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INTERVIEW MAARTEN VANDE WIELE
DOOR MARTIN HOFMAN

Zeven jaar na Monsieur Bermutier waagt Maarten 
Vande Wiele zich aan een nieuwe bewerking van Guy de 
Maupassants werk. Waar Monsieur Bermutier nog een 
bundel kortverhalen was met een aquarelinkleuring, is 
Madame Catherine een lang verhaal in zwart-wit met 
stemmige grijswaarden in potlood. Het is een adaptatie 
van de Maupassants De Horla, maar dan met een 
vrouw in de hoofdrol. Vande Wiele plaatst graag 
vrouwen voorop in zijn verhalen.

“Een vrouw in gevaar is altijd 
veel spannender dan wanneer 

je dat met een mannelijk 
personage doet.”
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Zeep deel 2 werd nog maar pas in 
oktober voorgesteld en nu is er 
alweer een nieuw boek. Dat gaat 
snel.
VANDE WIELE: “Dat komt omdat ik 
Madame Catherine gemaakt heb ter-
wijl ik aan Zeep bezig was. Zeep ging 
zo vlot dat ik Madame Catherine er 
nog kon bijnemen. Ze hebben bepaal-
de overeenkomsten. Beide verhalen 
spelen zich af in een groot huis, bij 
de hoge klasse en de personages dra-
gen mooie kleren. Maar het zijn wel 
degelijk andere verhalen. Zeep is een 
absurde komedie, Madame Catherine 
is een klassiek griezelverhaal. Het is 
gebaseerd op De Horla van Guy de 
Maupassant. Daarin wordt een man 

geplaagd door een onzichtbaar we-
zen. Ik heb het mannelijke hoofdper-
sonage vervangen door een vrouw, 
omdat dit meer binnen het genre 
past. Een vrouw in gevaar is altijd veel 
spannender dan wanneer je dat met 
een mannelijk personage doet.”

Madame Catherine is in potlood 
getekend, een beetje een wazige 
sfeer. Waarom?
VANDE WIELE: “Ik vond het passen bij 
een griezelverhaal en ik ben ook sterk 
onder de indruk van het werk van 
de Duitse Aisha Franz en de Franse 
Isabelle Arsenault. Beide dames ma-
ken prachtige potloodtekeningen. Ze 
hebben me geïnspireerd om ook te 

gaan tekenen met potlood, iets wat ik, 
behalve bij het schetsen van een strip-
pagina, al heel lang niet meer had ge-
daan. Tijdens het tekenen van Madame 
Catherine heb ik alles gedaan wat ik 
op de kunstschool geleerd heb niet 
te doen: een lat gebruiken, gommen, 
hulplijnen laten staan en perspec-
tief foutief toepassen. Ook heb ik het 
uitvegen van potlood gebruikt, iets 
wat op school altijd als kitch werd 
bestempeld. Het is zo’n knullige tech-
niek, maar als je het goed gebruikt 
geeft het een fantastisch effect. Ik wou 
dat Madame Catherine niet te perfect 
getekend zou zijn, want naïviteit en 
spontaniteit hebben een bepaalde 
charme. Eigenlijk was dát de grote 

uitdaging, niet te mooi proberen te 
tekenen. Ondertussen ben ik alweer 
bezig met een nieuw boek, in dezelf-
de stijl als Madame Catherine. Het is 
een liefdesverhaal tussen twee man-
nen in de jaren 1950 en speelt zich af 
in Hollywood. Een verhaal over een 
onmogelijke liefde. Iets totaal anders, 
maar daarom zo leuk om te maken!”

Maakt de sfeer van jouw verhalen 
ook deel uit van jouw persoonlijke 
leven?
VANDE WIELE: “Nee, ik woon niet in 
een prachtig landhuis en ga ook niet 
gekleed in designerkleren. Ik hou wel 
van dat soort films en televisieseries. 
Ik voel me heel erg aangetrokken tot 

genres. Ik wil me niet vastpinnen op 
één bepaald soort verhaal. Zeep is een 
komedie, Madame Catherine een psy-
chologisch griezelverhaal. Nu werk ik 
aan een liefdesverhaal. Ik stop natuur-
lijk wel veel van mezelf in mijn werk, 
maar ik ga niet letterlijk mijn leven 
tekenen. Misschien doe ik dat nog wel 
eens in de toekomst, een biografisch 
verhaal, maar dan moet ik erdoor 
gebeten zijn. Bij autobiografie moet 
je heel streng zijn voor jezelf. Je he-
lemaal blootgeven aan de lezer. Daar 
heb ik toch een beetje schrik voor.”

Voor de tweede keer heb je een 
boek gebaseerd op een kortverhaal 
van Guy de Maupassant.

Maarten Vande Wieles productie van de laatste jaren: de integrale editie van het tweeluik Paris (2010), Monsieur BerMutier (2013), aBBa Zoekt Frida (2015) en het tweeluik ZeeP (2017 en 2019). Al deze albums verschenen bij Oogachtend.
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VANDE WIELE: “Toen ik ongeveer veer-
tien jaar oud was, las ik heel veel grie-
zelverhalen, ook de omnibussen met 
korte verhalen van Guy de Maupassant. 
Die verhalen zijn kort, maar krachtig. 
Guy de Maupassant is daar een mees-
ter in. Met Monsieur Bermutier heb ik 
met vijf kortverhalen van hem één ver-
haal proberen vormen. De rode draad 
is de figuur van Bermutier zelf, maar in 
de originele komt hij slechts in één ver-
haal voor, namelijk De Hand.”

Hoe kijk je terug op je ouder werk, 
zoals bijvoorbeeld Paris?
VANDE WIELE: “Paris? Dat is al zo lang 
geleden... Dat is ondertussen vintage. 
Ik vind het verhaal nog steeds goed en 
veel van de dingen die er in gebeuren, 
zijn nu gewoon de normaalste zaak 
van de wereld. Als ik het herlees, moet 
ik er altijd erg om lachen. Zo’n sarcas-
tische toon zou ik nu niet meer gebrui-
ken. I Hate Paris vind ik achteraf be-
keken net iets te heftig, dat zou ik nu 
anders aanpakken. Maar ja, dat heeft 
iedereen die iets maakt. Ik vind altijd 
waar ik op dat moment werk het beste 
is wat ik ooit heb gemaakt.”

Gezien het internationale karakter 
van Guy de Maupassant zou er 
misschien eens nagedacht kunnen 
worden over Franstalige edities, 
zoals bij een paar van jouw eerdere 
boeken het geval was?

VANDE WIELE: “Daar hebben we al over 
nagedacht. Paris is in meerdere talen 
vertaald, Monsieur Bermutier en 
ABBA Zoekt Frida ook. Voor Madame 
Catherine hebben een aantal buiten-
landse uitgeverijen al interesse ge-
toond, maar een vertaling kan je nooit 
voorspellen. Ik lig daar ook niet echt 
wakker van. Ik ben vooral geïnteres-
seerd in het schrijven en tekenen van 
stripverhalen. Daar haal ik het meeste 
plezier uit. Ik kan nog steeds niet ge-
loven dat ik na al die jaren nog steeds 
strips maak.”

Je neemt de laatste jaren zelden 
deel aan stripbeurzen. Alleen bij de 
voorstelling van een nieuw boek 
signeer je.
VANDE WIELE: “Inderdaad, ik signeer 
met plezier, maar daarom niet altijd 
op een stripbeurs. Er zijn er ook niet 
zoveel meer. Bij Madame Catherine 
konden we geen boekvoorstelling or-
ganiseren, dus heb ik een online sig-
neersessie gedaan. Mensen konden 
Madame Catherine bij me bestellen 
en dan stuurde ik die gesigneerd naar 
hen op. Ik had veel meer tijd om van 
iedere dédicace een kunstwerkje te 
maken. Dat was me op een boekvoor-
stelling of beurs nooit gelukt. Daar 
heb je niet genoeg tijd voor. Die online 
signeersessie was een groot succes. 
Daarmee heb ik een groter publiek 
bereikt dan enkel de mensen die naar 

de stripbeurs of een boekvoorstelling 
komen.”

Welke strips lees je zelf graag?
VANDE WIELE: “Ik voel me vooral aan-

getrokken tot alternatieve stripver-
halen. Tijdens de lockdown heb ik 
opnieuw mijn collectie underground-
stripverhalen uit de nineties opge-
diept. Dan vond ik oude comics terug 

Ik ben vooral 
geïnteresseerd 
in het schrijven 
en tekenen van 
stripverhalen. 
Daar haal ik het 
meeste plezier 
uit. Ik kan nog 
steeds niet 
geloven dat ik 
na al die jaren 
nog steeds 
strips maak.
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van Seth en Roberta Gregory. Ik ben 
een fan van het werk van Box Brown, 
Jeffrey Brown, Anouk Richard, 
Simon Hanselmann en zoveel ande-
ren. Ik heb een brede smaak en hou 

van alle genres. Zoals die strip over 
een hoerenloper, Paying for It. Ook 
het werk van Jason vind ik geweldig. 
Hij tekent zijn figuren als mensen met 
dierenhoofden. Hij brengt elk jaar een 

boek uit. Dat vind ik mooi. Dat is iets 
om naar te streven. Er zijn nog zoveel 
verhalen die ik wil vertellen.”

In 2018 won je De Plastieken Plunk.
VANDE WIELE: “Dat had ik totaal niet 
verwacht! Die prijs kreeg ik van Pulp 
DeLuxe voor mijn kortstrip Octopussy 
in 007 Pagina’s, die tekstloos de 
James Bond-film Octopussy op een 
humoristische manier in zeven pagi-
na’s samenvat. Ik weet niet meer of 
ze me gevraagd hadden een kortver-
haal te maken of dat ik het zelf heb 
voorgesteld. Ik heb veel sympathie 
voor dat soort initiatieven. Mijn eerste 
kortverhalen werden gepubliceerd in 
Beeldstorm. Dat blad bestaat al lang 
niet meer, maar iets als Pulp DeLuxe 
doet me daaraan denken. Het is een 
platform om nieuw en oud talent voor 
te stellen. De strip was op de website 
gepubliceerd en toen kreeg ik te horen 
dat ik kon meedoen aan de wedstrijd. 
Ik dacht dat het om een wedstrijd 
voor jong talent ging, maar dat bleek 
niet zo te zijn. De prijs bekroont het 
beste kortverhaal van het jaar. Toen 
heb ik me ingeschreven en tot mijn 
grote verbazing won ik nog ook! Toen 
ze die avond mijn naam noemden, 
viel ik helemaal uit de lucht. Hoe 
fantastisch is het niet om een prijs te 
krijgen voor een kortverhaal dat is 
geïnspireerd op mijn favoriete Bond-
film. Ondertussen heb ik ook al een 

opvolger gemaakt, Goldfinger in 007 
Pagina’s.”

Kijk je graag naar thrillers en film 
noir?
VANDE WIELE: “Ja, Hitchcock is 
een favoriet van mij, maar Madame 
Catherine is ook geïnspireerd door 
oude griezelfilms zoals The Haunting, 
The Innocents en The Others. Ik vind 
hedendaagse griezelfilms erg goed. 
Daarbij denk ik onder andere aan The 
Babadook en Hereditary. Het lijken 
wel arthousefilms. Ze zijn zoveel meer 
dan enkel een griezelfilm. Met Madame 
Catherine had ik dezelfde ambitie: 
een griezelverhaal maken met ver-
schillende lagen. Het is een kruising 
tussen een psychologische thriller en 
een monsterverhaal.”

Welke boeken wil je de komende 
jaren nog maken?
VANDE WIELE: “Er is zoveel wat ik nog 
wil maken. Ik denk niet meteen aan 
een specifiek verhaal, maar wel een 
genre. Ik zou graag een documentai-
re maken in stripvorm. Iets over pop-
cultuur. En een Hitchcock-film heb ik 
ook nog in mijn hoofd zitten, en dan 
nog zoveel... en zo weinig tijd!”

Madame 
Catherine is 
een kruising 
tussen een 
 psychologische 
thriller en 
een monster
verhaal.
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