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INTERVIEW DIRK STALLAERT DOOR WOUTER ADRIAENSEN

“Vroeger vond ik Kuifje houterig getekend.”

Standaard Uitgeverij heeft  haar nieuwe 
Matsuoka-label gelanceerd met vier 
mooie uitgaves: twee uit het Frans 
vertaalde albums en twee integrales 
waarbij Dirk Stallaert een dikke vinger in 
de pap had te brokken. HET AMERIKAANSE 
AVONTUUR bundelt de drie albums 
over weesjongen Nino, die geschreven 
werden door Hec Leemans. Daarnaast 
verscheen de eerste van tien integrale 
bundelingen van de NERO-albums die 
Stallaert tekende naar scenario’s van 
Marc Sleen. Wij schoven de tekenaar van 
al dat moois negen strips onder de neus 
die een speciale betekenis hebben in zijn 
stripcarrière. 
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STALLAERT: “Ik ben moeten gaan 
opzoeken welk album dat was, ik 
herkende het niet. Ik heb pas mee-
gewerkt aan Kramikske vanaf het 
derde album, De Geest van Gisteren. 
Jean-Pol had daarvoor een ande-
re assistent, Luk Moerman, een 
man die wat in de vergetelheid van 
de stripgeschiedenis beland is. Ik 
werkte samen met Patrick Vermeir, 
onder meer voor onze strip rond De 
Strangers die verscheen in Gazet van 
Antwerpen. Patrick had nogal wat 
contacten in de stripwereld en kwam 
er zo achter dat Jean-Pol nog iemand 
zocht. Ik heb een paar Kramikskes 
getekend en opgestuurd en zo mocht 
ik beginnen.”
 
Je hebt uiteindelijk meer dan vijf 
jaar Kramikske geïnkt. 
STALLAERT: “Tot het einde van de al-

bumreeks. De verkoop liep niet meer 
echt schitterend en onze samenwer-
king is wat verwaterd. Ik was ook al 
aan Nino begonnen toen ik nog voor 
Jean-Pol tekende. In totaal heb ik toch 
meegewerkt aan twintig albums van 
44 bladzijden.” 

Wat heb je van Jean-Pol geleerd? 
STALLAERT: “Tekenen. (lacht) Nee, dat 
kon ik natuurlijk al wel. Ik heb het al-
lemaal zelf geleerd, met vallen en op-
staan. Dan is het fijn om vast te stellen 
dat een professional die heel goed kon 
tekenen technische dingen op dezelf-
de manier aanpakt zoals je het instinc-
tief ook doet. Jean-Pol inktte meestal 
zelf nog de hoofden en handen. Zijn 
potloodplaten waren altijd fantas-
tisch uitgewerkt. Ik had echt schrik om 
die naar de duivel te helpen.” 

Hoe belandde je van Jean-Pol bij 
Marc Sleen? 
STALLAERT: “Op een bepaald moment 
had ik een kantoorbaan en tekende ik 
aan Kramikske en Nino. De kantoor-
baan heb ik opgezegd en korte tijd 
later viel Kramikske weg. Aan Nino 
werkte ik zo lang dat ik er niet genoeg 
mee verdiende. Op een bepaald mo-
ment hoorde ik over de wedstrijd die 
Sleen organiseerde om een opvolger 
te vinden. Ik dacht dat ik Nero en 
Nino wel kon combineren — achteraf 
bekeken krankzinnig natuurlijk, een 

krantenstrip betekent zes dagen per 
week keihard doorwerken.”
 
Wat was het meeste werk, Nino of 
Nero? 
STALLAERT: “Omwille van compleet te-
genovergestelde redenen betekenden 
ze alle twee even veel werk. Bij Nino 
omdat ik zo weinig moest tekenen en 
bij Nero omdat ik zoveel moest teke-
nen. Hoewel, ik ben toch rapper klaar 
als ik mijn decors helemaal mag vol-
zetten dan wanneer ik die ene juiste 
lijn moet kiezen. Bij Nero tekende ik 
de perspectieflijnen in potlood, het 
decor invullen deed ik rechtstreeks in 
inkt.” 

Kramikske 1:
De Valseblunders 
(Jean-Pol — Het Volk, 1986)
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STALLAERT: “In onze krantenwinkel 
in Strombeek werden de klassieke 
Vlaamse strips verkocht: Jommeke, 
Suske en Wiske, De Rode Ridder, 
Nero en Kari Lente. Als kind vond ik 
De Rode Ridder, met die middeleeuw-
se kastelen, fantastisch, ongelooflijk 
goed getekend ook. Bij Jommeke be-
sefte ik toen al dat dat bedoeld was 
voor kinderen. Maar Nero ging ver-
der. Ik moest heel hard lachen met 
het taalgebruik en de tekenstijl. Mijn 
eerste eigen personage heette Jefke 
en had een Nero-neus en een beetje 
haar.” (lacht)

Wanneer ben je beginnen te 
tekenen? 
STALLAERT: “Toen ik zes jaar was. Elk 
weekend maakte ik een eigen verhaal 
van tien pagina’s — uiteraard heel 
slecht. (lacht) Die strips begonnen 
altijd met het plaatje ‘Op een mooie 
dag’. Had ik ze bijgehouden, ik had er 
een heel boek mee kunnen samenstel-
len. Ik ben nog altijd geen scenarist.” 

Droomde je toen al van een carrière 
als striptekenaar? 
STALLAERT: “Ik heb nooit geweldig 
grote ambities gekoesterd. Ik wou wel 
tekenaar worden, maar mijn ouders 
hebben me dat, het clichébeeld van 
de armetierige artiest op zijn lekken-
de zolderkamertje in gedachten, uit 
het hoofd gepraat. Ik was niet echt 

een student dus stelden ze regentaat 
voor. Dan kon ik later een vaste baan 
vinden als leraar of ambtenaar en wat 
tekenen in mijn vrije tijd. Ik ben een 
brave jongen, dus ben ik inderdaad in 
de ambtenarij verzeild. Misschien had 
ik wel verder gestaan als ik me had 
voorgenomen rijk en beroemd te wor-
den. Maar ik heb me tot nu toe heel 
goed geamuseerd en dat is me veel 
meer waard.” 

Die eerste Nero’s zullen altijd 
speciaal blijven, maar naar welk 
van jouw albums kijk je met plezier 
terug? 
STALLAERT: “Het is moeilijk om er één 
uit die meer dan veertig te halen… 
Bompanero vond ik een plezant fi-
guur, die trilogie was heel tof. Ik heb 
me toen gewoon in het algemeen 
goed geamuseerd. Sleen was mijn 
jeugdidool, het was alsof ik elke week 
op bezoek mocht bij Sinterklaas en 
met al zijn speelgoed mocht spelen. 
Dat gevoel van ‘allez, wat ik hier mag 
doen, seg’, dat is tijdens die tien jaar 
nooit overgegaan.” 

Nero 9:
De Hoed van Geeraard de Duivel 
(Marc Sleen — Het Volk, 1950)

Misschien had 
ik wel verder 
gestaan als 
ik me had 
voorgenomen 
rijk en beroemd 
te worden. 
Maar ik heb 
me tot nu toe 
heel goed 
geamuseerd en 
dat is me veel 
meer waard.
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STALLAERT: “Ik was een tijd lang meer 
met muziek bezig geweest. Daarna be-
gon ik terug te tekenen, eerst de tekst-
strip Ridder Digest voor Knack en 
daarna dit album. Ik nam alle clichés 
uit de klassieke strip maar maakte die 
wat rebelser, pikanter, meer doorge-
dreven. Terwijl tekenaars zoals Sleen 
publiceerden in een katholieke krant 
en dus strak in het gareel werden ge-
houden, tekende ik gewoon seks. Het 
zou toch nooit gepubliceerd worden. 
Uiteindelijk heb ik toch een paar pagi-
na’s getoond aan De Morgen en daar 
was men wel geïnteresseerd. In zeven 
haasten heb ik dan het hele verhaal 
uitgetekend. Uiteindelijk vonden ze 
de tekenstijl toch niet geschikt voor de 
krant. Via via is het dan toch uitgege-
ven geraakt via uitgeverij Clumzy van 
Marc Hendrickx.” 

Het voorwoord is geschreven door 
Sleen zelve. 
STALLAERT: “Marc is met het album 
naar Sleen gegaan. Dat zou ik nooit 
gedurfd hebben. Het was vuil gete-
kend en rebels, ik was ervan overtuigd 
dat hij het slecht zou vinden.” 

Het tegendeel bleek waar. “Dionies 
d’Oldenboom heb ik tweemaal 
gelezen, ’t moet dus wel een goed 
verhaal zijn”, aldus Sleen. 
STALLAERT: “Tot vandaag denk ik dat 
hij dat voorwoord niet meende. Die 
gast stond aan zijn voordeur met die 
strip, hij moest toch iets schrijven?” 

In typische Sleen-stijl smokkelde 
hij er ook een compliment over 
zichzelf in: “Mijn eigen verhalen 
herlees ik nooit, daar heb ik geen 
tijd voor”. 
STALLAERT: “Toen ik de laatste Nero-
albums aan het tekenen was, deed 
hij dat wel. Hij vond het eigenlijk nog 
wel tof, zei hij. Daarvoor had hij altijd 
verteld dat zijn vroeger werk niet goed 
was, dat mijn tekeningen veel beter 
waren. Wat ik grote onzin vond, na-
tuurlijk. Maar plots vond hij het toch 
de moeite. Hij apprecieerde het direc-
te. Het was gesmeten, maar gesmeten 
op een goede manier.” 

Het korte voorwoord eindigt met 
“Dirk Stallaert heeft klasse, hij zal 
het ver schoppen”. 
STALLAERT: “Die strip had niks met 
klasse te maken, ze was zelfs een 
beetje ranzig. Maar later tekende ik 
Nero en veel verder dan dat kun je het 
toch niet schoppen in de stripwereld.” 
(lacht)

De Redelijk Spannende 
Belevenissen van Dionies 
d’Oldenboom  
(Dirk Stallaert  — Clumzy, 1985)

Later tekende 
ik Nero en 
veel verder 
dan dat kun je 
het toch niet 
schoppen in de 
stripwereld.



5

STALLAERT: “Franstalige strips heb ik 
pas ontdekt toen ik twaalf was. Zes 
jaar later dan die eerste Nero’s, als 
kind is dat een halve eeuwigheid. 
Nochtans kende ik Kuifje al vroeger. 
Ik herinner met dat ik Kuifje in Tibet 
had toen ik nog niet zo goed kon le-
zen. Op een gegeven moment slaat 
een monnik op een gong en die doet 
‘dong’. Toen ben ik aan mijn oma gaan 
vragen wat dat was, ‘donneg’.” 

Het duurde nog langer voor je echt 
verslingerd geraakte aan Kuifje. 
STALLAERT: “Mijn frank is pas geval-
len toen ik een biografie van Benoît 
Peeters over Hergé las, met daarin 
veel schetsen. Ik heb dus inderdaad 
pas vrij laat zijn genie erkend. Ik durf 
het bijna niet te zeggen, maar als kind 
vond ik Kuifje houterig getekend. Zelf 
tekende ik veel liever soepeler, dat 
vond ik plezanter. 
Ik ben trouwens nog altijd geen grote 
fan van die eerste verhalen. Kuifje in 
de Sovjet-Unie, dat is gewoon een 
aaneenschakeling van anekdotes. 
Bovendien stond Hergés stijl helemaal 
nog niet op punt. Kuifje in Amerika is al 
beter getekend, maar pas later maakte 
Hergé fantastische verhalen waar hij 
dan grappen aan toevoegde in plaats 
van omgekeerd. De Blauwe Lotus bij-
voorbeeld, dat zit vol verwijzingen naar 
de politieke wereldgeschiedenis. Als 
kind lees je daar natuurlijk over.” 

Klopt het dat Nino dankzij jou in 
Amerika belandde? 
STALLAERT: “Ik was dat vergeten, maar 
Hec heeft me dat verteld, dus het zal 
wel kloppen. Hij had mij gecontac-
teerd om samen iets te doen. Ik heb 
toen voorgesteld om iets met een 
ridder te maken. Waarop Hec: ‘Wat 
heeft iedereen tegenwoordig toch met 
ridders!?’ (lacht) Hij heeft dan het idee 
voorgesteld van een toen nog naam-
loos jongetje dat aan boord van een 
transatlantisch schip belandt. Ik was 
toen wel zot van New York, puur voor 
mijn plezier zocht ik daar documenta-
tie over op.” 

De Avonturen van Kuifje:
Kuifje in Amerika   
(Hergé — Casterman, 1932)

Ik durf het 
bijna niet te 
zeggen, maar 
als kind vond ik 
Kuifje houterig 
getekend. Zelf 
tekende ik veel 
liever soepeler, 
dat vond ik 
plezanter. 
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STALLAERT: “Weet je dat ik dat nog al-
tijd niet gelezen heb?” 

Vind je het nog te confronterend 
dat je toen niet op Sentes vraag 
bent ingegaan om het te tekenen? 
STALLAERT: “Erger nog: ik ben geen 
groot fan van Blake en Mortimer. 
Begrijp me niet verkeerd, de manier 
van werken van Jacobs was ongeloof-
lijk fantastich. Maar ik heb die albums 
niet gelezen als kind en zal ze nu ook 
niet zo makkelijk herlezen. Het is ge-
woon niet mijn strip.” 

Was dat de reden dat je het aanbod 
geweigerd hebt? 
STALLAERT: “Sente heeft het me een 
aantal keren gevraagd. Er zijn een 
paar redenen. Zo vind ik dat ik niet 
goed genoeg realistisch kan tekenen. 
Bovendien kijkt de hele wereld mee 
over je schouders als je zo’n album 
maakt. Als ik het had aangenomen, 
was het voor het geld geweest. Dat 
moet je ook relativeren, de tekenaar 
staat ook daar helemaal onderaan de 
loonlijst.” 

Bob De Moor is ook niet zonder 
kleerscheuren uit zijn avontuur met 
Blake en Mortimer geraakt. 
STALLAERT: “Ik ben fan van De Moor, 
dus ik zeg het niet graag, maar daar 
heeft hij zich toch aan mispakt. 
Waarschijnlijk deed hij het uit respect 

voor Jacobs, maar had hij te weinig 
tijd omdat iedereen hem achter zijn 
veren zat. Jacobs nam zoveel tijd als 
hij wou voor één plaat.” 

Klopt het dat je ook jarenlang je 
buik vol hebt gehad van de Klare 
Lijn? 
STALLAERT: “Ik ben lange tijd compleet 
gek geweest van de Klare Lijn — en 
dan bedoel ik echt de stijl van Hergé 
zelf, geen afgeleide daarvan: het ont-
breken van schaduwen, het kiezen 
van die ene lijn, het weinig effect zet-
ten op je lijnen,... Dat betekende dat 
ik ontelbare kladjes en voorstudies 
moest maken. Urenlang heb ik teke-
nend voor de spiegel gestaan. 
Op den duur zat ik met mezelf in de 
knoop. Daardoor heb ik Nino laten 
slabakken en is het uiteindelijk ook 
geëindigd. Ik blijf erbij dat ik toen bo-
ven mijn mogelijkheden tekende. Ik 
vond het toen slecht omdat ik de lat 
voor mezelf zo hoog legde. Toen ik 
de albums onlangs opnieuw moest 
bekijken, moest ik toegeven dat het 
misschien wel mijn beste werk ooit is. 
In elk geval hetgene waar ik het langst 
aan gewerkt heb.” (lacht)

De Avonturen van 
Blake en Mortimer 14:
Het Voronov-complot  
(André Juillard + Yves Sente — Blake en Mortimer, 2000)

Als ik Blake en 
Mortimer had 
aangenomen, 
was het voor 
het geld 
geweest. Dat 
moet je ook 
relativeren, 
de tekenaar 
staat ook daar 
helemaal 
onderaan de 
loonlijst.
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STALLAERT: “Onlangs heb ik Nero 
nog eens getekend voor een staats-
geheim project. Ook voor deze cover 
en voor de voor- en achterkant van De 
Stallaert Jaren mocht ik hem nog 
eens op papier zetten. Hij blijft toch in 
mijn vingers zitten.” 

Was het niet de bedoeling dat jij 
deze strip ging hertekenen? 
STALLAERT: “Dat was een optie, maar 
we zijn van dat idee afgestapt om-
wille van de financiering. Ik zou het 
graag gedaan hebben, maar vraag 
me af of het wel nodig is. Sleenovia 
is een tijdsdocument, het scenario 
en de tekeningen zijn typisch jaren 
1960. Dat het getekend is door Studio 
Vandersteen en dat Nero een kap over 
zijn hoofd draagt, maakt het extra 
speciaal.” 

Het was ook een nobele poging 
om het grote publiek blijvend te 
herinneren aan Nero. 
STALLAERT: “Zonder de inspanningen 
van mensen als Yves Kerremans van 
de Stichting Marc Sleen dreigt Nero 
compleet te verdwijnen. Dat is nu 
eenmaal het lot van stripfiguren waar 
geen nieuwe albums meer van ver-
schijnen. Denk maar aan Piet Pienter 
en Bert Bibber of Kari Lente. Bij Kuifje 
wordt daar ook hard aan gewerkt en 
vooral veel geld tegenaan gegooid.” 

Voelt het ook een beetje alsof jouw 
kindje bedreigd wordt? 
STALLAERT: “Marc heeft Nero bedacht 
en veel langer aan de reeks gewerkt 
dan ik. Ik zal dus nooit Nero claimen, 
maar ik heb er uiteraard wel veel af-
finiteit mee. Niet alleen als tekenaar, 
ook als jonge striplezer. Ik trek nog 
 regelmatig de oude albums uit de 
kast. Als ik dat oud papier en die druk-
inkt ruik, ben ik terug tien jaar. Het is 
spijtig maar wat kun je eraan doen?” 

Integrales uitgeven misschien? 
STALLAERT: “Die verschijnen altijd in 
zeer kleine oplages. De reeks staat 
ook niet meer in de krant, dat is de 
best denkbare reclame. Niets is voor 
eeuwig...” 

De Avonturen van Nero en C°:
Sleenovia
(Studio Vandersteen — Bonte, 2017)

Zonder de 
inspanningen 
van mensen 
als Yves 
Kerremans van 
de Stichting 
Marc Sleen 
dreigt Nero 
compleet te 
verdwijnen. Dat 
is nu eenmaal 
het lot van 
stripfiguren 
waar geen 
nieuwe albums 
meer van 
verschijnen.
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STALLAERT: “Suske en Wiske wordt 
uiteraard niet door één iemand ge-
maakt. Voor dit album heb ik de 
 figuren in potlood getekend, de 
 decors rudimentair aangegeven en 
de lay-out van de pagina’s verzorgd. 
De oude figuren komen er ook in voor 
dus ik heb me goed kunnen uitleven in 
dit album.” 

Teken je nog voor Studio 
Vandersteen? 
STALLAERT: “Dat weet ik eigenlijk niet. 
Vroeger kreeg ik regelmatig opdrach-
ten, maar de laatste is ondertussen al-
weer enkele jaren geleden. Ik tekende 
de kortverhalen voor het Nederlandse 
TrosKompas. Ik vermoed dat dat op-
nieuw met budgetten te maken heeft. 
Er kunnen simpelweg niet meer zo-
veel mensen werken aan de albums. 
De verhalen worden ook niet meer 
geïnkt, de potloodtekening wordt bij-
gewerkt.” 

Wat vind je van de vernieuwing die 
onlangs werd doorgevoerd? 
STALLAERT: “Ik heb gezien dat de kap-
sels veranderd zijn en dat de tekenstijl 
wat meer richting Franquin neigt. 
Maar eerlijk gezegd volg ik dat niet zo 
op de voet. Ik lees bijna geen strips. 
Misschien ten onrechte maar als ik 
gedaan heb met tekenen, wil ik liever 
even iets anders gaan doen.” 

Suske en Wiske 319:
Suske de Rat 
(Luc Morjaeu + Peter van Gucht — Standaard Uitgeverij, 2012)

Ik lees bijna 
geen strips. 
Misschien ten 
onrechte maar 
als ik gedaan 
heb met 
tekenen, wil ik 
liever even iets 
anders gaan 
doen.”
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STALLAERT: “Mieleke Melleke Mol is 
tegenwoordig mijn hoofdbezigheid. 
Een strip voor kleuters was op het eer-
ste zicht niet echt mijn ding, maar ik 
doe het ondertussen toch al meer dan 
tien jaar.” 

Helpt het dat scenarist Urbanus 
ook fan van Nero is? 
STALLAERT: “Urbain is fan van de 
gagstrips van Sleen, Nero vond hij 
te lang. De sfeer van De Lustige 
Kapoentjes en van Piet Fluwijn 
en Bolleke zit absoluut in Mieleke 
Melleke Mol.” 

Van Plankgas en Plastronneke, 
die andere reeks die je samen met 
Urbanus maakte, verschijnen geen 
albums meer. 
STALLAERT: “Die is een viertal jaar ge-
leden stopgezet, op advies van de uit-
geverij. De doelgroep van Plankgas 
en Plastronneke was minder duide-
lijk omlijnd en het was een publiek 
geheim dat de verkoop niet goed liep. 
Een uitgeverij is natuurlijk ook geen 
liefdadigheidsinstelling. Jammer dat 
het ophield, want in de albums zie ik 
nog altijd dat het meer mijn ding was 
dan Mieleke Melleke Mol. “

Voor dit vijfentwintigste album 
kreeg je medewerking van Jan 
Bosschaert. 
STALLAERT: “Urbain wou iets speciaal 
doen en heeft daarvoor overlegd met 
de uitgeverij. Het werd een langer 
album met daarin ook een sprookje 
verwerkt. Oorspronkelijk zou ik het 
zelf illustreren, maar ik had snel door 
dat dat niet ging lukken. Toen Urbain 
voorstelde om het Jan te laten teke-
nen, sprong ik een gat in de lucht. Hij 
heeft dat prachtig gedaan.” 

Mieleke Melleke Mol 25:
De Drie Uiltjes  
(Dirk Stallaert / Jan Bosschaert + Urbanus  
— Standaard Uitgeverij, 2017)

Een strip voor 
kleuters was 
op het eerste 
zicht niet echt 
mijn ding, 
maar ik doe het 
ondertussen 
toch al meer 
dan tien jaar.
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STALLAERT: “Nog een strip uit jouw 
selectie die ik niet gelezen heb. (lacht) 
Hec liet me dit onlangs zien en zei 
me dat Sente de sfeer en zelfs enkele 
scenes uit Nino min of meer schaam-
teloos gekopieerd heeft. Ik heb enkele 
passages gelezen en moest hem ge-
lijk geven. Sente kan in elk geval niet 
zeggen dat hij Nino niet kent. Hij was 
hoofdredacteur van het weekblad 
Kuifje toen de strip daarin voorge-
publiceerd werd. We kunnen dus ook 
bewijzen dat we eerder waren. Ik zou 
kunnen zeggen dat het mooie reclame 
voor Nino is, maar zo werkt het helaas 
niet. Het zou niet mogen zeker? We 
hechten er in elk geval niet te veel be-
lang aan.” 

Staan er naast Mieleke Melleke 
Mol nog stripprojecten in je 
agenda? 
STALLAERT: “Ja, maar ik kan er nog 
niks over kwijt. Een tipje van de sluier? 
Het is iets wat je totaal niet verwacht 
van mij. Ik moest zelf even slikken 
toen het aan mij voorgesteld werd. 
Maar het is niets wereldschokkend, 
hoor.” 

Een leuke spin-off? 
STALLAERT: “Ik zou niet weten of ik 
dat graag zou doen. Ik vind het stille-
tjes aan ook wel goed geweest. Het is 
logisch dat je een succes probeert te 
herhalen, maar op den duur voelt dat 
toch krampachtig aan.” 

Laatste vraag: hoe blij ben je dat het 
woord “kameleon” niet gevallen is 
tijdens dit interview? 
STALLAERT: (lacht) “Ik heb niks tegen 
dat woord, maar ik ben gewoon geen 
kameleon. Mensen noemen me zo 
als ze bedoelen dat ik makkelijk elke 
stripstijl kan assimileren. Maar dat 
is gewoon niet waar. Ik kan het zelfs 
dankzij Nero bewijzen. Leg het laatste 
album van Sleen en het eerste van mij 
naast elkaar en je zult zien dat dat iets 
totaal anders is. Als ik mijn best doe, 
kan ik wel in de buurt komen, maar 
ik doe toch vooral mijn eigen ding. Ik 
kan niks echt heel goed nadoen. Kijk 
maar naar Nino, dat was een poging 
om Hergé te imiteren. Mislukt, het is 
iets helemaal anders geworden.” 

Een mislukking waar wij je nog heel 
dankbaar voor zijn! 

Ze Noemden Hem Rooie   
(Laurent Verron + Yves Sente — Dupuis, 2018)

Leg het laatste 
album van 
Sleen en het 
eerste van mij 
naast elkaar en 
je zult zien dat 
dat iets totaal 
anders is. Als ik 
mijn best doe, 
kan ik wel in de 
buurt komen, 
maar ik doe 
toch vooral 
mijn eigen 
ding.

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2018


