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INTERVIEW MATTIAS YSEBAERT, STEPHAN LOUWES, 
ELIOT VANDENHEEDE, THIBAU VANDE VOORDE 
EN KAROLINA SZEJDA
DOOR WOUTER PORTEMAN
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Mattias Ysebaert (Uitzicht met 
Kamer) en Stephan Louwes (Limbo - 
Lux in Tenebris) debuteerden in 2019 
al met stijl. Karolina Szejda (Tram 5) 
en Thibau Vande Voorde (De Kever 
en de Koning) deden dit jaar zeker niet 
voor hen onder. Vier debutanten, vier 
pas afgestudeerden van de Brusselse 
Luca School of Arts, maar vooral vier 
perfect leesbare, straffe strips mét een 
eigen smoel. De vijfde Kubustekenaar 
is Eliot Vandenheede, die school 
liep in het Franstalige Saint-Luc. Hij is 
 volop bezig met zijn debuutstrip, een 
politieroman. 
Hoe komt het dat net die afstudeer-
lichting zo straf is? Is dit een nieuwe 

generatie afgestudeerde stripmakers 
die weer bruggen wil slaan met het 
grote lezerspubliek? Tijd om het hun 
zelf even te vragen via een grote zoom-
sessie. Een simpel idee met een onver-
wachts moeilijke uitvoering. “Hallo, 
horen jullie mij? Ik val weer weg. Wat 
zeg je? Ik probeer het binnen tien mi-
nuten nog eens opnieuw. Hallo? Het 
beeld is weer weggevallen?” Als een 
uitgelaten bende pubers, denderden 
ze van bulderlach naar bulderlach. 
Dan maar meteen de knuppel in het 
hoenderhok gooien met enkele stevi-
ge statements. 

Van wie hebben jullie allemaal les 
gekregen?
KAROLINA: “Inge Hermans (Ilah), 
Judith Vanistendael, Eva Cardon 
(Ephameron), Lukas Verstraete en 
uiteraard coördinator Johan Stuyck.” 

Dat verklaart misschien al het een 
en ander. In jullie debuutstrips is 
er precies veel van Lukas en vooral 
Judith te herkennen. 
THIBAU: “Onvermijdelijk blijft er toch 
iets hangen.” 
KAROLINA: “Nee, dat denk ik toch niet. 
Ik geef toe dat ik de enige echte fan 
van Judith ben (hilariteit), maar toch is 
mijn werk geen kopie. Het is niet om-

dat je een gevoelige strip maakt die 
dicht bij de realiteit staat, dat je auto-
matisch aan haar werk moet worden 
gekoppeld. Grafisch is er wel een link. 
Ook zij tekent een beetje chaotisch.” 

Werd je dan niet door haar lessen in 
een soortgelijke stijl geduwd? 
THIBAU: “Nee, er wordt je geen stijl op-
gelegd, maar indirect voel je wel bij de 
docenten dat er bepaalde voorkeur is 
voor een bepaalde stijl of visuele taal. 
Maar dat is normaal.” 

Is dat wel zo? Steve Van Bael 
bijvoorbeeld droomde van 
kindsbeen af om de Kiekeboes te 

In dit absurde jaar, waarin 
we van de ene lockdown 

naar de andere walsen, is 
het je misschien ontgaan, 

maar het Marc Sleen 
Museum, recht tegenover 

het Belgisch Stripcentrum 
gelegen, is levendiger 

dan ooit. In het voorjaar 
besloot de Stichting 

Marc Sleen het museum 
een nieuwe invulling te 

geven. Midden in de mooie 
ruimte plaatsten ze een 

knalgele kubus — een 
fijne verwijzing naar het 

iconische Nero-album Het 
Knalgele Koffertje. In 

die box dropte de Stichting 
vijf jonge tekenaars die 

er elk één dag in de week 
mochten werken aan hun 

(debuut)strip. 

De vier debuutalbums op een rij: Uitzicht met Kamer door Mattias Ysebaert, Limbo - LUx in tenebrUs door Stephan Louwes, tram 5 door Karolina Szejda en De Kever en De Koning door Thibau Vande Voorde, 
alle verschenen bij Oogachtend.
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tekenen. En hij kan en doet het 
vandaag. Zo iemand zal het bij hen 
dan toch niet makkelijk hebben? 
THIBAU: “Straf dat je dit aanhaalt. 
In het eerste jaar zaten we met vier 
ex-leerlingen uit De Wijnpers (mid-
delbare school in Leuven met onder 
meer artistieke richtingen, nvdr) sa-
men in de klas. Je had ons drieën — 
Mattias, Stephan, ikzelf — en Dennis 
Meurrens. Zijn stijl was veel klassie-
ker en commerciëler dan onze stijl. 
Hij heeft net een strip in eigen beheer 
uitgebracht. Ik laat hem even voor de 
camera zien. Er is geen goed of slecht, 
maar zijn smaak had wel weinig voe-
ling met die van onze lesgevers. En 
dan is het stroef samenwerken.” 

We zijn nog maar net begonnen, 
en het hoge C- woord is er al 
uit. Commercieel! Wel, ik vind 
jullie strips allemaal opvallend 
commercieel. 
ALLEN: (verbazing alom) “Komaan!” 

Ow! Ik vind dit allerminst een vies 
woord. Als er één rode draad te 
trekken valt in jullie debuutalbums 
is dat deze perfect leesbaar zijn en 
een prima flow hebben. Hierdoor 
zijn ze los van de grafische insteek, 
uiterst toegankelijk, en dus perfect 
verkoopbaar... of commercieel.  
Het is geen arty farty 
moeilijkdoenerij. 
THIBAU: “Ik ben oprecht blij dat je dit 
zegt. Het is totaal niet mijn ambitie om 
zoiets te maken.” 
KAROLINA: “De docenten hamerden 
wel extreem op die leesbaarheid. Je 
moet dit ook leren. Het is niet voor 
niets dat we na onze studies allemaal 
onze masterproef hebben herwerkt.” 

Hoe groot is het verschil dan tussen 
jullie eindwerk en jullie albums?
STEPHAN: “Dat verschil is toch wel 
groot.” 
THIBAU: “Bij mij valt dit nog mee. Er 
zijn gewoon een zestiental pagina’s 
bijgekomen. Al de rest is hetzelfde ge-
bleven.” 
KAROLINA: “Ik heb tien maanden lang 
gewerkt aan de herwerking. De oor-

spronkelijke vijftig pagina’s zijn er nu 
honderdtwintig geworden.” 

Hoe hebben jullie de stap gezet 
richting uitgave?
KAROLINA: “Via Johan. Uitgeefster 
Ann Jossart van Oogachtend heeft 
ons dan verder begeleid, maar Johan 
bleef het hele proces onze mentor.” 
THIBAU: “Het is echt leuk samenwer-
ken met hen. Ze doen er alles aan om 
je verhaal zo sterk mogelijk naar voren 

te brengen. We kunnen samen het 
papier, formaat en de uitgave bepa-
len. Het is wel frappant dat je net die 
leesbaarheid aanhaalt. Wij zijn geen 
scenarioschrijvers. We hebben dit 
zelfs nooit aangeleerd gekregen. Ikzelf 
heb bijvoorbeeld heel lang geworsteld 
met het verhaal van De Kever en De 
Koning.” 
KAROLINA: “Ze gaan er precies van-
uit dat wij perfect scenario’s kunnen 
schrijven. En dan focussen ze zich op 

ons tekenwerk, de decoupage,... Maar 
de basis, het verhaal en de dialogen, 
dat moet je uit jezelf lospeuteren. We 
hebben ooit een achttal lessen gehad 
over schrijven, en dat was toen een 
nieuw, wat embryonaal vak. (stilte) 
We hadden ook een semester het vak 
Storytelling en dat was het. De school 
is er wel meer mee bezig dan pakweg 
vijf jaar geleden. Schrijvers Lize Spit 
en Ruth Mellaerts zijn verbonden 
met het atelier, maar toch. Ik vond het 
alleszins niet fijn dat ze er toch nog 
vanuit gaan dat we geboren schrijvers 
zijn.” 

Jullie voelen je geen scenaristen, 
maar toch zijn jullie verhalen prima 
opgebouwd. Hoe heb je dat dan 
aangepakt? 
THIBAU: “Ik heb een mix gemaakt van 
Heart of Darkness, Werner Herzog 
en Klaus Kinski in de hoop dat er 
iets origineels uitkwam. Ik wou wel 
een fantasyverhaal maken, maar het 
mocht geen Lord of the Rings zijn. 
Een zeker herkenbaarheid is nodig. 
Op Wikipedia las ik een anekdote van 
een insect die in het oor van Richard 
Burton, een ontdekkingsreiziger die 
op zoek was naar de bron van de Nijl, 
is gevlogen. En zo ontstond mijn ver-
haal.” 
KAROLINA: “Johan zegt dat je best van-
uit een reëel gegeven vertrekt en daar 
verder begint op te bouwen. De ene 

FreD, een strip van Denis Meurrens, een 
ex-klasgenoot van Mattias Ysebaert, 
Stephan Louwes en Thibau Vande Voorde.
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blijft dicht bij de realiteit. De andere 
fantaseert meer. Laat iets wat echt is, 
je eigen ding worden.”

Mattias, jij hebt net je strip 
Inbreker afgewerkt met scenarist 
Frederik Hautain. Is dit makkelijker 
dan zelf een verhaal schrijven? 
MATTIAS: “Hmm, het is alleszins niet 
zo evident. Frederik en ik zijn het heus 
niet altijd eens over de dialogen of 
het verhaal. En omgekeerd hij soms 
niet over de tekeningen. Maar ik vind 
het superbelangrijk voor mezelf om 
te laten zien dat ik kan samenwerken 
met een scenarist. Ik wil bewijzen dat 
ik me kan inleven in iemand anders 
zijn verhaal en daar een meerwaarde 

kan aan geven. Niet dat ik me als een 
pure tekenhoer gedraag. Dat nu ook 
weer niet.” 

Is op iemands scenario tekenen nu 
gemakkelijker of net moeilijker?
MATTIAS: “Het is zeker gemakkelijker. 
Het hele verhaal was reeds uitge-
schreven en volledig gedecoupeerd. 
Er was weinig ruimte om nog zelf iets 
in te vullen. Enerzijds vervelend, maar 
anderzijds kon ik wel direct beginnen. 
Ik teken exact uit wat Frederik heeft 
beschreven. Ik voel me wel goed in 
zo’n systeem. Zolang ik ‘s avonds en 
in de vakantie maar wat tijd overheb 
om rustig aan een eigen zijproject 
te werken, zie ik me dit zeker verder 
doen. Het is altijd interessant om iets 
te lezen van iemand anders, daar dan 
grafisch iets aan toe te voegen en dan 
te zien hoe de schrijver reageert op 
mijn interpretatie van zijn schrijfsels. 
Bovendien had ik het grote geluk dat 
ik kon vergelijken met Stephans pla-
ten. Hij was initieel de tekenaar van 
Inbreker, maar kon zich uiteindelijk 
moeilijker inleven in het verhaal dan 
ik. (hilariteit) Het is super om te zien 
dat elke tekenaar zijn eigen interpre-
tatie heeft van eenzelfde tekst. Zelfs 
los van de grafiek leken mijn tekenin-
gen totaal niet op die van Stephan.”

Het eerste deel van Inbreker werd 
op onze redactie lauw onthaald. 

De tekeningen zijn oké, maar de 
strip zelf was... euh...  Ik zal me 
voorzichtig uitdrukken... euh niet...
THIBAU: “Anders moet je Wim er 
even bijroepen? (algemene hilariteit) 
(Collega-recensent Wim De Troyer 
schreef op zijn Facebookpagina een 
druk becommentarieerde post over 
hoe het eerste deel van Inbreker 
absoluut niet kon tippen aan zijn 
verwachtingen, gecreëerd door de 
teasende lovende citaten van gewaar-
deerde collega-tekenaars, nvdr).
KAROLINA: “Hij zei gewoon de waar-

heid. Maar Wim had het wel niet over 
de tekeningen, hé!” 
MATTIAS: “Ja dat is waar, en hij had 
inderdaad gelijk. Het eerste deel is te 
dun qua verhaal. Op het moment dat 
het verhaal zou moeten beginnen, is 
het eerste deel afgelopen.” 

Kan je je nog motiveren om, 
ondanks die kritiek, verder te 
werken aan Inbreker?
MATTIAS: “Absoluut! Geef mij een ver-
haal dat mij absoluut niet ligt en dan 
nog zal ik mij amuseren met het te-

Geef mij een 
verhaal dat 
mij absoluut 
niet ligt en dan 
nog zal ik mij 
amuseren met 
het tekenen.

Mattias Ysebaert tekende intussen het eerste deel van de trilogie Inbreker, verschenen bij 
Oogachtend.
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kenen. Er is nog geen enkele dag ge-
weest dat ik niet met plezier getekend 
heb. Ik teken gewoon dolgraag.”

Een deel van de verkeerde 
perceptie ligt volgens Wim en 
de rest van onze redactie aan de 
verwachtingen die vooraf werden 
gecreëerd. De nieuwe Tolkien of De 
Chninkel, de lovende quotes van 
artiesten die we fel waarderen,... 
Maar veel zagen we er toch niet van 
in dit deel.
KAROLINA: “Dat is Mattias’ schuld toch 
niet!” 

MATTIAS: “Mag ik even? Frederik heeft 
zijn contacten aangesproken, en zo 
het album in de markt gezet. Die 
quotes waren volgens mij te positief. 
Ik vraag me echt af hoe de mensen 
zouden reageren, mochten we het al-
bum in alle stilte op de wereld zouden 
 hebben losgelaten. Ze zouden ons 
misschien milder beoordeeld hebben 
in plaats van ons te zien als bedrie-
gers.” 
Dat is nu ook weer het andere 
uiterste. Geloof je dat echt? 
MATTIAS: “Ja. We hadden het gewoon 
moeten loslaten op het grote publiek. 

We trekken hier hopelijk wel lessen uit 
voor het tweede deel.” 

Ik wil nog even terugkomen op jullie 
scenario’s en de leesbaarheid ervan.
KAROLINA: “Ik heb zeker één jaar ge-
werkt aan mijn scenario. Het doet echt 
goed om te horen dat je onze verhalen 
fijn in elkaar gestoken vindt.”

Maar als er weinig focus op dat 
vlak was én het was jullie ding niet, 
hoe hebben jullie je debuutalbums 
dan zo consistent en leesbaar 
gekregen? 
STEPHAN: “Het was niet evident. Toen 

ik mijn eerste versie van Limbo voor-
stelde, vonden de docenten het te 
Thorgal. Maar het was mijn master, 
en ik wou echt doen wat ik zelf wou 
doen. Het was toen even heel heftig, 
maar ik heb volgehouden.” 
KAROLINA: “Wel sterk dat je dat toen 
gedurfd hebt. Veel mensen durven dat 
niet en laten zich meer sturen door de 
docenten. Ik heb dat ook wel mege-
maak.” 
THIBAU: “Daar sla je de nagel op de 
kop. Wij hebben nooit geleerd hoe je 
een eigen verhaal moet schrijven en in 
elkaar steken. En daarom denk ik dat 
veel studenten een verhaal schrijven 
waarvan ze hopen dat de leerkrachten 
het graag zullen lezen, of zelf zouden 
maken.”
KAROLINA: “Of ze laten zich beïnvloe-
den door de masterproeven die al zijn 
uitgegeven. Elke masterstudent heeft 
die boeken ontleend uit de biblio-
theek.” 
STEPHAN: “Oei, dat heb ik niet ge-
daan.” (lacht)
KAROLINA: “Ik wel.”
THIBAU: “De meeste leerlingen duwen 
zichzelf in een soort verwachtings-
patroon. En dan beginnen ze met een 
eerder veilig verhaal. Mochten we een 
straffe cursus over scenarioschrijven 
gehad hebben, zouden we meer uit 
onszelf hebben durven breken.” 

Maar jullie hebben dat toch 

gedaan! Pure sciencefiction, 
een politiestrip, een drievuldige 
midlifecrisis of een oud-koloniaal 
epos. Dat zijn toch geen doorsnee 
thema’s? 
THIBAU: “Ik heb mij inderdaad doelbe-
wust op iets gegooid dat ook buiten 
de comfortzone van de docenten lag. 
Ik zal nooit zeggen dat de leerkrachten 
ons in een bepaalde richting duwen. 
De leerlingen doen dat bewust of on-
bewust zelf.”
KAROLINA: “De docenten laten wel hun 
voorkeur blijken, maar je kan het hen 
ook niet kwalijk nemen als iets hun 
ding niet is. Er zat iemand bij ons in 
de klas met wie alle docenten weinig 
voeling hadden, en die heeft een men-
tor gevonden buiten de vaste master-
begeleidingsgroep. Ik heb het ook 
buiten dat groepje gezocht en kwam 
uit bij mijn docent waarnemingsteke-
nen.” 
THIBAU: “Dat klopt. Ik was ook zo. Ik 
heb bijna iedereen als promotor ge-
had. Pas toen Lukas Verstraete vanuit 
Gent kwam overwaaien, had ik wel 
een klik.” 
STEPHAN: “Bij mij was het ook zo. Ze 
hebben mij uiteindelijk gekoppeld 
aan de docente die mij het minst 
goed kende, Martha Verschaffel. 
Zij bekeek mij en mijn werk totaal 
onbevooroordeeld. Dat is mij super 
bevallen. Ze heeft me straffe inzich-
ten getoond waardoor Limbo - Lux 

Wij hebben 
nooit geleerd 
hoe je een 
eigen verhaal 
moet schrijven 
en in elkaar 
steken. 
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in Tenebris geworden is tot wat het 
nu is. Ze heeft dit geweldig goed ge-
daan.” 
ELIOT: “Mijn leraren waren Philippe 
Depierpont en Eric Lambé die met 
Paysage après la Bataille in 2017 nog 
de Fauve d’Or in Angoulême gewon-
nen hebben, Thierry Van Hasselt en 
Dominique Goblet. Bij ons komen 
veel leraren uit de undergroundstrip. 
En die benaderen ons blijkbaar an-
ders. Zij braken ons gewoon af tot op 
de grond, en dan moesten we van nul 
heropbouwen. Eerst moesten we het 
doel van ons boek heel duidelijk de-
finiëren. Pas daarna begon al de rest. 
Ze focusten zich ook vooral op het 
grafische. Zo moesten we steeds nieu-
we technieken uitproberen. Gouache, 
pen en penseel, Oost-Indische inkt,... 
De eerste drie jaar maakten we altijd 
stripjes van maar vier of vijf pagina’s in 
verschillende opgelegde stijlen. Veel 
vrijheid hadden we op dat vlak niet. In 
de latere jaren mochten we wel onze 
favoriete techniek aanhouden.” 
Jullie debuutalbums lijken nu 
al een eigen signatuur of smoel 
te hebben. In Tram 5 zijn dit de 
levende tekstballonen. In De Kever 
en de Koning is dat de strakke regie 
in open prenten. In Uitzicht met 
Kamer speelt Mattias met kleine 
prentjes en bij Limbo zijn dit de 
paginagrote prenten waarin er geen 
enkele close-up van de personages 

te zien valt. Werden jullie gestuurd 
om iets unieks te zoeken? 
STEPHAN: “We mochten volledig ons 
eigen ding doen qua stijl. Het was 
vooral in de manier van vertellen 
waarin we begeleid werden. Voor 
Limbo had ik zelf bepaald dat het 
tekstloos in paginagrote kaders zou 
zijn. En er moest veel, heel veel natuur 
in voorkomen! Mijn initiële insteek 
was dat ik mijn tekeningen zo hard 

wou kunnen uitwerken dat ik niet ge-
buisd kon zijn. (schaterlach) Het idee 
om de figuren klein te houden in die 
overweldigende omgeving was er wel 
een van Martha. Kijk, daar kon ik wel 
iets mee én het werkte. Maar voor het 
tweede deel heb ik dat principe over-
boord gegooid. Het album mag geen 
kopie zijn van het eerste. Er moet evo-
lutie in zitten.”
THIBAU: “Zoals je zopas opmerkte, ben 

ik heel bewust bezig geweest met wat 
ik laat zien en wat niet. Daardoor ken-
nen mijn prenten inderdaad een strak 
stramien. Maar ik heb mijn persoonlij-
ke handtekening pas heel laat gevon-
den. Ik ben bijna heel mijn master-
jaar bezig geweest met het verhaal te 
boetseren. Pas twee maanden vóór 
het einde van het jaar, ben ik begon-
nen met het uittekenen.”
ANDEREN: (ongeloof en hilariteit) “Zot, 
jong!” 
THIBAU: “Ja, ik heb mijn master in an-
derhalve maand getekend. Ik worstel-
de met alles. Niet alleen het verhaal 
moest beter, maar ook in mijn stijl ont-
brak iets extra. Ik wist echt niet wat. 
Tot ik op een dag een potlood aan-
raakte. Als diehard balpenman was dit 
voor mij iets nieuws waarin ik mezelf 
kon ontdekken en me steeds verder 
kon in verfijnen. Het helpt dat Lukas 
ook in kleurpotlood tekent. Alhoewel, 
Judith tekent ook in potlood en toen 
heb ik die connectie niet gemaakt. 
Hoe dan ook, plots vielen de puzzel-
stukjes in elkaar en kon ik mij in mijn 
eindwerk zowel verhaaltechnisch als 
grafisch bewijzen.” 
KAROLINA: “Wel grappig dat je dat zegt, 
want mij is exact hetzelfde overkomen 
in mijn master. Ervoor tekende ik heel 
strak, zwart en realistisch in rechte ka-
ders. Maar die sfeer paste  totaal niet 
bij mijn Tram 5-verhaal dat allesbe-
halve duister en depressief is. Ik heb 

Ik heb lang 
getwijfeld of 
die beslissing 
wel de goede 
was, en of het 
wel goed zou 
komen. Ik was 
echt bang.
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het dus ook over een totaal andere 
boeg moeten gooien. Voor Thibau 
was het meer een persoonlijke, gra-
fische uitdaging — in twee maanden 
tijd dan nog! Dat zou ik nooit gedurfd 
hebben — maar voor mij was het een 
pure noodzaak. Ik heb lang getwijfeld 
of die beslissing wel de goede was, 
en of het wel goed zou komen. Ik was 
echt bang. Grafisch was die stijl ook 
volledig buiten mijn comfortzone. In 
je bespreking op Stripspeciaalzaak.be 
had je het even over een chaotische 
eerste indruk, en dat klopt ook. Het 
was de allereerste keer dat ik die skills 
gebruikte.” 

Het oogt misschien chaotisch, maar 
die aanpak past wel bij het verhaal. 
THIBAU: “Dat vind ik ook. Ik denk dat 
we allemaal gezocht hebben naar een 
beeldtaal die past bij ons verhaal. Als 
je strips leest, merk je onmiddellijk 
of de stijl past bij het verhaal. Bij ons 
past die.” 
KAROLINA: “Misschien is dat omdat de 
meeste tekenaars hun stijl niet durven 
los te laten? Dat kan je toch niet blij-
ven volhouden.” 

Bastien Vivès’ eerste vijf, zes 
albums waren telkens in een 
andere stijl. Zijn De Smaak van 
Chloor is grafisch totaal anders 
dan In Mijn Ogen. Ik vond dat heel 
tof. Zijn jullie dit ook van plan?

STEPHAN: “Ik hou er sowieso van om 
niet jaren aan een stuk hetzelfde te 
tekenen. Ik hou wel van afwisseling...”
KAROLINA: “... Zegt degene die al bijna 
twee Limbo’s heeft gemaakt.” (hilari-
teit)
STEPHAN: “Daarna zal ik dat nooit 
meer doen. Ik borrel van andere stijlen 
en verhalen. Maar eerst moet ik Limbo 
uit mijn systeem krijgen.”

Maar jij bent net zo standvastig! 
Al jaren teken je steevast in je 
schetsboeken dat ene zelfde 
roodharige figuurtje, Elin 
(hilariteit)
STEPHAN: “Hé, het is niet dat ik ze 

grafisch niet ontwikkel. Naast Limbo, 
teken ik ook een andere sf-project, 
Moon, op scenario van jeugdschrijver 
Johan Vandevelde. Hij laat me alle-
maal voertuigen, architecturale scè-
nes en veel dieren tekenen. Allemaal 
zaken waar ik echt moeite moet voor 
doen. (lacht) Maar na Limbo wordt 
mijn volgende strip zeker geen fantasy 
of sf. Het zal eerder een grappig ver-
haal zijn over jongeren die zat worden 
en de boel afbreken.” (lacht) 
KAROLINA: “Ik weet niet of je absoluut 
per boek van stijl moet veranderen. 
Ik ben het gewoon om zwart-wit en 
realistisch te tekenen, maar Johan 
heeft me overtuigd om voor mijn vol-

gende boek in dezelfde Tram 5- stijl 
verder te doen. Enerzijds is dit puur 
 commercieel, maar anderzijds heb ik 
ook nog niet het gevoel dat ik nu al 
alles uit die stijl gehaald heb. Ik weet 
niet of het wel slim is om steeds totaal 
van stijl te veranderen.”
MATTIAS: “Het is geen kwestie van slim 
zijn. Het is het verhaal dat een stijl 
kiest, niet omgekeerd. Sfeer, thema-
tiek bepalen de stijl. Ik had Inbreker 
nooit willen tekenen in de stijl van 
Uitzicht met Kamer. Grotendeels om-
dat ik zelf nog zoekende ben. Enkel 
Thibau lijkt me al een juiste kleur en 
stijl gevonden te hebben, richting een 
signatuurstijl.

Is dat uiteindelijk wel zo 
belangrijk? Neem nu Brecht Evens. 
Hij perfectioneert al jaren zijn 
unieke signatuur, met voor- en 
nadelen.
KAROLINA: “Als tegenvoorbeeld kan je 
Simon Spruyt nemen. Hij varieert wel 
voortdurend. En ze zijn allebei succes-
vol.”
THIBAU: “Ik zit, denk ik, ergens in het 
midden. Het beginwerk van een teke-
naar is een samenraapsel van invloe-
den van andere artiesten. Vervolgens 
is die wat zoekende, en dan krijgt hij 
wel een soort eigenheid. Ik ga nooit 
pretenderen dat ik ooit iets unieks ga 
of kan maken, maar ik vind het wel 
belangrijk dat ik kan zoeken én die 

Na Limbo 
wordt mijn 
volgende strip 
zeker geen 
fantasy of sf. 
Het zal eerder 
een grappig 
verhaal zijn 
over jongeren 
die zat worden 
en de boel 
afbreken.

Het personage Elin, een andere creatie van Stephan Louwes, waarmee hij al een tijd in de weer 
is.
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stijl stelselmatig kan uitpuren. Maar je 
moet opletten dat je jezelf niet begint 
te parodiëren. Dat is nu wel een te straf 
woord om te gebruiken voor Brecht 
Evens, maar hij is toch meer een merk 
geworden dan een echte stripmaker. 
Zijn boeken doen het perfect op sa-
lon- en koffietafels. Commercieel én 
visueel is dat superslim, maar zijn dat 
daardoor de beste strips? Dat weet ik 
niet.” 
MATTIAS: “Maar de meerderheid be-
paalt dit toch? En zij zijn gefascineerd 
door zijn stijl én zijn persoon.” 
KAROLINA: “Dan is dat toch ideaal voor 
hem?”

Een Evens-strip heb ik nog nooit 
geassocieerd met een uitstekend 
verhaal. Wel met prachtige, unieke 
tekeningen. 
THIBAU: “Zijn verhalen hebben toch 
een grote herkenbaarheid...”
KAROLINA: “... En dat Panter-verhaal 
was wel tof.” 

Maar qua verhaal toch ook niet 
meer dan dat? Ik vind Evens het 
schoolvoorbeeld van de Luca-
student van een decennium 
geleden: heel kunstig en 
overweldigend getekend, maar 
verhaaltechnisch te weinig 
leesbaar. Bij jullie is dat evenwicht 
er wel, met tekeningen ten dienste 
van het verhaal.

THIBAU: “Ik heb het onlangs nog tegen 
Stephan gezegd: wij worden de lich-
ting die de Luca-strip weer toeganke-
lijker maakt. Ik kan alleen maar hopen 
dat we het gaan waarmaken.” 

Jullie zijn toch, als pas 
afgestudeerden, al het Pulp de 
Luxe-universum ontstegen. Zonder 
plat te zijn, is jullie werk nu al 
economisch levensvatbaarder dan 
vele anderen. Dat moet je toch 

maar doen. 
MATTIAS: “We hebben allemaal po-
tentieel. Daarom worden we ook uit-
gegeven. Er wordt veel geloof in ons 
gestopt en daardoor gaan we er ook 
voor. Dat kan alleen maar goed zijn.”
KAROLINA: “Daar moeten we toch ex-
pliciet Johan Stuyck voor bedanken. 
Hij heeft ons echt gemotiveerd om te 
raken waar we nu staan. Zet zijn naam 
maar in het vetjes in het interview. Hij 
zal dat wel leuk vinden.” (hilariteit)

Het valt me echt op dat in jullie 
succes veel parallellen zitten. Jullie 
werk is vooral het gevolg van een 
flinke portie zelfreflectie, atypische 
promotors, en vooral veel branie. 
Jullie maakten geen slaafse 
schoolproducten, maar echt wel 
strips met ballen. 
THIBAU: “Misschien is dit resultaat net 
wel het gevolg van onze opleiding. 
Wat we Judith echt moeten nageven, 
is dat ze ons lostrekt uit onze conven-

ties. Dat was allerminst gemakkelijk 
voor ons. (algemene hilariteit) Ze stel-
de alles wat we zelf goed vinden of 
vonden, onze beeldtaal dus, continu 
in vraag.” 
KAROLINA: “Uiteindelijk ga je toch te-
rug naar je eigen beeldtaal, maar wel 
met een andere ingesteldheid.” 
STEPHAN: “Het was wel worstelen 
hoor. Op een gegeven moment denk 
je: ‘Bedankt voor de feedback, Judith, 
maar we doen wel lekker door’.” (lacht)

Kan je eens een concreet voorbeeld 
geven van zo’n bijsturing?
KAROLINA: “In mijn tweede jaar schreef 
ik mijn teksten altijd in drukletters 
omdat ik ervan overtuigd was dat dit 
bij mijn verhalen paste. Judith vond 
overduidelijk van niet, en confronteer-
de me ermee. Ze insinueerde dat ik 
gewoon niet anders kon schrijven dan 
met drukletters. Ik was hierdoor zo 
overstuur dat ik de week nadien tien 
aan elkaar gekleefde A4’s vol prachtig 
schoonschrift onder haar neus duw-
de. Zo toonde ik haar dat ik wel anders 
kon schrijven, maar ik zei haar ook dat 
ik dat niet zou doen. (lacht) En nu doe 
ik het wel.” (algemene hilariteit)

Dat is toch gewoon een educatieve 
tactiek die Judith gebruikt? Ook 
in het conservatorium hoor je van 
die verhalen waar men studenten 
tot nul herleidt om hen zichzelf 

Thibau Vande Voorde, Mattias Ysebaert, Stephan Louwes, Elio Vandenheede en Karolina Szejda.
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dan weer te laten uitvinden. Zoek 
dieper in jezelf en dat soort dingen. 
STEPHAN en KAROLINA: “Ja! Dat doet 
ze eigenlijk wel.”
THIBAU: “Ik denk niet dat het allemaal 
zo berekend is. Ze is misschien ge-
woon zo. Soms klikte het echt niet,...”
STEPHAN: “... En dan was het hard te-
gen hard.”
KAROLINA: “Maar wat wil je? We zijn al-
lemaal kunstenaars die samenhokken 
in één klaslokaal. Dan zijn dergelijke 
spanningen toch normaal?”
STEPHAN: “Maar wij, de studenten, 
schoten toch wel goed met elkaar op! 
Ach, je hebt leraars met wie je beter 
opschiet dan met anderen. Met Johan 
had ik bijvoorbeeld echt een band.” 

Stel nu dat jij die achttienjarige 
de Kiekeboes-adept bent en je 
conformeert jezelf volledig tijdens 
de opleiding. Zou je dan nog na je 
studies de Kiekeboes willen of zelfs 
kunnen tekenen? 
THIBAU: “Dat is een interessante stel-
ling. Ik ben mijn eindwerk hierover 
aan het schrijven. Ik vergelijk de bei-
de opleidingspistes. Vandaag heb je 
Beeldverhaal & Graphic Storytelling 
opleidingen zoals die van Luca, maar 
vroeger kon je het vak alleen maar 
onder de knie krijgen door in de leer 
te gaan in een studio. Je kan het niet 
echt low culture versus high culture 
noemen, maar als je afstudeert van het 

Luca hou je er bewust of onbewust wel 
enkele vooroordelen aan over. Ik heb 
bijzonder veel appreciatie voor een 
Willy Vandersteen of André Franquin. 
Hergé is voor mij zelfs de absolute top. 
Maar als je uit onze school komt, wil je 
deel uitmaken van de vernieuwing van 
de striptaal. Je wil die grenzen verleg-
gen of toch minimaal aftasten. Om dan 
na je studies terug te vallen, naar een 
bestaande beeldtaal als studiomede-
werker, lijkt me echt niet evident.” 

Zal er dan niemand van jullie later 
in een studio werken?
ALLEN: “Nee.”
STEPHAN: “Ik heb een aanbod gekre-
gen, maar ik kan nu al nauwelijks op 
een stoel blijven zitten. In De Knalgele 
Kubus loop ik vaak rond. ADHD, weet 
je wel. De mensen in de studio zouden 
gek van mij worden.”
THIBAU: “Ik wil dat weleens probe-
ren, maar niet eeuwig. Ik wil vooral 
grafisch bezig blijven, maar dat hoeft 
voor mij niet specifiek stripmatig te 
zijn. Ik wil wel ergens mijn verhalen 
kunnen vertellen.” 
ELIOT: “Als het van mij afhangt, blijf 
ik wel heel mijn leven striptekenaar. 
Maar ik wil dolgraag eerst mijn eerste 
boek afwerken en gepubliceerd zien. 
Ik wil niet zomaar iets op de wereld 
loslaten. Mijn debuut wordt een echte 
politiestrip en ik wil dat het verhaal, 
de flow en de cadans perfect zijn. Ik 
heb er nog wat werk aan.”
THIBAU: “Voor mij is stripauteur wor-
den een logisch tussenstation. Ik heb 
altijd graag getekend en ik kan of kon 
(lacht) het ook wel goed. En zo rol je 
binnen in de Luca School of Arts. Ik 
heb even overwogen om animatie te 
studeren, maar ik kreeg gaandeweg 
meer waardering voor de unieke char-
mes van het stripverhaal. Maar het is 
geen jeugddroom geweest om later 
striptekenaar te worden. 

Had er iemand van jullie wel die 
absolute roeping? 
KAROLINA: “Nee, ik zeker niet.” 
THIBAU: “Allez, jij bent toch de echte 
striptekenaar van ons allen.” 
KAROLINA: “WTF! Het besef is pas ge-
komen tijdens die opleiding. Na mijn 
ASO wou ik gewoon iets doen in de 
kunst. In de stripopleiding mocht ik 
het meest tekenen, dus heb ik maar 
die richting gekozen. Ik ben er eigen-
lijk heel laat ingerold. Ik ben zeker niet 
opgegroeid met strips.” 
STEPHAN: “Ik wel. Toen ik elf, twaalf 
jaar was tekende ik al korte stripjes, 
gebaseerd op films die ik toen zag. En 
het is nooit meer gestopt. Eerst teken-
de ik strips van vijf pagina’s, maar die 
werden steeds langer tot zelfs hon-
derden pagina’s lang. Vorig jaar heb 
ik een verhaal, dat ik al elf jaar aan 
het tekenen was, eindelijk afgerond. 
Dat was pas een mooie oefening. Mijn 
eindwerk op De Wijnpers was ook al 
een strip. Ook Thibau heeft er toen 
eentje gemaakt. We hadden daar een 
toffe mentor die Thibau, Mattias en 
mezelf de striprichting in duwde.” 
ELIOT: “Dat is toch tof. Ik vind het be-
langrijk dat je als auteur strips leest en 
blijft lezen. Ik heb geen favoriete strip, 
maar ik ben echt wel op zoek naar iets 
unieks.”

Je stijl heeft toch wel iets weg van 
Christophe Blain.

Als het van mij 
afhangt, blijf 
ik wel heel 
mijn leven 
striptekenaar. 
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ELIOT: “Mijn invloed ligt meer bij 
Blutch en Jacques Tardi, maar ik wil 
geen copycat zijn. Blutch parodieert 
heel vaak oude strips. Ik probeer in 
die stijl wat meer Tardi te stoppen, in 
de hoop dat ik iets unieks krijg.
THIBAU: “Voor mij is Simon Spruyt het 
voorbeeld. Voor elk album vindt hij 
zijn visuele taal een beetje opnieuw 
uit. Hij blijft evolueren zonder zijn pu-
bliek te verliezen. Echt petje af. Maar de 

Argentijn Alberto Breccia is mijn ab-
solute top. Hoe hij in zijn Los Mitos de 
Cthulhu de grens opzoekt tussen ab-
stract en figuratief is gewoon subliem!” 
ELIOT: “Het beste dat ik dit jaar gele-
zen heb, is Celestia van Manuel Fior. 
Dat moet je zeker eens checken. “
STEPHAN: “Ik heb net De Wolf van 
Jean-Marc Rochette achter de kie-
zen. Een klassiek verhaal, maar zo 
sterk geïllustreerd. Voor de rest grijp 

ik graag terug naar het werk van 
Grzegorz Rosinski uit de jaren 1980. 
Ook Mœbius en Frank Frazetta blij-
ven mijn ding. Régis Loisels Op Zoek 
naar de Tijdvogel was heel promi-
nent aanwezig tijdens mijn studies, 
maar die liefde is nu wat minder.” 
KAROLINA: “Ik haat die vraag, want 
ik heb nooit veel strips gelezen. Ik 
ben nu mijn achterstand aan het 
inhalen en koop volop dingen van 

oud- medestudenten, zoals Dido 
Drachman, B. Carrot en Dieter Van 
Der Ougstraete.

Voor wie maken jullie eigenlijk 
strips?
KAROLINA: “Voor mijn diploma (lacht) 
en voor mijn papa.” 
STEPHAN: “Gewoon voor mijn plezier.”
KAROLINA: “Ja, dat ook natuurlijk.” 
THIBAU: “Ik maak eigenlijk voorname-
lijk strips die ik zelf zou willen lezen.” 

Straf. Ik dacht dat jullie een 
bepaald lezerspubliek voor ogen 
hadden. De doorsnee striplezer 
vandaag, zit eerder op Tram 5, 
dan op Tram 2. Hou je hiermee 
rekening?
STEPHAN: “Ik denk daar wel over na. 
Je manier van denken verandert wel 
op het moment dat je eerste strip op 
de markt komt. Plots is dat kindje er 
en het wordt gekocht. Pas dan besef 
je dat je de lat hoger moet leggen dan 
enkel stripjes maken die je zelf leuk en 
goed genoeg vindt.” 
THIBAU: “Maar dat is toch niet altijd 
goed. Als je begint te rekenen hoeveel 
meer mensen je kan bereiken door dit 
en dat te doen, verlies je toch je eigen-
heid?”
KAROLINA: “Dat weet ik niet. In de re-
censie op jullie website stond dat de 
verhaallijn van Tram 5 drie generaties 
aansprak. Dat was echt onbewust, 

maar in mijn tweede boek ga ik daar 
wel iets mee doen. Het is toch tof dat 
wij strips maken én kunnen maken die 
ook door onze vaders generatie graag 
gelezen worden? Dat is toch een sterk-
te van ons.”
THIBAU: “Goede boeken zijn toch niet 
leeftijdsgebonden? Zelfs in bepaalde 
kinderboeken zit er iets waarvan vol-
wassenen kunnen meegenieten.”
KAROLINA: “Van wie heb je dat ge-
hoord? (lacht) Ik heb dat letterlijk zo 
gezegd in De Knalgele Kubus toen jij 
over je kinderverhaal begon!” 

Thibau, in De Kever en De Koning 
greep je opvallend terug naar 
iconen die net de oudere striplezer 
nog iets zeggen. Je hoofdfiguur, 
Lippens, is een cameo van Klaus 
Kinski, en de cover is overduidelijk 
geïnspireerd op de filmposter van 
Kinski’s Fitzcarraldo. 
THIBAU: “Het was echt niet bedoeld 
om een oudere generatie aan te spre-
ken, maar wel om de films van Werner 
Herzog weer even onder de aandacht 
te brengen. Ik vind echt dat geschie-
denis, in het algemeen en zeker in ons 
onderwijs, te weinig geapprecieerd 
wordt. Een beetje de geschiedenis 
kennen, leert je zoveel meer bij over je 
actuele plek in de wereld.” 
STEPHAN: “Dat is waar. Wie de geschie-
denis niet kent, herhaalt steeds de-
zelfde fouten.”

De bende van De Knalgele Kubus, door de ogen van Thibau Vande Voorde.
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Vinden jullie het belangrijk dat die 
geschiedenis juist getekend is?
THIBAU: “Ja, ik ben naar het Afrika-
museum in Tervuren geweest, maar 
ook naar het Legermuseum in het 
Jubelpark om er de koloniale kos-
tuums te bestuderen. Ik wil echt wel 
dat er door juiste details een gevoel 
van realiteit wordt opgeroepen.” 
ELIOT: “Ik vind dat ook superbelangrijk. 
Voor mijn strip loop ik zelfs stage bij de 
politie. Ik ben fan van de boeken van 
James Ellroy, en ik wil dat mijn eerste 
strip perfect gedocumenteerd is. Als ik 
iets zeg over de Belgische politie, wil ik 
niet in de klassieke clichés vervallen.” 

Maar wat als die clichés waar zijn? 
Is jouw fantasie niet rijker dan de 
werkelijkheid?
ELIOT: “Hm, dat zou ik niet durven zeg-
gen.”
KAROLINA: “Maar in je redenering zou 
een autobiografische strip dan ook 
een groot cliché zijn. Het is hem toch 
gewoon te doen om geloofwaardig-
heid. Een juiste selectie van de cruci-
ale momenten doen je juist die clichés 
vermijden.”
THIBAU: “Het blijft wel dansen op het 
slappe koord.” 
STEPHAN: “Zelfs in fantasie zit er veel 
werkelijkheid. Ik loop al maanden rond 
met de Elseviers Paddestoelengids 
op zak. (hilariteit)In mijn eerste boek 
heb ik de natuurscènes wat uit mijn 

duim gezogen. Met wat details links en 
rechts ziet dit er al snel goed uit. Voor 
het tweede deel wil ik me meer base-
ren op bestaande dingen, en dus heb ik 
er veel meer paddenstoelen en zwam-
men ingestopt. Ik streef nu naar een 
meer geloofwaardige fantasywereld.” 
KAROLINA: “Hé Stephan. Je zou het-
zelfde kunnen doen als Frederik Van 
Den Stock in Buck. Hij heeft op het 
einde alle dieren opgesomd die hij 
erin heeft getekend. Bij jou zou dat 
een paddenstoelenlijst kunnen zijn. 
Dat zou keicool zijn.”
STEPHAN: (lacht) “Misschien. Ik over-
weeg nu al geregeld om eens een her-
barium van Limbo te maken.” 

Tijdens ons gesprek valt het me 
echt op dat jullie veel waarde 
hechten aan meningen van 
anderen. Een Facebookpost of 
een recensie kunnen jullie bijna 
letterlijk citeren. Dit zijn toch 
maar meningen van iemand die 
jullie strip een paar keer heeft 
gelezen en het ego heeft om zijn 
persoonlijke leeservaring publiek 
te verkondigen als een halve 
waarheid? 
MATTIAS: “Dat is waar. Mijn bomma 
vond Inbreker wél goed, maar ze kan 
zo goed niet schrijven. (lacht) Maar als 
een recensent het gevoel bevestigt 
wat je zelf ervaart — positief of nega-
tief — dan voelt dit aan als een waar-

heid. En misschien is het dan wel de 
waarheid. Zoiets pusht je wel om het 
nog beter te doen.”

Stel nu dat Wim zich even had 
ingehouden en zijn ventilatie 
niet op het wereldwijde web had 
gegooid. Dan zat de kans erin dat 
de lont niet in het kruitvat was 
gestoken. Was je dan van mening 
dat je een topstrip had getekend?
MATTIAS: “Ik weet het niet. De quotes 

waren mij te positief, maar het is ook 
geen bagger.” 

Is het niet op zo’n momenten dat 
je echt beseft dat je strips maakt 
voor een lezerspubliek en niet voor 
jezelf?
KAROLINA: “Ja, nu wel.”
THIBAU: “Ik leef daar naartoe. Ik wil 
heel graag horen wat mensen ervan 
vinden.”
MATTIAS: “Maar dat besef is er pas als 

het in de winkels ligt.” 
STEPHAN: “Als mensen, die je totaal 
niet kent, je boek goed vinden... Ja, 
dat doet wel iets met een mens. Niets 
mooier dan een fijne waardering van 
het publiek.” 

Je hebt niet het makkelijkste beroep 
gekozen hiervoor. Als tekenaar werk 
je een jaar lang in stilte aan je boek 
en achteraf is er heel vaak geen 
fysiek applaus te horen.

Facebookhoofding van De Knalgele Kubus, door Thibau Vande Voorde.



12

STEPHAN: “Bij de voorstelling van De 
Knalgele Kubus werden we wel ont-
vangen in het Belgisch Stripcentrum 
en kregen we applaus. Het was zelfs 
Judith die het op gang bracht.” (lacht)

Zijn jullie elkaars recensent? 
KAROLINA: “Ja toch wel. Maar niet tij-
dens het maken. Enkel als het album 
uit is.” 
STEPHAN: “Ow, ik moet nog wel 
Thibaus boek lezen.” 

Eliot moet nog zijn debuut afronden. 
Sturen jullie hem nu al bij? 
ELIOT: (lacht) 
MATTIAS: “We moeten hem zijn ding 
laten doen. Van nature zijn wij, strip-
tekenaars, kluizenaars die in alle rust 
werken.”
THIBAU: “Maar aan de andere kant heb 
jij me wel geholpen om een nieuw en 
beter einde te vinden voor De Kever 
en de Koning. In die zin is er wel een 
klankbord.” 
KAROLINA: “Maar het is niet omdat we 
allen in De Knalgele Kubus zitten dat 
we er ook samen zitten. Ieder van ons 
zit er één dag in de week. We commu-
niceren met elkaar via het whiteboard 
in de kubus of via Facebook.”
MATTIAS: “Ik ben er wel zeker van dat 
we elkaar vaker zouden gezien heb-
ben in coronavrije tijden.” 
Laten we het nog even over die 
Knalgele Kubus hebben. Naar 

analogie van Het Knalgele 
Koffertje, het bekende Nero-
album, zitten jullie elk één dag per 
week te tekenen in een knalgele 
box die in het midden van het 
Brusselse Marc Sleen Museum 
staat. Hoe zijn jullie zo’n artist in 
residence kunnen worden?
ALLEN: “Johan!!!”
STEPHAN: “Johan kwam eerst naar 
Thibau, Mattias en mezelf. En daarna 
moest hij wat diversiteit hebben, en 
kwam hij uit bij Eliot en Karolina.” (hi-
lariteit)
THIBAU: “Ach, we hadden allemaal een 
boek op stapel staan bij Oogachtend. 
Karolina: “Je moet het niet puur 
opportunistisch zien. De Kubus was 
een nieuw concept en project, en 
Johan kent ons van school en van bij 
Oogachtend. Hij weet wat hij kon ver-
wachten. Die mix was voor hem ide-
aal. Het is een win voor hem, een win 
voor Oogachtend én zeker en vast een 
dikke win voor ons.” 

Zagen jullie dat idee meteen zitten?
KAROLINA: “Natuurlijk! Het is toch za-
lig?”
STEPHAN: “Wie zegt er nu nee tegen 
gratis publiciteit? Wij vijf mogen er één 
dag in de week, betaald, komen teke-
nen. Ik heb de donderdag. Net op die 
dag werd de openingspersvoorstel-
ling gegeven. Een paar maanden later 
was het ook op een donderdag dat de 

Bronzen Adhemar werd bekend ge-
maakt. Tweemaal op televisie. Yeah! 
Het is er zalig werken. Ik heb alleen 
wat moeite met het stilzitten. Acht uur 
is echt wel lang voor mij. Maar je werkt 
er wel goed door.”
KAROLINA: “Zo’n acht uur aan een stuk 
werken is wel vermoeiend. Zouden er 
binnenkort geen zachte zeteltjes ko-
men? Ik heb echt wel nood aan een 
middagdutje!”
THIBAU: “Komaan, een keer dat je in 
de flow zit, werk je toch door? We wor-
den er ook voor betaald. Werk is werk. 
En het is toch beter dan werken in de 
McDo?”
KAROLINA: “Dat heb je amper twee 
weken gedaan! (lacht) Ze verwachten 
toch niet dat we daar acht uur vast-
gekluisterd zitten op onze stoel en in 
volle concentratie doorwerken? We 
mogen toch een babbeltje slaan met 
de bezoekers, of hun nog maar eens 
de weg wijzen naar het stripmuseum 
aan de overkant.” (hilariteit)

Door corona is het project een 
beetje stilgevallen. Is het de 
bedoeling dat jullie periode wordt 
verlengd? 
THIBAU: “Onze contracten lopen eind 
november af, maar worden normaliter 
met zes maanden verlengd. “
KAROLINA: “En De Knalgele Kubus zou 
er blijven tot 2023, of niet? (Navraag 
bij Johan Stuyck leerde ons dat het 

concept van De Knalgele Kubus zeker 
tot 2023 zo blijft, en de intentie er is 
om dit nog te verlengen, nvdr). We 
hebben door die lockdowns wel nog 
nooit een full experience mogen mee-
maken. Het moet eigenlijk nog alle-
maal deftig starten.”

Hoe voelt het om omringd te zijn 
door die klassieke Nero-strips. Dit 
is toch een wereld die mijlenver 
van jullie staat?
KAROLINA: “Een maand voordat ik er 
ging werken, heb ik thuis een hele 
stapel Nero-strips van mijn vader ge-
vonden. En ik vond die echt tof. Ik kon 
me echt inleven in dat Brusselse van 
zijn verhalen. Het is natuurlijk anders, 
maar ook weer niet.”
THIBAU: “Marc Sleen was iemand 
die in die tijd een monopolie had op 
strips. Je had in Vlaanderen Jef Nys, 
Vandersteen, Pom en Marc Sleen. Dat 
waren de grote namen. Vandaag is er 
niet meer zo’n overwicht van een paar 
figuren.”
KAROLINA: “Het waren ook andere 
tijden. Wij werken op lange termijn 
en publiceren meteen een gigantisch 
album. Zij werkten stapsgewijs op het 
ritme van de krant.”

Dat ritme weerspiegelt zich 
duidelijk in de Nero’s. De verhalen 
zijn heel lineair verteld, van A tot 
Z, zonder flashbacks. En in het 

krantenstrookje van 6 december 
dook heel vaak Sinterklaas op, 
waarop Sleen zijn verhaallijn weer 
even kwijt was. Dat is toch niet 
meer van vandaag? 
THIBAU: “Dat heeft toch ook zijn char-
me? Vandaag verwachten ze dat we 
onmiddellijk een knap getekende, 
consistente graphic novel kunnen af-
leveren.” 
KAROLINA: “Dat zou nu eens een mooi 
onderwerp zijn van een masterproef. 
Je laat het toeval bepalen wat je zal 
tekenen. Dat zou nog wel kunnen wer-
ken. Of niet soms?”

Laatste vraagje. Wie tippen jullie 
als volgend talent dat komt 
bovendrijven? 
THIBAU: “Lode Peeters! Hij is een van 
onze ex-klasgenoten, maar heeft zich 
toen niet kunnen doorduwen. Hij is 
uiteindelijk magazijnier geworden 
maar is nu wel bezig op scenario van 
Frederik Hautain aan een straf boek 
voor Standaard Uitgeverij.”
MATTIAS: “Dat is echt super voor hem, 
want hij is een rastalent. Zijn stijl pas-
te niet in Luca, maar hij zal echt wel 
knallen. Ik ben echt blij voor hem. 
Onthoud die naam, Lode Peeters!”

We lieten de vijf tekenaars een 
pagina uit hun werk selecteren 
en becommentariëren. Zie de 
volgende pagina’s.
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EEN PAGINA VAN 
STEPHAN LOUWES
“Op de eerste tekeningen voor Limbo waren mijn figuren heel 
prominent aanwezig, met bijna evenveel details als in de 
achtergrond.
Johan Stuyck vond toch dat er iets miste, een bepaalde 
‘wow-factor’. Gelukkig, nog voordat ik nog meer details wou 
toevoegen, kwam Martha Verschaffel met een interessant 
voorbeeld: Lorenzo Mattotti, met name zijn illustraties voor 
Hansel & Gretel van Neil Gaiman. Kleine figuren in een 
dynamische, bijna levende omgeving.
Ik was al een paar jaar helemaal aan het opgaan in het tekenen 
van jungles, en tegelijkertijd mijn anatomie aan het verbeteren. 
Martha heeft mij overtuigd het laatste even te laten vallen en me 
te fixeren op de omgeving. Door de figuren te verkleinen, kon 
ik mijn energie besteden aan het uitpuren van de ‘achtergrond’, 
wat langzaamaan een personage op zichzelf leek te worden.”

Fragment uit Limbo - LUx in tenebris, in 2019 verschenen bij Oogachtend. 
96 pagina’s, hardcover, 22,00 euro.
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EEN PAGINA VAN 
KAROLINA SZEJDA
“De drie kleine Thomasjes onderaan de pagina waren 
oorspronkelijk anders getekend. De middelste Thomas had 
bijvoorbeeld een heel over-the-top bad boy-houding. Zijn outfit 
was ook erg arty farty, net een typische kunststudentje met een 
fanny bag over zijn borst. Dit lag volgens mijn mentor iets te 
ver van wat Thomas eigenlijk wou zijn. ‘Hoe zou Thomas echt 
reageren op/in zo’n outfit?’ Ik probeerde me meer in te leven in 
mijn personage als mens en zag hem al snel sukkelen om die 
strakke broek uit te doen, wat er bij gevolg helemaal niet ‘cool’ 
zou uitzien. Dit heb ik dan ook getekend.”

Fragment uit tram 5, in 2020 verschenen bij Oogachtend. 
120 pagina’s, hardcover, 24,00 euro.
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EEN PAGINA VAN 
ELIOT VANDENHEEDE
“Deze pagina lijkt niet speciaal. Toch voel ik in sommige 
elementen nog het commentaar van mijn leraars, vooral in 
het afbeelding van emotie. Toen ik op school zat, hoorde ik 
mijn leraars vaak herhalen dat de emotie van een personage in 
klassieke strips maar al te vaak alleen door hun gezicht werd 
uitgebeeld. Het hele lichaam moet de emotie voelen. Daarom 
stort mijn personage in de laatste twee afbeeldingen van mijn 
pagina, als hij het trieste nieuws hoort, volledig in. Zelfs als mijn 
werk nog niet perfect is, probeer ik in deze richting verder te 
gaan.”

Fragment uit zijn nog te verschijnen politiestrip.
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EEN PAGINA VAN 
THIBAU VANDE VOORDE
“In De Kever en de Koning voert hoofdfiguur Joseph Lippens 
tijdens zijn escapades in het evenaarswoud een imaginair 
onderhoud met koning Leopold II. Naargelang het verhaal 
vordert, verschijnt de vorst aan Joseph in verschillende 
gedaantes. Op deze pagina als verheven tiran, terwijl het 
hoofdpersonage letterlijk is verworden tot insect.
Het illustratieve medium leent zich bijzonder goed tot het 
verbeelden van de meeste fantastische ideeën. Wat je op papier 
zet, wordt slechts beperkt door je verbeelding. Toch was het 
voor mij voor het maken van dit boek geen evidentie om op een 
dergelijke manier na te den-en over het beeldverhaal.
In dat opzicht was Lukas Verstraete, wiens œuvre de meest 
absurdistische en fantasierijke beelden omvat, een dankbaar 
voorbeeld. Zijn illustraties verkennen altijd een dimensie ge-
kleurd door een onvergelijkbare verbeelding waar de grenzen 
van de geïllustreerde vertelling op geheel eigen wijze worden 
afgetoetst. 
Door hier acht op te slaan, kwam ik los van mijn tot dan toe 
beperkte opvatting over visuele vertelling: er is plaats voor het 
absurde, het ongerijmde en het surrealistische. Meer dan dat, 
indien deze correct worden aangewend, kunnen ze een klassieke 
vertelling zelfs versterken.”

Fragment uit De Kever en De Koning, in 2020 verschenen bij Oogachtend. 
104 pagina’s, hardcover, 28,00 euro.
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EEN PAGINA VAN 
MATTIAS YSEBAERT
“Dankzij mijn docenten aan LUCA heb ik het ‘show, don’t tell’ 
gegeven meer toegepast in mijn masterproject. In het eerste 
shot zien we hoe het ‘blabla’-geluid van de massa wegwaait 
wanneer Joris, die grote kerel, in beeld komt. Zijn aanwezigheid 
wordt nog wat extra in de verf gezet door zijn enorme omvang. 
Om Laura’s ongemak in beeld te brengen, liet ik haar rok naar 
beneden trekken. Een ander element in het verhaal zijn de 
blauwe laarzen. Die staan voor een geforceerde volwassenheid 
die Laura nog niet aankan. Het is te ongemakkelijk. Joris leunt 
ook naar voren, en torent hoog uit boven Laura. Zijn gedrag is te 
indringend en een beetje ongepast. Wanneer Laura ‘ontsnapt’, 
keert het geluid van de massa weer terug. Kleine details, maar 
wel subtiliteiten die de lezer, hopelijk, wel oppikt.”

Fragment uit Uitzicht met Kamer, in 2019 verschenen bij Oogachtend. 
80 pagina’s, hardcover, 22,00 euro.


