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Zeven jaar was het geleden dat de Zwitserse stripmaker 
Cosey nog eens een album publiceerde over Jonathan, 
een personage dat volgend jaar zijn 35ste verjaardag 
viert. Nu is er ‘Zij, of Tienduizend Vuurvliegjes’, het 
veertiende ‘Jonathan’-album. Naar aanleiding van het 
verschijnen van het boek had Stripgids een uitvoerig 
en exclusief gesprek met de Zwitser, die in de voorbije 
decennia – mede door spraakmakende stripromans als 
‘Reis naar Italië’, ‘Op zoek naar Peter Pan’ en ‘De azu-
ren Boeddha’ - is uitgegroeid tot een household name in 
de wereld van het Europese beeldverhaal.

ExclusiEf: stripgids sprak mEt cosEy

Minzaam en open, maar 
ook bedachtzaam. Cosey 
is duidelijk iemand die 
zijn interviewers serieus 

neemt. Hij ontvangt je hartelijk, stelt je op 
je gemak en engageert zich volledig tijdens 
het gesprek. Nooit valt hij terug op standaar-
dantwoorden. Hij denkt na over elke vraag. 
Wanneer er in de loop van het gesprek een 
stilte dreigt te vallen, praat hij dat gat niet 
dicht. Hij laat de stilte vallen. En wacht met 
formuleren tot het antwoord zich volledig 
gevormd heeft. Het vergt alertheid van zijn 
gesprekspartners, want Cosey neemt nooit 
zomaar de voor de hand liggende weg.

Cosey zette zijn eerste stappen in de wereld 
van de strip als medewerker van zijn landge-
noot Derib, maker van onder meer ‘Buddy 
Longway’ en ‘Yakari’. Zijn doorbraak kwam 
er met ‘Jonathan’, een reeks die half  jaren 
’70 voor het eerst in het weekblad Kuifje 
verscheen. De strip, gesitueerd in Tibet, 
was een buitenbeentje in het blad, en in het 

fonds van uitgeverij Le Lombard. Jonathan 
is een romantische reiziger, worstelend met 
trauma’s uit het verleden, die een spirituele 
zoektocht naar zingeving onderneemt. In de 
loop der jaren maakte Cosey ook wat hij zelf  
one-shots noemt, losstaande stripromans, vaak 
ook over mensen op zoek naar antwoorden. 
Strips als ‘Reis naar Italië’, ‘Op zoek naar 
Peter Pan’ en het vrij recente ‘De azuren 
Boeddha’ maakten definitief  duidelijk dat 
Cosey een van de belangrijkste Europese 
stripmakers van zijn generatie is.

En al vult hij zijn dagen vooral met het ma-
ken van stripromans, af  en toe keert hij ook 
nog terug naar ‘Jonathan’, zijn oude liefde. 
Ook in het nieuwe album ‘Zij, of  Tien-
duizend Vuurvliegjes’, is Jonathan (het is 
moeilijk om er géén alter ego van Cosey in te 
zien) op zoek, al speelt het verhaal zich deze 
keer niet in Tibet maar in Birma af. Nog 
steeds worstelt Jonathan met de grote vragen 
van het leven, zijn spirituele zoektocht is nog 
steeds niet ten einde.

Stripgids: U bent met ‘Jonathan’ be-
gonnen in 1974. Op dat moment was 
een reeks starten, die deels geïnspi-
reerd werd door uw filosofische lec-
tuur, toch niet voor de hand liggend?

Cosey: Ja en nee. Ja, omdat iets dergelijks 
niet bestond. Nee, omdat het ook een beetje 
banaal was. En het dat ook nog altijd is. 
Loop een boekhandel binnen, en kijk naar 
de afdeling psychologie en spiritualiteit. Er 
zijn blijkbaar erg veel mensen in dergelijke 
thema’s geïnteresseerd. Mensen zoals u en 
ik. Waarom zou een strippersonage, dat 
meer gelijkenissen vertoond met een mens 
dan met een held, niet vatbaar zijn voor die 
zoektocht?

Stripgids: Maar in tegenstelling tot 
wat gangbaar was in die tijd, was 
Jonathan geen held, maar ook geen 
anti-held.

Cosey: Dat maakte hem inderdaad 
origineel. 

Stripgids: Ik blijf  het bizar vinden 
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Bestemming
Stripgids: Je kan de albums van 

Jonathan lezen als het verslag van een 
innerlijke, spirituele reis. Maar in 
dit nieuwe verhaal heeft die reis geen 
echte eindbestemming, de reis leidt 
naar nergens.

Cosey: Ja. (twijfelt) Toch een beetje. Op 
het eind van het album speelt Jonathan 
boodschapper. Hij brengt een politieke 
boodschap naar zijn bestemming. De reis 

heeft dus toch een doel.
Stripgids: Merkwaardig vond ik 

dat Jonathan in ‘Zij, of  Tienduizend 
Vuurvliegjes’ een monnik ontmoet die 
hem zegt: “Je bent een goede pape-
gaai”. Toch vreemd om in zo’n positie 
te belanden na een zoektocht die al 
veertien albums duurt...

Cosey: Nee, helemaal niet. Het is de 
waarheid. Jonathan verdedigt een theorie 
die hij geleerd heeft van Dza Dza Dzong 

versleten, dacht ik dat het voor niemand 
interessant was als ik mijn strip bij Le 
Lombard zou onderbrengen. Alle uitgevers 
waar ik de strip aanbood, hadden hem 
afgewezen. Ik had ondertussen ander werk 
om handen, werkte daar gestaag aan door, 
tot ik op een bepaalde dag een brief  kreeg 

Stripgids: U maakte ook geen strip 
die zich tot kinderen richtte. U deed 
geen toegevingen aan het publiek.

Cosey: Het was en is een strip voor 
adolescenten en volwassen. Ik zie ook niet 
in waarom ik toegevingen zou moeten doen. 
Ten eerste moet je de lezer niet onderschat-

“

als jonge lezer las ik het weekblad 
robbedoes. kuifje, dat was niks voor mij. 
dat was een blad voor het eerste 
jongetje van de klas. de mensen van 
robbedoes in de jaren ’60, dat waren de 
mensen die het leven begrepen hadden.

“

i n t e r v i e w i n t e r v i e w

ten. En ten tweede wil ik , zonder al te 
koppig te willen zijn, mijn eigen werk niet 
banaliseren. Ik zie de noodzaak niet.

Stripgids: Had u meteen het gevoel 
tot een soort van Kuifje-school, een 
familie, te behoren?

Cosey: Als jonge lezer las ik het weekblad 
Robbedoes. Kuifje, dat was niks voor mij. Dat 
was een blad voor het eerste jongetje van de 
klas. Er stonden dossiers in, het had een nog-
al schools kantje. Paternalistisch, didactisch... 
De mensen van Robbedoes in de jaren ’60, dat 
waren de mensen die het leven begrepen 
hadden. Terwijl je Kuifje er altijd van bleef  
verdenken dat het blad een bondgenoot van 
je leraars was. Toen ik later zelf  voor het 
blad werkte, had ik niet het gevoel tot een 
groep te behoren, tot een Kuifje-familie. Ik 
maakte deel uit van een vriendengroep met 
andere Kuifje-tekenaars, maar het ging vooral 
om individuele vriendschappen.

Stripgids: Derib heeft u in het strip-
vak geïntroduceerd. Is hij degene die 
u het métier heeft bijgebracht?

Cosey: Hij was veel meer dan dat. Hij 
was een vriend. Derib was de eerste echt 
professionele Zwitserse striptekenaar, die 
bovendien in Robbedoes publiceerde. Ik had 
hem gecontacteerd nadat ik een interview 
met hem in de krant had gelezen. Hij was 
heel genereus en open, hij heeft onmiddellijk 
de deuren van zijn atelier voor me geopend. 
Van bij het begin was er sprake van vriend-
schap. Ik was grafisch ontwerper in opleiding 
bij een publiciteitsbureau, dus echt een 
groentje in de wereld van de strip. De wereld 
van het beeldverhaal leek me ontoegankelijk, 
en de publiciteit stond me op dat moment 
wel aan, omdat je daar ook met tekst en 
beeld kon werken. Toen ik mijn opleiding 
als grafisch vormgever achter de rug had, 

heeft Derib me voorgesteld om bij hem te 
komen werken. Ik heb het vak vooral geleerd 
door hem aan het werk te zien. Ik heb daar 
niet als negertje gewerkt, zoals hij zelf  jaren 
daarvoor wel had gedaan bij Peyo, waar 
hij ‘De Smurfen’ tekende. Ik heb ‘Atilla’ en 
‘Yakari’ dus niet getekend, ik heb vooral veel 
inkleuringen gedaan. We waren vrienden, 
en hadden veel gezamenlijke interesses, zoals 
spiritualiteit en psychologie. Daar spraken 
we vaak over.

Stripgids: Op dit moment heeft 
Zwitserland veel meer stripauteurs 
in huis.

Cosey: Vooral in Genève heb je een 
echte school, met mensen als Wazem, Tom 
Tirabosco en Frederik Peeters. ‘Lupus’ van 
die laatste vond ik een ongelooflijk krachtige 
strip, waar ik erg veel van hou. Ik probeer 
het allemaal wat te volgen, en onderhoud 
goede contacten met de meeste van mijn 
collega’s. Of  je nu in Frankrijk, België of  
Zwitserland bent, één van de bijzonderhe-
den van dit vak is dat er een erg goede band 
bestaat tussen de vakbroeders. Dat is niet in 
alle sectoren het geval. Het is niet zo dat we 
elke avond samen in de kroeg zitten, maar 
we zien mekaar af  en toe. Ik heb het geluk 
gehad om met Frederik Peeters een reis naar 
Japan te maken, naar aanleiding van een 
tentoonstelling over de Zwitserse strip daar. 
Het was erg prettig, ook omdat we nogal 
wat Japanse stripmakers hebben ontmoet. 
Al dachten die wel allemaal dat ik Frederiks 
vader was. (lacht) Ik wist wel dat hij van een 
andere generatie was, iets jonger dan mij, 
een paar jaar… Maar mensen bleven maar 
zeggen dat ik zijn vader was. Daar zat ik een 
beetje mee gewrongen. Voor de rest was hij 
erg sympathiek. (lacht)

dat een strip als ‘Jonathan’ op dat 
moment in het weekblad Kuifje gepu-
bliceerd werd.

Cosey: Dat was het zeker. De hoofdre-
dacteur van Kuifje was toen Henri Desclez, 
die voordien hoofdredacteur was geweest 
bij het dagblad Le Soir. Onder zijn bewind 
had die krant een jongerenpagina waarop 
nogal wat strips werden gepubliceerd. Henri 
Desclez publiceerde in Le Soir ook een strip 
van mijn hand, op scenario van André-Paul 
Duchâteau. Toen ik later met ‘Jonathan’ 
begon, bood ik die strip bij alle uitgevers 
aan. Behalve bij Le Lombard. Waarom 
niet? Omdat Derib bij die uitgeverij werd 
gepubliceerd. Omdat ik de leerling van 
Derib was geweest en me er van bewust was 
dat mijn werk voor namaak-Derib zou worden 

van Henri Desclez. Hij liet me weten dat hij 
tot hoofdredacteur van Kuifje benoemd was, 
en dat ik zeker moest langskomen als ik een 
nieuw project voor te stellen had. Dat heb ik 
gedaan, ik heb hem ‘Jonathan’ voorgesteld, 
en hij heeft de reeks meteen aanvaard. Jaren 
later heb ik Greg ontmoet (scenarist van 
reeksen als ‘Bernard Prince’, ‘Bruno Brazil’ 
en ‘Comanche’, en een tijd lang hoofdredac-
teur van Kuifje - nvdr), die me – zonder dat 
ik hem iets gevraagd had – liet weten dat hij 
‘Jonathan’ nooit aanvaard zou hebben. (lacht) 
Ik begrijp hem. Zeker vanuit zijn visie op de 
dingen. Op tekenvlak waren er nogal wat 
zwakheden, het was duidelijk het werk van 
een debutant. Ook de spirit van ‘Jonathan’, 
toch de grote kwaliteit van de strip, stond ver 
af  van de wereld van Greg. 

Schets voor ‘Zij, of Tienduizend Vuurvliegjes’. 
(Copyright Le Lombard/Cosey, 2009)



24 25

“

ik voel met beter bij het maken van 
one-shots, stripromans waarin je per-
sonages onbeschreven bladen zonder 
verleden zijn. Een personage met een 
verleden, dat is een belemmering. Een 
hoop dingen zijn niet meer mogelijk.

“

Schets voor ‘Zij, of Tienduizend Vuurvliegjes’. 
(Copyright Le Lombard/Cosey, 2009)

“
Een schrijver móet een voyeur zijn. 
dat is goed voor een schrijver. mani-
pulator zijn, dát is slecht. Je mag niet 
de nood voelen om je personage hele-
maal zelf te construeren, en heer en 
meester te zijn van al wat er gebeurt.

“
Cosey: Ja. In ‘Kate’ had ik het procédé 

al eens gebruikt. Jonathan schreef  in zijn 
dagboek zijn gedachten neer over de geome-
trische figuur met het grootst mogelijk aantal 
zijden. De veelhoek die het laatste stadium 
vormt voor de cirkel. Hij voerde ook al een 
imaginaire correspondentie met de psychia-
ter Carl Gustav Jung. Dus nieuw is het zeker 
niet.

Stripgids: Voelt u zich op zo’n moment 
geen voyeur tegenover uw personage?

Cosey: Maar natuurlijk. Een schrijver 
móet een voyeur zijn. Dat is goed voor een 
schrijver. Manipulator zijn, dát is slecht. Je 
mag niet de nood voelen om je personage 
helemaal zelf  te construeren, en heer en 
meester te zijn van al wat er gebeurt. Mij 
interesseert dat niet. Maar voyeurisme, din-
gen laten zien die hij zelf  niet wil laten zien, 
dat is de échte inspiratie. Voyeurisme is dus 
wenselijk. De schrijver moet in ieder geval 
een goed observator zijn.

Stripgids: Heeft het personage dan 
nog veel geheimen voor u?

Cosey: Ja, al zijn toekomstige avonturen. 
Daar heeft hij het nog niet over. (lacht)

Stripgids: Hij heeft niet alleen een 
toekomst. Maar ook al een verleden, 
zoals te lezen in veertien albums. Be-
lemmert dat de vrijheid van de auteur 
niet?

Cosey: Uiteraard. Daarom voel ik me ook 
veel beter bij het maken van one-shots, stripro-
mans waarin je personages onbeschreven 
bladen zonder verleden zijn. Een personage 
met een verleden, dat is een belemmering. 
Een hoop dingen zijn niet meer mogelijk. 
Een hoop deuren zijn al gesloten. Ik kan 
met Jonathan geen verhaal maken waarin 
hij Tibet voor het eerst ontdekt. In ‘De 
azuren Boeddha’ komt een personage in 
de Himalaya aan als hij 14 jaar oud is. Van 
Jonathan weet de lezer dat hij voor het eerst 
naar Tibet kwam toen hij een jaar of  18-20 
was, met zijn motorfiets. Hij kan op zijn 
veertiende Tibet dus niet ontdekt hebben. 
Een deur die gesloten is, dus. Het is dus ook 
veel gemakkelijker om one-shots te maken. 
Alles is mogelijk.

Stripgids: Toch keert u met dit veer-
tiende album terug naar ‘Jonathan’?

Cosey: Omdat ik zeer op hem gesteld ben. 
Ik ben van oordeel dat hij nog steeds niet 
alles verteld heeft wat hij te zeggen heeft. Ik 
zal in de toekomst nog verhalen over Jona-
than maken. Maar ik zal dat pas doen als ik 
iets bijzonders te vertellen heb.

Drie vrouwen
Stripgids: Dit album heet ‘Zij’, ter-

wijl er toch drie vrouwen zijn die een 
belangrijke rol spelen. De eerste staat 
prominent op de cover, maar er zijn 
er nog twee andere, die niet bij naam 
worden genoemd. Eén van de twee 
heeft zelfs een goddelijke status.

Cosey: Als je goed kijkt staat zij ook op 
de cover, op de achtergrond. U ziet haar 
silhouet. Het derde vrouwelijke personage 
van dit boek, is ook niet persoonlijk aanwe-
zig in het album. Ze schrijft een lange brief  
aan Jonathan, en aan het eind van het boek 
zijn er een paar aanwijzingen waaruit je kan 
afleiden dat het om een personage gaat dat 
al eerder in de serie haar opwachting heeft 
gemaakt. Ik maak me sterk dat je kan ont-
dekken wie het is. Weet u het? (met pretoogjes:) 
Goed opletten nu! Met welke naam begint 
haar voornaam? 

Stripgids: (aarzelend) Een K, dacht 
ik.

i n t e r v i e w i n t e r v i e w

naar de laatste pagina van het boek) Ik ga u toch 
het antwoord geven. Kijk: hier – in de vijfde 
boodschap die Jonathan aan Cosey schrijft 
- heeft hij het over een kleine geknutselde 
papieren lantaren. Die staat op de titelpa-
gina afgebeeld. Te uwer verdediging kan 
ik zeggen dat de lezer het niet gewend is 
antwoorden op een bepaalde vraag op de 
titelpagina te gaan zoeken. Daarom vind ik 
het net zo prettig om een beeld uit de jeugd 
van Jonathan op de titelpagina te zetten. Het 

Cosey: Uiteraard. U hebt het boek goed 
gelezen. Proficiat. Dat bleek ook al uit het 
feit dat u stelde dat er drie vrouwen zijn in 
dit album. Maar nu nog even een andere 
test. (slaat het boek open op de titelpagina, en wijst 
naar de tekening) Wat is dat?

Stripgids: (na korte stilte) Ik weet 
het niet.

Cosey: Verdorie! Ai. Dat is bizar. Ik vrees 
dat ik de waarheid onder ogen moet zien: 
soms overschat ik mijn lezers. (bladert verder 

staat buiten het verhaal, maar het verwijst er 
toch naar. Ik hoopte toch dat de lezer, als hij 
na lezing nog eens door het album bladert, 
de link tussen titelpagina en verhaal zou 
leggen.

Stripgids: Nu, meer dan één lezer 
die de link niet gelegd heeft, ben ik 
niet.

Cosey: Nee, nee. U bent al de tweede. 
Omdat dit slechts het tweede interview is 
naar aanleiding van het boek, is dat een 
score van 100 procent. (lacht) Vervelend, 
toch?

Stripgids: In het boek gaat het over 
het ‘Paleis van de Koning zonder 
Naam en de Koningin zonder Ge-
zicht’. Is dat de echte bestemming 
van Jonathan?

Cosey: Dat zou je kunnen zeggen. Het is 
een andere naam voor het Kasteel van de 
Witte Vogel, dat eerder in de reeks voor-
komt. Een andere manier om over hetzelfde 
te spreken. Het gaat om iets wat niet te om-
schrijven valt, waar geen woord voor bestaat. 
Wat maakt dat je er alleen over kan spreken 
in beeldspraak. 

Stripgids: Je kan het benaderen, 
maar niet bereiken… Is dat een goede 

Stripgids: In een boek over de Ame-
rikaanse Beat Generation las ik een 
tijdje terug: ‘Het is niet de bestem-
ming die belangrijk is, het is de reis.’ 
Een zinnetje dat me ook op ‘Jonathan’ 
van toepassing lijkt.

Cosey: O, maar dat gegeven is niet uitge-
vonden door de Beat Generation. Dat is echt 
zen, je vindt dat overal. 

Stripgids: Hoe bekijkt u de weg die 
Jonathan tot op heden heeft afgelegd? 
Is hij in de loop van die veertien al-
bums hard veranderd?

Cosey: Toch wel. Of  beter, ík ben vooral 
veranderd. En ik ben sneller oud geworden 
dan mijn personage. Toch zitten we op het-
zelfde spoor. In de loop van al die jaren heb 
ik vooral veel métier opgedaan. 

Stripgids: Hoe staat het ondertus-
sen met de geestelijke zoektocht van 
Jonathan? Heeft hij al iets gevonden 
of  bereikt?

Cosey: Nee, hij staat nog maar bij het 
begin. Dat is de reden dat de monnik hem 

Dzong in ‘Blootsvoets onder de rododen-
dron’ en Jigmé Kyé in ‘Hij die de rivieren 
naar de zee leidt’. (Twee andere albums uit 
de reeks – nvdr) Het zijn mensen die ik zelf  
heb ontmoet, of  wiens werk ik heb gelezen. 
Uiteraard speel je dan papegaai, en aap je 
die mensen na. Als je praat over ‘spiritueel 
ontwaken’, dan impliceert dat onder meer 
dat je – zolang je nog niet ‘ontwaakt’ bent 
– voor papegaai speelt. Je praat anderen na.

Stripgids: En dat geldt voor ieder-
een?

Cosey: Iedereen die er zich voor interes-
seert. Er zijn velen die zich er niet voor 
interesseren. Maar wie interesse heeft, en 
er zich mee bezig houdt, zoals Jonathan of  
ikzelf, speelt voor papegaai.

vertelt dat hij een papegaai is. Het betekent 
dat hij veel heeft gelezen en begrepen, maar 
dat hij wat hij heeft ontdekt nog niet leeft en 
ademt. Pas dan hou je op een papegaai te 
zijn. Een papegaai imiteert zijn baasje. Hij 
doet – al lerend weliswaar – hetzelfde. Iets 
begrijpen wil niet meteen zeggen dat je iets 
ook leeft. 

Stripgids: U presenteert dit verhaal 
als een innerlijke monoloog van uw 
hoofdpersonage, die in zijn dagboek 
schrijft.

Cosey: Aangevuld met een paar brieven 
aan de auteur.

Stripgids: De “C.” aan wie Jonathan 
schrijft, dat bent u?
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“

Je kan vandaag geen verhaal in 
Birma situeren zonder de politieke 
context te vermelden. Het zou 
misschien niet echt oneerlijk zijn het 
niet te doen, maar in ieder geval toch 
kunstmatig. minstens dat.

“
omschrijving van de eindbestemming 
van Jonathan?

Cosey: Je kan er geen naam op plakken, 
en je kan het niet omschrijven. Maar je kan 
het ook niet bereiken. Want we zijn er al. 
Het is onze diepste natuur. (na korte stilte) Het 
is er… En nu speel ik zelf  weer de papegaai. 
Maar dit mag ons er niet van weerhouden 
om ernaar op zoek te gaan.

Stripgids: Jonathan is op reis ge-
weest naar de Verenigde Staten, maar 

is als personage toch vooral verbon-
den met Tibet. In dit nieuwe boek 
trekt hij naar Birma. Waarom?

Cosey: Ik ben vorig jaar voor de tweede 
keer in mijn leven naar Birma getrokken, 
en was onder de indruk van de schoonheid 
van het land. Vrijwel onmiddellijk speelde ik 
met het idee om er een verhaal te situeren. 
Ik dacht aanvankelijk dat het tot een one-shot 
zou leiden, maar terwijl ik aan het scenario 
zat te werken begon het te dagen dat het 

misschien een goed idee was om Jonathan 
die regio aan te laten doen. 

Stripgids: Mag ik zeggen dat Tibet, 
en in dit album Birma, in uw verhalen 
meer personage zijn dan decor?

Cosey: Ik hoop in ieder geval dat het 
meer is dan zomaar een decor. Daarom niet 
meteen een personage, maar toch… Mis-
schien heeft het er iets mee te maken dat ik 
graag reis, dat ik veel research doe en dat ik 
veel tijd en energie steek in het tekenen van 
de landschappen. Wellicht voelt de lezer dat.

Stripgids: Birma is een gesloten 
land, dat we alleen kennen uit de me-
dia en misschien uit het boek van Ge-
orge Orwell over het land. Welk beeld 
had u zelf  voor u er naartoe trok?

Cosey: Postkaarten. En uiteraard zijn 
postkaarten ook geen vervalsingen. Het zijn 
wat clichématige beelden, maar wat er op 
staat afgebeeld, bestaat ook echt. Het is de 
realiteit. Oók de realiteit, moet ik misschien 
zeggen.

Stripgids: Hoe zag dat beeld er uit 
nadat u het land had bezocht?

Cosey: Ik heb geselecteerd wat ik wilde 
tonen. Vanuit wat ik gezien heb tijdens de 
twee reizen die ik heb gemaakt, ben ik tot 

een synthese gekomen die je nu terugvindt in 
het album.

Stripgids: Guy Delisle publiceerde 
met ‘Birma’ (de Nederlandse verta-
ling verscheen bij Oog&Blik - nvdr) 
ook een strip over het land. Hebt u het 
gelezen?

Cosey: Ik heb zijn boek over Noord-Ko-
rea gelezen, en vond het erg sterk. ‘Birma’ 
las ik nog niet, maar ik neem me voor dat 
zeker nog te doen.

Politiek
Stripgids: U bent geen politiek 

auteur, maar wie zijn verhalen in 
Tibet en Birma situeert, kan er niet 
aan ontsnappen. U bent een politiek 
auteur door omstandigheden, als ik 
dat zo mag zeggen.

Cosey: Het onderwerp stelt zichzelf  aan 
de orde; zo zie ik het in ieder geval. Alleen 
al door je verhaal te vertellen engageer je je, 
neem je een positie in. Je kan vandaag geen 
verhaal in Birma situeren zonder de politieke 
context te vermelden. Het zou misschien niet 
echt oneerlijk zijn het niet te doen, maar in 
ieder geval toch kunstmatig. Minstens dat. 

Stripgids: In al uw werk, de stripro-
mans en de albums van ‘Jonathan’, 
werkt u vaak rond het thema herinne-
ring. Wat fascineert u zo in de herin-
nering?

Cosey: Ik heb niet meteen een persoon-
lijke visie op herinnering, ik vind het vooral 
fascinerend. Hoe mensen zich dingen herin-
neren, welke symboliek daarachter schuil-
gaat. En hoe we allemaal aan geheugenver-
lies blijken te lijden over een bepaald deel 
van onszelf. En vooral dat fascineert me: dat 
je bij jezelf  dingen kan ontdekken en vooral 
herontdekken, die je vergeten was. Je kan 
dus een reis ondernemen in je eigen wezen, 
zonder dat je daarvoor naar een ander con-
tinent moet vertrekken. Aanvankelijk was die 
zoektocht zelfs het thema van de reeks. Het 
eerste ‘Jonathan’-album heet niet voor niets 
‘Weet je nog, Jonathan?’. Ik zou het vandaag 
niet meer het centrale thema van de reeks 
noemen, maar het blijft toch aanwezig.

Stripgids: Het verleden, de herin-
nering speelt ook een andere rol in uw 
strips. Nogal wat van uw personages, 
in ‘Jonathan’, maar ook in de stripro-
mans, worstelen met traumatische 
gebeurtenissen uit hun verleden, en 
proberen door introspectie en door 
te reizen in het reine te komen met 

dat verleden. Het is misschien wat 
kort door de bocht, maar mag ik dat 
een centraal gegeven noemen in uw 
strips?

Cosey: Dat mag, zeker. Omdat het klopt. 
Ik zou graag uit dat schema treden, uit dat 
vaste patroon. Maar wanneer ik een verhaal 
zit te schrijven, denk ik niet aan schema’s. 
Ik verzamel losse elementen die ik in mijn 
verhaal wil verwerken, waar ik wat mee 
speel, waarbij ik sommige elementen wat 
meer uitdiep. Als zo’n verhaal dan steeds 
meer vorm en structuur begint te krijgen, 
met een begin en een einde, dan stel ik tot 
mijn verbazing vast dat de verhalen grote 
gelijkenis vertonen met het schema dat u net 
omschreef. Ik vertrek nooit bewust vanuit dat 
thema. Vanuit geen enkel thema, overigens. 
Ik vertrek steeds vanuit de noodzaak een 
verhaal te vertellen. Soms heb ik niet meer 
dan een basisgegeven, een ontmoeting tussen 
twee personages bijvoorbeeld. Merkwaardig 
genoeg leidt dat me altijd naar hetzelfde 
thema. Blijkbaar.

Stripgids: U bent een belangrijk 
Europees tekenaar, die al decennia 
relevante strips maakt voor een vrij 
breed publiek. Maar ik zie amper vol-
gelingen. Er is geen ‘Cosey-school’.

Cosey: Dat is zo. Vreemd genoeg. Ik vind 
het bizar. Ik zie geen navolgers die in mijn 
voetsporen treden, geen mensen in wiens 
werk ik mijn invloed kan waarnemen. Ik 
zie tekenaars die door jongere tekenaars 
gekopieerd worden, maar dat is bij mij niet 
het geval.

Stripgids: Omdat het moeilijk te 
kopiëren is?

Cosey: Hoegenaamd niet. Niet moeilijker 
dan bij iemand anders. Ik begrijp zelf  niet 
waarom het zo is.

Stripgids: Is uw werk persoonlijker 
dan dat van iemand anders?

Cosey: Niet echt, nee. Ik ben het eens met 
uw vaststelling, maar ik weet niet waar het 
aan ligt. Ik heb geen verklaring.

Stripgids: In een interview las ik dat 
u zichzelf  geen goed tekenaar vindt. 
Is dat een boutade, of  meent u dat 
echt?

Cosey: Ik meen het. Op het vlak van 
observatie kan ik me uit de slag trekken. Als 
ik van een model vertrek, kan ik een teke-
ning maken waar ik tevreden over ben. De 
striptraditie wil dat je vooral met je fantasie 
werkt. De tekenaar van een westernstrip ver-
zint er maar op los, ook al kan hij zich voor 
bijvoorbeeld galopperende paarden wel op Schets voor ‘Zij, of Tienduizend Vuurvliegjes’. 

(Copyright Le Lombard/Cosey, 2009)
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Je kan vandaag geen verhaal in 
Birma situeren zonder de politieke 
context te vermelden. Het zou 
misschien niet echt oneerlijk zijn het 
niet te doen, maar in ieder geval toch 
kunstmatig. minstens dat.

foto’s baseren. Ik heb er moeite mee verzon-
nen scènes met personages te visualiseren. 
Het resultaat van mijn inspanningen op dat 
vlak is middelmatig, maar ik compenseer dat 
door andere kwaliteiten. De compositie, om 
te beginnen. Je ziet dat vaak bij heel goede 
tekenaars. Ze maken fantastische tekeningen, 
maar beheersen de volledige oppervlakte van 
het beeld, van het blad niet. Ik bereik dat 
resultaat door hard te werken. Veel gom-
men, schetsen, herwerken, research… Dat 
alles om tot het resultaat te komen dat ik wil 
bereiken. Ik neem er mijn tijd voor. Er zijn 
mensen die altijd en overal zitten te tekenen. 
Aan de telefoon, aan tafel… Dat is bij mij 
niet het geval. Het blijft werken. Altijd. Dat 
geldt evenzeer voor de tekst. Zowel beeld als 
tekst geven de indruk dat het allemaal erg 
gemakkelijk gaat, ik weet het, maar dat is 
niet zo. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. 
Het zou niet goed zijn als je bij het zien van 
een pagina meteen denkt: hier is hard aan 
gewerkt.

Brief
Stripgids: U bent één van de eerste 

Europese stripmakers die one-shots 
is gaan maken, wat nu stripromans 
heet. Mag ik zeggen dat u één van de 
eerste striptekenaars was die zichzelf  
veel vrijheden gepermitteerd heeft? 

Cosey: “Eén van de”. Dat klopt. Maar 
er waren er natuurlijk veel andere. Het 
interesseerde me enorm om nieuwe paden 
te bewandelen en te exploreren. Ik wist dat 
ik niet beter zou kunnen doen dan Franquin, 
Hergé, Jijé, Tillieux of  Macherot. Ik heb 
daardoor ook vrij snel begrepen dat ik een 
eigen stem moest zien te vinden. Het  was 
niet zo dat Cosey of  iemand anders op een 
bepaald moment de striproman heeft uitge-
vonden. Het is een evolutie geweest, waar 
veel mensen belangrijk bij waren, die stapje 
voor stapje heeft plaatsgevonden. Ik maakte 
deel uit van die evolutie, meer niet. Op het 
moment dat ik ‘Peter Pan’ en ‘Reis naar 
Italië’ heb gemaakt, wilde ik voor mezelf  iets 
nieuws doen, iets anders. Daar was ik naar 
op zoek. Verder ging het niet.

Stripgids: Graphic novel, de stripro-
man, is het modewoord van de dag. 
Ik heb de indruk dat het vooral 
een nieuwe term is voor iets wat al 
bestond. Hoe kijkt u aan tegen wat 
dan de opkomst van de literaire strip 
wordt genoemd?

Cosey: Ik probeer het in ieder geval te vol-

i n t e r v i e w

GRATIS
Stripgids mag van Le Lombard/Balloon 
Books drie exemplaren van de nieuwe 
‘Jonathan’ weggeven. 
Stuur voor 15 maart een mailtje naar 
stripturnhout@turnhout.be, met on-
derwerp ‘Jonathan’ en met vermelding 
van uw naam en adres. Met een beetje 
geluk vindt u – na tussenkomst van de 
bekende onschuldige kinderhand – het 
album even later in de bus.

meer geput uit de bronnen van muziek en 
literatuur dan uit de voorgeschiedenis van de 
traditionele strip, denk ik. 

Stripgids: Hoe zou u zelf  de band 
tussen Jonathan en zijn bedenker 
omschrijven?

Cosey: (lacht) Als een mysterie. Ik laat 
het, ook wanneer ik beschrijf  hoe ik hem 
heb ontmoet, in het midden of  hij iemand 
anders is of  een deel van mezelf. In ‘Zij, of  
Tienduizend Vuurvliegjes’ schrijft hij me 
brieven. Het is een gegeven dat ik amu-
sant vind, dat ik exploreer. Het is als een 
kinderspel, waarbij je voorwendt een cowboy 
of  een indiaan te zijn. Kinderen vertellen 
mekaar verhalen die ze zelf  geloven.

Stripgids: Gaat u zijn brief  beant-
woorden?

Cosey: Mijn antwoord zijn mijn tekenin-
gen. Toen ik aan het scenario werkte heb ik 
me de vraag ook gesteld. Toen heb ik beslist 
dat ik het in dit album zelf  niet zou doen. 
Maar het is niet onmogelijk dat ik hem ooit 
een brief  zal schrijven.

Stripgids: Mogen we ons snel aan 
een volgend ‘Jonathan’-album ver-
wachten?

Cosey: Ik weet nog niet onmiddellijk wat 
ik ga doen nu dit album is afgewerkt. In de 
zeer nabije toekomst komt er wel zeker geen 
nieuwe ‘Jonathan’.

i n t e r v i e w
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(Copyright Le Lombard/Cosey, 2009)

gen. Spiegelman volg ik al jaren, maar ook 
mensen als Daniel Clowes en Chris Ware. 

Stripgids: Uw strips worden ook 
vaak aangeduid als ‘literaire strips’. 
Zie ik het fout als ik stel dat ze min-
stens evenzeer in een literaire traditie 
als in een striptraditie passen? En als 
dat zo is, welke auteurs zijn daarbij 
dan doorslaggevend geweest?

Cosey: Ik zie het zelf  in ieder geval zo. 
Wie mijn boeken leest, kan gemakkelijk 
een lijstje opstellen van schrijvers die me 
beïnvloed hebben. Ik neem vaak referenties 
naar hun werk op. Ik volg vooral de heden-
daagse Amerikaanse literatuur, maar niet 
uitsluitend. Bij de reisschrijvers waren Bruce 
Chatwin en Nicolas Bouvier erg belang-
rijk voor me. Maar er zijn er zoveel: Paul 
Theroux, Saul Bellow, Raymond Carver, 
Russell Banks, T.C. Boyle… En Haruki 
Murakami, een Japanner die schrijft als een 
Amerikaan. Op het vlak van strips was Hugo 
Pratt voor mij dé revelatie, in de literatuur 
was dat J.D. Salinger. Voor mijn gevoel is he-
dendaagse literatuur veel frisser en spannen-
der in de Verenigde Staten dan in Europa. 
Daar is geen specifieke reden voor, denk ik. 
Soms gebeurt zoiets gewoon. Het impres-
sionisme is ook niet in Italië maar wel in 
Frankrijk ontstaan. Een aanwijsbare oorzaak 
is daar niet voor te geven. Tenzij toeval.

Stripgids: Hebt u die lijn tussen 
strip en literatuur bewust opgezocht?

Cosey: ‘Jonathan’ is echt ontstaan uit mijn 
lectuur, hij wordt gevoed door de auteurs 
die ik gelezen heb. Zoals ook de muziek hem 
mee geschapen heeft. ‘Jonathan’ heeft veel 



30 31


