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INTERVIEW YANN 
DOOR WOUTER PORTEMAN

“Suske en Wiske 
zit echt in mijn DNA.”
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Ik heb zo’n vaag vermoeden dat dit 
een leuke opdracht was.
YANN: “Oh ja! Het was zo’n project dat 
al heel lang aansleepte, maar waar 
ik zoveel zin in had! Mijn allereerste 
scenario was een parodie. Maar hoe 
meer uitgever Johan De Smedt (van 
Standaard Uitgeverij, nvdr) en ik-
zelf erover discussieerden, hoe meer 
we in de richting van een volwaardig 
verhaal evolueerden. En voor ik het 
goed besefte, mocht ik een moderne 
Vandersteen schrijven.” 

Is Willy Vandersteen voor u het 
referentiepunt?
YANN: “Absoluut, en zeker toen hij nog 
zelf alles tekende. In de jaren 1950 
 waren Franquin, Tillieux, Morris, 
Hergé, Jacobs,... de grote mannen. 
Maar Vandersteen hoorde daar ook 
 zeker en vast bij. Zijn humor, persona-
ges en verhaallijnen zijn ook vandaag 
nog relevant. Later heeft de reeks haar 
surrealistisch karakter meer en meer 
verloren waardoor ze me te commer-
cieel werd. Jammer maar helaas... Ik 
was echt een zware Suske en Wiske-
fan. Franse strips waren toen allemaal 
zo cartesiaans. Alles moest logisch ver-
dedigbaar zijn. En dan had je zo’n uit 
de losse pols tekenende Vlaming die 
uitpakte met een voor die tijd  geschifte 
onlogica.” 

Hoe kwam u aan die albums? 

We staan op het marktpleintje van Elsene, Brussel. 
Aan de ene kant ligt de poenerige Louisalaan, aan de 
andere kant de broeierige Congolese Matongéwijk. 
Een steenworp verder ligt het geweldige Museum 
van Natuurwetenschappen — door CNN onlangs nog 
verkozen tot het derde beste dinosaurussenmuseum ter 
wereld. We stappen nog wat verder. Hippe koffiebars, 
schreeuwerige nachtwinkels en door de tijd vergeten 
antiquairs wisselen elkaar af. Vintage Brussel. Zalig. 
Plots staan we oog in oog met een gigantische 
muurschildering naar het Robbedoes door-album  
De Luipaardvrouw. Ja, dit is Brussel op zijn best.  
Dit klopt. We naderen ons doel. 
Enkele minuten later bellen we aan bij Yann, een van 
onze helden. Met zijn De Onnoembaren leerde hij 
ons dat strips ook cynisch, grof, maar vooral ànders 
mochten zijn. En toen de milde anarchist ons onder zijn 
schuilnaam Balac Samber schonk, waren we voor eeuwig 
verkocht. Vandaag, op zijn 63ste, behoort Yannick Le 
Pennetier tot het selecte groepje topscenaristen. Met 
zijn pilotenstrips voor Romain Hugault, Thorgal-spin-
offs en Robbedoezen voor Olivier Schwartz, maakt hij 
momenteel grote zwier. Maar Standaard Uitgeverij wist 
de uitgeweken Fransman te strikken voor een speciaal 
Suske en Wiske-scenario. Het resultaat is het grappige 
Cromimi, het Brusselse eerbetoon aan Willy Vandersteen, 
exquis in beeld gebracht door Gerben Valkema. Tijd voor 
een babbel! 

Yann woont in de buurt van een van de tientallen stripmuurgevels in Brussel,  
met een  illustratie uit het door hem geschreven Robbedoes-verhaal de LuipaaRdvRouw  
voor Olivier Schwartz.
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Woonde u toen al in Brussel? 
YANN: “Nee. Ik heb Vandersteen ge-
lezen als kleine jongen toen ik nog in 
Marseille woonde. Suske en Wiske 
werden in Frankrijk ooit uitgegeven 
door Dargaud. Om een of andere re-
den vond de uitgeverij toen dat deze 
verhalen een Zuid-Frans accent moes-
ten hebben. Zo werden er een vijftal al-
bums vertaald met een Marseillaanse 
couleur locale. En dan zag je Lambik, 
in een blauw-wit hemd (de stadskleu-
ren van Marseille, nvdr), een pint ach-
terover kappen en las je ‘Ach, die pas-
tis was weer lekker’. Ergens had ik wel 
het gevoel dat er iets niet klopte. Maar 
pas toen ik in Marseille geen enkel huis 
met zo’n typisch Vlaamse trapgevel 
vond, had ik het door. Dat was echt 
een ontnuchtering... 
Later kwam ik in contact met enkele 
zware stripliefhebbers. En zo wis-
selde ik per brief striptips uit met 
Jacques Glénat, Guy Delcourt, Didier 
Pasamonik en een hoop anderen. 
Natuurlijk kwam Vandersteen ook 
ter sprake en het duurde niet lang of 
we zetten een ruilhandeltje op. De 
Belgen kregen van mij een pakketje 
met Franse strips opgestuurd. In ruil 
stuurden ze me dan een heleboel 
tweedehandsalbums van Suske en 
Wiske terug. Voor hetzelfde geld kon 
ik dan één voor hen zeldzame Chick 
Bill wisselen voor een tiental Suske 
en Wiskes. Een prima deal! Ik moest 

wel echt alleen de oude hebben. Zodra 
ze hertekend werden, was voor mij de 
charme eraf. Vergelijk maar eens de 
oude, brute Jerom met de beschaafde, 
softe versie. Pfff... Ik heb ze dus alle-
maal gelezen vóór de hernummering. 
Suske en Wiske zit dus echt in mijn 
DNA.” 

Hebt u dan geen recentere albums 
gelezen?
YANN: “Niet echt. Ik heb wel nog enkele 
albums van Paul Geerts gelezen zoals 

het geweldige De Dulle Griet (noch-
tans een album van Vandersteen, 
nvdr). Je voelde dat Willy Vandersteen 
dat nog schreef. De tekeningen waren 
zeker niet slecht maar ik miste toch het 
rafelige van Vandersteen.”

Toen Vandersteen voor Kuifje 
werkte, heeft hij de Vlaamse stijl 
overboord gegooid en tekende hij 
plots enorm ‘precies’. Wat vindt u 
van zijn blauwe reeks? 
YANN: “Ik houd er helemaal niet van. 
Het is me allemaal te stijf en door-
dacht. Geef mij maar het volkse Wiske 
met een strikje op haar hoofd.” 

Hoe wist de uitgeverij eigenlijk dat 
u zo’n doorgewinterde fan was? 
YANN: “Ik heb ooit eens in een interview 
gezegd dat ik gek was op de reeks en dat 
ik ooit weleens een verhaal zou willen 
schrijven. Die uitspraak is daar blijven 
hangen en uiteindelijk heeft Standaard 
Uitgeverij me gecontacteerd.” 

U bent dus rechtstreeks 
gecontacteerd geweest door 
Standaard Uitgeverij en niet door 
uitgeverij Paquet die de reeks 
enkele jaren opnieuw begon uit 
te geven in Frankrijk? Ik dacht dat 
u, naast André Taymans, Jean-
David Morvan, Zidrou en Jean-
Marc Krings, een van de nieuwe 
Franstalige Suske en Wiske-auteurs 

was die de reeks een nieuw elan 
mocht geven?
YANN: “O dat was een heel ander project 
dat nooit van de grond is gekomen...”

In uw Robbedoes-album Een 
Piccolo in Veldgroen zien we op 
de achtergrond Lambik en Jerom 
op de Brusselse rommelmarkt een 
musketiershoed kopen. In Cromimi 
duikt Bikbellum, de mini-Lambik 
die verstopt zat in die hoed, plots 
weer op. Is het album De Dolle 
Musketiers uw lievelingsalbum? 
YANN: “Jazeker! Dat zit zo goed in 
 elkaar. Ongelofelijk dat Vandersteen 
later niets meer met Bikbellum heeft 
gedaan. Maar die man had zo’n ver-

Ik houd 
helemaal niet 
van de blauwe 
reeks. Het is me 
allemaal te stijf 
en doordacht. 
Geef mij maar 
het volkse 
Wiske met haar 
strikje op haar 
hoofd.

Fragment uit piccoLo in veLdgRoen uit 2009, 
het eerste Robbedoes-verhaal dat Yann voor 

Olivier Schwartz schreef. Op de vlooien-
markt snuisteren ook Jerom, Sidonia en 

Lambik rond.
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beelding. Elk album vond hij weer 
iets geweldigs uit. Hij had enorm veel 
topalbums... Neem nu De Zwarte 
Madam bijvoorbeeld, dat ik enkel in 
het Nederlands heb. Via de geweldige 
tekeningen probeerde ik het verhaal 
te volgen. Zijn strips zijn zo’n bron van 
inspiratie.” 

U hebt blijkbaar zin om nog een 
Suske en Wiske te schrijven. 
YANN: “Natuurlijk! Ik heb hun zelfs drie 
volwaardige scenario’s gestuurd en ze 
hebben Cromimi gekozen. Een ander 
verhaal draaide rond Lambik. Nee, ik 
zeg je niet waarover het gaat. Die plot 
kan men te gemakkelijk kopiëren. Dat 
is me al een keer gebeurd. 
Soit. Het derde verhaal was er eentje 
over Sidonia. In De Tuf-Tuf-Club ko-
men we te weten dat tante Sidonia 
van adellijke bloede is. Ik had een heel 
verhaal verzonnen over die familie. 
Vanzelfsprekend duikt ook de spreken-
de raaf weer op. Ik hoop dat het ooit 
nog verstript raakt... 
Die tante Sidonia is echt een ge-
weldig personage. Ik heb haar al 
eens gebruikt als scoutmeisje in De 
Libellenpatroelje (een reeks uit 
de jaren 1980, getekend door Marc 
Hardy. Arcadia vertaalde de drie al-
bums tussen 2013 en 2017 in de col-
lectie Arcadia Archief, nvdr). Ze is die 
asperge met een grote neus.” 

Hardy zou ook in de running zijn 
voor een volgend album... 
YANN: “Dat weet ik niet. Dat moet je 
vragen aan Standaard uitgeverij.”

Steven Dupré mag op scenario 
van Conz alvast de volgende 
tekenen. Ik dacht dat Steven in 
een ver verleden nog een aantal 
proefplaten naar u had gestuurd. 
Waarover ging dat? 
YANN: “Dat was voor een realistische, 
historische strip in de periode van de 
Franse revolutie. Maar dit project werd 
nooit opgepikt. Tja, zo gaat dat soms...”

Cromimi is een schitterende opener 
voor deze nieuwe buitenreeks. Maar 
één album per jaar vind ik echt wel 
te weinig om deze reeks actueel te 
houden. 
YANN: “Ze mogen Gerben en mij altijd 
terugvragen. Ach, we zien wel. Toen 
ik Het Graf van de Rommelgems (ge-
tekend door Fabrice Tarrin, nvdr)
maakte, zei men me dat ik er maar 
één mocht schrijven. De strip verkocht 
uitstekend. Ik ben dan honderd keer 
teruggegaan met een nieuw verhaal 
onder de arm. Uiteindelijk gaven ze 
me groen licht. En ook Piccolo in 
Veldgroen was een succes. En kijk, 
nu zit ik al aan vier Robbedoezen. 
Nummer vijf komt eraan en speelt 
zich weer een jaar later af in 1948. 
In dat verhaal gaan Robbedoes en 
Kwabbernoot als journalist naar de 
inhuldiging van de eerste Franse kern-
centrale. Die had zelfs een naam! Zoë! 
Mooi, hé. Ik blijf dus verder doen. 
Mmmm, ik denk dat ik morgen nog 

Die man 
had zo’n 
verbeelding. 
Elk album 
vond hij weer 
iets geweldigs 
uit. Hij had 
enorm veel 
topalbums... 

Voor de vertaling van de LibeLLenpatRoeLje 1: 
Youkaïdi (2013) liet uitgeverij Arcadia Marc 
Hardy, die eveneens is opgegroeid met 
de stripreeks van Willy Vandersteen, 
een nieuwe cover tekenen met een vette 
knipoog naar Suske en Wiske. Een van de 
scoutsmeisjes is rechtstreeks gebaseerd op 
tante Sidonia.
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eens ga aankloppen bij Standaard 
Uitgeverij.” (lacht)

Doe dat vooral! Heeft tekenaar 
Gerben Valkema u gekozen? Of hebt 
u Gerben gekozen? 
YANN: “Ik ben Gerben op het... Hoe 
spreek je zijn naam precies uit? 
Herben? Of Gerben?”

Het is Gerben, maar ik zit wat 
verveeld met mijn West-Vlaams 
accent. De G en de H liggen ons wat 
moeilijk. Laat maar... 
YANN: (grijnst) “Het is dankzij Johan De 
Smedt dat ik Gerben heb leren kennen. 
We waren al jaren met het project bezig 
en het raakte maar niet goedgekeurd. 
Op een gegeven moment toonde hij 
me op zijn smartphone een aantal pla-
ten van tekenaars die hij in gedachten 
had. We waren aan het swipen toen er 
plots een plaat van Gerben Valkema 
passeerde. Ik nam de smartphone uit 
Johans handen en vergrootte de teke-
ning. Ik was onmiddellijk verkocht. Het 
moest en zou Gerben worden. In am-
per één minuut was het beslist.” 

Was het een pagina uit De 
Grandioze Gitaar, het Suske en 
Wiske-album dat hij in 2016 maakte 
voor SOS Kinderdorpen?
YANN: “Nee, het was waarschijnlijk 
iets van Elsje. Ik vond het zo spranke-
lend... Zo heftig... Zo...” 

... Franquin? 
YANN: “Nee, ik vind het eerder een 
Tome en Janry. Het is niet 200% 
perfect en correct getekend maar 
het leeft. Het is echt. Net zoals Willy 
Vandersteen. Die man kon eigenlijk 
niet mooi tekenen, maar het was zo 
krachtig verteld en in beeld gebracht 
dat je er zijn fouten graag bijnam.”

Hoe verliep de verdere 
samenwerking eigenlijk?
YANN: “Gemoedelijk. Net zoals met 
mijn andere tekenaars. Ik schreef het 
verhaal in het Engels, net zoals ik doe 
voor de Thorgals die ik schrijf voor de 

Rus Roman Surzhenko. En vervolgens 
stuurde ik hem dat op, inclusief de 
decoupage. Zo werk ik altijd.” 

Toch heb ik de indruk dat u een paar 
pagina’s speciaal hebt geschreven 
op maat van Gerben. Ik denk nu 
maar aan de neushoorngrap. 
YANN: “Dat nu niet speciaal, maar ik kan 
wel bevestigen dat we supergoed met 
elkaar opschoten. Het was echt tof.” 

Zit er nog een nieuwe 
samenwerking aan te komen? In 
Cromimi zie je een spin-offreeks van 
Jerom en Tigrella. Is dat geen optie? 
YANN: “Mmmm... Kijk eens wat ik net 
gekregen heb van Gerben? Een origi-
nele Jerom en Tigrella... à la De Dolle 
Musketiers. Mooi, hé.” 

Er loopt ook een gerucht dat u 
Guus Slim wilt voortzetten. Is dat 
misschien iets concreter? 
YANN: “Ik droom al jaren om die reeks 
te mogen voortzetten. Schwartz en ik 
hebben ooit eens een kortverhaaltje 
van Guus Slim gemaakt, maar de er-
ven Tillieux zijn nog niet rijp voor een 
voortzetting van de reeks.” 

Een sleutelpagina van het album 
is de hilarisch plaat waarop Jerom 
de Vlaamse klassieker Meisjes van 
Raymond van het Groenewoud 
zingt. Hoe kent u dat nummer? 

Ik was 
onmiddellijk 
verkocht. Het 
moest en 
zou Gerben 
worden. In 
amper één 
minuut was het 
beslist.

Yann poseert trots met een 
originele tekening van Gerben 

Valkema met de hoofd-
personages én de sabeltand-

tijger Tigrella uit cRomimi.
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YANN: “Ik kende het helemaal niet. In 
mijn oorspronkelijke scenario stond de 
zeemzoete tekst van Vous les Femmes 
van Julio Iglesias. Maar ja, als je dat 
vertaalt, verliest het alle kracht. We 
moesten echt een alternatief vinden 
dat puur Nederlandstalig was, want 
de Nederlandse versie is met honderd-
duizend exemplaren veel belangrijker 
dan de Franse met een oplage van 
vijfduizend stuks. (die in februari 2018 
uitkomt, nvdr) Gelukkig kwam Johan 
De Smedt op de proppen met Meisjes, 
een Nederlandstalig alternatief dat in 
dezelfde sfeer zat. 
Ik vind het heel belangrijk dat een ver-
taling iets toevoegt aan het origineel. 
De Franse vertaling van de huidige 
Bob et Bobette is me te steriel. Het 
is taalkundig juist, maar wel zo vlak... 
Samenwerken met Gerben was gewel-
dig. Altijd was hij superenthousiast. Als 
ik een ideetje had, sprong hij me direct 
bij en maakte er een geweldige schets 
bij. Hij is echt een prima tekenaar. 
(staat op en haalt de meisjes-pagina 
uit een tekenmap. Een cadeautje van 
Gerben) Kijk, hier zie je Jerom zijn pels 
openscheuren. Fantastisch!” 

Als je die pagina’s op ware grootte 
ziet, lijkt het me meer op Albert 
Uderzo dan op André Franquin.
YANN: “Inderdaad. Hij zweeft ergens 
tussen Tome & Janry en Uderzo. Er 
bestaan veel slechtere vergelijkingen. 

(lacht) Pagina 31 met Bikbellum heb 
ik ook gekregen. Ik houd wel van die 
theatrale overdrijving die in zijn teke-
ningen zit.” 

Ik moest lachen toen ik het woord 
speculaas plots tegenkwam. Naar 
verluidt was dat het eerste woordje 
Nederlands dat u kende. 
YANN: (lacht) “Dat is juist. Ik ben er 
verzot op. En ik niet alleen. Elke keer 
als Yves Chaland (de in 1990 veron-
gelukte tekenaar van Freddy Lombard 
en een onafgewerkt verhaal van 
Robbedoes, nvdr) naar Brussel kwam, 
gingen we eerst naar de bekende bak-
kerij Dandoy om er hun bekende spe-
culaas te kopen. Hij nam echt volle 
zakken terug mee naar Frankrijk.”
 
Om in de Nederlandse sfeer te 
blijven... Normaliter vliegen Suske en 
Wiske met KLM. In Cromimi komt good 
old Sabena weer voorbij. Mocht dat? 
YANN: “Ze hebben me daarover niets 
gezegd. Het was ook geen enkel pro-
bleem dat Suske en Wiske in het 
Brusselse wonen. En nee, ook het 
tijdreizen zoals Amoras was geen pro-
bleem. Wat zou het ook? Die familie 
is het gewoon om voortdurend in de 
tijd te reizen. Ook de reclame voor het 
café À La Mort Subite kon. Zo weet elke 
lezer dat we in Brussel zijn. Ach, weet 
je... Ik schrijf altijd op café. Zo hoor ik 
nog eens het een en ander. Ik wissel 

ook vaak van café. Ik heb er zo een 
tiental waaronder À la Mort Subite. 
In dat café is een draaiend bord met 
daarop wat taartjes. Op een dag was 
er een stroompanne waardoor hun 
 tiramisu begon in te zakken. En hop-
sa, mijn verhaal was weer wat rijker. Ik 
kon zo de link leggen naar de ijsklomp 
die begon te smelten. 
Het was fantastisch werken voor 
Standaard Uitgeverij. Ik heb zelfs he-
lemaal geen lijstje met beperkingen 
gekregen.” 

Dat verrast me. Op dezelfde 

Het was geen 
enkel probleem 
dat Suske en 
Wiske in het 
Brusselse 
wonen. En 
nee, ook het 
tijdreizen zoals 
Amoras was 
geen probleem.

Jerom imponeert met Raymond van het Groenewouds meisjes.
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pagina 31 laat je Bikbellum 
zeggen ‘Ik vond het maar niks. 
Lineair scenario, geen parallelle 
verhalenboog.’ Ik dacht dat dit een 
verdoken opmerking was op de 
verhaalopbouw. 
YANN: “Nee, helemaal niet. Het was 
gewoon een adrem opmerking over de 
flashback.” 

We zitten hier op een boogscheut 
van het geweldige Museum van 
Natuurwetenschappen, in de 
volksmond het Dinomuseum. Is 
Cromimi uw antwoord op Ragebols 
De Droom van de Walvis? 
YANN: “Je zoekt het echt te ver. Het is 
gewoon een van de mooiste museums 
die er zijn. Honderden keren ben ik er 
naartoe gegaan met mijn kinderen. 
Met Cromimi vertel ik een prehistorisch 
verhaal. Het is dan ook logisch dat ik 
het museum verwerk in het verhaal. 
Met Ragebol heeft dit niets te maken.” 

Als je het album doorbladert, valt 
de enorme hoeveelheid tekst op...
YANN: “Ja, dat verwijt krijg ik heel vaak. 
Maar ik houd echt van strips die je ver-
schillende keren moet en kan lezen. In 
Vlaanderen valt de prijs nog mee, maar 
als ik vijftien euro moet betalen voor een 
gekartonneerde strip wil ik waar voor 
mijn geld krijgen. Als een strip uitgele-
zen is in een halfuurtje vind ik dat geld-
verspilling. Geef mij maar een Blake en 

Mortimer of een strip boordevol kleine 
vondstjes waar men kan op puzzelen en 
die maar bij een tweede of derde lezing 
een belletje doen rinkelen bij de lezer.” 

U zei me daarnet dat u drie 
scenario’s hebt geschreven. 
Eentje rond Sidonia, eentje rond 
Lambik en Cromimi met Jerom 
als hoofdpersonage. Waarom in 
hemelsnaam een verhaal rond 
Jerom?
YANN: “Ik was wat gefrustreerd over 
het eerste optreden van Jerom in De 
Dolle Musketiers. Hij was een gewo-
ne, brute kracht die er plots was, out 
of the blue... Ik had gewoon zin om 
zijn afkomst wat te verduidelijken, op 
een iets andere manier dan De Malle 
Mergpijp. Waarom stel je die vraag? 
Vind je Jerom geen leuk personage?”

Eigenlijk niet. Ik heb het niet zo 
voor superhelden zonder zwakke 
plek die als een deus ex machina 
alles kunnen oplossen. 
YANN: “Zo erg is dat toch ook niet? De 
Marsupilami is de Jerom van Franquin. 
Je gebruikt zijn kracht gewoon op het 
einde om je verhaal te beëindigen. 
Klaar is Kees. Iedereen doet dat toch? 

Lucky Luke schiet sneller dan zijn scha-
duw en toch ontsnappen de Daltons 
voortdurend. Waarom schiet hij ze 
niet neer op pagina 2? Hij laat ze wat 
aanmodderen tot pagina 45, steekt 
een sigaretje op, neemt zijn pistool en 
brengt ze dan terug naar de gevange-
nis. Einde verhaal. Superhelden kun-
nen echt wel in een komische context.” 

Ik heb wel de indruk dat Suske hier 
wat in de weg loopt. 
YANN: “Dat klopt. Ik heb mijn verhaal 
gebouwd rond Jerom, Lambik en 
Sidonia. Je hebt maar 46 pagina’s. Dus 
moet je keuzes maken. Het is niet zo 
dat ik Suske een saai personage vind. 
Ik had hem nu enkel nodig als aanbren-
ger. In het Sidonia-verhaal kwam de ket 
wel op de voorgrond en was het Wiske 
die wat op de achtergrond verdween.”

Uw Sidonia is echt geweldig. Ze is 
grappig, alert en een echte leading 
lady. Maar uw reputatie kennende 
dacht ik dat u haar een flinke 
boezem zou geven. In Les Hauts 
de Pages, de kleine strookjes die 
vroeger verschenen in Spirou, 
hebben Didier Conrad en u geregeld 
ferm de draak gestoken met de 

In Vlaanderen 
valt de prijs 
nog mee, maar 
als ik vijftien 
euro moet 
 betalen voor 
een gekarton
neerde strip wil 
ik waar voor 
mijn geld krij
gen. Als een 
strip uitgelezen 
is in een half
uurtje vind ik 
dat geldverspil
ling. 

In 1980 mochten Didier Conrad en Yann 
zich acht maanden lang uitleven op de 

 hoofdingen van het weekblad spiRou met 
vileine (en vaak gecensureerde) commen-
taren op de strips die in het stripweekblad 
verschenen. Yoko Tsuno was af en toe kop 
van jut. Auteur Roger Leloup kon er aller-

minst om lachen.
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platte boezem van Yoko Tsuno. 
YANN: (grijnst) “Sidonia is zo’n boeien-
de persoonlijkheid dat ze geen borsten 
nodig heeft om indruk te maken.”

Klopt het dat jullie vroeger op 
de Spirou-redactie de originele 
pagina’s van Roger Leloup 
hebben bijgewerkt en dat de 
hoofdredacteur die ’s morgens nog 
in allerijl moest retoucheren?
YANN: (lacht hardop) “Wie heeft je dat 
verteld?”

In de wandelgangen hoor je veel. 
YANN: (lacht nog meer) “Misschien 
hebben we dat gedaan. Misschien ook 
niet.” (bulderlacht) 

Ik zit nog met zo’n eitje. In De 
Luipaardvrouw (pagina 27) 
introduceert u Alan De Kuyssche als 
de nieuwe manager van het Moustic 
Hotel. Het eerste wat hij doet, is 
Robbedoes ontslaan. Alan of Alain. 
Dat is één pot nat. Ik dacht dat 
Alain De Kuyssche, uw toenmalige 
hoofdredacteur bij Spirou, jullie net 
een hand boven het hoofd hield? 
YANN: “Ach dat was een stom grapje. 
Alain was inderdaad onze grote men-
tor aan wie we alles te danken hadden. 
Zonder hem hadden De Onnoembaren 
nooit zo lang bestaan. Ik zal je een 
primeur geven. Ook in Cromimi eer ik 
hem. De oude professor die de ijsman 

probeerde op te graven, is een cameo 
van Alain De Kuyssche. Na zijn ontslag 
als hoofd redacteur bij Télé Moustique 
en Spirou heeft hij zijn studies geolo-
gie weer opgenomen. Sindsdien is hij 
echt gepassioneerd door fossielen, 
enzovoort. Ik vond het mooi om mijn 
oude makker weer eens te laten opdra-
ven en Gerben hem netjes na te laten 
tekenen. Maar ja, in Cromimi heet hij 
plots professor Degryse. Dat is vreemd 
genoeg het enige dat Standaard 
Uitgeverij heeft aangepast. Geen idee 
waarom (Degryse is de familienaam 
van Steven Degryse alias Lectrr, een 
lid van The Wolfpack, nvdr).” 

In hetzelfde album laat u oud-
koloniaal Dutillieu opdraven. Dat 
lijkt me een duidelijke verwijzing 
naar José Dutillieu (hij werd 
ooit aangeworven om de vrede 
te bewaren op de redactie door 
Conrad en Yann in toom te houden). 
U laat de oude jager van het dak 
donderen door toedoen van enkele 
straatkatten die zo weggelopen 
zijn uit The Aristocats. Wat is het 
verhaal hierachter? 
YANN: “José joeg vroeger op gorilla’s 
in het koloniale Congo en bleef hier-
over maar opscheppen. Op de redactie 
lachten we hem daarmee uit en zei-
den dat hij enkel wat wilde katten kon 
neerschieten. Vandaar dat ik hem op 
wat straatkatten liet schieten. Een pure 

inside joke dus. Dutillieu was overigens 
beroepsmatig een cameraman. In De 
Meester van de Zwarte Hosties (pa-
gina 9) toon ik nog een van zijn oude 
filmaffiches, namelijk Les Seigneurs de 
la Forêt. Ach, het was een fijne man die 
we geregeld opvoerden in Les Hauts de 
Pages. Hij kon er wel mee lachen.” 

Toen ik hoorde dat u het scenario 
zou schrijven voor een speciale 
versie van Suske en Wiske was ik er 
bijna zeker van dat u van Lambik en 
Jerom een flamboyant homokoppel 
zou maken. 
YANN: “Ach, je kan niet altijd uitpakken 
met een Bob Marone (een parodie op 
de avonturenreeks Bob Morane waar-
in Conrad en Yann van de hoofdper-
sonages een homokoppel maakten, 
nvdr). Dat trucje bewaar ik voor Kuifje 
en Haddock. (lacht) Trouwens, Jerom 
is echt geen homo. Als je de oude 
Suske en Wiskes goed herleest, zal het 
je wel zijn opgevallen dat hij valt op 
Schanulleke. Hij is dus een popofiel, 
een fetisjistische poppenliefhebber. 
Daar zit nog een echt vettig verhaal in. 
(bulderlacht) Of een poëtisch kinder-
verhaaltje. Dat kan ook.” 

U hebt een geweldig gevoel voor 
humor. Valt het u dan niet moeilijk 
om een Thorgal te schrijven waarin 
alles zo bloedserieus is? Uw enige 
knipoog daar is een verwijzing naar 

Paleontoloog Degryse draagt de familie-
naam van Steven Degryse alias Lectrr, maar 
zijn uiterlijk is een knipoog naar Alain De 
Kuyssche, de vroegere hoofdredacteur van 
Spirou die Yann en Conrad veel kansen gaf.

Jerom is echt 
geen homo. 
Als je de oude 
Suske en 
Wiskes goed 
herleest, zal 
het je wel zijn 
opgevallen 
dat hij valt op 
Schanulleke. 
Hij is dus een 
popofiel, een 
fetisjistische 
poppen
liefhebber. 
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een smid die Lanfeust heet. 
YANN: “Men heeft het me gevraagd om 
iets ernstigs te schrijven. En dan doe ik 
dat. Zo simpel is het. En die ene knip-
oog verstoort toch op geen enkel mo-
ment het leesproces?”

Natuurlijk niet. Hoe gaat het nu 
verder met Thorgal? Als je de 
boomstructuur op de achterflap 
bekijkt, loopt alles op zijn einde. 
Ik vraag me af hoe Xavier Dorison 
die tientallen personages netjes zal 
samenbrengen...
YANN: “Wist je nog niet dat Dorison 
gestopt is met de reeks? Het is toch al 
eventjes.”

Nee, dat was me onbekend. Wie 
vervangt hem dan? 
YANN: “Ach, dat zal je nog wel horen. 
De Jonge Jaren kan alvast doorgaan. 
Dat is geen probleem. De spin-offs 
over Wolvin en Kriss van Valnor moe-
ten ooit nog samenvloeien met de 
hoofdreeks. Misschien gaan ze daarna 
gewoon verder samen op avontuur. Ik 
weet het niet.” 

Komaan. U bent toch al enkele 
jaren gepokt en gemazeld in het 
universum!
YANN: “Ik heb inderdaad al zeven 
Wolvin-albums en vijf Jonge Jaren op 
mijn conto. Jaarlijks schrijf ik tot tien 
strips waarvan twee Thorgals. Dat is 

een serie die ik dolgraag schrijf. Maar ik 
wissel heel graag af. Een keer iets grap-
pigs, zoals voor Schwartz, dan een pilo-
tenstrip, dan weer een Vikingstrip zoals 
Thorgal. Ik heb variatie nodig. Nu ben 
ik voor André Juilliard een realistisch 
liefdesverhaal ten tijde van de Spaanse 
burgeroorlog aan het schrijven. Ik ben 
nu 63. Al meer dan veertig jaar schrijf 
ik stripverhalen en ik amuseer me elke 
dag. Zo moet het toch zijn, niet? Maar 
dwing me alsjeblieft niet om dertig 
jaar lang elk jaar een Blauwbloezen te 
schrijven. Dat zou mijn hel zijn.”

Conrad is al een paar jaar de nieuwe 
tekenaar van Asterix. Was u ook in 
de running om scenarist te worden? 
YANN: “Jawel, maar ik ben het helaas 
niet geworden. Aan de andere kant 
zijn de verhalen van Jean-Yves Ferri 
echt goed. Vooral De Papyrus van 
Caesar is subliem. Over de laatste ga 
ik beleefd zwijgen.”

Enkele jaren geleden had ik een 
interview met Conrad en toen vroeg 
ik hem hoe het voelde dat hij als 
anarchopunker van Spirou nu de 
grootste establishmentstrip van de 
wereld tekent. 
YANN: (lacht) “We zijn inderdaad con-
formistische, oude rotten geworden. 
Een mens verandert.”

Heeft de stripwereld nog nood aan 

jongeren die tegen alle schenen 
schoppen zoals jullie ooit hebben 
gedaan? 
YANN: “Absoluut. Noem het zoals je 
wil, maar een beetje anarchie doet de 
zaken wel bewegen. Maar momenteel 
zit de stripwereld echt wel in een gou-
den tijdperk. Er zijn nog nooit zoveel 
albums verschenen in alle mogelijke 
genres. De stripwinkels liggen vol pa-
reltjes. Vaak zijn ze niet mooi getekend, 
maar ze zijn wel interessant. Ook dat 
kan vandaag! En dan heb je nog de 
manga’s waar geweldige reeksen tus-
sen zitten. Gevestigde waarden hebben 
het wat lastig, maar dat was in mijn 
jeugdjaren ook al zo. Er is een tijd van 

Ik ben nu 
63. Al meer 
dan veertig 
jaar schrijf ik 
stripverhalen 
en ik amuseer 
me elke dag. 
Zo moet het 
toch zijn, niet? 
Maar dwing 
me alsjeblieft 
niet om dertig 
jaar lang 
elk jaar een 
Blauwbloezen 
te schrijven. 
Dat zou mijn 
hel zijn.
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komen en gaan. Eind jaren 1970 was 
het andere koek. Dan had je Dargaud, 
Le Lombard, Dupuis en Casterman 
en daarmee moest je het doen. De eni-
ge diversiteit vond je in Pilote. En in 

Marseille raakte ik gelukkig nog aan wat 
fumetti (Italiaans epulpstrips, nvdr). Het 
was toen niet veel soeps voor de avon-
tuurlijke striplezer.”

Als je Les Hauts de Pages 
bestudeert, lijken Conrad en u 
geregeld conflicten te hebben met 
de poëtische hippies van Spirou 
zoals Bernard Hislaire, Frank Pé, 

Jean-Claude Fournier... Was dit 
gemeend of gespeeld? 
YANN: “Maar nee, dat waren net onze 
vrienden! Ze waren gewoon wat soft 
waardoor we er wat mee lachten. 
Christian Darasse, Hislaire, Frank Pé, 
Conrad en ikzelf volgden toen zelfs 
 samen anatomietekenlessen. Achteraf 
gingen we samen een hapje eten. De 
enigen die echt boos op ons waren, 
waren Roger Leloup (Yoko Tsuno), 
Mitteï (scenarist van onder meer De 
Minimensjes), Jacques Devos (Geniale 
Olivier) en wat mindere goden. Het was 
eerder een generatiekloof. 
De knapste verdienste van Alain De 
Kuyssche is dat hij de deuren van het 
weekblad opentrok voor een hele 
 generatie nieuwe striptekenaars. Zijn 
grootste probleem was dat hij pagina’s 
tekort kwam. Al die oude rotten had-
den immers contracten waarin stond 
dat ze recht hadden op X aantal voor-
gepubliceerde pagina’s in Spirou. Wij 
hadden dan geen plaats meer om ons 
ding te doen waardoor we maar zelf 
boven (Les Hauts de Pages van Yann 
en Conrad, nvdr) en onder (De Eland 
van Frank Pé, nvdr) de strips iets te-
kenden. Toen we De Onnoembaren 
mochten voorpubliceren, wekten we 
pas echt hun woede op. We pakten zo-
gezegd hun ruimte af. Gelukkig hadden 
we de steun van Jean Roba, Franquin, 
Peyo en de andere echt belangrijke ar-
tiesten die ons wel leuk vonden. 

Weet je, Alain De Kuyssche ging soms 
echt ver. Hij betaalde die oudjes hun 
pagina’s en stopte die originelen dan in 
een grote metalen dossierkast die op 
slot ging. Die dingen zijn er nooit meer 
uitgeraakt en waren zogezegd spoor-
loos. We hebben daar ooit zelfs een 
Haut de Pages over gemaakt.” (lacht)

Als u nu terugkijkt op uw kwajon-
gensstreken, zou u die herhalen? 
YANN: “Natuurlijk. We lachten ons rot. 
(mijmert weg) Kom ik zal je nog wat 
knipoogjes tonen van vroeger.”

Perfect. Niets mooier dan een 
knipoogje om een Suske en Wiske-
interview af te sluiten. Bedankt!
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Gevestigde 
waarden 
hebben het wat 
lastig, maar 
dat was in mijn 
jeugdjaren ook 
al zo. Er is een 
tijd van komen 
en gaan.


