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INTERVIEW SIMON SPRUYT
DOOR MARIO STABEL

“Ik maak alleen 
wat ik zelf wil, 
al weet ik dat 
heel veel 
mensen erop 
zullen afknappen.”

© Raymond Lagae
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Ik had het eerlijk gezegd een beetje 
moeilijk met je laatste strip.
SPRUYT: “Ja, ik weet het. Ik heb je 
 review gelezen…” (monkellachje)

Dat er nogal wat parallellen met 
het leven van Rubens zijn, was me 
al snel duidelijk, maar het was pas 
na het lezen van je interview in BM 
Mag dat de puzzelstukjes bij mij in 
elkaar vielen. Had een voorwoord 
in het album dit niet kunnen 
oplossen?
SPRUYT: “Volgens mij niet, het maakt 
op zich ook niet uit dat dit verhaal op 
Rubens gebaseerd is. Het is geen bio-
grafische strip, hé.”

Ben je oorspronkelijk dan niet 
gestart vanuit het idee om een 
Rubens-biografie te maken?
SPRUYT: “Ja ja, dat wel. Maar eigenlijk 
zegt zo’n historische stripbiografie me 
niks. Dat vind ik meestal zo’n oneerlijke 
mengeling van feit en fictie. Ik doe lie-
ver fictie en heb het idee van een pure 
Rubens-biografie al snel losgelaten. 
Die Jan Bouvaert staat eigenlijk volle-
dig los van Rubens. Natuurlijk vind ik 
het wel fijn om iets van zijn leven in de 
strip te smokkelen. De meeste mensen 
weten wel iets van Rubens en die kun-
nen er dan wel dingen in terugvinden. 
Dat is dan een tof extraatje.”

Zijn vrouw bijvoorbeeld? Jij noemt 

haar Isabella, maar ik vond dat ze 
eerder op Rubens’ tweede vrouw 
Helena Fourment leek.
SPRUYT: “Awel, ja. Zij heeft het uiterlijk 
van zijn tweede vrouw, gemengd met 
het zakelijke instinct en de wereld-
wijsheid van zijn eerste vrouw.”

Het leven van Bouvaert is al bij al 
niet zo boeiend en hij lijkt mij een 
beetje de speelbal van zijn naaste 
omgeving. Was dat op zich ook 
jouw bedoeling, om er een vrij saai 
figuur van te maken?
SPRUYT: “Ja, dat is jouw mening. Zelf 
vind ik het zeker geen saai figuur. Maar 
hij wordt inderdaad — net als ieder-
een — geleefd door zijn omgeving en 
zijn geschiedenis.”

Ik had persoonlijk meer affiniteit 
met zijn broer Pieter.
SPRUYT: “Ja, oké. Voor mij zijn dat 
twee uitersten op een spectrum die el-
kaar toch blijken te vinden en mekaar 
beïnvloeden.”

Ook de ezelfiguur speelt een 
belangrijke rol in het verhaal. Waar 
komt dat idee van?
SPRUYT: “Ik ben vertrokken vanuit 
een bestaand lofdicht over een ezel 
van Godefridus Bouvaert uit 1760. Ik 
heb daar ooit nog mijn thesis over ge-
maakt en het is altijd door mijn hoofd 
blijven spoken om daar ook op strip-

Simon Spruyt maakt 
het zijn lezers niet altijd 
gemakkelijk. Hij is de man 
van de duizend stijlen, 
gaat koppig zijn eigen 
weg en houdt ervan om je 
op het verkeerde been te 
zetten. In zijn laatste werk, 
de gefingeerde biografie 
Bouvaert, schetst hij het 
leven van een Vlaamse 
barokschilder van wie de 
levensloop toch nogal 
wat overeenkomsten 
blijkt te vertonen met die 
van Pieter-Paul Rubens. 
Dat we na de lezing met 
heel wat vragen bleven 
zitten, is dan ook een licht 
understatement. Gelukkig 
kregen we de kans om 
de auteur zelf eens aan 
de tand te voelen. Een 
gesprek over biografieën, 
carrièreplanning, een 
beetje politiek en ezels... 
veel ezels...
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gebied iets mee te doen. Het onder-
werp, zo’n paradoxaal lofdicht, vind ik 
wel een originele insteek. Wanneer is 
iets het waard om over te schrijven? Ik 
leg hier ook de parallel met het hoofd-
personage. Moet het per se over de 
historische Rubens gaan of mag het 
ook eens over iemand anders gaan? 
Ik probeer zo de waardeschalen wat 
in vraag te stellen. Beide broers be-
ginnen uiteindelijk te flippen op dat 
lofdicht en hebben hun eigen reac-
ties erop. Bij Pieter is het eerder een 
vlucht uit de sociale werkelijkheid. Hij 
weet eigenlijk al van tevoren dat nie-
mand in zijn schrijfsels geïnteresseerd 
zal zijn — iets wat ik ook vaak heb met 
mijn boeken. Ik maak alleen wat ik 
zelf wil, al weet ik dat heel veel men-
sen erop zullen afknappen. 
Bij Jan, de schilder, is het dan weer 
het omgekeerde: hij begint als een ex-
treem ambitieuze kunstenaar die 
het ook sociaal wil maken, maar 
hij krijgt dan door de confronta-
tie met zijn broer en dat onaf-
gewerkt levenswerk een serieus 
schuldgevoel. Dat kruipt dan ook 
in zijn hoofd.”

De broer verdwijnt nogal plots 
uit beeld. 
SPRUYT: “Ja, dat is een redelijk 
belangrijk moment in de strip. Zijn 
obsessie voor de ezel zie je dan gelei-
delijk overspringen naar de schilder. 

Eigenlijk is zijn broer dus niet écht 
weg.”

Met de delirische eindscène werk je 
naar een soort van apotheose.
SPRUYT: “In zijn hoofd heeft de schil-
der eindelijk het mysterie ontrafeld 
en heeft hij een betekenisvol sluitstuk 
gebreid aan de queeste van beide 
broers. De wereld krijgt echter iets 
 totaal anders te zien.”

Is dit een boek waar alles van in het 
begin al uitgeschetst was of is er 
in de loop van het proces nog veel 
veranderd? 
SPRUYT: “Ik had van tevoren al rede-
lijk wat op papier staan, maar daar is 
toch nog een heleboel aan veranderd. 
Mijn eerste opzet was achteraf beke-
ken nogal cliché: de getormenteerde 
kunstenaar die langzaam gek wordt, 

dan even door een muze gered wordt, 
maar uiteindelijk toch kapotgaat aan 
zijn eigen rare ambities. Maar dat fi-
guur van een vrouwelijke muze vond 
ik eigenlijk... kak. Ik heb dan gekozen 
om een ander figuur wat verder uit te 
diepen. En zo kwam de pragmatische 
Isabella die alles regelt tegenover de 
nogal zelfingenomen en wereldvreem-
de Bouvaert te staan. Dat vond ik wel 
een fijn contrast.”

Hoewel de toon van het album 
over het algemeen vrij donker is, 
zitten er toch enkele humoristische 
scènes in.
SPRUYT: “Ik probeer de zware thema-
tieken altijd wel te counteren met wat 
humor. Soms gaat het dan wel te ver. 
Zo wordt Papa Zoglu vaak gelezen als 
absurdistische nonsens, maar zo gaat 
de lezer de zwaardere boodschap wat 
uit de weg. Ik probeer die twee dus 
wat in evenwicht te houden. Ik kan 

er ook niet tegen dat het allemaal te 
ernstig wordt.”

Is Bouvaert eigenlijk volledig 
handwerk?
SPRUYT: (bladert door het boek) 
“Ik zal het je tonen: je hebt die 
roodbruine tekeningen, die zijn 
origineel, daar heb ik dan met de 

computer een vlakke inkleuring over-
gelegd. 
Het lettertype dat gebruikt wordt in 
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sommige scènes, is trouwens een ge-
digitaliseerde versie van het originele 
lofdicht. Ik had die kopieën nog liggen.”

Je hebt blijkbaar wel iets met 
biografieën. Ook in Junker en SGF 
haal je dat genre door de mangel.
SPRUYT: “Toch vind ik stripbio grafieën 
over echte personages over het al-
gemeen niet zo interessant: het on-
derwerp primeert meestal op het 
boek zelf. Ik wil zo weinig mogelijk 
peritekst die het verhaal kan beïn-
vloeden. Zo’n biografie doet vaak ook 
nogal  artificieel aan: het is ook maar 
een verhaal dat in elkaar is gestoken 
om iemands leven te vertellen. Ik ben 
geen historicus en ik zie me zelf dan 
ook geen echte stripbiografie maken. 
Dat lijkt al snel zo’n educatief ding 
voor mensen die niet graag geschie-
denisboeken lezen.” (lacht)

Als je je bibliografie overloopt, zie je 
verschillende tekenstijlen, zijn er geen 
langlopende reeksen en ben je ook al 
bij heel wat uitgeverijen gepasseerd. 
Is Simon Spruyt zo’n rusteloze ziel?
SPRUYT: “Nee, dat gebeurde altijd 
heel toevallig eigenlijk. Bouvaert is 
zo begonnen met dat Rubens-ding. 
Dat was echt puur toeval dat iemand 
dat vroeg. Op dat moment dacht ik: 
‘Waarom niet?’, maar dan wordt dat 
toch weer iets helemaal anders. Papa 
Zoglu is dan eigenlijk weer een rare 
uitloper van Junker en dat was op zijn 
beurt een soort epiloog van De Furox. 
Nu ben ik voor Le Lombard bezig met 
een nieuw project en dat is dan weer 
ontstaan door op café wat te babbe-
len met mijn uitgever. Dan kom je op 
ideeën, begin je je wat in te lezen en 
zo vind je dat in elk onderwerp wel 
 potentieel schuilt.”

Gaat het om het project rond De 
Tamboer van Tolstoj? Dat zag ik 
passeren op je website.
SPRUYT: “Inderdaad. Het is eigenlijk 
het verhaal van Vincent Bosse, een 
Franse tamboer tijdens de Russische 
veldtocht van Napoleon. Bosse is 
een extreem secundair personage in 
Oorlog en Vrede van Tolstoj en komt 
daar maar enkele bladzijden in voor. 
Op zich is het een overbodige figuur in 
die roman, maar dat geeft me nu net 
voldoende ruimte om ermee te kun-
nen doen wat ik wil. Ik heb de bredere 
historische context, maar ik kan ook 
wat knipoogjes naar Tolstoj geven.”

Wanneer zou het verschijnen?
SPRUYT: “Ik heb twee jaar gevraagd 
aan de uitgever, dat is een werkritme 
dat voor al mijn strips min of meer 
geldt.”

Simon Spruyts overige productie: De BamBurgers (Silvester, 3 delen, 2006-2012), De Furox (Bries, 2 delen, 2007-2008), over rozen (opdrachtstrip voor Socialistische Partij Anders, 2010), SGF (Silvester, 2010), Junker (Blloan, 2014), PaPa zoglu (Bries, 2017).

Fragment uit Simon Spruyts’ volgende project: De TamBoer van TolsToJ.
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In je eerste tekeningen voor 
het boek zag ik ook wat figuren 
verschijnen uit de schilderijen van 
Jeroen Bosch.
SPRUYT: “Dat heeft een speciale reden: 
de hoofdfiguur is een nogal engelach-
tige verschijning, totaal onschuldig, 
banaal zelfs... Alle andere personages 
stel ik dan heel lelijk en karikaturaal 
voor. Maar daarover kan ik nog niet te 
veel vertellen. Het zal nogal veel rond 
perceptie draaien.”

Naast die Tolstoj zag ik ook nog 
tekeningen passeren van een 
project dat de werktitel  
De Uitverkorene draagt.
SPRUYT: “Ja, dat was ook iets wat 
ik heb proberen te slijten aan Le 
Lombard, maar die vonden het wat 
te moeilijk en dat ligt momenteel dan 
ook stil. Maar het gist nog wel in mijn 
hoofd, dus de kans is groot dat ik daar 
nog wel iets mee ga doen.”

Is het een soort messiasverhaal?
SPRUYT: “Het is het verhaal van de 
oudtestamentische Jacob, maar dan 
op een grafische manier weergege-
ven. Het gaat ook weer over ideolo-
gieën die ik dan extreem wil uitver-
groten in de manier waarop ik mijn 
personages teken. Ik wil duidelijk in 
mijn tekeningen laten zien wie de 
slechte, de goeie, de slaaf, enzovoort 
is en daar wat mee spelen. Ik weet 

nog niet goed wat ik er precies mee 
ga doen, maar ik had wel iets met de 
tekenstijl die ik daar gebruik. Ik moet 
er nog wel wat aan werken, want nu 
herken je nog te veel de hand van de 
computer erin. Ik wil het nog wat ar-
chaïscher doen lijken.”

Ik wil het ook nog even hebben 
over de politieke ondertoon in je 
werk.
SPRUYT: (verbaasd) “Politiek? Ikke? 
Nee...”

Je kan toch niet ontkennen dat 
er heel wat onderhuidse kritiek 
schuilt in je albums? Neem nu je 
commentaren op het militarisme in 
Junker.
SPRUYT: “Ja, maar mijn kritiek is veel 
algemener, namelijk op de maat-
schappij op zich, welke ideologische 
invulling je ze ook geeft. Elke ideologie 
is een leugen, hè. Mij gaat het eerder 
om de deconstructie van dat hele sys-
teem waar ze inzitten. Bij Bouvaert 
hekel ik bijvoorbeeld het idee van 
de sacrale kunst. Barok was gewoon 
 propagandakunst, gemixt met vieze 
ventjes die gewoon eens graag half-
naakte vrouwen zagen. Ik vind het 
tof om zoiets onderuit te halen, maar 
ik zou dat geen politiek noemen. Zelf 
hang ik in elk geval geen bepaalde 
ideologie aan: er is altijd wel een mo-
ment dat ik die in vraag zal stellen.”

Barok was 
gewoon 
 propaganda-
 kunst, gemixt 
met vieze 
ventjes die 
gewoon 
eens graag 
halfnaakte 
vrouwen zagen. 
Ik vind het 
tof om zoiets 
onderuit te 
halen.
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Toch heb je met Over Rozen ooit 
een boekje gemaakt voor de 
socialistische partij.
SPRUYT: “Ja, dat was een opdracht.” 

Zou je dit voor elke partij kunnen 
maken?
SPRUYT: “Nee, waarschijnlijk niet. 
Maar moesten zij of eender welke an-
dere partij het me nu opnieuw vragen, 
ik zou het zeker niet meer doen.”

Voor De Bamburgers werkte je 
samen met een andere scenarist. 
Is die modus operandi voor jou 
makkelijker of moeilijker?
SPRUYT: (resoluut) “Moeilijker! Het 
was fijn samenwerken met Joris 
Vermassen, maar het is gewoon ple-
zanter om zelf alle touwtjes in handen 
te houden. Joris is wel bezig aan een 
nieuw boek trouwens. Dat zou wel-
eens zijn magnum opus kunnen wor-
den.”

Papa Zoglu zien we al opduiken 
op het einde van De Furox. Was 
het oorspronkelijk eigenlijk de 
bedoeling dat daar nog een derde 
deel van zou verschijnen? 
SPRUYT: “Normaal ging ik eerst het 
verhaal van die Rosenbaum vertellen, 
maar dat is dan Junker geworden en 
Papa Zoglu heeft ook zijn eigen boek ge-
kregen. Die hadden dan uiteindelijk niet 
veel meer te maken met de hoofd reeks.”

Zijn er zo nog crosslinks binnen je 
werk?
SPRUYT: “In SGF zitten er wel ergens 
knipoogjes naar De Furox en De 
Bamburgers. Daar zie je dan albums 
van verschijnen bij een tirade rond 
graphic novels.
En onbewust duiken blijkbaar ook 
regelmatig figuren met blond haar en 
een zwarte snor op in mijn werk.”

Je werd ook aangezocht om een 
ex libris te ontwerpen voor een 
heruitgave van het Jommeke-album 
Het Verkeerde Land. 
SPRUYT: “Dat was een fijne opdracht 
en ik kende dat album ook goed. Ik 
ben sowieso een fan van Jommeke. 
Ik vind dat nog altijd een Vlaamse 
mainstreamreeks met een zeer her-
kenbare, maar tegelijk ook bevreem-
dende smoel. Zonnedorp is zo echt 
de villawijk van mijn grootouders! Dat 
zou echt een cultstatus kunnen heb-
ben in het buitenland!”

Zie je jezelf ooit permanent deel 
uitmaken van de machinerie die 
onlosmakelijk verbonden is met 
zo’n grote reeks?
SPRUYT: “In een studio werken, be-
doel je? (denkt na) Soms wel... Ik heb 
zo ooit wel even in de tekenfilmstudio 
van Nix meegedraaid. Als ervaring kon 
dat wel tellen: dat was een heel ande-
re manier van werken en ik vond dat 

weleens verfrissend. Je kon dan eens 
een praatje slaan met een collega.”

Die zelfgecreëerde eenzaamheid, 
dat hoor ik bij heel wat van je 
collega’s terugkomen.
SPRUYT: “Ik denk dat de meeste strip-
makers dat op zich wel tof vinden. 
Voor mij werkt dat, die rust. Als ik de 
kinderen naar school heb gebracht, 
kom ik thuis en heb ik de hele dag de 
tijd om aan iets te werken wat ik zelf 
wil. En wonder boven wonder kan ik 
daar nog geld mee verdienen ook. Dat 
is een extreme luxepositie die ik liefst 
zo lang mogelijk wil behouden. Maar, 
als dat niet meer zou gaan en ik zou 
het aanbod krijgen om in een studio 
te gaan werken, dan zou ik daar waar-

schijnlijk geen nee op zeggen. Maar 
of ze die rare met zijn voor het plebs 
onverstaanbare boeken ergens gaan 
kunnen gebruiken...?” (lacht)

Ik stootte ook nog op cartoons 
onder de rubriek “En dat met ons 
belastinggeld”?
SPRUYT: “Om de twee weken maak 
ik een korte strip voor een interne 
nieuwssite van de Vlaamse overheid. 
De ambtenaren krijgen die dan in hun 
mailbox of die verschijnt op schermen 
in het Herman Teirlinckgebouw. Het 
zijn altijd onderwerpen over de wer-
king van de Vlaamse ambtenarij, dus 
niet iedereen heeft daar de nodige 
affiniteit mee. Vaak sturen ze mij een 
onderwerp door en dan probeer ik 

En dat met ons belastinggeld,  een tweewekelijkse gagstrip voor de Vlaamse overheid.

Als ik de 
kinderen naar 
school heb 
gebracht, kom 
ik thuis en heb 
ik de hele dag 
de tijd om aan 
iets te werken 
wat ik zelf wil. 
En wonder 
boven wonder 
kan ik daar 
nog geld mee 
verdienen ook.
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een invalshoek te zoeken om daar iets 
plezants mee te doen.”

Je was al winnaar van de Knack 
Focus Stripstrijd, Voor SGF kreeg 
je de Stripvos en met Junker won 
je de Willy Vandersteenprijs. Je 
kan dus zeker niet klagen over 
een gebrek aan aandacht en 
waardering in ons taalgebied. Hoe 
belangrijk is zo’n prijs voor jou?
SPRUYT: “Dat is tof: je merkt dat er 
toch ergens een zekere appreciatie is 
voor je werk. De eerste reacties bij het 
verschijnen van een nieuw album zijn 
— vooral in Vlaanderen — toch altijd 
een beetje afwachtend. Pas na een 
paar maanden wordt dat dan ineens 
toch gesmaakt. Junker bijvoorbeeld 
werd heel lauw ontvangen, maar dan 
win je plots die Willy Vandersteenprijs 
en dan hoor je plots dat het toch een 
heel goeie strip is. Dat doet je dan wel 
goed.”

Merk je dat dan ook aan de 
verkoop?
SPRUYT: “Dat zou je aan mijn uitgever 
moeten vragen, maar ik heb eerlijk 
gezegd nog nooit een echte verkoop-
topper gemaakt. Het winnen van die 
Stripstrijd voor Knack was goed, om-
dat ik dan een jaar lang in het week-
blad mocht publiceren en daarvoor 
ook betaald werd. Dat gaf me dan 
weer de financiële ruimte om aan een 

nieuw boek te kunnen werken. Maar 
los van het financieel extraatje doet 
het winnen van zo’n prijs toch altijd 
deugd, zeker als je zoals ik wat ambe-
tanter werk maakt, waar je vaak nogal 
gemengde reacties op krijgt.”

Je werk wordt ook vaak vertaald.
SPRUYT: “Ja, Bouvaert kreeg via 
Casterman ook direct een Franse verta-
ling mee. Mijn volgende boek verschijnt 
bij Le Lombard, tegelijk in het Frans en 
in het Nederlands. In het Franse taal-
gebied loopt de verkoop over het alge-
meen trouwens nog een stuk beter dan 
hier in Vlaanderen. Dat is mijn geluk. 
Blijkbaar gaat de stripverkoop daar nog 
steeds in stijgende lijn.
Ook de pers reageert vaak anders. In 
Vlaanderen is over Bouvaert haast 
niks gezegd: jij hebt een recensie ge-
schreven en er zijn er in Knack en in 
Gazet van Antwerpen verschenen. 
In de Waalse en Brussels pers heb ik 
er al veel meer kunnen lezen en die 
zijn over het algemeen ook een stuk 
lovender. Vaak zie je dan ook dat ze 
er andere dingen in lezen. Dat is wel 
grappig.”

Toen ik recent Frederik Van Den 
Stock interviewde, uitte hij zich 
als een fervent bewonderaar van 
je werk.
SPRUYT: “Ah? Ik ben ook altijd heel lo-
vend over hem. Ik vind het tof dat hij 

eindelijk dat boek (Buck, red.) heeft 
gemaakt. Dat boek had hij namelijk 
al even liggen. Ik had al delen online 
zien passeren en was al fan, maar de 
uiteindelijke uitwerking blies me toch 
nog van mijn sokken. Hij is niet alleen 
een supertekenaar, hij is ook grappig, 
intelligent en gevoelig. Helaas is hij al 
bezet...” (lacht)

Hij zal het graag horen! Zijn er zo 
nog namen die je volgt?
SPRUYT: “Ja, de nec plus ultra van de 
stripkunst: Olivier Schrauwen! HIj 
is een van de enigen die me echt kan 
omverblazen. Elk boek dat hij uitgeeft, 
is echt waaw.”

Ook zijn laatste? Die kreeg wel heel 
gemengde kritieken...
SPRUYT: (verbaasd) “Parallel Lives?”

Nee, Portret van een Zuipschuit.
SPRUYT: “Die heb ik nog niet gelezen, 
maar dat was ook een samenwerking 
met Rupert en Mulot. Soit, als die heel 
gemengde kritieken kreeg, wil dat 
waarschijnlijk zeggen dat het een inte-
ressant boek is. Die Parallel Lives is 
uitgegeven bij Fantagraphics, maar ik 
denk niet dat die al in het Nederlands 
is vertaald (dat klopt!, red.). Die is echt 
geniaal. Het gaat zoals gewoonlijk 
even veel over het medium als over 
het verhaal op zich. Je kunt daarop 
blijven trippen. ”

Maak je trouwens nog deel uit van 
het kernteam van Stripgids 3.0?
SPRUYT: “Nee, al een hele tijd niet 
meer. Ik ben er zelfs al na één num-
mer uitgestapt. Ik had er gewoon de 
tijd niet voor om daar echt iets voor te 
kunnen maken waar ik mijn naam aan 
wou verbinden. Roel Daenen heeft me 
nu wel gevraagd om een apart Spruyt-
katern samen te stellen en dat zie ik me 
nog wel doen, ergens in de loop van 
volgend jaar. Toen ik er zelf nog inzat, 
vond ik dat een beetje dubbel.”

Het blad krijgt weleens de 
opmerking dat het nogal elitair 
is, al zie ik dat er in het laatste 
nummer nu wel ruimte is voor De 
Rode Ridder en Bollie en Billie.
SPRUYT: “Als ik het helemaal voor het 
zeggen zou hebben, zou zelfs voor die 
geen plaats ingeruimd worden. (lacht)
Nu, de Vlaamse stripwereld is nog-
al monolithisch. In andere landen 
zie je dat het meer gescheiden is: al-
lemaal werelden die perfect naast 
elkaar hun bestaansrecht hebben. 
Je kunt het draaien en keren zoals je 
wil, maar een graphic novel — of hoe 
je het ook wil noemen — is nu een-
maal iets  helemaal anders dan een 
mainstream strip. Ik vind het moeilijk 
om én De Rode Ridder goed te vinden 
én Olivier Schrauwen. Als ik die twee 
naast  elkaar moet leggen, dan heb ik 
rap gekozen.”

De eerste 
reacties bij het 
verschijnen 
van een nieuw 
album zijn 
— vooral in 
Vlaanderen 
— toch altijd 
een beetje 
afwachtend.
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In het voorjaar van 2020 krijg je 
een eigen tentoonstelling in het 
cultureel centrum van Mechelen. 
Wat is precies de opzet?
SPRUYT: “Ja, ze hebben daar ineens 
door dat ik ook in Mechelen woon! 
(lacht) Het wordt niks groots, hoor. 
Er zal wat werk van mij hangen in de 
inkomhal aan de ticketbalie en in de 
zaal daarnaast. Ik ga het ook heel al-
gemeen houden: wat illustratiewerk 
en wat originelen uit mijn drie laatste 
boeken of zo.”

Die tentoonstelling krijgt de titel: 
De Tempel Ontheiligd. Iets zegt me 
dat jij die zelf gekozen hebt.
SPRUYT: “Ja, dan vragen ze: ‘Geef eens 
een titel en een treffend beeld om 
daarbij te plaatsen’. Ik had daar totaal 
nog niet over nagedacht, maar omdat 
het cultureel centrum in een oude 
kerk gevestigd is en veel van mijn 
werk ook over desacralisatie en het 
ontmantelen van mythes gaat, vond 
ik dat nog wel passen.” 

Het zal wel zijn! Hartelijk bedankt 
voor dit interview.

Bouvaert - Elegie voor een Ezel 
verscheen in september 2019 bij 
Blloan (200 pagina’s, 24,95 euro).
Bezoek ook 
https://simonspruyt.com
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De presentatie van Bouvaert vond in september 2019 plaats in de 
prestigieuze Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience in Antwerpen waar we dit figuur Bouvaert zagen lezen.
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