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INTERVIEW MICHAËL OLBRECHTS
DOOR MARIO STABEL

“Mensen denken vaak dat ik de 
hele dag niets anders doe dan 
strips tekenen, maar eigenlijk 
maakt dat misschien maar 
een vierde van al mijn 
tekenwerk uit.”

© Mario Stabel

Michaël Olbrechts is misschien niet direct de 
naam die hele carillons doet rinkelen in het 
stripwereldje, maar binnen de nieuwe generatie 
stripmakers is hij wel diegene die ons met zijn 
twee vorige albums De Allerlaatste Tijger en 
Vierenveertig na Ronny serieus bij het nekvel 
wist te grijpen. Zijn mooi uitgekiende verhalen 
over al bij al alledaagse beslommeringen zijn 
niet alleen een feest van herkenbaarheid, ze 
baden ook in dat nostalgische sfeertje waar 
anno 2019 iedereen wel nood aan lijkt te 
hebben. Het verschijnen van zijn derde strip 
Het Reigersnest bood ons de kans om de 
man zelf eens aan de tand te voelen. Op een 
druilerige lentedag spraken we af aan het 
station van Leuven.
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Het Reigersnest is uit sinds maart. 
Hoe zijn de reacties?
OLBRECHTS: “De eerste recensies zijn 
zeer lovend, dus daar mag ik al zeker 
niet over klagen. Het is toch altijd 
spannend als de stap gezet wordt van 
je tekentafel naar de winkels. Je moet 
een boek ook altijd even de tijd geven 
om een publiek te vinden, zeker om-
dat er zoveel verschijnt. Maar ik krijg 
alleszins veel mooie berichtjes van 
mensen die het al lazen, dat is heel 
fijn. Ik heb mijn plezier gehad bij het 
maken, maar het is ook belangrijk dat 
de lezers er nu door geraakt worden.”

Kan je het verhaal even kort 
samenvatten? Waarom zouden we 
dit album moeten lezen?
OLBRECHTS: “Het boek gaat over een 
jongeman die de weg helemaal kwijt 
is. Hij vindt zijn plaats niet in de hui-
dige maatschappij. Er zijn tal van fac-
toren die daarvoor gezorgd hebben 
en in de loop van het verhaal zal de 
lezer daar stukje bij beetje meer over 
te weten komen. Het begint eigenlijk 
met het feit dat hij na een incident op 
het werk voor onbepaalde duur op 
non-actief is gezet en dat hij rust no-
dig heeft. Hij wil dan dichter bij de na-
tuur gaan leven, zichzelf heruitvinden 
en zijn eigen rol in de samenleving 
met meer eer opvatten. De psycholo-
gie van de personages in combinatie 
met de speciale sfeer die er hangt in 

de bossen rond Het Reigersnest zijn 
de sterktes van het boek, denk ik.”

Je kondigde de strip eigenlijk al 
aan voor begin 2018. Wat is er 
ondertussen allemaal gebeurd?
OLBRECHTS: “Ik moet mijn geld ook 
verdienen met andere dingen. Ik leef 
van mijn tekeningen, maar dat houdt 
ook in dat ik heel wat illustratiewerk 
doe. Daarnaast heb ik ook een doch-
ter gekregen en dat vergt natuurlijk 
ook heel wat zorg en tijd. Daar hou je 
niet echt rekening mee als je zegt: ‘Ik 
ga nog eens een strip maken’. (lacht)
Tot nu toe heb ik aan elke strip al 
langer gewerkt dan aan de vorige. 
Niet omdat ze telkens langer worden, 
maar omdat er telkens meer andere 
opdrachten tussen komen fietsen.

Na De Allerlaatste Tijger, je 
afstudeerproduct, werd je al 
onmiddellijk vergeleken met Manu 
Larcenet en Cyril Pedrosa. Zijn dat 
ook de namen naar wie je opkijkt? 
OLBRECHTS: “Die vergelijking was na-
tuurlijk fel overdreven, maar die twee 
waren in die periode zeker een inspira-
tiebron. Daar heb ik me echt aan ver-
gaapt, ook om er tekentechnisch van te 
leren. Mijn grote jeugdheld is eigenlijk 
Jan Bosschaert: in de jaren 1990 was 
hij echt mijn absolute held. Via hem 
heb ik eigenlijk het métier geleerd, 
omdat ik zo goed als al zijn tekeningen 

uit die periode heb overgetekend. Op 
die manier heb ik zijn teken-DNA een 
beetje kunnen stelen. Als zijn naam 
valt in combinatie met de mijne, zoals 
in de recensie op Stripspeciaalzaak.be, 
doet me dat wel iets. Ik heb trouwens 
ook nog stage bij Bosschaert gelopen 
en dat was toen een droom die werke-
lijkheid werd. Als tienjarige heb ik hem 
nog geïnterviewd voor een spreek-
beurt en plots sta je dan samen met 
hem een muurschildering te maken.
Ondertussen heb ik natuurlijk ook nog 
andere invloeden leren kennen: recent 
vond ik Totem van Nicolas Wouters en 
Mikaël Ross bijvoorbeeld heel sterk: 
hun sfeerschepping is echt fantastisch. 
Die donkere sfeer en die natuurbeelden 
heb ik ook wat in Het Reizigersnest 

willen steken. Quentin Blake, de huis-
tekenaar van Roald Dahl, tekent heel 
wild en krasserig en dat was tijdens 
mijn Sint-Lukas-jaren zeker ook een 
voorbeeld. Nu sta ik daar weer wat ver-
der van af. Misschien zou je mijn huidige 
stijl nog het best kunnen omschrijven 
als een Bosschaert-Blake-cocktail.”

Zou je net als Bosschaert ook 
schilderijen willen maken?
OLBRECHTS: “Nee, niet speciaal. Ik ben 
echt iemand die toegepast wil teke-
nen. Ik vertel het liefst een verhaal via 
mijn tekeningen. Dat kan je natuurlijk 
ook via een schilderij doen, maar dat is 
toch anders, abstracter. Ik zie dat dan 
ook niet snel gebeuren, ook omdat ik 
het niet kan: ik heb nooit geschilderd, 
behalve op de tekenschool. Maar dat 
trok eigenlijk op niks. Ik kon altijd re-
delijk goed tekenen, maar schilderen 
is helemaal iets anders. Dat vereist 
een totaal andere techniek. Tekenen 
is puur met je hoofd: ik zie die lijn, ik 
moet ze alleen nog trekken.”

De Allerlaatste Tijger was ook 
een van de vijfenvijftig graphic 
novels die opgenomen zijn in de 
leeslijst van Margreet De Heer.
OLBRECHTS: “Daar schrok ik toch wel 
even van! Het was niet alleen mijn de-
buut als stripmaker, het gaat dan ook 
nog eens over mijn overgrootmoeder 
die geboren is in Indonesië en over 

De AllerlAAtste tijger (2014) en VierenVeertig 
nA ronny (2016) verschenen allebei bij 
Oogachtend. 

Ik heb mijn 
plezier gehad 
bij het maken, 
maar het is ook 
belangrijk dat 
de lezers er nu 
door geraakt 
worden.
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het uiteenvallen van de kolonie: een 
thema dat in Nederland wel heel erg 
speelt. Dat De Allerlaatste Tijger 
daar nu als lesmateriaal gebruikt zou 
worden, vind ik dus een enorme eer. 
Ik ben met het boek indertijd ook naar 
een Nederlandse uitgeverij gestapt. 
Die vonden het wel goed, maar ze zei-
den dat ze al Rampokan hadden: een 
waar instituut in de Nederlandse strip-
wereld! Ze zaten waarschijnlijk niet te 

wachten op een Vlaamse interpretatie 
van hun koloniaal verleden.”

Die Rampokan heeft de strenge 
selectie vreemd genoeg niet 
overleefd. Peter Van Dongen heeft 
de lijst wel gehaald met Familieziek 
naar de roman van Adriaan van Dis.
OLBRECHTS: “Keuzes maken is altijd 
moeilijk, he. Familieziek heb ik helaas 
nog niet gelezen.”

Merk je zo’n vermelding dan aan de 
verkoop?
OLBRECHTS: “Probleem is dat De 
Allerlaatste Tijger uitverkocht is. 
Hopelijk komt er ooit nog eens een 
herdruk van. Wat mij het meest inte-
resseert, is dat het nog gelezen wordt 
en in de bibliotheken is hij natuurlijk 
wel nog te vinden.”

In De Allerlaatste Tijger zat 

duidelijk een autobiografisch 
kantje. Hoe zit dat met 
Vierenveertig na Ronny en Het 
Reigersnest?
OLBRECHTS: “In Vierenveertig na 
Ronny is dat helemaal niet het geval. Ik 
heb zelf namelijk een heel goeie band 
met mijn familie en dergelijke aansle-
pende vetes zijn mij gelukkig vreemd. 
Ik hoor wel van heel wat mensen dat 
sommige scènes heel herkenbaar zijn. 
Ik heb blijkbaar een universele familie 
weten te creëren waar iedereen wel 
iets van zichzelf in kan terugvinden.
Het Reigersnest lijkt op het eerste 
gezicht ook allesbehalve autobiogra-
fisch. Mijn leven verschilt totaal van 
dat van het hoofdpersonage. Ik ben 
tekenaar, hij werkt op een of ander 
anoniem kantoor. Ikzelf ben getrouwd 
en heb een gezin, hij is eenzaam en 
alleen. Maar de basis van het verhaal 
is wel iets wat we nauw aan het hart 
ligt: dat is namelijk de drang om iets 
eenvoudiger in het leven te staan. Dat 
merk ik bij nogal wat mensen van mijn 
generatie, dat we terug iets dichter bij 
de natuur willen staan en dat er een 
afkeer is van het klinische, afgelikte 
bestaan waar we nu in leven. Dat is 
toch wel de kiem van het boek.”

Was je dan niet beter in Limburg 
blijven wonen?
OLBRECHTS: (lacht) “Och, hier in Leuven 
zitten we ook snel op de boerenbuiten.”

Ik heb blijkbaar 
een universele 
familie weten 
te creëren 
waar iedereen 
wel iets van 
zichzelf in kan 
terugvinden.

Fragment uit Het reigersnest.
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De Franse uitgave van 
Vierenveertig na Ronny kreeg een 
andere cover. Eerlijk gezegd kon ik 
dat wel begrijpen...
OLBRECHTS: “Die cover van Vieren
veertig na Ronny is misschien wel 
het controversieelste wat ik ooit heb 
gemaakt. (lacht) Ik vond dat beeld van 
die vis en die koude schotel perfect 
de lading dekken, maar als cover was 
hij misschien te alternatief. Het beeld 
wekt echt de sfeer op van zo’n typisch 
familiefeest, met de vergane glorie als 
toemaatje. Je wordt zo echt terugge-
worpen naar de tijd van toen. Aan de 
andere kant vind ik ook dat een cover 
moet opvallen en dat beeld van een 
koude schotel had zeker nog nooit 

iemand gezien. (lacht) Toch bleek 
dat heel wat mensen erover struikel-
den. Ze willen in de eerste plaats een 
mooi boek dat ze op hun salontafel of 
nachtkastje kunnen etaleren. De te-
kening is op zich niet echt lelijk, maar 
wat erop staat, is dat wel. Dat heeft 
me misschien wel wat lezers gekost.” 

Heeft de uitgever je dan gepusht 
om een toegankelijker beeld te 
gebruiken voor de Franse editie?
OLBRECHTS: “Nee, maar in Frankrijk 
kennen ze die traditie van de koude 
schotel nu eenmaal niet, dus daar zou 
dat coverbeeld zijn inhoud verliezen. 
Persoonlijk vind ik de Vlaamse cover 
nog altijd veel sterker. Maar je moet 
het boek gelezen hebben om de cover 
te begrijpen en daarom was hij mis-
schien niet helemaal geschikt...”

Krijg je van uitgeverij Oogachtend 
carte blanche?
OLBRECHTS: “Ja hoor, die laten me echt 
mijn eigen ding doen. Een andere relatie 
zou bij mij ook niet werken. Ze zullen al-
leen bijsturen als er iets niet duidelijk is. 
Zelfs over die koude schotel hebben ze 
niet moeilijk gedaan. Het is fijn om met 
hen samen te werken. Ze tonen echt 
veel respect voor hun auteurs.”

Je bent ook afgestudeerd aan Sint-
Lukas. Volg je de exploten nog van 
de andere alumni? 

OLBRECHTS: “Ik lees zelf eigenlijk niet 
zoveel strips, maar de Belgen probeer 
ik over het algemeen wel te volgen. 
Ook omdat ik vind dat er goeie din-
gen gemaakt worden. Zo ziet Buck, de 
eerste van Frederik Van den Stock, er 
wel veelbelovend uit. Ook Een Boek 
Waarmee Men Vrienden Maakt van 
Lukas Verstraete vond ik fenome-
naal. Hij zoekt echt met veel lef de 
grenzen van het medium op. Binnen 
de stroming van Vlaamse stripauteurs 
ben ik misschien nogal klassiek, al 
probeer ik niet te afgelikt te zijn.”

Mag ik ook concluderen dat 
je voor Het Reigersnest een 
toegankelijkere, commerciëlere 
stijl hebt gehanteerd? 
OLBRECHTS: “Nee, dat is overdreven, 
ik heb gewoon veel meer zorg gedra-
gen voor mijn tekeningen. Ze leunen 
nu veel meer aan bij mijn illustratie-
werk. Ik heb er al vanaf de schetsfase 
meer tijd voor genomen en ik denk 
dat de tekeningen daardoor wat min-
der grof en krasserig overkomen. De 
techniek op zich is niet veranderd in 
elk geval.”

Nu zag ik wel wat van Bosschaert in 
je werk. Bij je vorige boeken vond 
ik dat minder het geval.
OLBRECHTS: “Vierenveertig na Ronny 
werd inderdaad meer vergeleken 
met de Franse school: dat is echt een 

praatstrip waar ik op visueel vlak niet 
echt heb uitgepakt.”

Je geeft in je strips ook de 
nevenfiguren heel wat body mee: 
Anton, de dominante moeder. 
Zelfs de onzichtbare huiseigenaar 
Melchior Rasel krijgt een heuse 
Wikipediapagina. 
OLBRECHTS: “Dat heb ik nog gehoord. 
Gert Meesters van Focus Knack zei 
me dat al mijn personages een voor-
geschiedenis hebben. Dat vond ik wel 
een mooi compliment. Niet dat ik van 
elk figuur een fiche klaar heb liggen, 
maar mijn buikgevoel creëert dat on-
bewust wel. Ik vind het zelf heel be-
langrijk dat al mijn personages geloof-
waardig zijn en dat kan alleen maar 
door die echt in het leven te planten 
en ze niet zomaar even te laten pas-
seren. In Het Reigersnest draait het 
echt wel hard rond twee personages, 
maar het zijn wel die zijsprongetjes 
die het verhaal echt kruiden. Anders 
wordt het allemaal een beetje vlak.”

In welke mate is de moeder van 
hoofdpersonage Arend de oorzaak 
van alle ellende?
OLBRECHTS: “Da’s een personage dat 
maar enkele keren aan bod komt, 
maar ze heeft wel een verpletterende 
invloed op het hoofdpersonage. Hij 
wordt bij elke confrontatie onmiddel-
lijk in een onderdanige rol geduwd, en 

Ik vind het zelf 
heel belangrijk 
dat al mijn 
personages 
geloofwaardig 
zijn en dat kan 
alleen maar 
door die echt 
in het leven te 
planten en ze 
niet zomaar 
even te laten 
passeren.

De Franse cover van VierenVeertig nA ronny, in 
2017 verschenen bij Glénat.
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dat vindt zijn oorsprong deels bij haar. 
Tegelijk is ze ook wel bezorgd, het is 
zeker geen slecht mens. Maar je merkt 
wel dat ze een negatieve impact op 
hem heeft gehad.”

Het Reigersnest is zo’n boek 
geworden dat je achteraf niet 
zomaar opzij kunt leggen. Je wil 

erover praten met mensen die 
het ook gelezen hebben. Over 
één ding waren we het allemaal 
roerend eens: het einde is wel zeer 
vreemd...
OLBRECHTS: (lacht) “Voor mij is die 
eindscène een logisch vervolg op 
alle droomsequenties die in het boek 
voorkomen: die bouwen op naar 

die apotheose. Arends motivatie en 
de oorsprong van al zijn problemen 
komen eindelijk samen in die finale 
scène. Zijn verlangen is extreem sim-
pel: hij wil gewoon mens zijn en zijn 
lichaam gebruiken waarvoor het ge-
maakt is. Hij zit gevangen in zijn lijf en 
is te ver afgedreven van wat een mens 
eigenlijk is. Wij mensen zijn eigenlijk 

gewoon dieren, maar we doen maar 
al te graag alsof we dat niet zijn. Maar 
goed, iedereen ziet erin wat hij wil, ik 
vind het alleszins heerlijk dat de lezers 
er even van schrikken...”

Ben je iemand die het scenario al 
volledig uitschrijft of groeit dit nog 
terwijl je aan het tekenen bent?

OLBRECHTS: “Het Reigersnest is 
echt gegroeid vanuit de personages. 
Ik kwam Arend tegen en dan heeft 
hij een paar maanden in mijn hoofd 
rondgezworven. Tot op dat moment 
heb ik nog altijd niks getekend. Dan 
kom ik geleidelijk andere personages 
tegen die ik met hem in contact kan 
brengen en zo groeit stilaan het ver-

Droomsequenties uit Het reigersnest.
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haal in mijn hoofd. Dan begin ik pas 
te schrijven. Kortom: de personages 
krijgen eerst vorm en dan laat ik ze het 
verhaal beleven.”

In welke mate heb je het digitale 
tekenen al omarmd?
OLBRECHTS: “Ik werk eigenlijk rede-
lijk ouderwets qua techniek, dus nog 
altijd gewoon met potlood. Op een 
gegeven moment ben ik zelfs gestopt 
met mijn tekeningen te inkten. Ik vond 
ze te proper, te af. Vroeger raakte ik al-

tijd gefrustreerd bij het zien van mijn 
tekeningen, nu kijk ik er met meer ple-
zier en tevredenheid naar. Ik start met 
een simpele potloodschets: ik hou wel 
van die oorspronkelijke zoekende lijn 
in een tekening. Op de lichtbak werk 
ik dat dan verder af: zo krijg ik een lijn 
die wat trefzekerder oogt. Die twee 
lijnen vormen dan samen het uitein-
delijke resultaat. Die onderliggende 
schets zorgt ervoor dat het beeld nog 
altijd wat piept en kraakt. Dat is voor 
mij essentieel in een tekening: je moet 

niet alleen het eindresultaat zien, 
maar ook de weg ernaartoe.”

Blijkbaar sta je er ook op om je 
eigen inkleuring te doen?
OLBRECHTS: “Ik ben niet echt een 
controlefreak (pauzeert even),... maar 
ik wil wel alles zelf doen. (lacht) Als 
iemand anders de inkleuring voor 
zijn rekening zou nemen, zou ik toch 
steeds denken: ‘Ik had het beter zelf 
gedaan’. Ik zeg niet dat ik het tech-
nisch beter zou doen, maar een boek 

moet van A tot Z mijn visie weer-
spiegelen. Voor de inkleuring mix ik 
trouwens Photoshop met aquarel, 
waardoor ik die typische schaduw en 
schakering krijg in de kleurvakken.”

Je hebt dus nog een heleboel 
originelen in je bezit?
OLBRECHTS: “De lijntekeningen heb 
ik inderdaad nog allemaal liggen op 
mijn atelier: dat is het voordeel van dat 
handwerk natuurlijk! Ik kijk elke dag al 
heel wat uren naar een scherm, van-
daar dat ik het zo fijn vind om van niks 
een tekening op papier te zetten. Door 
mijn werkwijze: storyboard, schets, de 
tekeningen, aquarellen... heb ik per 
uiteindelijke strippagina wel vijf vellen 
met voorbereidend werk liggen. Ik hou 
dat allemaal wel bij, ja, al sta ik open 
voor elk redelijk bod! Misschien is het 
over vijftig jaar wel iets waard?” (lacht)

Je gebouwen zien er ook wel heel 
realistisch uit.
OLBRECHTS: “Het Reigersnest zelf 
is een gebouw dat te huur is via de 
website Ardennes-Etape, ergens in de 
buurt van Spa. Via de site kon je zowel 
de binnen- als buitenkant tot in detail 
bekijken. Het dorpje is dan weer een 
samenraapsel van beelden uit Google 
Images, zo gaat dat tegenwoordig... 
Het is duidelijk geïnspireerd op de 
Ardennen, zonder dat het over een be-
staand dorpje gaat.”

Dat is voor mij 
essentieel in 
een tekening: 
je moet niet 
alleen het 
eindresultaat 
zien, maar 
ook de weg 
ernaartoe.
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Je hebt op een blauwe maandag 
ook nog geschiedenis gestudeerd. 
OLBRECHTS: (lacht) “Dat waren lange 
blauwe maandagen: vier jaar lang. 
Ik heb hier in Leuven een bachelor 
geschiedenis gehaald. Ik was eraan 
begonnen uit liefde voor de verhalen: 
geschiedenis is echt iets wat me ont-
zettend interesseert. Maar tijdens de 
studies doen ze er echt alles aan om 
die liefde de kop in te drukken. De fo-
cus lag enkel op datums, namen van-
buiten blokken, droge feitenkennis... 
Ik had dan ook niet de indruk dat er 
bij mij veel bleef plakken. Daar heb 
ik wel voor mezelf uitgemaakt dat ik 
misschien beter zelf aan de slag ging 
met het verzinnen van verhalen.” 

Staat er nog een historisch verhaal 
op je bucket list? 
OLBRECHTS: “De Allerlaatste Tijger 
was eigenlijk al een echt historisch 
verhaal, weliswaar over mijn eigen 
familie. Maar ik heb mij daar toen wel 
heel goed voor gedocumenteerd: het 
was een erezaak om dat historisch 
correct te maken. Daar heb ik die stu-
dies geschiedenis wel voor kunnen 
gebruiken: het kritisch kijken naar be-
paalde bronnen is voor dergelijke ver-
halen een must. Da’s veel werk, maar 
Ik sluit in elk geval niet uit dat ik ooit 
nog een geschiedenisstrip ga maken.”

Als ik je gedetailleerde decors 

bekijk, zie ik daar zeker ook wel 
potentieel in. Niet dat je de nieuwe 
Jacques Martin bent, maar...
OLBRECHTS: (lacht) “Nee, alstublieft 
niet... Je mag dat ook niet onder-
schatten: als je iets in de geschiedenis 
plaatst, moet je zien dat echt alles 
klopt en dat zorgt voor heel wat extra 
werk. In Het Reigersnest kon je de 
mensen gewoon loslaten in het bos en 
dat was het dan..”.

Je bent fulltime illustrator? 
Hoeveel van je tijd gaat er naar het 
tekenen van strips?
OLBRECHTS: “Mensen denken vaak dat 
ik de hele dag niets anders doe dan 
strips tekenen, maar eigenlijk maakt 
dat misschien maar een vierde van al 
mijn tekenwerk uit. Ik ben nu bijvoor-
beeld bezig met een kinderboek over 
de Vikingen en dat vind ik minstens 
even leuk. Ik lees vaak dat stripteke-

naars illustratiewerk moeten aanne-
men omdat ze met strips niet genoeg 
verdienen, maar ik vind die afwisseling 
net heel fijn. Artistiek is dat misschien 
niet altijd zo’n uitdaging, maar ik kan 
me daar echt kostelijk mee amuseren. 
Ik ben al lang blij dat ik mag tekenen 
voor de kost. Ik heb in het verleden al 
gewerkt voor bedrijven, ziekenhuizen, 
musea... Iedereen die tekeningen no-
dig heeft, kan me contacteren.”

Het kritisch 
kijken naar 
 bepaalde 
 historische 
bronnen is 
voor dergelijke 
verhalen een 
must. Da’s veel 
werk, maar 
Ik sluit in elk 
 geval niet uit 
dat ik ooit nog 
een geschie-
denisstrip ga 
 maken.
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Je maakte recent ook nog een 
megastrip voor de provincie 
Limburg. Wat was daar precies de 
bedoeling van?
OLBRECHTS: “Dat was een groot pro-
ject waar ik een paar maanden mee 
zoet ben geweest. De provincie wilde 
op een begrijpelijke manier uitleggen 
welke nieuwe koers ze wilden varen. 
Het scenario kwam van hen. Het werd 
een strip van vierentwintig pagina’s 
van twee meter hoog, die op verschil-
lende plekken in Limburg te lezen 
was. Is dat echt een goeie strip? Nee... 
Was dat een fijne opdracht? Zeker wel! 
Ik vind het al fijn dat zulke organisa-
ties aan een stripmaker denken om 
hun boodschap over te brengen.”

Je illustreerde pas nog het 
prentenboek Wat Als? voor Ine 
De Volder. En voor dat Vikingboek 
werk je samen met een leerkracht 
geschiedenis. Is dat de Olbrechts 2.0?
OLBRECHTS: “Ik droomde er vroeger 
van om striptekenaar te worden, maar 
het illustreren van dergelijke boeken 
vind ik even plezant. Ik wil zeker nog 
meer van die prentenboeken maken, 
da’s een zegen. Van die Wat Als? zal 
er trouwens ook nog een vervolg ver-
schijnen.”

Zie je dat voor je strips ooit ook nog 
gebeuren, zo’n samenwerking?
OLBRECHTS: “Da’s moeilijker! (lacht) 

Da’s te vergelijken met die inkleu-
ring waar we het al over hadden. Dat 
gaat bij een scenario ook zijn, vrees 
ik. Ik zou me te veel willen moeien. 
Tenzij het een scenarist is die me echt 
omverblaast, die een verhaal heeft 
geschreven waar ik echt niks meer 
aan kan toevoegen. Of als er een 
heel nauwe samenwerking mogelijk 
is, waarbij ik ook zelf mijn ding kan 
doen. Maar voorlopig ben ik zo ie-
mand nog niet tegengekomen en heb 
ik nog genoeg inspiratie voor mijn ei-
gen scenario’s.”

De Academie van Turnhout heeft je 
ook aangezocht voor de workshop 
striptekenen voor volwassenen. 
Hoe kijk je daar op terug? 
OLBRECHTS: “Dat was echt super-
fijn: feedback geven op wat mensen 
aan het maken zijn, ik doe dat echt 
graag. Ik denk dat mensen zo veel 
van mij en van elkaar kunnen leren. 
Iedereen heeft wel zijn geheel eigen 
visie op wat een strip kan zijn. Naast 
mezelf waren de docenten dit jaar 
Kim Duchateau, Jeroen Janssen en 
Stephan Louwes... Iedereen geeft 
dan les vanuit zijn eigen kracht. Bij mij 
ging het dan vooral over opdrachten 
in de storyboardfase, de découpage 
en zo. Terwijl Stephan meer de fan-
tasie van de studenten uitdaagde en 
Jeroen hen op pad stuurde als strip-
journalist.

Er zitten heel veel gepassioneerde 
studenten tussen, vooral mannen 
 natuurlijk — dat zal je niet verbazen — in 
de leeftijd van zestien tot zeventig jaar. 
Ik vond dat echt boeiend om te doen.

En hoe zien je plannen voor de 
nabije toekomst eruit?
OLBRECHTS: “Ik zal jullie lezers 
even moeten teleurstellen, denk ik. 
(lacht) Ik heb bijna drie jaar aan Het 
Reigersnest gewerkt, maar nu staan 
er dus die twee prentenboeken op 
stapel. Daar ben ik de rest van het jaar 
wel zoet mee. Het idee voor een strip 
broeit bij mij trouwens heel langzaam. 
Het is niet zo dat ik op een dag achter 
mijn bureau kruip en zeg: ‘Nu gaan we 
eens gezellig een stripscenario schrij-
ven!’.”

Honger is de beste saus natuurlijk, 
maar hopelijk laat je ons niet té 
lang wachten op een verse koude 
schotel. Met of zonder vis...

In 2018 verscheen bij uitgeverij Clavis het prentenboek WAt Als? waarin auteur Ine De Volder  
met veel fantasie gekke Wat als?-vragen beschrijft, geïllustreerd door Michaël Olbrechts.


