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INTERVIEW MAARTEN DE SAEGER 
DOOR MARIO STABEL

En ja, hij doet het weer. Twee jaar na het 
goed onthaalde Mijn Begrafenis krijgen 
we met De Zwerver opnieuw een vintage 
Maarten De Saeger (36) voorgeschoteld: in 
zijn graphic novel over een relatiecrisis krijg 
je hoofdpersonages you love to hate, een 
verhaal dat je voortdurend op het verkeerde 
been zet en een onderkoelde grafische 
uitwerking. Hoog tijd om de man achter 
deze donkere albums eens aan de tand te 
voelen.

“Het grote publiek is 
nog niet klaar voor 
de alternatieve strip. 
Volwassenen blijven 
nog altijd trouw aan 
de kinderstrips die 
ze kennen uit hun 
jeugd.”

Maarten-De-Saeger.indd   1 12/05/17   16:38



2

Je trok op een gegeven moment 
van het Antwerpse naar Gent. 
Waarom ben je daar blijven 
plakken?
DE SAEGER: “Ik ben in Merksem gebo-
ren en heb er tot mijn vijfde levensjaar 
gewoond. Daarna verhuisden mijn 
ouders naar Lennik, een boerengat 
net naast Brussel. Daar heb ik het 
grootste deel van mijn jeugd gesleten. 
Brussel was daarna een logische stap: 
ik heb er op kot gezeten en studeerde 

beeldverhaal aan Sint-Lukas. Op mijn 
25ste ben ik dan naar Gent verhuisd 
omdat mijn toenmalig lief er op kot 
zat en ik woon er nu nog steeds.
Nu, Gent is de laatste jaren echt 
wel het epicentrum van de Vlaamse 
stripscene geworden: er wonen veel 
tekenaars en scenaristen en je hebt 
collectieven zoals Pulp Deluxe, Tie-
ten Met Haar en nog vele andere die 
tekenaars bij elkaar brengen.”

Speelt Gent ook een rol in je werk?
DE SAEGER: “Jazeker, Gent is een 
prachtige stad met een kakofonie aan 
bouwstijlen. Zowel in Mijn Begrafe-
nis als in De Zwerver gebruik ik de-

cors uit het straatbeeld. Gent wordt 
vaak afgeschilderd als een studenten-
stad, maar er gebeurt veel meer dan 
cantussen en studentendopen.”

Waar kan de gemiddelde 
Stripspeciaalzaak-lezer je van 
kennen? 
DE SAEGER: “Ik heb in het verleden nog 
als inkleurder gewerkt voor onder an-
dere Simon Spruyt. De Furox en SGF 
zijn daar de bekendste voorbeelden 
van.”

De laatste maanden kreeg je wel 
wat media-aandacht: een interview 
in De Morgen, een bijdrage op 
Klara. Vind je dat er in Vlaanderen 
genoeg aandacht besteed wordt 
aan de alternatieve strip?
DE SAEGER: “Die bijdrage voor Klara 
ging niet echt over strips, maar wel 
over Blanco, een platform van Nucleo 
VZW die kunstenaars de kans biedt 
om iets te doen in het Gentse straat-
beeld. Maar er gaat wel wat aandacht 
naar de alternatieve strip in de Vlaam-
se media, ja. Kranten en tijdschriften 
geven regelmatig ruimte om dit ge-

nre onder de aandacht te brengen. 
Maar als je de verkoopcijfers bekijkt 
van vele uitgaves, blijkt dat het grote 
publiek nog niet klaar is voor de alter-
natieve strip. Volwassenen blijven nog 
altijd trouw aan de kinderstrips die ze 
kennen uit hun jeugd.”

Heel veel van je collega’s doen een 
beroep op crowdfunding om hun 
strip gerealiseerd te krijgen. Hoe 
sta je daar tegenover?
DE SAEGER: “Kleinere uitgevers zoals 
Bries of Oogachtend zijn vaak nog af-
hankelijk van productiesubsidies van 
het Vlaams Fond voor de Letteren 
om een boek op de markt te krijgen. 
Ze nemen ook het risico om jonge, ta-
lentvolle tekenaars te publiceren en 
dan is crowdfunding een extra duw in 
de rug om er een mooi boek met hard-
cover van te maken. Ik kan dit alleen 
maar toejuichen.”

Ik heb de indruk dat je je stijl 
voor De Zwerver nog verder 
uitgepuurd hebt. Decors zijn vaak 
beperkt tot een strikt minimum 
en de personages blijven tamelijk 

 Gent wordt vaak afgeschilderd als een 
studentenstad, maar er gebeurt veel meer dan 
cantussen en studentendopen.

Fragment uit Mijn Begrafenis.
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summier uitgewerkt. Heb je daar 
een bedoeling mee?
DE SAEGER: “Door de decors sober te 
houden, gaat de aandacht meer naar 
de dialogen en acties. En de lichaams-
houding en expressies van de perso-
nages komen zo veel beter tot hun 
recht, vind ik. Een dramatische scène 
lijkt me zo veel meer impact te hebben 
bij de lezer.”

Hoe ga je eigenlijk te werk? Was 
bij De Zwerver het scenario 

volledig klaar vooraleer je begon 
te tekenen? Dit lijkt me zo’n album 
dat tijdens het tekenproces nog alle 
kanten uit kon.
DE SAEGER: “Eerst creëer ik een perso-
nage, zonder dat er sprake is van een 
overkoepelend verhaal. Vervolgens 
ontstaat er een scène waarin dat per-
sonage het best tot zijn recht komt 
en dan plaats ik daar een ander per-
sonage tegenover. Als de chemie tus-
sen beiden klopt, dan ontstaat er een 
interactie waar ik verder op kan bou-

wen. Pas na 30 of 40 bladzijden story-
board weet ik ongeveer waar het ver-
haal naartoe gaat. In deze fase maak 
ik een structuur waarbij het begin, 
midden en einde vorm krijgt. Maar al-
les wat daartussen ligt, is veranderlijk. 
Zelfs als het boek bijna af is, verdwij-
nen er nog scènes en komen er nieu-
we bij. Deze werkmethode is niet echt 
productief, gezien de vele schetsen 
die in de vuilbak belanden, maar het 
biedt wel de mogelijkheid om voort-
durend betere oplossingen te zoeken 
voor een bepaalde verhaallijn.”

Op een gegeven moment zit het 
hoofdpersonage Hannes in het 
vliegtuig naar No Love Lost 
te luisteren. Er zijn nogal wat 
bands die een nummer met die 
titel hebben uitgebracht. Gezien 
de thematiek van het boek 
vermoed ik dat je Joy Division als 
inspiratiebron had?
DE SAEGER: “Ja, dat klopt. Joy Division! 
Echt een geweldig nummer!”

Laat je je nog wel eens inspireren 
door muziek in je werk?

DE SAEGER: “De functie van muziek 
in het dagelijkse leven valt niet te 
onderschatten en dat past perfect in 
het soort verhalen dat ik wil vertellen. 
Net als literatuur of schilderkunst kan 
muziek een troost zijn waar je kracht 
of inzichten uit put. Onze herinnerin-

gen zijn vaak getekend door bepaalde 
nummers en bepalen hoe we dingen 
gaan beleven.
Als je Sepultura draait op een be-
grafenis, gaat dat een andere im-
pact hebben dan een nummer van 
Leonard Cohen. Misschien gaan er 

De functie van muziek in het dagelijkse leven valt 
niet te onderschatten en dat past perfect in het 
soort verhalen dat ik wil vertellen. 

Commercieel werk © Compro Oro.

Commercieel werk © Apple.
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meer  mensen de kerk verlaten met 
hoofdwonden na al dat headbangen. 
(lacht)

Net als bij Mijn Begrafenis laat 

je de lezer weer verweesd achter. 
Nergens doe je een poging om een 
greintje sympathie op te wekken 
voor je personages. Wat moeten we 
daar achter zoeken? Is bij Maarten 

De Saeger het glas altijd halfleeg?
DE SAEGER: “Moeilijke vraag om te be-
antwoorden... Ik schrijf vaak vanuit 
een buikgevoel en daar komen zelden 
sympathieke personages uit. Brave, 
rechtlijnige figuren interesseren mij 
ook niet om over te schrijven. Ik hou 
van twijfelaars, narcisten en strevers 
die zichzelf in nesten werken omdat 
ze hun doel willen bereiken ten koste 
van anderen.”

Een logische volgende vraag 
dan: In welke mate zijn je boeken 
autobiografisch?
DE SAEGER: “Mijn boeken zijn eerder 
semi-autobiografisch. Ik stop er heel 
wat elementen en observaties in die 
hun oorsprong vinden in mijn dage-
lijks leven, maar ik gooi er altijd wel 
een fictief sausje bovenop. Autobio-
grafische verhalen waarbij dat niet ge-
beurd zijn vaak enkel interessant voor 
de persoon die ze zelf op papier zet.”

We voerden in de literatuurles ooit 
een verhitte discussie over het feit 
dat ‘echte’ literatuur nooit een 
happy end kent. In welke mate ben 
je het daarmee eens?
DE SAEGER: “Onlangs bekeek ik 

 Thelma & Louise van Ridley Scott 
uit 1991. Het verhaal gaat over twee 
vrouwen die op uitstap gaan en on-
derweg loopt het helemaal fout. Een 
van de twee pleegt een moord en de 
andere berooft een winkel omdat ze 
in geldnood zitten. Op een bepaald 
moment in de film kunnen ze niet 
meer terug naar hun dagdagelijkse 
leven en worden ze bijna gevat door 
de politie. Samen rijden ze al lachend 
en vol overtuiging in een ravijn om zo 
aan de gevolgen van hun daden te 
ontsnappen. Zonder twijfels of over-
levingsdrift...
De spektakelwaarde van zo’n einde 
is enorm, maar de personages verlie-
zen hun geloofwaardigheid ten koste 
van het plot. Om die reden hoeft een 
verhaal dan ook niet te eindigen met 
een happy end of een apocalyps. De 
evolutie van de personages doorheen 
het verhaal is belangrijker dan een 
 allesomvattende plot.”

Je bent ook actief bij het online 
tijdschrift Pulp Deluxe. Ben je dan 
zelf vaak naar strips aan het zoeken 
op het www?
DE SAEGER: “We zoeken voortdurend 
naar nieuw talent op het internet en 

de laatste jaren is dat er in overvloed. 
Onze website is een ideaal platform 
voor beginnende striptekenaars om 
met hun werk naar buiten te komen. 
Dankzij publicatie bij Pulp Deluxe 
kunnen tekenaars een startbeurs 
aanvragen bij het VFL. Je moet na-
melijk tien pagina’s gepubliceerd 
hebben bij een erkend platform voor-
aleer dat mogelijk is. Onder andere 
Ben Gijsemans (die in 2014 Hubert 
publiceerde bij Oogachtend en on-
dertussen al een Engelse, Duitse en 
Franse vertaling kreeg, red.) en Ce-
cilia Valagussa (bekend van P.I.G.S. 
uit 2016, red.) maakten daar gebruik 
van.”

Zijn er namen die we extra in het 
oog moeten houden?
DE SAEGER: “Van Lukas Verstraete 
(de crowdfundingactie voor zijn Een 
Boek Waarmee Men Vrienden Maakt 
op voordekunst.nl loopt als een trein, 
red.) en Thijs Desmet (die met zijn 
Spokenuur in de prijzen viel op het 
internationaal stripfestival in Luzern, 
heeft Van Roken Ga Je Dood in de 
pijplijn, red.) verschijnen er binnen-
kort albums bij uitgeverij Bries. Daar 
kijk ik heel hard naar uit.”

Ik schrijf vaak vanuit een buikgevoel en daar 
komen zelden sympathieke personages uit.

Fragment uit De Zwerver.
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Is het commercieel gezien eigenlijk 
wel een goeie zet om je strip al 
online voor te publiceren?
DE SAEGER: “Oei. Geen idee. Dat is een 
vraag voor de uitgevers.”

Op Bries.be las ik dat je alweer met 
een nieuw project bezig bent dat in 
2019 het levenslicht moet zien. Kun 
je daar al iets over kwijt?
DE SAEGER: “Het nieuwe boek gaat 
over normaal zijn en wat dat eigenlijk 
inhoudt. Arnon, het hoofdpersonage 
uit Mijn Begrafenis, wordt een van 
de protagonisten in het verhaal. Als 
iemand tegen jou roept ‘Doe eens 
normaal!’, zegt dat dan iets over jou 
of over het oordeelsvermogen van de 
persoon die roept? En in welke mate is 
dat oordeelsvermogen maatschappe-
lijk bepaald? Daar ga ik twee jaar mijn 
hoofd over breken. Maar het wordt 
in de eerste plaats een humoristisch 
boek met een experimentele vertel-
structuur.”

Normaal zijn... Willen we dat wel? 
We beginnen er nu al over na te 
denken! Hartelijk bedankt voor dit 
interview!

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2017

Vrij werk voor Pulp Deluxe.
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