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G ■  Brecht, je hebt nog niet zo lang je diploma illus-
tratie op zak en er zijn al een vijftal boekjes van jouw 
hand gepubliceerd. Mogen we zeggen dat jij 1 van die 
mensen bent, waarvan de kinderdroo is uitgekomen?
Ja! Als je echt wilt, mag je zelfs zeggen dat ik van mijn 
hobby mijn beroep heb kunnen maken.

G■ Is het niet vreemd om enerzijds op school wat 
te zitten ‘prullen’ terwijl je daarnaast al een carrière 
aan het uitbouwen was?
Dat was best vreemd en ook, in jouw formulering klinkt 
het alsof het tweede belangrijker was dan het eerste, ter-
wijl het eerder omgekeerd was: buiten school zat ik een 
schots en scheve carrière ineen te prullen. Terwijl ik op 
school nogal moeizaam een esthetisch inzicht aan het, 
ahum, uitbouwen was. Uitgegeven worden zegt eigen-
lijk niet zo veel over de kwaliteit van je werk.

G ■ Stel nu dat we even in een andere, parallelle 
wereld leven en je geen illustrator carrière hebt. Wat 
ben je dan wel geworden? Zou je je dan op de archi-
tectuur geworpen hebben?
Kan ik tekenen, in die parallele wereld? Maar… Waar-
om zou ik dan geen illlustrator zijn geworden? Pff, 
dus, ik kan niet tekenen in de parallele wereld? Hmm. 
het is nogal hypothetisch gesteld. Als kindje zei ik al-
tijd ‘ingenieur-architect’ wanneer iemand me vroeg 
wat ik ging worden, omdat ik dacht dat dit het volwas-
sene, ‘realistische’ ding zou zijn om te doen voor ie-
mand die kan tekenen. Of wacht, eigenlijk dacht ik dat 
‘ingenieur-architect’ in volwassenentaal gelijk stond 
voor ‘uitvinder’. Dat was wat ik wou worden, striptek-
enaar of uitvinder. Ik ontwierp heel erg overbodige ma-
chines, waar bijvoorbeeld een appel door een heel lang 
buizensysteem moest. Ergens onderweg was er dan een 
sproeiertje die de appel schoon sproeide en verderop wat 
mesjes die de appel schilden…

G ■ Sinds mei ligt ‘Ergens waar je niet wilt zijn’ in 
de winkel. Hoe moeilijk is het om met de voeten op 
de grond te blijven als men langs alle kanten 
roept wat voor talent je wel bent?
Ik ben nogal blij. Oké ja, akkoord, met de goeie 
kritieken… En een ego heb ik ook wel enzo. 
Maar nee, het is niet moeilijk, want het hele 
gebeuren is allemaal zo klein. Het zijn nu ook 
niet zoveel mensen die dat roepen, van dat tal-
ent en ze roepen het vrij zachtjes.

G ■  Vind je dat illustrators, kunstenaars in 
het algemeen, over een tikkeltje arrogantie 
moeten beschikken?
Nee.

G ■ Dat is duidelijk. We zijn ondertussen al 
een klein halfjaar verder sinds de publicatie 
van ‘Ewjnwz’. Begint het niet stilaan stiekem 
te vervelen om constant dezelfde vragen te 
moeten beantwoorden? Of  ben je nog steeds 
even apetrots?
Een vraag over vragen! Wel. Vaak zitten er nieuwe 
vragen tussen en dan schiet ik wakker: ‘hola, pot-
ver, nu moet ik nadenken over het antwoord!’. Plus, ik 
ben inderdaad nog steeds apetrots op m’n boek.

G ■ Je stijl is nogal geëvolueerd als we naar je de-
buut kijken. Ik meen te mogen zeggen dat dit ‘hoofd-
stuk’ afgesloten is?
Bedoel je of ik nooit meer ga tekenen zoals in m’n de-
buut? Brr nee, nooit! Indien je bedoelt of het volgende 
boek er heel anders uit gaat zien dan het vorige, dan 
weet ik het niet precies. Ik wil dat het er béter uit ziet, 
in elk geval. Rijker, sprekender… En zo heb ik nog een 
paar vage termen…

Een ego heb ik wel
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G ■ Ben jij iemand die gemakkelijk zijn werk kan 
naast zich neerleggen, eenmaal af, of ben je eerder de 
eeuwige verbeteraar?
Ik kan enkele dagen aan een tekening werken, maar zal 
‘m niet een tijd later terug uit een map vissen om er op 
door te werken. Heel af en toe loopt het onderweg fout 
met een tekening en dan begin ik opnieuw. Dat is altijd 
een beetje vervelend en pijnlijk én ook wel grappig.

G ■ Je tekenstijl zit duidelijk al goed, met dank aan 
Randall C. voor de magische woorden. Wat gaat er ge-
beuren als de verhaallijn even goed komt te zitten? 
Geen idee! Als je te maken hebt met succes en roem, dan 
is er vroeg of laat een plafond en voor een striptekenaar 
is dat meestal héel vroeg. Ook, m’n strips zelf zullen al-
tijd oneindig veel beter kunnen.

G ■ Als je een personage moet kiezen uit het boek, 
voor welke figuur ga je? 
Vandaag kies ik Gele Christel.

G ■  Het draait vooral rond feestjes en bitter weinig 
rond werken. Is dit een reflectie van je eigen leven?  
Ja. Mijn volgende strip zal over tekenen moeten gaan, 

vrees ik…

G ■  Op welke collega ben 
je best wel jaloers of, van 
welk werk wou je dat het van 
jouw hand kwam?
Dat laatste zou ik nergens 
van willen, maar ik ik zou wel 
sommige kwaliteiten willen 
hebben van Atak en, euhm…
 

Ik heb 
altijd braaf 
gedaan wat 
m’n docente 

mij zeiM’n strips kunnen 
eindeloos beter

Striptekenduo Ruppert & Mulot, Ben Katchor, Olivier 
Schrauwen, en zo zijn er nog wat mensen. Hé, die komen 
allemaal naar De Nachten! (Brecht was ook aanwezig ndvr.)

G ■  Tenslotte, nu jij het helemaal ‘gemaakt’ hebt, 
welke wijze raad wil je meegeven aan ons, studenten 
op een kunstschool?
Wat nu op m’n vork… Verdorie, nu moet ik eerst te-
gensputteren dat ik het nog niet gemaakt heb en dan 
moet ik nog een wijze raad bedenken… Ik heb vooral 
braaf gedaan wat m’n docente me zei, maar misschien 
hebben jullie slechte docenten, ik weet dat niet… Euhm, 
éen tip dan, voor striptekenaars, met dank aan Randall.
C: “Begin met een ruwe kleurschets”.

G ■  Bedankt voor je tijd!
Insgelijks! }

G ■ Het mooie aan ‘Ewjnwz’ is het opvallende graf-
ische aspect ervan. Weg met de ‘cliché’ visie van hoe 
een strip eruit moet zien en welkom aan deze manier 
van tekst integratie. Kunnen we er eigenlijk nog wel 
het etiket ‘strip’ op plakken?
Ja, precies, welkom! Nouja, ik noem het een strip. Wat 
anders da n?

G ■ Ik heb net al even 
Randall C. aangehaald. 
Hoe beschrijf je het best 
jullie ‘relatie’ tot elkaar?
Beschrijf het als twee fiet-
sende, babbelende man-
nen die elkaar af en toe een 
duwtje in de rug geven…


