VERSLAG PERSPRESENTATIE SCHOONHEID VAN FRANÇOIS SCHUITEN
DOOR WOUTER PORTEMAN

De schone slaapster
ontwaakt.

W

oensdag 18 april 2012.
De Thalys staat vertrekkensklaar op het perron
naast ons. Meer dan negentig
perslui uit Nederland, Frankrijk en
België en nog een pak genodigden gunnen dit staaltje van moderne technologie geen blik waardig. En dan wordt het 10.23 uur.
Stipt en luid fluitend kwam een
oude stoomtrein Brussel Zuid
binnengereden. Camera’s worden
bovengehaald, applaus weerklinkt
en één man wordt uitzinnig van
vreugde.

Het was François Schuiten, tekenaar
van de stripserie DE DUISTERE STEDEN.
Vandaag is het zijn dag. Vandaag is
er de groots opgezette persvoorstelling van zijn nieuwe strip
SCHOONHEID. Een grafisch indrukwekkend verhaal over een razendsnelle locomotief, de 12.004, en
zijn machinist die beiden worden

ingehaald door de tijd. Voor één keer
is dit verhaal gebaseerd op ware feiten.

10.24 uur

François Schuiten
klimt op de locomotief. Hij glundert.
Even later poseert hij uitgebreid voor
de opgeblonken 29.013. Iedereen verdringt zich. Schuitens ogen fonkelen.
Zo moet Kuifje zich gevoeld hebben
toen hij op 8 mei 1930 met quasi diezelfde trein aankwam in Brussel
Noord.
Wat later stomen we met de trein
naar een oud versleten depot in
Leuven. De oude wagons worden al
snel omhuld door dichte witte stoomwolken. Wanneer een onverlaat de
tussendeur opent, vult de wagon zich
met de kolendampen. Reisreporter
Chris Vanden Hende dist al snel een
verhaal op van een fenomenale treinreis in 1979 in Calcutta. Zeshonderd
kilometer afzien en puffen. De sfeer zit
erin. De trein nemen was nog nooit zo
leuk. Voor één keer kijken de koeien

weer naar een voorbijrijdende trein,
draaien de vliegtuigspotters aan de
luchthaven van Zaventem zich om, en
halen omwonenden en spoorwegarbeiders haastig hun gsm boven voor
een digitaal fotootje nostalgie.
Een half uurtje later komen we aan in
het depot. Voor ons hangt een gigantisch zwart doek dat een doodlopend
spoor verbergt. Even later wordt de
zaal verduisterd. Dramatische muziek
weerklinkt. De cameramannen en fotografen verdringen zich met tientallen
alsof Angelina Jolie zelf ging binnen-
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komen. Het is beter. De 12.004
Atlantic wordt traag naar binnengeduwd. Waw, dit is indrukwekkend! Nu
pas begrijpen we waarom Schuiten
vlinders in zijn buik kreeg bij het zien
van deze immense gestroomlijnde
trein. Nu pas begrijpen we zijn opluchting waarom een of andere mysterieuze spoorwegmedewerker deze
stoombom in de jaren 1960 verborgen
heeft, en zo deze machine — in
tegenstelling tot de vijf andere 12’s —
gered heeft van de sloop. Voor en
naast ons worden de vele spoorwegjournalisten lyrisch. Van Schuitens
werk kennen ze nauwelijks iets, maar
ze weten wel dat de drijfwielen een
diameter van 2,1 meter hebben. Rare
jongens...

Train World
Wat later neemt de grote baas van de
NMBS Holding, Jannie Haek, het
woord. Trots kondigt hij aan dat deze

parel van de Belgische spoorwegen
binnenkort zijn huidige bouwval (sic)
mag verlaten, en de trekpleister zal
worden van een gloednieuw spoorwegmuseum, Train World, in het oude
station van Schaarbeek.
Train World wordt volledig vormgegeven door François Schuiten, en heeft
de ambitie om het beste spoorwegmuseum van Europa en, waarom niet,
de wereld te worden. Hier zullen geen
treinen op een rijtje getoond worden,
maar zullen de voertuigen onderdeel
uitmaken van een hele beleving.
En de ceo komt nu helemaal op dreef.
Hij noemt Train World de ultieme prmachine voor het spoor. De trots van
de NMBS. Meer nog, Train World zal
de meest productieve en rationele investering zijn in jaren! Nog voor we
tijd hebben hier enige vraagtekens bij

te zetten, worden
enkele schetsen
van Schuiten getoond. Het statige artdeco-station in
Schaarbeek lijkt ons inderdaad een
mooie locatie. De voorziene uitbouw
met een gigantische etalage waar de
Olifant, de eerste Belgische locomotief, staat te pronken, is echt wel een
opvallende aandachtstrekker. En ook
de andere schetsen beloven veel
goeds en interactiviteit. Het antwoord
op al onze vragen kunnen we zien in
2014. Schuiten heeft er alvast heel
veel vertrouwen in.

baar, andere niet. Neen, dat ronde
boek gaat er dus nooit komen. Om
deze kleine ontgoocheling door te
spoelen, haalt hij een enorme loftrompet boven voor het paradepaardje van
zijn uitgeverij. Tot slot verwijst de
Fransman nog even fijntjes naar het
technologisch meesterwerkje/kunstje
dat de binnencover van ‘12’ verbergt
(zie verder) door te zeggen dat het
boek altijd centraal blijft staan.
Symboliek zit immers vervat in het
boek, niet in de technologie.

Schone slaapster
Symboliek
Hierna neemt Louis Delas, gedelegeerd bestuurder van Casterman, het
woord, en glimlacht naar Jannie Haek.
Hij kent Schuiten. Je verveelt je nooit
met hem. Continu geeft de auteur zijn
uitgeverij uitdagingen. Sommige haal-

Schuiten mag het persmoment afsluiten, en steelt direct de harten van de
aanwezigen. Hij deelt ons zijn pure
verliefdheid op dit blikken monster.
Toekomst en verleden gebundeld in
één machine. Een ontwakende schone
slaapster. Gepassioneerd wijdt hij uit
over aandrijfwielen, de stroomlijn, de

aerodynamica,... en haar
snelheid. 165 kilometer per uur reed
de 12.004 mét 200 ton lading, en dit
in 1939. De rit Brussel - Oostende
duurde toen amper 57 minuten. Wat
een alerte vragensteller van een forenzenvereniging doet opmerken dat dit
een stuk sneller en stipter is dan vandaag de dag.
François Schuiten vervolgt zijn lofzang
op dit staaltje van Belgische ingenieursschap. 2,5 jaar heeft hij gewerkt
en gezwoegd op zijn strip. En eenmaal
af kon hij de locomotief niet uit zijn
hoofd zetten. Een speciale 12.004
postzegel wordt zaterdag aanstaande
voorgesteld, en hij maakt nog tal van
oldstyle wervingsaffiches die een
mens zin doet krijgen om op reis te
gaan., tot in New York toe. Tot slot
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duikt de locomotief ook op in bewerkte foto’s van Marie-Françoise
Plissart (zie verder).
Nadat onze huisfotograaf Raymond
Lagae ongemerkt tot in de cabine van
de 12.004 klautert om de meest exclusieve foto’s van de dag te schieten,
kan het vragenkwartiertje beginnen.
Ja, het is toeval dat de 12 (douze in
het Frans) haast identiek uitgesproken
wordt als douce (schoonheid). Dit is
het geluk van de realiteit. En ja, de
spoorwegen gaan op tijd rijden, en ja
men investeert opnieuw. Ja, Schuiten
mikt met een stoomtreinverhaal niet
expliciet op een oud publiek én een
jong publiek. “Het is mijn persoonlijk verhaal, dat ik moest vertellen.”
Waarop de ceo van de NMBS overneemt en zegt dat het echte doelpubliek degenen zijn die zich vanmor-

gen vergaapten aan de voorbijrijdende trein. Het grote woord “Emotie”
viel. Einde. Applaus.

enhanced technology komen eraan.
Helaas zitten er geen stripopdrachten
meer in de pijplijn, daarvoor slorpt
hun (re)animatieproject van (het
oude) Parijs teveel tijd op. Jammer.

van de schoonheid van hun werk. Je
moet het eigenlijk nog groter zien. Het
raakt me altijd als mensen hun leven
wijden aan de gemeenschap. We mogen het belang van de openbare diensten echt niet vergeten.”

Interview met Schuiten

Jan Bex: Merci!

3D-toepassingen
In een hoekje stelt het Franse
Dassault Systèmes intussen een laptop op. Eenmaal de webcam aan houden ze de binnenkant van de cover
voor het oog van de camera. Via een
speciaal in de tekening verwerkte barcode komt de tekening tot leven. De
getekende trein komt uit de loods gereden en jij kan die besturen, versnellen en vertragen door je boek te
kantelen. Waw. Hier hebben vijf mensen vijf maanden aan gewerkt.
Verwacht je in de nabije toekomst
nog aan meer van dergelijke kunstwerkjes. Cornflakesdozen met deze

Terwijl enkele kelen worden gelaafd,
maken we van de gelegenheid
gebruik om een kort gesprekje te
hebben met François Schuiten. We haken gewoon verder in op de laatste
vraag van Jan Bex, stripjournalist van
HET BELANG VAN LIMBURG.
Jan Bex: Eigenlijk geeft u met uw
strip de NMBS zijn fierheid terug.
Opmerkelijk toch?
FRANÇOIS SCHUITEN: “Ik waardeer enorm
de spoorwegarbeiders. Ik houd oprecht

En dan zijn wij aan de beurt... Van
treinen gesproken, Roger Leloup (de
auteur van YOKO TSUNO) heeft bij hem
thuis een enorm modelbouwcircuit
staan met miniatuurtreintjes. Heeft u
ook zoiets?
SCHUITEN: “Neen, helemaal niet. Mijn
vader wou niet dat ik met elektrische
treintjes speelde. Ik moest me sussen
met aquareldozen en kleurpotloden.
Hij wou dat ik een artiest werd. Een
echte! Hij had misschien gelijk.”

III

Ik teken net zo graag een vrouw als dat ik een
machine teken. Oorspronkelijk was Schoonheid
zelfs een erotisch verhaal.
Enkele maanden geleden hadden we
een plateninterview met Craig
Thompson (EEN DEKEN VAN SNEEUW,
HABIBI) en de Amerikaan werd enorm
lyrisch over deze plaat uit NOGEGON.
Tot onze verrassing had hij het niet
over het architecturale middenstuk,
maar over de elegante en
mysterieuze houding van de dame
hier linksboven.
SCHUITEN: “Kijk, dat doet me nu eens
echt plezier. Al te vaak krijg ik het labeltje opgespeld van architectuur-,
technologie- en machinefreak.
Maar dit is maar een klein facet van mijn werk. Ik teken
net zo graag een vrouw als
dat ik een machine teken.
Niets kan tippen aan de sensualiteit van de vrouw.
Oorspronkelijk was SCHOONHEID
zelfs een erotisch verhaal.”

woon zin om die trein in het echt te
zien.
SCHUITEN: “Wel, dan ben ik echt geslaagd in mijn opzet. Ze heeft een
prachtige smoel, hé. Ik wou de mensen weer doen goesting krijgen, of het
nu in een trein is of in een mooie
vrouw.”
Wat tekent u nu eigenlijk het liefst?
Een vrouw of een machine?
SCHUITEN: “Beiden. Ik teken graag de
relatie tussen beide partijen. Zij zijn

beiden lichaam en ruimte. Niets is
mooier dan een mens te tekenen
naast een wiel van meer dan twee
meter. Een wiel alleen zegt me niets,
een mens alleen evenmin. Maar als je
die twee samenbrengt, dan heb je
vuurwerk. Als een machinist in de cabine van die enorme trein kruipt, dan
heb je een verhaal. Dan komt alles tot
leven. Weet je, ik heb echt het schijt
aan architectuur. Als er geen vrouw of
man doorheen loopt, dan interesseert
het me totaal niet.”
Wat altijd terugkomt in uw
werk, is een soort verticaliteit.
Zelfs in deze strip over een
vlak spoor, kijk je steeds omhoog of omlaag. Hierdoor creëert u bij ons steeds de indruk
dat de mens inferieur is aan
de machine. Vindt u dat echt?
SCHUITEN: “Goed opgemerkt.

Dat is het toch ook
geworden. Zelden een trein
zo sensueel gezien.
SCHUITEN: (schaterlacht)
Toch is het zo. Als je die
tekeningen ziet, heb je ge-

Voor mij weerspiegelen de mensen gewoon de maatschappij
waarin ze leven, en natuurlijk de
technologie die ze gebruiken.
Als je kijkt naar de drijfwielen
van de 12.004 dan weet je onmiddellijk dat de technologie

toen veel sterker was dan de mens.
Maar in mijn verhalen ga ik daar steeds
tegen in. Bij mij overwinnen de nietige

mensen die enorme machines. Passie
en dromen winnen het steeds tegen
een paar vijzen.”
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pen een dik laagje koolstof lag. Hebt
u met een dikkere puntgrootte
gewerkt?
SCHUITEN: “Neen, het gebruikte materiaal was hetzelfde, maar ik heb me voor
SCHOONHEID echt gesmeten. Meer nog, ik
heb mezelf uitgewrongen als een dweil,
want het verhaal was het waard. Als ik
dit niet zou gedaan hebben, had het
me levenslang gespeten.”
Vindt u dan dat SCHOONHEID uw beste
album is?
SCHUITEN: “Neen, dat mag je dan ook
weer niet zeggen. De lezers beoordelen dit. Ik niet.”
Intussen hebben steeds meer mensen
ons discreet interviewtafeltje gevonden, en wordt er letterlijk getrokken
aan de tekenaar. Nog een laatste...
Zoekt u echt die verticale effecten in
uw tekeningen op?
SCHUITEN: “Neen, dat kan ik nu ook
weer niet zeggen. Dat gebeurt echt
automatisch, maar ik kan niet wegstoppen dat ik ervan geniet als de
lezer omvergeblazen wordt door een
tekening. Of beter gezegd: ik wil dat
de lezer opgezogen wordt door de
tekening. Als hij dan hoogtevrees
krijgt, dan is het maar zo.”
Is het daarom dat uw originele platen
zo groot zijn?

SCHUITEN: “Absoluut! Maar ik ben daar

niet alleen in. Franquin tekende ook
groot, en zo zag je pas goed zijn duizenden details, krulletjes en bewegingen. Ik houd er van als een tekenaar
zo vrijgevig is voor zijn lezers. Ik weet
dat ik daardoor veel tijd verspil, maar
ik wil echt dat mijn lezers smullen
van mijn platen.”
Voor SCHOONHEID hebt u gekozen voor
uw zwart-witgrafiek, maar dan een
stuk zwaarder ingezet dan we
gewoon zijn. Het is alsof er op uw

Hoe ver staat u met het 3D-project
dat u met Sokal op poten hebt gezet?
SCHUITEN: “Niet zo goed. We hebben

jaren samengewerkt aan een filmscenario, maar het gaat mijns inzien te
langzaam vooruit. Nochtans is het
project onlangs opnieuw gelanceerd
in Canada. Binnenkort verschijnt er
wel een Griekse film en de Canadese
sf-film MARS ET AVRIL. Voor beide films
was ik artistiek directeur.”
Dassault Systèmes verbaasde ons
daarnet met hun dynamische 3D-

tekeningen. Bent u van plan om nog
enkele van uw strips op deze manier
te revitaliseren.
SCHUITEN: “Neen. Ja. Misschien... Het
zou fantastisch zijn om de Kubus zo te

zien groeien. Zie je hem al uit de strip
komen?! Goh, dat zou zó mooi zijn!
Maar laten we niet dromen, Dassault
Systèmes geeft me al een fantastisch
geschenk gegeven. Het is toch onge-
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Voor mij is er geen verschil
tussen een mooie locomotief,
Franquin en Rembrandt.

Terwijl Schuiten intussen belaagd
wordt door enkele postzegelverzamelaars die onmiddellijk hun speciale
Schuitenzegel gesigneerd willen zien,
stellen we nog de vraag der vragen.

station, maakte ik me spontaan de
bemerking dat Kuifje weer in
het station is aangekomen.
Dezelfde trein, evenveel pers,
evenveel enthousiasme, maar nu
pakweg tachtig jaar later.
SCHUITEN: (lacht, glundert en steekt opnieuw zijn hand in zijn haar, een kuifje
vormend) “Ja, ik ben echt blij. “

Wat is dat toch met u en Horta?

Dank je wel!

lofelijk. Door wat te draaien met het
boek, controleer jij wat er gebeurt op
een tekening. Ongelofelijk.”

SCHUITEN: “Ach, c’est la douze et la

douce... Horta is elegantie en gratie.
Net zoals Franquin gratie uitstraalt.
En Rembrandt natuurlijk. Voor mij is er
geen verschil tussen een mooie locomotief, Franquin en Rembrandt. (lacht)
Nu ga ik gelyncht worden door de
cultuurpolitie.”
Zijn strips dan meer waard dan de
negende kunst?
SCHUITEN: “Ik houd niet van dergelijke

rangschikkingen. Mijn vader zei altijd
dat er schilderkunst, architectuur en
muziek was. Strips bestonden niet
voor hem. Op het einde van zijn leven
draaide hij wel wat bij...”
Nog één uitsmijter. Vanmorgen op

12.00 uur De stoomtrein fluit.
En masse haasten we ons naar de
eersteklassewagons. De oude houten
banken laten we links liggen. Tussen
enkele stoomwolken door vernemen
we veel goed nieuws. De werken in de
Turnhoutse Warande schieten goed
op. De redactieleden van ZOZOLALA
gaan binnenkort weer een pint samendrinken, en de mannen van
BRABANT STRIP MAGAZINE hebben weer
enkele grote namen weten te strikken.
Ja, het wordt nog leuk!
Via het station van Schaarbeek (Hallo,
Train World!) rijden we per bus naar het
nabijgelegen Autrique-Huis. Deze bur-

gerwoning was het eerste markante gebouw van Victor Horta, de grondlegger
van de Art Nouveau. Schuiten en zijn
kompaan Benoît Peeters hebben het
prachtige gebouw heringericht tot een
soort ‘huis der huizen’. Het is hun eerbetoon aan de Brusselse architectuur
en de verbeelding van de jaren 1900.
Elke kamer kreeg een toets mee van
Schuiten. Van de kelder tot de zolder
waar de held uit DE DUISTERE STEDEN, de
uitvinder en bibliofiel, Axel Wappendorf,
verborgen zat. François Schuiten zelf
gidst ons doorheen het huis. Het volledige huis staat in het teken van zijn
jongste strip. Hier ligt de bron van
Schuitens werk. Hier zie je maquettes,
oude foto’s en filmbeelden. Hier zie je
hoe het Horta-interieur overvloeit in de
vele schetsen. Hier zie je hoe schetswerk evolueert tot de vele metershoge
originelen. De tentoonstelling Locorail,
die nog loopt tot 25 november, is volgens ons een absolute aanrader. Helaas
moeten we snel weer op de bus richting Zavel.

Mislukte foto wordt kunstwerk
Deze middag lichtte Schuiten ons al
een tipje van de sluier over de bewerkte foto’s van Marie-Françoise
Plissart. In de sympathieke stripgalerij
Champaka konden we deze eindelijk
zien.
Wat ooit begon met een mislukte foto
die volgeschilderd werd door
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INTERVIEW MET LOUIS DELAS, GEDELEGEERD BESTUURDER VAN CASTERMAN
DOOR WOUTER PORTEMAN

“De magie van Hergé
is tijdloos.”
Schuiten, zijn nu acht impressionante
werken geworden op groot formaat
(tot 140 x 100 cm). De fotografe van
HET SCHEVE KIND had Schuiten enkele
zwart-witfoto’s geschonken. Foto’s van
een niet meer bestaand Brussel. Een
Brussel in verval of in opbouw. Foto’s
van de inmiddels afgebroken Martinitoren, een vernield seinhuis aan Tour
& Taxis of van het Berlaymontgebouw
netjes ingepakt tegen asbest. De auteur zelf heeft deze foto’s gepimpt
met zijn eveneens uit dienst genomen
groene stoomlocomotief. Het resultaat
is verbluffend. Hier had de 12.004
kunnen rijden. Hier had realiteit de
strip kunnen inhalen. Ongelofelijk
knap.

17.00 uur Er volgen nog twee
haltes. De uitleg van Dassault, maar
dat hebben we vanmiddag gezien, en
het receptie- en signeergedeelte. Voor
ons hoeft dit niet meer. Wij zijn al

overtuigd. Schuiten heeft eindelijk
weer eens een strip getekend waar hij
met vuur en passie achter staat. De
tekeningen zijn alvast enorm krachtig
en groots. De bijhorende vrije
grafische experimenten zijn meer dan
af. In onze handen ligt het album. We
zijn er klaar voor.

T

ussendoor voelden we
Louis Delas aan de tand
over het uitgeven van
strips, de toekomst van het
medium en Bastien Vivès.

Casterman is een van die zeldzame
uitgeverijen die echt actief werkt met
haar catalogus. Jullie doen meer dan
wat opgesmukte integrales uitgeven.
Loont die oefening wel? En wie is de
volgende gelukkige?
LOUIS DELAS: “Onderschat het niet. Het

is geen gemakkelijke keuze om een
fonds goed te beheren. Net zoals een
Dupuis stoppen wij er heel veel tijd in.
Maar het loont. Bij Casterman komt
momenteel meer dan 50% van de
ontvangsten uit onze sterke backcatalogue. We hebben dan ook het
geluk dat ons fonds bestaat uit zulke
sterke en grote auteurs. Sommige van
hen geraken soms in de actualiteit, en
daar springen we dan op. Zoals
François Schuiten vandaag waarbij zijn

strip SCHOONHEID over de 12.004 mooi
samenvalt met het concept van Train
World. Andere auteurs zijn gestorven
zoals Hergé of Pratt, en dan is het
moeilijker om ons wagonnetje te koppelen aan de actualiteit. Maar als er
dan een film uitkomt, zoals Spielbergs
TINTIN, dan ontbinden we onze duivels
en pakken we groots uit. We zijn
voortdurend op zoek naar evenementen of aanleidingen om ons fonds
weer naar de voorgrond te brengen.
Langetermijnplanning is dan ook heel
moeilijk, maar we staan er wel op de
juiste momenten. Neem nu DE KAT van
Philippe Geluck die onlangs in de belangstelling stond met zijn tekenfilms.
Dit was voor ons het sein om zijn albums in de kijker te zetten. Wie de
volgende gelukkige is, kan ik dus echt
niet zeggen. We hebben immers geen
uitgelijnd programma.”
Jullie schuwen nochtans de risico’s
niet. Zwart-witklassiekers laat je her-

inkleuren (DE CHNINKEL, DE DORPSGEK VAN
SCHOONVERGETEN, DE BALLADE VAN DE ZILTE
ZEE). Jullie laten zelf tekenaars toe om
platen te hertekenen zoals Schuiten.
DELAS: “Een fonds beheren, is meer
dan een integrale uitgeven. Dat is
puur verkoop en wat marketing. Bij
ons is het een visie. Wij willen ons
fonds bekend maken bij een nieuw
publiek.”
Bereiken jullie wel die nieuwe striplezers, of werken jullie vooral voor de
nostalgische fan?
DELAS: “Je hebt altijd alleskopers, maar
dat is maar een klein deeltje van het
lezers- en koperspubliek. Neem nu
onze goedkope pocketuitgaves in de
collectie BDDT of de nieuwe Pratts.
Daar hebben wij massaal nieuwe lezers bij gewonnen. Het is de taak van
een uitgever om een jong lezerspubliek te vinden en hen te lokken op
de juiste manier met het juiste boek
in de juiste vorm.”

VII

Alles begint bij ons bij de auteur. Brengt die een
one-shot uit of een kleine reeks of een diptiek,
dan volgen wij hem hierin. Wij zitten niet
gevangen in een marketingobsessie.
Wat Dassault Systèmes ons hier
vandaag demonstreert (de 3D-animatie van Schuitens locomotief
Schoonheid), zal dat nog gebruikt
worden in uw strips? Ik denk hier
luidop aan DE REIZEN VAN ALEX.
DELAS: “Ik zou dat wel willen. We hebben daar veel ideeën rond, maar het
is momenteel nog extreem duur.
Helaas. Maar dat er toekomst zit in
deze 3D-technologie, is evident.
Mocht Hergé vandaag nog leven en
hij had nog zijn studio, zou u dan
opdracht geven om zijn albums nog
eens te actualiseren naar 2012, dus
met de beeldtaal van vandaag?
DELAS: “Neen, de magie van Hergé is

tijdloos. Daar moeten we niet meer
aankomen. De jeugd van tegenwoordig leest die albums trouwens nog
heel graag. Er was alleen een film nodig om die strips een enorme boost te
geven.”
Heeft die film nu echt zoveel gedaan
voor de verkoop?
DELAS: “Jazeker, dat was enorm. Niet

alleen in de kernlanden Nederland,
België en Frankrijk, maar ook internationaal. In sommige landen waar
KUIFJE nauwelijks bekend was, betekende de film echt een breekijzer en
ontdekt men er nu volop de rijkdom
van Hergés verbeelding. Wat KUIFJE betreft, zijn we nu echt op zoek naar de
jonge lezers.”
Bij Casterman zijn er weinig spinoffs te bespeuren en nauwelijks of
geen conceptreeksen. Geloven jullie
niet in die formules?
DELAS: “Wij hebben niets tegen spinoffs of conceptreeksen, waar er soms
goede zaken tussen zitten, maar
Casterman is een uitgeverij waar de
auteur centraal staat. Soms starten
we wel met een conceptuele insteek,
maar dit vertrekt altijd vanuit de auteur zelf. In de herfst brengen we een
buitengewoon album uit, namelijk
ALEX SENATOR, waar de bekende
Romein 25 jaar ouder is. Maar het
waren de auteurs zelf die met dat
idee op de proppen zijn gekomen. En
natuurlijk brengt het de hele reeks

opnieuw onder de aandacht van het
publiek.”
Sommige van jullie recente beste
one-shots zoals APPOLINE, DE
TELESCOOP,... brengen jullie zonder
enige omkadering uit. De meeste
uitgeverijen stoppen deze in een
collectie. Waarom jullie niet?
DELAS: “Nogmaals, alles begint bij ons
bij de auteur. Brengt die een one-shot
uit of een kleine reeks of een diptiek,
dan volgen wij hem hierin. Wij zitten
niet gevangen in een marketingobsessie.”
Komen er nog one-shots albums van
Jean Van Hamme uit bij Casterman?
Hij was immers bijzonder opgetogen
over de samenwerking bij het verschijnen van DE TELESCOOP.
DELAS: “Het was en is altijd leuk sa-

menwerken met Jean Van Hamme,
maar hij heeft besloten om het wat
rustiger aan te doen. Niettemin blijven
we steeds alert mocht hij plannen
hebben. We willen onze auteurs ook
geen project om het project opdrin-

gen. Het ideale project voor ons is het
juiste idee, op het juiste moment met
de juiste personen.”
We komt meestal met een nieuw
project op de proppen. Casterman of
de auteurs?
DELAS: “Hoh, er zit daar geen systematiek in. Dat kunnen wijzelf zijn. Dat
kunnen de auteurs zijn. Dat kunnen
beiden zijn. Wij hebben daar geen
draaiboek voor. Dat zou trouwens
moeilijk zijn want elke auteur heeft
zijn manier van werken en zijn specifiek karakter. Wij passen ons aan. Wij
streven naar een maximale openheid
van geest.”
In het Nederlands zijn er maar enkele albums vertaald uit de collectie
KSTR, met name de albums van
Bastien Vivès.
DELAS: “Ach, Bastien Vivès, dat is een

toekomstige ster. Euh, wat zeg ik nu.
Hij is al een ster.”
Krijgen we nog meer te lezen van
deze collectie?
DELAS: “De Nederlandse markt is voor
ons heel belangrijk. We vertalen dit
jaar niet minder dan zeventig albums,
zowel jeugd- als volwassenstrips. Het
is wel leuk dat je Bastien Vivès
aanhaalt. Hij is een jonge auteur die
het volop aan het maken is in de hele
wereld, en zijn weg heeft gezocht en

gevonden in onze collectie. Wat er
nog in het Nederlands gaat
verschijnen, moet je vragen aan
de Nederlandse uitgever Guy
Dejonckheere. Wij luisteren eerst en
vooral naar de uitgever en de auteur,
pas daarna bekijken we de commerciële kant van de zaak.”
Welke auteur zou u nog eens willen
uitgeven?
DELAS: “Er zijn er zoveel. De keuze is
zo enorm. Bovendien kan je een uitgeverij niet verwijten dat hij een reeks
of auteur zou hebben gemist. Het
hangt soms af van heel kleine details,
en soms is een collega iets sneller
dan wij. We doen net zoals iedereen
ons best.”
Laatste vraagje, is er nog een
toekomst voor de strip?
DELAS: “Meer dan ooit! Het beeldverhaal is een superrijke (beeld)taal. Er
bestaan zoveel verschillende genres
en stijlen voor zoveel verschillende
soorten lezers. De digitale wereld is
een ideaal middel om nieuwe en oude
lezers kennis te laten maken met die
bonte verscheidenheid. Ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.
Absoluut!”
De interviews met François Schuiten en Louis
Delas zijn afgelegd op woensdag 18 april
2012 en vonden plaats op de persdag voor
de lancering van SCHOONHEID.
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