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Zeg niet tegen Soda’s moeder dat hij voor de politie van New
York werkt. Zij gelooft dat zoonlief een geestelijke is in een
rustige parochie. Dat idee wil hij in stand houden, zij is hartlijdster en hij lijdt hard in de straten van The Big Apple.
Met deze politieserie, die is gecreëerd voor het weekblad
ROBBEDOES, schonken Luc Warnant en Tome het publiek zowat
de eerste hedendaagse stripserie met een ronde humoristische
vorm uit de Franco-Belgische school en de bikkelharde
toon uit sombere Amerikaanse polars.

T

ome en Janry, met wie de scenarist sinds 1981 de reeks
ROBBEDOES EN KWABBERNOOT
voortzette, koesterden al langer het
verlangen om een eigen serie te
creëren. Het succes van ROBBEDOES
stond die plannen in de weg. Toen
Luc Warnant een scenariovoorstel
van Yann over de Vietnamoorlog te
volwassen vond, richtte hij zijn pijlen op Tome met wie hij dolgraag
wilde samenwerken. En zo kon
Tome alsnog SODA uitwerken. Yann
op zijn beurt herwerkte zijn idee
naar de reeks die we nu kennen als
PIN-UP.
In eerste instantie zag hij het personage als een zwarte smeris, om zo
ver mogelijk van de platgetreden
paadjes van het politiegenre te treden. Maar dat vonden Warnant en
uitgever Philippe Vandooren te
vroeg. Nochtans kenden eightiesfilms als BEVERLY HILLS COP met
Eddie Murphy een groot succes. “Ik
vermoed dat Luc ervoor vreesde dat
hij te veel Chinese inkt zou verbruiken...”, merkte Tome later gekscherend op. Maar het idee om de flik
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wat mysterie mee te geven (niet in
het minst met zijn twee ontbrekende vingers aan de linkerhand,
een idee van Warnant), vond snel
gading. Tome bracht later alsnog
zwarte hoofdpersonages ten tonele
in zijn VRIJE VLUCHT-one-shot DE
WEG NAAR SELMA... en het ROBBEDOES-album DE ZWARTE STRAAL!

SODA IN PLAATS VAN GUUST
SODA was Tomes eerste semirealistische stripreeks. Tot dan toe
hoorde hij thuis in de lade met
humoristische scenaristen. Ook
Warnant kwam uit die hoek. Tevoren publiceerde hij in ROBBEDOES
het avontuurlijke THIMOTHEY O.
WANG. Daarmee liet hij zich opmerken door André Franquin die de
jonge tekenaar voorstelde om voor
hem te komen werken. Franquin
was in die tijd artistiek directeur
van het politieke blad POUR waarin
onder meer ZWARTKIJKEN verscheen.
Uit tijdsgebrek moest Warnant het
voorstel afwijzen. Jammer, want
van Yann hoorde hij vele jaren later
dat Franquin in Warnant een
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Wanneer Soda ontwaakt op pagina 14
van deel 3 wordt hij voortaan getekend
door Bruno Gazzotti. (uit SODA 3:
GIJ ZULT NIET SCHIETEN)

voor
zijn
moeder Mary
was snel beklonken. Sovader
da’s
was zelf een
politiediender die in
De verkleedpartij van Soda in de lift hoort tot het canon van de reeks, net als Martin Lodewijks Agent 327
functie overdie incognito en in vermomming op zijn werk komt. (uit SODA 2: BRIEVEN VOOR SATAN)
leed. Door
Mary’s
zwakke
hart
krijgt
Soda het
geschikte tekenaar zag om GUUST
niet
over
zijn,
euh,
hart
om zijn
FLATER over te nemen.
moeder
te
vertellen
dat
hij
een poNu goed, na het eerste avontuur
litieman,
in
feite
een
luitenant,
is.
van THIMOTHEY O. WANG begon het
Die
schok
zou
ze
mogelijk
niet
voor Warnant te dagen dat hij met
overleven. Hij maakte haar wijs dat
een scenarist in zee moest gaan. Hij
hij
als priester werkt. Daarom vertekende bovendien liever dan verkleedt
Soda zich dagelijks in de lift
halen te schrijven.
die van de 23ste verdieping naar de
begane grond daalt. Die besloten
SODA IN DE LIFT
locatie fungeert op eenzelfde
Al vanaf hun eerste telefonische
manier als een telefoonhokje voor
contact stonden de twee auteurs op
Superman elke keer de reporter in
dezelfde golflengte. De looks van
het dagelijkse leven zijn plunje van
Soda stonden snel op papier. Ook
superheld
aantrekt. In de lift of het
het originele idee om David Solotelefoonhokje
veranderen de persomon alias Soda zijn werkelijke benages
in
hun
ware
identiteit.
roep verborgen te laten houden
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Tomes fascinatie voor New York
kon hij ten volle
in SODA kwijt. Hij
reisde meer dan
twintig keer naar
de VS en New
York: “Het is de
ideale stad voor
een scenarist, alles
is er mogelijk. Het
Er bestaat geen twijfel over: SODA speelt zich af in
is een stad vol
New York! (uit SODA 6: BIECHT IN UP-TEMPO)
contrasten, extre, lees dan oo
u dt
k..
men en geweld!" Warnant is er zelf
ho
.
n HARD TEGEN HARD &
a
nooit naartoe gereisd. Documentav
r DE WEG NAAR SELMA: Als Tome
tiemateriaal en tonnen foto’s verzich als scenarist van realistische
strekte Tome hem.
thrillers profileert, dan verrast hij
des te meer. Als bewijs zijn er de
EEN NIEUWE TEKENAAR
trilogie
HARD TEGEN HARD en het
In oktober 1986 maakten de lezers
one-shot DE WEG NAAR SELMA
kennis met SODA. Het werd een in• ALLEEN: Ook wanneer Bruno
stantsucces. Een eerste album
Gazzotti andere wegen kiest,
volgde minder dan een jaar later.
met name met deze
Als sterktemaker vond de reeks
mysterieuze thrillerreeks,
onderdak bij SPOTLIGHT toen de colleidt dat tot een verkoopsucces.
lectie boven de doopvont werd ge-
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1: EEN ENGEL GAAT HEEN
Nr. 267 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 409 in 2012)
2: BRIEVEN VOOR SATAN
Nr. 66 BelgenTop 100
4: GOD STIERF VANAVOND
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Nr. 240 De Grenzeloze Top 500
13: VERRIJZENIS
Nr. 11 Top 20 van 2014

De goede verstandhouding tussen
‘Gazzo’ en Tome taande de laatste
jaren helaas door het uitblijven van
nieuwe scenario’s van een traag
producerende scenarist. Gazzotti
ging in zee met Fabien Vehlmann
en lanceerde de serie ALLEEN die
meteen aansloeg. Hij permitteerde
zich om nee te zeggen tegen het
tweeluik waar Tome op broedde en
dat grotendeels over de nadagen
van 11 september 2001 gaat. Tome
kwam andermaal uit bij een
assistent van Janry, Dan Verlinden,
die alvast het eerstvolgende tweeluik tekent. Tome is nog lang niet
uitverteld over Soda.
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houden. Maar Warnant verloor de
zin om te tekenen. De frustraties
stapelden zich op, het tekenen
vergde het uiterste van zijn energie.
Bij plaat 11 van het derde verhaal
zette hij een punt achter zijn carrière als striptekenaar en verkocht
de rechten op de serie.
Een vervanger vond Tome bij Janry.
De negentienjarige Bruno Gazzotti
assisteerde Janry voor DE KLEINE
ROBBE. Als nieuwe tekenaar van
SODA klaarde hij de klus feilloos en
kreeg van Tome een reis naar New
York cadeau na het voltooien van
zijn eerste album.



