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IntervIew wIlbert van der steen 
door wouter adrIaensen

Wilbert van der Steen slaagde er in de stripwereld te ver-
rassen met zijn debuut Ayak + Por en doet dat nog eens 
over met zijn eerste solostrip, Zon. “Aan alles merk je 
dat dit het boek is dat van der Steen van het hart moest”, 
vond onze man. Bij nadere beschouwing concludeerden 
ook wij dat alles wat van der Steen hiervoor gemaakt 
heeft, leidde tot dit album. Een theorie die we samen 
met hem aftoetsten. 

“Dit is een strip 
die ik zelf graag 
zou lezen.”
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Van der Steen: “In mijn jeugd las ik 
Suske en Wiske, Asterix, Douwe Dab-
bert, kortom wat ik in de stripwinkel 
en de boekhandel kon vinden. Het 
was niet zozeer mijn jongensdroom 
om mijn naam op de cover van een 
strip te krijgen, wel om striptekenaar 
te worden. Dat is in elk geval gelukt. Ik 
zette daar ook nog ‘wereldberoemd’ 
voor maar daar wordt nog aan ge-
werkt. (lacht) Het leek me gewoon 
ontzettend leuk om verhalen te ver-
tellen zoals degene die ik zag en las.” 

Je hebt een heel herkenbare 
eigen stijl. Heb je ooit proberen te 
tekenen zoals jouw voorbeelden? 
Van der Steen: “Ja, maar mijn hand 
stond er niet naar. Ik ben er voorstan-
der van om eigenwijs te zijn. De din-
gen forceren werkt niet voor mij. Zelfs 
toen ik probeerde die voorbeelden te 
kopiëren, kwamen mijn eigen vormen 
er uit. Daar ben ik voor alle duidelijk-
heid ook heel blij mee. Ik heb ook zelf 
het gevoel dat ik een eigen stijl heb, 
die wel nog steeds in ontwikkeling is. 
Maar voorlopig zit ik nog steeds op het 
juiste pad.” (lacht)

Hoe voelde het toen jouw hommage 
aan Suske en Wiske, bedoeld voor 
de nederlandse reeks ten voordele 
van SOS Kinderdorpen, werd 
afgewezen? 
Van der Steen: “Ik snapte het niet. 
Esther Verhoef (bekende Nederlandse 
schrijfster en scenariste van het album, 
red) had blijkbaar een andere, meer 
commerciële tekenstijl in gedachten, 
à la Amoras of Paul Geerts. Michiel 
de Jong heeft zijn versie van haar 
verhaal in een compleet andere stijl 
dan de mijne gemaakt en heeft dat 
voortreffelijk gedaan. Ik ben wel blij 
dat het album alsnog is verschenen 
dankzij Standaard Uitgeverij en de 
Fameuze Fanclub.” 

Suske en Wiske: De Charmante  Chirurg 
(scenario: Esther Verhoef) 
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Van der Steen: “Dit is eigenlijk een 
heel klassiek jeugdboek dat zich af-
speelt op een vervallen landgoed en 
in bossen — die trouwens ook een 
belangrijk decor vormen in Zon. Pen-
sion Kat is voortgekomen uit de korte 
tekstjes die ik schreef bij mijn schilde-
rijen. Ik voelde toen al de noodzaak 
om verhalen te vertellen in woord en 
beeld. Grappig genoeg legde ik zelf 
nog niet de link met strips. Toen ik 
bezig was aan het tweede deel, kreeg 
ik het wel in de gaten: ik wou liever 
tekenen.”
 

In Pension Kat, in Ayak+Por en 
in Zon wordt de hoofdrol telkens 
vertolkt door kinderen. 
Van der Steen: (na lang nadenken) 
“Dat is waarschijnlijk inderaad niet 
toevallig. Ik kan me makkelijker ver-
plaatsen in hen, dit is hoe ik het liefste 
werk tot nu toe. Kinderen in een vol-
wassen setting zetten kan ook wrin-
gen, het levert dus niet noodzakelijk 
een kinderstrip op. Dat bewijst ook 
Zon wel.” 

Pension Kat
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Van der Steen: “Met deze strip van 
twee platen heb ik in 2010 deelgeno-
men aan de Benelux Beeldverhalen 
Prijs. Dat was een stripwedstrijd van 
de krant NRC Next. Zwartland vorm-
de de basis voor Zon. Om verder te 
oefenen op mijn inkttechniek, heb ik 
er een versie van 27 pagina’s van ge-
maakt die ik wou uitbrengen in eigen 
beheer. Dankzij Marc Legendre liet 
ik het verhaal zien aan Ballon  Media. 
Kim Sanders (fondsredactrice bij Bal-
lon, red) was geïnteresseerd maar 
vond 27 pagina’s te weinig. Zo zijn het 
er uiteindelijk 62 geworden.” 

Het is het eerste lange stripverhaal 
waarvoor je zelf het scenario 
schreef. Hoe ging dat? 
Van der Steen: “Eigenlijk heel vlot, ik 
had al veel eerder het gevoel dat er ge-
noeg zat in die twee platen van Zwart-
land voor deze 62 platen van Zon. 
Strips schrijven is natuurlijk iets volle-
dig anders dan strips tekenen. Voor mij 
was er wel een sterke band tussen de 
twee. Tijdens het uitschetsen van de 
synopsis ontstonden er nieuwe ideeën 
en zo evolueerde het verhaal verder.” 

dat lijkt me een proces dat moeilijk 
verloopt bij een samenwerking met 
een scenarist. 

Van der Steen: “Nochtans wil bijvoor-
beeld Marc Legendre ook graag dat je 
meedenkt met zijn scenario. Ik bracht 
zelf ook regelmatig ideeën aan, die hij 

al dan niet oppikte. Omgekeerd zei hij 
me soms ook welk camerastandpunt 
hij voor een bepaalde plaatje in ge-
dachten had.” 

Zwartland
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Van der Steen: “Dolly Bellefleur (het 
vrouwelijke alter ego van theater-
dier Ruud Douma, red) kende ik al 
heel lang. In 2009 heb ik een stripje 
voor een tentoonstelling over haar 
gemaakt. Dat vormde de aanleiding 
voor een webcomic, waarvoor zij het 

scenario en de teksten leverde. Dit 
vind ik nog steeds een van haar leu-
kere ideeën. We hebben dat twee jaar 
gedaan en dat was heel leuk maar 
op den duur had ik het gevoel dat ik 
verder moest. Toen ben ik Peter en 
de Wolf, mijn stripinterpretatie van 

het muzikale sprookje van Prokofiev, 
 beginnen te tekenen.” 

In deze gag proef ik een zekere 
nostalgie. Met als decor een 
koffiebranderij en een van de 
personages die chauffeur is voor 

de directeur, speelt Zon zich ook 
duidelijk in het verleden af. 
Van der Steen: “Ik heb het verhaal 
eind jaren 1950, begin jaren 1960 ge-
situeerd. Het was een tijd van weder-
opbouw, van een nieuwe vormgeving 
die me erg aanspreekt. Ik vond het 

leuk om op Google en op Pinterest op 
zoek te gaan naar foto’s van auto’s en 
 kleding van toen, het moest wel klop-
pen. Ik ben een romanticus maar tege-
lijk besef ik maar al te goed dat vroe-
ger allerminst alles beter was.” 

Made in Dolland (scenario: Dolly Bellefleur) 
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Van der Steen: “Ayak + Por was ont-
zettend leuk om te maken. Marc voor-
zag me van rare ideeën en teksten 
die je doen nadenken, een erg fijne 
samenwerking. Eigenlijk was de reeks 
per ongeluk ontstaan. Ik had Peter 
en de Wolf getekend maar er waren 
nog twee korte verhalen nodig om 
een album uit te kunnen geven. Marc 
heeft me dan het scenario bezorgd 
van verhaaltjes over een schilder en 
over Ayak, Por en de professor. Dat 
inspireerde ons om nog twee langere 
avonturen te maken.” 

Ietsoloog Sammy is duidelijk 
verwant met Sidonia. Je hebt de 
familie nog verder uitgebreid in 
Zon. 
Van der Steen: “Ik kon het blijkbaar 
niet laten. (lacht) Sidonia is gewoon 
zo’n ontzettend leuke figuur. Maar ik 
denk niet dat ik haar nog een keer ga 
laten terugkomen. Soms heb ik mijn 
personages meteen te pakken, vaak 
gaat er heel wat schetswerk aan voor-
af. Ik probeer wel af te wijken van het 
standaardidee hoe een figuur er uit 
moet zien. Ik geef ze een extra twist 
zodat ze meer van mezelf worden.”
 

tot spijt van velen was Ayak + Por 
na drie albums alweer ten einde. 
Van der Steen: “Marc en ik hadden 
allebei het gevoel dat dit het laatste 
album was, zonder dat we dat tegen 
elkaar uitgesproken hebben. We had-
den simpelweg niet de behoefte om 
nog verder te gaan, we zouden onszelf 
enkel nog kunnen herhalen. De koek 
was op.” 

de reeks was dus al geëindigd toen 
Strip2000 failliet is gegaan. 
Van der Steen: “Het is heel jammer 
dat het verhaal van Strip2000 zo snel 
geëindigd is. Tja... Ik weet niet wat ik 
daar verder nog over moet zeggen.” 

Ayak + Por 3: De Ietsoloog 
(scenario: Marc Legendre) 
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dit verhaal voelt ook aan alsof het 
helemaal van jezelf is. 
Van der Steen: “Autobiografisch be-
doel je? Dat is het niet, gelukkig maar. 
(lacht) Ik maak wel gebruik van be-
paalde gevoelens uit mijn jeugd, die 
ik uitvergroot heb. Het voelt vooral 
zo persoonlijk aan omdat het echt uit 
mezelf komt. Het is een verhaal dat 
ik zelf graag zou lezen, ik heb mijn 
 ideeën erin verwerkt over hoe een 
strip in beeld gebracht wordt en met 
welk kleurenpalet.”
 
Mijn vaderhart brak elke keer 
wanneer Lucien iets naar zijn hoofd 
geslingerd krijgt door zijn moeder. 
Van der Steen: “Gelukkig krijgt hij 
wel heel veel liefde van zijn opa. Of 
ik een moraal in het verhaal gesto-
ken heb? Eum... Wel... Het is... Niet 
bewust, blijkbaar. (lacht) Natuurlijk 
kun je die er wel in lezen. Lucien zit 
in een situatie waar hij zelf niet voor 
gekozen heeft, zijn rol in het leven van 
zijn moeder is inderdaad alles behalve 
prettig.” 

In het laatste prentje van het 
verhaal staat er ‘Einde’. Blijft die 
arme Lucien eeuwig vluchten? 
Van der Steen: (lacht) “Ik heb wel een 
idee voor een vervolgverhaal maar 

dat is nog erg pril. Voorlopig lijkt het 
er op dat hij nog wel even aan het ren-
nen is.” 

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2017
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