips. in die tijd spraken heel veel men-
sen me aan als ik boodschappen deed.
zij dachten altijd dat alles waar was.
een zalige tijd was dat!”

Heeft uw man nog geen zin om op
pensioen te gaan? Hij is toch al
tachtig.
MEVROUW LAMBIL: “neen. De dag dat
hij stopt, zal hij zich doodvervelen. Het
is voor iedereen een goede zaak dat hij
blijft doorwerken. zijn fans kunnen zo
nog genieten van nieuw werk. Hijzelf
amuseert zich nog elke dag met het
 tekenen en ik ben al lang blij dat hij
 tekent en niet in de tuin werkt of iets

probeert te herstellen. want daar heeft
hij totaal geen aanleg voor. (schater-
lacht)

een halfuurtje later wordt iedereen ver-
wacht voor de Masterclass van Thierry
Tinlot. centraal in de zaal staat een ze-
tel voor lambi  en rondom zitten flink
wat tekenaars en scenaristen die heb-
ben meegewerkt aan het hommage-
 album. interviewer van dienst is
thierry tinlot, de hoofdredacteur van
het weekblad SPiRou/RoBBeDoeS tussen
1993 en 2004. enkele opvallende pas-
sages van dit groepsgesprek vind je
hieronder. 

De BLauWBLOeZeN is een van de
populairste buddystrips die er zijn.
Chesterfield en Blutch zijn altijd
samen. Solidair in gevaar en
avontuur. Wat maakt die
buddyformule zo sterk?
LAMBIL: “De grootste sterkte is dat alle
albums hetzelfde thema hebben.

Samen zijn we sterker dan alleen. een
beetje zoals Raoul en ikzelf dus.”

Maar de bekende scenarist is de grote
afwezige op dit jubileum. Recht tegen-
over lambil staat er een opvallende,
lege stoel. Het ontlokt thierry tinlot
de frappante anekdote dat scenarist
Raoul cauvin ooit op het festival van
angoulême een lege stoel had geëist
die opvallend in het zicht moest staan
van de toenmalige juryvoorzitter die

zijn commerciële strips niet echt gene-
gen was. Het is precies of Raoul ook nu
weer de strategie van de lege stoel
 hanteert.

Raoul Cauvin en u hebben enkele
jaren ruzie gehad waar jullie niet of
nauwelijks met elkaar hebben
gepraat. Is alles nu weer in orde?
LAMBIL: “nu is alles weer normaler.
we praten weer. zo vreemd is een me-
ningsverschil nu ook weer niet. we zijn

professionals en kunnen daar beiden
goed mee om. Raoul stuurt me zijn sce-
nario in één keer door. ik lees het drie-
maal en verstrip het dan. Dat is het. en
zo zijn we al snel een jaar verder. Meer
is er echt niet nodig. Het werk wacht
elke dag op me, en dan begin ik te
 tekenen. Ruzie of niet.”

Je passie om te tekenen bleef zelfs in
die moeilijke omstandigheden
intact?

5

De grootste sterkte is dat alle
 albums hetzelfde thema hebben.
Samen zijn we sterker dan alleen.
Een beetje zoals Raoul en ikzelf
dus.

Thierry Tinlot legt zelf een interview af met Willy Lambil.

© Raymond Lagae



LAMBIL: “Ja.” 

Waarom lees je het scenario
driemaal?
LAMBIL: “ik moet wel! cauvin stuurt
me echt graffiti door. zoals bekend
schetst hij zijn scenario uit, maar al die
personages zien er bij hem hetzelfde
uit. tegen dat een mens daar wijs uit
geraakt... Soms geef ik hem wat
 opmerkingen, maar cauvin is dan zo
koppig dat hij die niet wil wijzigen. ik
moet het meestal doen met een bou-
tade als ‘Het scenario is wat het is’.
Gelukkig ben ik ook koppig en daar-
door werkt onze samenwerking zo
goed.”

In het laatste BLauWBLOeZeN-album zit
sergeant Chesterfield quasi de hele
tijd onbeweeglijk in een rolstoel. Is
dit niet vervelend om altijd datzelfde
geblokkeerde hoofd te tekenen? 
LAMBIL: “Maar neen. als het scenario
dat eist, dan doe je dat gewoon.
nogmaals wij zijn beiden professioneel
bezig met ons vak.”

SaMMy-tekenaar Berck is op zijn 65ste

op pensioen gegaan. Jij bent er
inmiddels 80...
LAMBIL: “en daarom zou ik volgens u
moeten stoppen? ik ben nog gezond
en prima in staat om een goede strip te
tekenen. Het bewijs ligt hier voor je. en
zolang ik gezond blijf, doe ik door. Het
ergste wat ik ooit gehad heb, was
 cataract. Met mijn ene oog zag ik toen
witte sneeuw en met mijn andere was
diezelfde sneeuw geel van kleur. Dat
was uiterst vervelend. nu is alles weer
normaal.”

Hoe slaag je er steeds in om die
delicate grafische finesse in je
albums te behouden?
LAMBIL: “wat een moeilijke vraag is
dat nu weer? Maar als je het echt wil
weten, ben ik ervan overtuigd dat de
kwaliteit van mijn tekeningen nog
steeds beter wordt. toch deden mijn
oude albums het beter aan de kassa.
Maar ik merk ook dat mijn publiek al
wat ouder wordt. Het belang van nos-
talgie speelt zeker mee als een lezer
een originele pagina van me wil kopen.
Die klanten gaan steevast voor het
 oudere werk terwijl dit soms grafisch

minder goed was.”

u bent hier in deze perszaal omringd
door een heleboel tekenaars die
meegeholpen hebben aan uw
hommagealbum van De BLauW -
BLOeZeN...
LAMBIL: “Hé, dat was mijn idee niet. ik
wou dat niet eens. ik heb meer dan zes-
tig albums getekend en enkel daardoor
zou ik het recht hebben om het leven
van deze tekenaars met zo’n project te
belasten. ik vond het gewoon een
 idioot idee. Maar ja het is er toch geko-
men. uitgevers willen niet meer luiste-
ren naar de oudjes.” 

Ken je al deze tekenaars? 
LAMBIL: “neen. De meeste ken ik he-
lemaal niet. enkel Blutch, Denis
Bodart en erik Maltaite. ah ja, en
Dennis Lapière natuurlijk. Die is ook al
oud. (lacht)

Welk kortverhaal draagt je
voorkeur?
LAMBIL: “Geen idee. ik heb de strip
nog niet gelezen. ik ga dat misschien
ooit wel eens doen. (lacht)
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Ik merk ook dat mijn publiek al wat ouder wordt.
Het belang van nostalgie speelt zeker mee als een
lezer een originele pagina van me wil kopen. 

De cover van het nederlandstalige hommagealbum is het werk
van de nederlandse Aimée de Jongh. Blutch (de tekenaar, niet
het personage) illustreerde de Franse versie.



(tegen de uitgeefster) Laurence...
u bent de uitgeefster van dit
schitterende hommage. Hoe hebt u
de selectie van de tekenaars
gedaan?
LAURENCE: “Dat was supergemakke-
lijk. iedereen die ik benaderde, wou
meewerken. initieel was het de bedoe-
ling dat het album 80 bladzijden zou tel-
len. Het zijn er uiteindelijk 120 gewor-
den. en het konden er zelfs nog meer
zijn! Bovendien hielden alle  tekenaars
zich strikt aan de deadline. Ja, zelfs
Denis Bodart was op tijd. ik had iedereen
gecontacteerd juist voor kerstmis vorig
jaar, en het album is nu al klaar.”

Ik ga me even wenden tot de
tekenaars. Wat is de moeilijkheid bij
het tekenen van een blauwbloes? 
DENIS BODART: “ik had het lastig met
die grote lip van Blutch.” 
JOSE LUIS MUNUERA: “ongetwijfeld
die kepi’s. om inspiratie op te doen,
ben ik naar Granada getrokken waar
ze al die  spaghettiwesterns hebben op-
genomen. Het helpt toch enorm als je
de sfeer kan opsnuiven van een echte
setting.”

LAMBIL: “Ha, ik ben ooit eens naar
amerika afgereisd. Het was er één
 opgeklopt commercieel gedoe. zo te
horen was ik beter naar Spanje
 gegaan.” (lacht)
BODART: “om mij in te werken heb ik
drie seizoenen van de tv-serie noRtH

anD SoutH bekeken. Dat is ook afzien.” 
PAU: “Bij mij viel het mee. Meer nog,
dankzij lambil heb ik zelfs paarden
 leren tekenen.”
STI: “een BlauwBloezen mogen schrij-
ven, is gewoon een droom die uit-
kwam.”

Sergeant Chesterfield is in De

BLauWBLOeZeN de slechterik. Hoe
hebben jullie die in je verhalen
menselijker gemaakt?
LAMBIL: “tinlot, ga je nu eindelijk eens
stoppen met je intellectuele vragen!” 
STI: “Je moet een slechterik niet pro-
beren beter te maken. Je moet die juist
polariseren. Dat werkt veel beter. een
slechterik moet slecht zijn.” 
THIERRY GLORIS: “chesterfield is toch
niet slecht? Hij is naïef. Dat wel.” 
LAMBIL: “ik ben blij dat je dit zegt.
chesterfield is geen slechterik. Hij

neemt het leven gewoon serieuzer dan
Blutch.” 
DENIS LAPIÈRE: “Bovendien evolu-
eert zijn karakter. zeker als hij verliefd
is.” 

MUNUERA: “er is geen goed en slecht
bij Blutch en chesterfield. Die twee
Blauwbloezen zijn één personage.
chesterfield zonder Blutch werkt ge-
woon niet.”
LAMBIL: “Dat is juist. in het begin wa-
ren ze met vier. ik heb al snel Bryan en
tripps geloosd. Die liepen er toch voor
spek en bonen bij. Duo’s werken altijd
het beste. Je hebt Robbedoes en
kwabbernoot, kuifje en Bobbie, Blake
en Mortimer,... Vier is gewoon te veel.” 

Blutch zei me ooit dat er meer
spanning in de personages van 
De BLauWBLOeZeN zit dan in heel LuCKy

LuKe.
MUNUERA: “Dat klopt. lucky luke is een
westernparodie. De BlauwBloezen zijn
een antimilitaristische, haast burleske
komedie. Daar heb je sterke persona-
ges voor nodig.”
LAPIÈRE: “ik zie het toch anders. De

BlauwBloezen zijn eigenlijk een ernstige
serie. er is geregeld bloed te zien in de
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Er is geen goed en slecht bij Blutch en Chesterfield.
Die twee Blauwbloezen zijn één personage.
Chesterfield zonder Blutch werkt gewoon niet.

Butch, en een enkele keer Chesterfield, door alle deelnemende tekenaars aan het hommagealbum.



serie. Bij lucky luke vloeit er geen drup-
pel bloed.”
STI: “lucky luke is dan ook een echte
superheld.” 
GLORIS: “De BlauwBloezen heeft onge-
wild een cynisch kantje. De serie werkt
maar als er geweld is. op die harde
 scènes komt er dan een reactie en dan
begint het verhaal. Die actie en reactie
zijn allebei nodig, anders werkt de
 humor niet.”

Wat opvalt, is dat de vrouwen in de
reeks opvallend realistisch getekend
zijn.
LAMBIL: “kijk, ik heb geen schoolse
opleiding tot striptekenaar gevolgd.
Het is gewoon zo. Van nature ben ik
een realistische tekenaar. Dat gaat me
het best af. Blutch en chesterfield zijn
twee komische figuren. Dan moet je
die er ook naar tekenen. nochtans is
hun gedrag niet altijd om mee te
 lachen.”
OLIVIER SCHWARTZ: “De absolute
sterkte van lambil is zijn regelmaat. er
zitten geen fouten in de tekeningen.
Hierdoor vergeet je weleens hoe 
 virtuoos zijn platen zijn”. 
LAMBIL: “Voor mij is de leesbaarheid
het allerbelangrijkste. Soms lees ik een
strip en begrijp ik die niet. Dat kan voor
mij echt niet. een strip, ongeacht het
onderwerp en stijl, moet gemakkelijk
lezen. iedereen moet het begrijpen.
Strips tekenen is precies cinema. De

kadrering moet goed zitten.”
LAPIÈRE: “Meer nog dan cinema zijn
strips theater. Daardoor werkt het.” 
LAMBIL: “nee, nee. Het is cinema. als
tekenaar bepaal ik of ik in- of uitzoom,
of dat ik de camera laat zwenken, die
laat overvloeien in een vol- of een half-
beeld. Raoul maakt er dan met zijn
 teksten theater van.”

Heb je nooit geen zin gehad De

BLauWBLOeZeN te laten verfilmen? 
LAMBIL: “ik heb ooit eens iets derge-
lijks gezien, maar dat was enorm
slecht. De BlauwBloezen op groot
scherm wordt al snel een soort
 westernversie van la GRanDe VaDRouille.
of erger nog: een banale kostuumko-
medie. nee, laat maar zitten.” 
STI: “nochtans is zo’n grensover-
schrijding niet slecht. in de jaren 1990
heb ik het videospelletje van De

BlauwBloezen kapot gespeeld.” 
LAMBIL: “Dat heb ik zelfs nooit ge-
zien.”

Wie heeft zich voor zijn hommage
gebaseerd op een historisch feit? 
MUNUERA: “Pff, alles is al gebruikt door
cauvin.”
LAMBIL: “Die oorlog duurde maar vijf
jaar en toch hebben we er al zestig
 albums over gemaakt.” 
GLORIS: “er zijn toch nog onderwer-
pen te vinden. toen ik vroeger keek
naar noRtH anD SoutH liep er daarin
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Deelnemende auteurs aan het hommagealbum. 
Van links naar rechts, rij 1: renaud Collin, Denis Bodart, Thierry Gloris, Sti, Joris Chamblain, Willy Lambil, Olivier Dutto, Aimée de Jongh,
inkleurder Benoît Bekaert. rij 2: Olivier Schwartz, Jose Luis Munuera, Pau, Olivier Frasier, Denis Lapière.

Voor mij is de leesbaarheid het allerbelangrijkste.
Soms lees ik een strip en begrijp ik die niet. Dat kan
voor mij echt niet. Een strip, ongeacht het onder-
werp en stijl, moet gemakkelijk lezen. Iedereen
moet het begrijpen. 



 iemand rond met een groen uniform.
Dat bleek het uniform van de scherp-
schutters te zijn. Daar moest ik iets mee
doen.” 
LAMBIL: “Vroeger liepen de kleuren
meer door elkaar. zowel de
noordelijken als de zuidelijken liepen
rond in blauwe broeken. later hebben
ze elk hun kleur gekozen, maar er was
één constante: de zuidelijken zagen er
altijd meer verfomfaaid uit. Maar zoals
je al zei, waren de scherpschutters
steevast in het groen. in Bull Run heb ik
massa’s uniformen getekend. “

Wat zijn uw bronnen?
LAMBIL: “ik heb thuis massa’s dikke
Franse en engelse boeken over de
Secessieoorlog. Mijn klassement is zo
uitgebreid dat ik me er nog steeds mee
kan behelpen. Het internet heb ik niet
nodig.” 
RENAUD COLLIN: “er zijn ook veel  
verhalen over indianen uit die periode.
ik heb bijvoorbeeld gewerkt rond de
deportatie van de navajo-indianen
naar een reservaat.” 

LAMBIL: “ik heb alles over de india-
nen, maar cauvin schrijft er nooit iets
over. Jammer. Maar misschien wordt
dit iets voor het volgende album. Je
weet maar nooit!”

en met deze kwinkslag wordt het
groepsinterview afgerond. in afwach-
ting van de avondreceptie en feeste-
lijke opening van de expo, zwermen de
tekenaars en scenaristen uit in het
 museum. enkele konden we nog kort
spreken. we stellen hen telkens de-
zelfde drie standaardvragen. 

aimée de Jongh
Wat is uw lievelingsalbum?
DE JONGH: “als kind had ik een abon-
nement op RoBBeDoeS en zo heb ik 
De BlauwBloezen leren kennen. ik heb er
nu een paar opnieuw gekocht als
 research voor dit boek. Mijn favoriet is De

HooGVlieGeRS Van De caValeRie. Die vond ik
echt supergrappig. Bovendien valt dat
album net op omdat alle scènes vanuit
de lucht worden bekeken. Dit geeft de
strip een totaal andere  dimensie. 

Wat maakt de albums van De BLauW -
BLOeZeN nu net zo speciaal?
DE JONGH: “De samenwerking tussen
tekeningen en humor. De verhalen
 beklijven me zo niet, maar de humor is
zo leuk. Het is gewoon grappig
 geschreven én getekend. Het is een 
realistische stijl én toch humoristisch.
Die combinatie is echt niet evident,
maar bij De BlauwBloezen geloof je wat
ze meemaken. of het nu een bloederig
slachtveld is, of een slapstickmoment
met een hamer, het komt allebei ge-
loofwaardig over. Het is echt heel graaf
dat zij dat kunnen in hetzelfde univer-
sum.”

Welk nevenpersonage verdient een
spin-off?
DE JONGH: “Dat is een moeilijke. Stark
is wel een kanshebber, maar zou dit
niet snel te saai worden omdat hij heel
eendimensionaal is? of misschien net
niet! er zit wel iets in als je zijn jonge
 jaren of achtergrond zou mogen
 onderzoeken.”

Hoe komt het eigenlijk dat u de
enigste Nederlandstalige tekenares
bent van dit hommagealbum?
DE JONGH: “Het was oorspronkelijk
een Belgisch project van de Franstalige
tak van Dupuis, maar De BlauwBloezen

zijn in nederland één van de best ver-
kopende stripreeksen. Dus ze wilden
er absoluut een nederlandse tekenaar

bij betrekken. toen hebben ze contact
gezocht met Ballon Media die de
meeste Dupuis-albums vertaalt in het
nederlands. Momenteel ben ik in con-
tact met hen voor verschillende din-
gen (onder meer een graphic novel op
scenario van zidrou, red.) en zo is de
bal gaan rollen.”

Is dat ook de reden dat u voor de
Nederlandse versie de cover mocht
tekenen?
DE JONGH: “Ja, maar dat was wel een
beetje last minute. De strip moest bin-
nen tegen eind juni, en een week voor
de deadline — ik zat er nog middenin —
mailden ze me of ik de cover wou
 maken binnen diezelfde week. ik was
zo trots, maar ook helemaal overdon-
derd. ik heb dan maar alles aan de kant
gezet en me op die cover gestort. ik
wou iets dat eruit zag als een filmpos-
ter. op de dag van de deadline heb ik
alles ingeleverd. Pas een week later,
heb ik de tekening opnieuw durven
 bekijken. ik was zo bang dat ik het door
die tijdsdruk, verpest had. Maar het
valt wel mee. niet?”

absoluut! 
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Ik heb alles over de indianen, maar Cauvin 
schrijft er nooit iets over. Jammer. Maar misschien
wordt dit iets voor het volgende album. 
Je weet maar nooit!



Olivier Frasier
Wat is uw lievelingsalbum?
FRASIER: “Blauwen en Bulten! ze brach-
ten iets exotisch binnen in hun
westerse wereld en dat creëerde auto-
matisch humoristische situaties.”

Wat maakt de albums van De BLauW -
BLOeZeN nu net zo speciaal?
FRASIER: “De reeks bevat heel veel
sterke karakters. Het complementaire
duo chesterfield en Blutch trekt de 
rest gewoon mee naar boven. De
 principiële chesterfield speelt altijd in
op onze gevoelens en ons plichtbe-
wustzijn terwijl de vrije Blutch soms
doet wat we eigenlijk allemaal zelf zou-
den willen doen.”

Welk nevenpersonage verdient een
spin-off?
FRASIER: “Geef mij maar Stark. of
Stilman met zijn rietje.” 

Jose Luis Munuera
Wat is uw lievelingsalbum?
MUNUERA: “RuMBeRley!” 

Wat maakt de albums van De BLauW -
BLOeZeN nu net zo speciaal?
MUNUERA: “De relatie tussen Blutch en
chesterfield. Het zijn twee hartsvrien-
den die elkaar haten. Dat maakt hen
uniek.”

Welk nevenpersonage verdient een
spin-off?
MUNUERA: “Stark! Hij is één groot
enigma. we weten niets over hem,
maar hij intrigeert iedereen. als men
mij zou vragen om het te tekenen en
het past in mijn agenda dan zeg ik hier
geen nee tegen!”

pau
Wat is uw lievelingsalbum?
PAU: “ik heb ze niet allemaal gelezen
want in Spanje is de reeks niet zo po-
pulair als hier in België. Maar ik ben
wel gek van De DeSeRteuRS. toen ik dat
album voor het eerst las, was ik hele-
maal overdonderd. zo’n kwaliteit van
tekeningen zag je toen niet vaak in
Spanje. ik heb wel een boontje voor de
verhalen van Salvérius. ik vond deze
grappiger dan de latere albums.”

Wat maakt de albums van De BLauW -
BLOeZeN nu net zo speciaal?
PAU: “er zijn verschillende reden:
1. De constante kwaliteit. De tekenin-
gen stralen zo’n warmte en beroeps-
ernst uit dat dit al uitzonderlijk is. 
2. Bovendien zijn de verhalen antimili-
taristische soldatenverhalen. ik hou
hier wel van. 
3. en tenslotte heb je dat unieke

 humoristische koppel Blutch en
chesterfield.”

Welk nevenpersonage verdient een
spin-off?
PAU: “Geef mij maar arabesk. ik heb
leren paarden tekenen via De Blauw -
Bloezen.” 

Denis Lapière
Wat is uw lievelingsalbum?
LAPIÈRE: “De HooGVlieGeRS Van De

caValaRie.”

Wat maakt de albums van De BLauW -
BLOeZeN nu net zo speciaal?
LAPIÈRE: “Het feit dat de serie gedra-
gen wordt door twee personages die
eigenlijk maar één zijn. Blutch en
chesterfield zijn precies een Siamese

tweeling. Je zet de een tegenover de
ander en de dialogen schrijven zich-
zelf. ik was echt bang dat ik die delicate
cauvin-toon niet zou vinden, maar als
ze samen zijn, zijn die personages zo
sterk dat ze lijken te leven. ik moest
maar gewoon hun gesprekken afluis-
teren.”

Welk nevenpersonage verdient een
spin-off?
LAPIÈRE: “ongetwijfeld Stark! ik zou
wel eens willen weten vanwaar zijn
 gestoordheid komt. Goh, als je het me
nu direct vraagt, kan dit niet anders of
het is een gevolg van een vrouwen his-
torie. een grote verloren liefde... Ja, ik
zie het al helemaal voor me.” (lacht)
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Olivier Schwartz
Wat is uw lievelingsalbum?
SCHWARTZ: “ik twijfel tussen De HooG -
VlieGeRS Van De caValaRie en De Blauwe

GRoentJeS... Maar ongetwijfeld zit er daar
een heel deel nostalgie in. Het waren 
immers de eerste albums die ik las.” 

Wat maakt de albums van De BLauW -
BLOeZeN nu net zo speciaal?
SCHWARTZ: “Het tijdperk! De Secessie-
oorlog was een monsterlijke burger-
oorlog. Heel wreed, maar ook modern.”

Welk nevenpersonage verdient een
spin-off?
SCHWARTZ: “niemand. Daarom zijn het
ook nevenpersonages. Spin-offs zijn
gewoon debiel. ik ben wel gek op
chesterfield. Dat is zo’n menselijk per-
sonage boordevol kleine kantjes. een
beetje laf, een beetje racist en vooral te
plichtsbewust.”

Schwartz’ nieuwe RoBBeDoeS-verhaal is
trouwens klaar. De vertaling verschijnt
in februari. Daarna volgt een compleet
nieuwe serie, opnieuw op scenario van
yann.

Sti
Wat is uw lievelingsalbum?
STI: “ik ben gek op album 10, Blauw en

uniFoRMen. Het bevat vijf kortverhalen
van Salvérius en die zijn zo goed. als ik
een lambil-album mocht kiezen, dan
ga ik voluit voor BlauwBloezen Pakken

kozakken, en van de grappigste albums
die er zijn.”

Wat maakt de albums van De BLauW -
BLOeZeN nu net zo speciaal?
STI: “De hele periode van de Secessie-
oorlog. ik ben sowieso gek op westerns
van de negentiende eeuw. als ik in
Disneyland ben, loop ik de hele tijd in
Frontierland rond. ik ben gek op die
hele periode.”

Welk nevenpersonage verdient een
spin-off?
STI: “Stark natuurlijk! waarom is hij
zo? waaraan is zijn hysterie te wijten?
Hij heeft zo’n sterk karakter dat je wil
weten waarom dit zo is. op een dag zal
die spin-off er wel komen. en dat
 album rond Stark zie ik absoluut zit-
ten.”
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