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“Voor mij is 
een Buck een 
onbenullig Mister 
Bean-achtig type.”
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Als profielfoto op Facebook 
gebruik je een puberende Homer 
Simpson, terwijl er ook een heel 
flatterend kiekje van fotograaf 
Bart Vandermoeren op het net 
circuleert.
VAN DEN STOCK: “Ik wilde het allemaal 
iets anoniemer houden en daarbij ben 
ik ook een ongelooflijke Simpsons-fan. 
Daar ben ik mee opgegroeid, dus... Die 
foto van Bart komt nog uit de vorige 
versie van Stripgids, dacht ik.”

Charlotte Dumortier noemt je 
op haar Facebookpagina een 
van Vlaanderens best bewaarde 
geheimen.

VAN DEN STOCK: “Ze citeerde dat uit 
jullie recensie, vermoed ik. Ze doet dat 
wel eens meer, zo’n quote gebruiken.”

Vind je dat fijn als een collega je zo 
aanhaalt?
VAN DEN STOCK: “Charlotte is mijn 
vriendin, dus ja... (lacht) Ik was wel 
heel tevreden met die recensie trou-
wens. Toen ik die onder ogen kreeg, 
ben ik letterlijk beginnen blozen.”

Bij je gepubliceerde tekeningen 
vond ik bijdragen voor onder 
andere Knack, De Standaard en 
The New York Times. Wat moet 
ik me bij dat laatste precies 
voorstellen?
VAN DEN STOCK: “Da’s ooit één illustra-
tie die in The New York Times is gepu-
bliceerd, maar zo’n internationale link 
klinkt altijd wel chique op je website!” 
(lacht)

Hoe zijn die dan bij jou 
uitgekomen?
VAN DEN STOCK: “Dat weet ik eigenlijk 
zelf niet. Ik heb het ooit wel eens aan de 
betrokken artdirector gevraagd, maar 
die wist het zelf ook niet meer. Ik denk 
dat hij zo’n beeldenmap op zijn com-
puter had staan en dat de bal zo aan 
het rollen is gegaan. Ik heb ooit voor 
Weekend Knack de illustraties ver-
zorgd bij een artikel over feest tafels van 
BV’s. Dat was een tekening van mensen 

die aan een tafel zaten en toen heb ik 
naar aanleiding van Thanksgiving voor 
The New York Times een vergelijkbare 
tekening gemaakt bij een opinieartikel 
met de titel ‘Sibling Rivalry: One Long 
Food Fight’.”

Heb je voor de rest nog 
buitenlandse opdrachten gehad?
VAN DEN STOCK: “Ik heb ook wel 
wat tekeningen gemaakt voor een 
Nederlandse nieuwssite voor jon-
geren, maar die bestaat niet meer. 
Die hing wat af van NRC, dacht ik. De 
laatste jaren heb ik vooral voor Knack 
gewerkt.”

Ik vond ook nog wat illustraties 
voor Gent Jazz terug.
VAN DEN STOCK: “Dat was ook eenma-
lig jammer genoeg, maar wel heel leuk 
om te doen. Dat was voor cobra.be, de 
site van Canvas, maar die bestaat ook 
niet meer in die vorm. Pieter Fannes 
heeft dat ook vaak gedaan, zulke jazz- 
en livetekeningen. Die is echt belache-
lijk getalenteerd. Vorig jaar is er bij 
Bries nog een boek verschenen met 
zijn concerttekeningen.”

Heb je veel affiniteit met het genre?
VAN DEN STOCK: “Een beetje... Ik ben 
eerder een punker, maar mijn smaak 

Voor Knack-lezers is Frederik Van den Stock al lang 
geen onbekende meer. Haast elke week vult hij een 
artikel aan met zijn grafische interpretatie ervan. Op 
zijn allereerste full album hebben we wel even moeten 
wachten, al waren er al eerste aanzetten in onder andere 
Brussels in Shorts. Maar nu is er dus Buck, uitgegeven 
door Oogachtend, zijn eigen interpratie van de eerste 
mens op aarde: een boek vol straffe plotwendingen dat 
je tegelijk ook een maatschappijkritische spiegel wil 
voorhouden en je regelmatig met de neus op de feiten 
drukt. Overdonderd als we waren door dit stripdebuut, 
wilden we ook de man achter de prentjes leren kennen. 
We spraken af in de multiculturele Permekebibliotheek 
in Antwerpen: de ideale ontmoetingsplaats voor iemand 
van zijn kaliber bleek achteraf...

Illustratie voor The New York Times uit 2012.
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is redelijk uitgebreid. Jazz kan ik wel 
pruimen, dat hangt een beetje af van 
het moment.”

Je eerste stappen op stripgebied 
zien we bij een inzending voor de 
Plastieken Plunk: De Preminiemen. 
Hoe kijk je daar nu op terug?
VAN DEN STOCK: “Ik vind dat nog altijd 
een tof verhaaltje, al ben ik onder-
tussen wel geëvolueerd als tekenaar. 
Over de meeste van die zaken ben ik 
zeker nog tevreden en het was extra 
leuk om die Plastieken Plunk te win-
nen.”

Je hebt dan ook iets over 
Antwerpen gemaakt?
VAN DEN STOCK: “Dat was mijn afstu-
deerproject voor Sint-Lukas: een soort 
van schetsboek over de stad, waar ik 
wat samenhang in had aangebracht. 
Je zou het kunnen vergelijken met de 
Doel-tekeningen van Jeroen Janssen, 
maar Jeroen gebruikt op één pagina 
meer tekst dan dat ik in het hele boek 
heb gedaan en hij doet dat ook veel 
beter dan ik. Als ik daarop terugkijk, 
komt dat nu wel wat naïef over.”

Je leverde dan ook een bijdrage 
aan Brussels in Shorts: een 
bundeling kortverhalen waarin 
onze hoofdstad een prominente rol 
speelt.
VAN DEN STOCK: “Daar kijk ik ook met 

veel plezier op terug. Dankzij het 
Passaportafestival kon ik dan ook een 
week in Brussel blijven. Ik heb de stad 
zo beter leren kennen. Ik heb er wel 
gestudeerd, maar ik pendelde altijd.”

Waarom heb je zo lang gewacht 
tot er een eerste volwaardig 
stripalbum kwam?
VAN DEN STOCK: “Eigenlijk is het alle-
maal de schuld van Knack. (lacht) Kort 
na Brussels in Shorts hebben ze me 
daar aangenomen als cartoonist en 
zeker in het begin slorpte dat heel 
wat van mijn tijd op, ook omdat ik 
zelf nog niet goed wist wat ik aan het 

doen was. Moeilijk timemanagement, 
paniekaanvallen,... ik had gewoon 
geen tijd om me nog met strips bezig 
te houden. Geleidelijk aan werd dat 
dan wel wat rustiger, werkte ik met 
dag- en weekschema’s en kon ik me 
ook op andere projecten concentre-
ren. Ik ben dan eens aan een verhaal 
begonnen over een dorpskermis waar 
vanalles misliep en met een louche 
burgemeester en zo. Nu denk ik dat 
het misschien wat te ambitieus was 
en dat ik er wat te veel in probeerde te 
steken. Misschien dat ik het ooit nog 
verderzet, maar voorlopig zie ik dat 
niet zitten. Ik heb ondertussen al wel 
weer wat nieuwe verhaalideeën, dus... 
Iets rond amateurvoetbal speelt wel 
door mijn hoofd. Ik speelde zelf voet-
bal bij Los Amigos FC: da’s superleuk 
en je maakt er wel wat mee...”

Een eerste versie van Buck 
verscheen al in Pulp de Luxe in 
2017. Wat heb je er voor het boek 
nog aan aangepast?
VAN DEN STOCK: “Ik had inderdaad 
al twee verhaaltjes gemaakt en de 
verhaallijn is grotendeels hetzelfde 
gebleven. De stijl is wel helemaal ver-
anderd. Het eerste idee voor Buck was 
dat het een soort gagstrip zou wor-
den: de mens die de kunst uitvindt, de 
mens die leert masturberen... Zo had 
ik nog wel wat ideeën en leek het me 
uiteindelijk beter om alles in een groot 

verhaal te gieten. Ik heb het dan aan 
de mensen van Oogachtend getoond 
en die waren heel enthousiast.”

Hoe lang ben je eraan bezig 
geweest?
VAN DEN STOCK: “Alles bij elkaar — van 
scenario tot afgewerkt product — zal 
dat toch wel anderhalf jaar geweest 
zijn.”

Je laat op een gegeven moment 
Buck op aarde vallen en je zet daar 
een specifieke datum bij: 4000 
v.Chr. Ik denk dan direct aan de 
creationisten die de evolutieleer 
van Darwin in twijfel trekken. Was 
dat een bewuste keuze?
VAN DEN STOCK: “Ja, volgens hun the-
orie (die van de jongeaardecreationis-
ten, red.) is de aarde ongeveer zesdui-
zend jaar jong.”

Ben je goed thuis in die theorieën?
VAN DEN STOCK: “Eigenlijk wel, ja. 
Enkele jaren geleden ben ik echt ge-
fascineerd geraakt door biologie. Dat 
kwam door een boek over hommels 
van de Britse bioloog Dave Goulson.”

Die bedank je ook in je boek.
VAN DEN STOCK: “Dankzij hem heb 
ik de microbe echt te pakken gekre-
gen. Die hommels vormen echt een 
boeiende wereld. Ik heb dan ook het 
reisverhaal van Darwin gelezen: da’s 

In 2013 verscheen bij Oogachtend de 
kortverhalenbundel Bruss. - Brussels iN shorTs. 
Frederik Van den Stock tekende niet alleen 
een van de kortverhalen, hij illustreerde ook 
de cover.

Moeilijk time-
management, 
paniekaanval-
len,... ik had 
gewoon geen 
tijd om me nog 
met strips be-
zig te houden.
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echt een superleuk boek, ook om de 
tijdsgeest te vatten. Hij behandelt 
niet alleen onbekende werelden en 
ongerepte continenten aan de an-
dere kant van de wereld, maar heeft 
het ook over kolonialisme, slavernij: 
superfascinerend! Daarna heb ik ook 
zijn Origin of Species gelezen. Dat is 
iets technischer, maar het is toch heel 
persoonlijk geschreven en relatief toe-
gankelijk.”

Ook de bijbel lijkt me overduidelijk 
een inspiratiebron.

VAN DEN STOCK: “Ik heb altijd wel in het 
katholiek onderwijs gezeten, maar het 
is niet zo dat mijn ouders heel gelovig 
waren. Toen ik zes was, kwam Jurassic 
Parc uit en was ik helemaal zot van di-
nosaurussen. Op school kreeg ik ook 
het scheppingsverhaal uitgelegd en 
Adam en Eva en zo, maar ik realiseer-
de me al snel dat er eigenlijk iets niet 
klopte... (lacht) en dat was een eerste 
barst in heel mijn religieus denken. Ik 
weet dat er in het boek wel wat bijbe-
lelementen inzitten, maar ik wou er 
ook zeker geen parodie van maken.”

In welke mate gebruik je de 
theorieën van Hegel? Hij poneert 
dat alle veranderingen in de 
materiële wereld ontstaan uit 
ideeën uit de geest: eerst het 
abstracte, dan het concrete.
VAN DEN STOCK: “Mijn filosofische kennis 
is nogal beperkt, dus dat is dan voor een 
groot deel toeval. (lacht) Buck vindt veel 
dingen uit en ik dacht dat hij dan ook 
maar een godsfiguur moest uitvinden. 
Net zoals hij kunst uitvindt. Voor hem is 
dat een revelatie: iemand die in de he-
mel zit en dit allemaal bestiert.

Voorbereidende tekeningen voor Buck.
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Buck reflecteert inderdaad vaak, 
maar dat gaat dan eerder in de rich-
ting van een Freud. Onze docent fi-
losofie en psychologie op Sint-Lukas 
was nogal hard gefascineerd door het 
beeld van de spiegel: Buck creëert niet 
alleen materiële zaken, maar ook zijn 
eigen zelfbeeld.”

Waarom koos je voor de naam 
Buck? Hij is toch duidelijk een 
Adamfiguur?
VAN DEN STOCK: “Als ik hem Adam zou 
noemen, was de link met de bijbel te 
duidelijk. Ik zat al lang met die naam 
in mijn hoofd. Voor mij is een Buck een 
onbenullig Mister Bean-achtig type.”

Had het ook met slang voor dollar 
te maken?
VAN DEN STOCK: “Nee, dat is een ge-
lukkig toeval, al laat ik hem wel ook 

het geld uitvinden. Ik dacht eerder 
aan een Bucky Laplasse van Het 

Eiland (Vaamse tv-reeks, red.) 
of de Buck uit Kill Bill, die 

met de Pussy Wagon: ‘My 
name is Buck and I’m here 
to fuck!’”

In de traditionele 
kunstcanon worden 
Adam en Eva traditio-

neel als mooie mensen 
afgebeeld. Denk maar 

aan Jan Van Eyck, Miche-

langelo, Pieter-Paul Rubens, Jeroen 
Bosch, Gustave Doré,... Jij koos be-
wust voor een andere interpretatie?
VAN DEN STOCK: “Buck moest voor mij 
een Homer Simpson-achtige debiel 
zijn. Bij de vrouw dacht ik aan dat 
prehistorisch fetisjbeeldje, de Venus 
van Willendorf: iemand die klaar is om 
veel kinderen te baren.”

Ook Breughels Toren van Babel 
duikt plots op.
VAN DEN STOCK: “Dat beeld heb ik 
gebruikt als een soort van kantel-
moment: de stam evolueert van een 
gelukkige primitieve bende naar een 
bevolkingsgroep in een grootstede-
lijke context waarbij ik vooral de na-
delen heb getoond: alcoholisme en 
armoede en zo. Ze worden uit hun na-
tuurlijke habitat getrokken en dat stel 
ik op een symbolische manier voor 
door die toren te gebruiken.”

Het legendarische FLAK-kanon 
komt prominent in beeld.
VAN DEN STOCK: “Ik heb ooit ook een 
periode gehad dat ik gefascineerd 
was door alles wat met de Tweede 
Wereldoorlog te maken had. Het 
moest dan ook gewoon dit kanon zijn. 
Het speelt een belangrijke rol in films 
en het leek me extra grappig dat het 
zo’n specifiek Duits nazikanon was.”

Je moet niet erg hard tussen 

de regels lezen om je kritiek op 
sweatshops te registreren. Was dat 
een bewuste keuze?
VAN DEN STOCK: “Ja, toch wel... (aar-
zelt) De uitvinding van het geld: de 
root of all evil... Dat wou ik er wel in-
steken, ja. Het is dan ook nog extra 
grappig dat hij het geld vooral in zijn 
eigen zakken probeert te steken.”

Diep in je binnenste schuilt er wel 
een communist?
VAN DEN STOCK: (lacht) “Ja ja...”

In enkele prenten wervelt 
Buck door de volledige 
kunstgeschiedenis.
VAN DEN STOCK: “Ik had zo het idee dat 
het wel grappig zou zijn dat zo’n grot-
kunstenaar die evolutie van tiendui-
zend jaar kunstgeschiedenis in enkele 
platen zou doormaken en dan al snel 
uitkomt bij het zwarte vierkant van 
de Russische avantgardekunstenaar 
Kazimir Malevich. Dat was voor hem 
de perfecte vorm en hij heeft achter-
af ook nooit nog iets anders geschil-
derd. Buck maakte dan een zwarte 
driehoek. Die natuurlijk niet begrepen 
wordt...”

Je behandelt al bij al een zware 
thematiek, maar hebt toch alles 
vrij lichtvoetig en humoristisch in 
beeld gebracht. Hoe bewaar je het 
overzicht?

Voor zijn Eva vond Frederik Van den Stock inspiratie bij het prehistorische beeldje, 
de Venus van Willendorf.
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VAN DEN STOCK: “Bart Schoofs heeft 
wel wat geholpen met de eindre-
dactie, maar dat ging vooral over de 
tekst: spelfouten en vlottere overgan-
gen en zo. Het enige waar we wat over 
gediscussieerd hadden, is de scène 
over de zondvloed. Buck beschuldigt 
op dat moment de vrouw van aller-
lei zaken. Ik had hem dan het woord 
‘sloerie’ in de mond gelegd, maar dat 
is uiteindelijk een ‘s’ met drie puntjes 
geworden. Veel mensen gaan het nu 
waarschijnlijk als ‘slet’ lezen. (lacht) 
Dan was ‘sloerie’ misschien nog iets 
genuanceerder. Je kunt een persona-
ge laten opdraven dat seksistisch en 
racistisch en ouderwets qua ideeën is, 
en die woordkeuze had op zich wel bij 
hem gepast, maar dat bleef toch iets 
hebben van: ‘Kijk eens wat ik durf zeg-
gen!” Dat is te gemakkelijk. Ik blijf dus 
twijfelen of die scène erin moest, al 
vind je in de bijbel natuurlijk ook heel 
wat passages over onreine vrouwen.”

De vrouwen spreken niet en hebben 
een dienende rol. Had je ook een 
strip kunnen maken met een Eva in 
de hoofdrol?
VAN DEN STOCK: “Daar heb ik ook wel 
aan gedacht. Die vrouw lijkt inder-
daad een passief object dat niet praat, 
maar ook de andere personages pra-
ten niet! Ik heb er altijd op gelet dat 
het verhaal een lange monoloog van 
Buck is. Toch beeld ik haar zeker niet 

af als een willoos aanhangsel. Het 
idee om het verhaal aan een Eva-
figuur op te hangen, heeft ook wel 
even door mijn hoofd gespookt, maar 
toen was ik al zover gevorderd dat ik 
het niet zag zitten om opnieuw te be-
ginnen. Misschien voor een vervolg... 
Wie weet?!”

De rol van God is onduidelijk.
VAN DEN STOCK: “Die praat ook niet, 
hè!”

Is het een verzinsel van Buck?
VAN DEN STOCK: “Volgens mijn per-
soonlijke mening is er zeker geen god, 
je verzint alle miserie gewoon zelf. 
Maar de interpretatie laat ik aan de le-
zer. Het zou even goed kunnen dat er 
wel een godswezen is dat alles in gang 
gezet heeft. In het verhaal zitten er in 
elk geval wel wat interventies die god-
delijk zouden kunnen zijn.”

Godsdienst als opium voor het 
volk?
VAN DEN STOCK: “Dat wou ik er ook wel 
in: een staatsbestel dat de godsdienst 
gebruikt om de bevolking onder con-
trole te houden.”

Buck is doorheen het album nooit 
echt gelukkig: elke aha-erlebnis die 
hij meemaakt, wordt al snel gefnuikt.
VAN DEN STOCK: “Hij is eenzaam en 
blijft eenzaam, hè...”

Buck heeft de 
hele wereld 
voor zich, alles 
is mooi en 
hij kan alles 
uitvinden. De 
wereld is een 
onbeschreven 
blad. En toch: 
alleen is maar 
alleen...
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Dat is voor jou de hel?
VAN DEN STOCK: “De eenzaamheid? 
Ja... (aarzelt) dat denk ik wel... Buck 
heeft de hele wereld voor zich, alles 
is mooi en hij kan alles uitvinden. De 
wereld is een onbeschreven blad. En 
toch: alleen is maar alleen...”
Ben je zelf veel met het existentiële 
bezig of heeft dat zich nu wat 
gekanaliseerd in deze ene strip?
VAN DEN STOCK: “Door veel over biolo-
gie te lezen, vind ik het wel fascinerend 
om na te denken hoe alles ontstaan is 
en hoe mooi de dingen in de natuur in 
elkaar zitten. Als je bijvoorbeeld ziet 
dat er na miljoenen jaren en een hoop 
toevalligheden een orchidee is die lijkt 
op een bij en zo makkelijker insecten 
weet te lokken, dan vind ik dat wel iets 
om even bij stil te staan.”

Heb je op zo’n moment dan toch 
niet het idee dat er een hogere 
kracht is die dit alles in gang gezet 
heeft?
VAN DEN STOCK: “Nee, eigenlijk niet. 
(lacht) En dat vind ik nu net het mooie, 
dat het allemaal toeval is. Dat is voor 
mij een mooiere verklaring dan dat 
een god dat op een paar dagen zou 
hebben gecreëerd.”

Op het einde werk je toe naar een 
serieuze unhappy end-apotheose...
VAN DEN STOCK: “Het leek me best dat 
hij gewoon doodging... Hij is tot het 

besef gekomen dat zijn leven niet veel 
zin heeft, de wereld draait toch maar 
verder. Hij had het idee dat hij als 
mens in het centrum van het univer-
sum stond, maar daar bleek uiteinde-
lijk niet veel van aan. Ook al was hij de 
machtigste man ter wereld, hij bleef 
in the end toch een geboren loser. Je 
ziet op het einde de krater van de ont-
ploffing, maar de kraanvogels vliegen 
nog altijd voorbij en de mensen doen 
gewoon hun ding. De boer, hij ploegde 
voort...”

Wat vind je zelf de grootste vergis-
sing in de schepping? Daar moet je 
toch over nagedacht hebben.
VAN DEN STOCK: (lacht en denkt lang 
na) “Voor mij was het heel leuk om 
zo’n ongerepte wereld te scheppen 
en ik vind het echt ongelooflijk jam-
mer dat dat weg is eigenlijk, buiten 
een paar stukjes op de Noordpool en 
in Alaska en zo. Maar de échte wil-
dernis is haast volledig verdwenen. 
Op de cover zie je allemaal dieren die 
ooit in België zijn voorgekomen, maar 
die je nu amper nog ziet: purperrei-
gers, ooievaars... Als je nadenkt hoe 
de Scheldedelta er uit moest gezien 
hebben voordat de mens er was: een 
moerasgebied met watervogels... Dat 
moet fantastisch geweest zijn.”

Je bent dus wel blij dat de wolf 
terug is?

VAN DEN STOCK: (enthousiast) “Dat was 
inderdaad nieuws waar ik vrolijk van 
werd.”

Is er een kans dat het album 
vertaald wordt?
VAN DEN STOCK: “Er is een Franse uit-
gever die wel enthousiast is, ik hoop 
dat dat goed loopt. Ann Jossart (van 
uitgeverij Oogachtend, red.) is daar-
mee bezig. Ik heb vorig jaar ook drie 
maanden in Angoulême kunnen wer-
ken en dat heeft me enorm veel deugd 
gedaan. Ik heb daar ook veel boeien-
de mensen leren kennen.”

Werk je eigenlijk gewoon van thuis 
uit?
VAN DEN STOCK: “Ik heb normaal een ate-
lier. Nu zit ik wel even thuis om wat geld 
te besparen, maar ik ga terug op zoek. 
Dat deelde ik dan wel met andere men-
sen. Charlotte en ik waren daar de eni-
ge tekenaars, maar er zat toen ook een 
architect en een kleding ontwerpster bij: 
allemaal creatieve mensen.”

Je koos ervoor om een serieuze 
dierenencyclopedie aan je album 
toe te voegen. Zit daar een 
boodschap achter?
VAN DEN STOCK: “Toen ik de vrouw in 
het verhaal introduceerde op een pa-
ginagrote tekening, heb ik daar nog-
al wat dieren bij getekend: een gaai, 
een koekoek, wat hommels... En toen 

stelde ik me de vraag waarom ik dat 
nog niet eerder had gedaan. Dan heb 
ik er nog heel wat toegevoegd en die 
ook allemaal opgelijst zoals in een 
vogelgids of encyclopedie. Dat leek 
me zoiets waar je achteraf nog wel 
een tijdje mee bezig kon zijn als lezer. 
Ik vond het dan ook belangrijk om 
de uitgestorven dieren een asterisk 
mee te geven. Dat gaat me nauw aan 
het hart. (op dreef) Als je ziet dat in 
bepaalde provincies de hommel aan 
het verdwijnen is door overmatig pes-
ticidegebruik, dan moet ik daar wel 
even bij stilstaan. Ik vind het ook on-
verantwoord dat je dat als particulier 
gewoon kunt aanschaffen. Ik doe zelf 
ook vrijwilligerswerk bij Natuurpunt, 
zoiets vind ik belangrijk. Daarnaast 
heb ik ook een tuin, een redelijk gro-
te zelfs, wat niet evident is hier in het 
Antwerpse.”

Ik zag in Buck nogal wat parallellen 
met De Walvis en Het Reigersnest, 
ook allebei uitgegeven bij 
Oogachtend. Het beeld van de 
zoekende mens, de hunkering naar 
de ongerepte natuur...
VAN DEN STOCK: “Ik heb ze nog niet ge-
lezen, maar toen ik de recensie onder 
ogen kreeg, herkende ik inderdaad 
wel enkele elementen. Als je altijd in 
een stad zit, valt het misschien niet zo 
op, maar als je dan eens afzakt naar 
het platteland zie je ineens wel tsjil-

Als je nadenkt 
hoe de 
Scheldedelta 
er uit moest 
gezien hebben 
voordat de 
mens er 
was: een 
moerasgebied 
met water-
vogels... 
Dat moet 
fantastisch 
geweest zijn.
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pende mussen en zo. Dat is toch wel 
een gemis. Allez, je mist dat, maar je 
merkt niet echt dat je het mist. Je re-
aliseert je ook pas dat je bomen mist 
als je eens in een bos komt. Dat idee 
leeft dus blijkbaar wel, ook bij mijn ge-
neratiegenoten.”

Naar welke stripmakers kijk je zelf op?
VAN DEN STOCK: “De eerste echt se-
rieuze strips waar ik mee in aanra-
king kwam — vrij laat zelfs —, waren 
Jacques Tardi en Chris Ware. Die 
hebben mij elk op hun eigen manier 
getoond wat je met een strip kunt 

doen. Ware werkt nogal experimen-
teel in zijn manier van verhalen ver-
tellen en zijn Jimmy Corrigan heeft 
me echt heel hard omvergeblazen. 
Simon Spruyt vind ik ook supergoed, 
zijn vakmanschap is duidelijk: hij is 
een goede tekenaar, weet hoe hij een 
verhaal moet vertellen en hoe hij alles 
in beeld moet brengen. Die bewonder 
ik echt heel hard. Ook Manuele Fior 
met zijn Vijfduizend Kilometer per 
Seconde heeft me zeker beïnvloed. 
Wat hij doet met kleuren...”

Werk je nog volledig manueel?
VAN DEN STOCK: “Ja ja!” (haalt een gro-
te map boven en toont de originelen 
van Buck, enkele ervan kan je zien in 
dit interview)

Je kleurt direct in op de originelen?
VAN DEN STOCK: “Ik wou dat eens probe-
ren, ja. Ik heb dat gedaan omdat ik nog-
al snel afgeleid ben door mijn computer. 
In het atelier had ik alleen maar mijn 
tekentafel staan. Ik heb het ingekleurd 
met acryl en kleurpotloden. Op zich 
heb ik nooit echt veel geschilderd, maar 
ik heb dat dan eens geprobeerd en al 
doende verfijnd. Ik had wel wat schrik 
voor de gedrukte versie: zo’n kleursche-
ma kan nogal eens wisselen. Maar ik 
ben er uiteindelijk heel tevreden over.”

Je bent blijkbaar ook gefascineerd 
door Japan?

VAN DEN STOCK: “Een beetje wel. Drie 
jaar geleden ben ik er op reis geweest 
en dat is echt wel een apart land. Ik 
heb de indruk dat het populair aan het 
worden is bij toeristen. Het is een heel 
mooi, maar ook bizar land: op zich re-
delijk westers, maar toch hebben ze er 
hun eigen draai aan gegeven.”

Zou je daar een strip aan kunnen 
wijden?
VAN DEN STOCK: “Misschien wel! Ik 
hou van samoeraifilms en regis-
seurs als Akira Kurosawa en Masaki 
Kobayashi. Die hebben heel goede 
dingen gemaakt. Kobayashi was een 
tegendraads figuur: oorlogsveteraan, 
maar tegelijk ook een groot pacifist. 
Veel van zijn films draaien rond een 
personage dat verpletterd wordt door 
een bureaucratische machine.”

Ben je dan ook een mangafan?
VAN DEN STOCK: “Minder. Ik ken na-
tuurlijk de klassiekers: Akira en zo... 
Maar het heeft me nooit echt aange-
grepen. Het is niet gemakkelijk om in 
dat wereldje te stappen, net zoals bij 
die Amerikaanse superhelden bijvoor-
beeld, al zit daar ongetwijfeld ook 
heel wat goed materiaal tussen.”

Je had blijkbaar nog wel wat ideeën 
voor een volgend album. Gaan we 
weer zo lang moeten wachten?
VAN DEN STOCK: “Dat is niet de bedoe-

ling, nee. (lacht) Ik vond het superleuk 
om aan Buck te werken, al had ik aan-
vankelijk wel wat schrik dat ik het snel 
beu zou worden. Alleen de scans op-
kuisen, het digitale werk... dat is echt 
afschuwelijk.”

Wat zou het volgend project dan 
kunnen zijn?
VAN DEN STOCK: “Ik heb een paar 
ideeën, meestal met de natuur in het 
achterhoofd, maar ik ben nu aan het 
denken aan een strip over een ont-
dekkingsreiziger, zo in de trant van 
een Darwin. Dat was een gentleman 
uit de hogere klasse van het koloniale 
Groot-Brittannië en hij deed soms wel 
wat neerbuigend tegen alles en ieder-
een. Hij had een heel andere kijk op 
de wereld. Ik zou zelf een fictief figuur 
als onderwerp nemen. De reis van The 
Beagle is trouwens al verstript.”

Moeten we ons dan aan een soort 
van Lost World-achtige setting 
verwachten, met nieuwe dieren en 
planten en zo?
VAN DEN STOCK: “Nee, ik zou wel met ech-
te dieren werken, maar dan in een fictief 
land of zo. Het ontdekken van een nieu-
we wereld, zoals bijvoorbeeld in Heart 
of Darkness (een roman van Joseph 
Conrad, red.), dat fascineert me.”

Klinkt in elk geval veelbelovend! 
Hartelijk bedankt voor dit interview!
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