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INTERVIEW HANNE DEWACHTER & FREDERIK HAUTAIN
DOOR MARIO STABEL

“Het is niet omdat je 
twijfelt aan jezelf dat 

je al op voorhand 
mislukt bent.”

©  Mario Stabel
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Hanne, jou kennen we al van 
dorktoescomic.com, de gesmaakte 
Engelstalige webcomic, maar 
Frederik, waar zouden we jou al 
van kunnen kennen? Het enige 
wat ik van jou op stripgebied kon 
terugvinden was de website  
www.brokenfrontier.com? 
HAUTAIN: “Broken Frontier was vooral 
gericht op het Amerikaanse werk. In 
mijn tiener- en twintigerjaren was ik 
nogal een verwoede comicslezer. Met 
die site hebben we ooit wel via een 
crowdfundingsactie een Anthology 
kunnen financieren. We zochten dan 
vooral Engelse en Amerikaanse men-
sen die een bijdrage wilden leveren en 

daar heb ik toen ook wel een kortver-
haal voor geschreven. Maar De Walvis 
is mijn eerste Nederlandstalige werk. 
Voor jou ook zeker, Hanne?”
DEWACHTER: “Ja en nee. Ik heb in het 
verleden wel meegewerkt aan enkele 
collaboration-strips en die waren ook 
in het Nederlands. Dan werkten we 
dus met enkele auteurs samen aan 
één strip.”

Frederik, met de website heb je 
sinds een tweetal jaar niets meer 
te maken. Waarom heb je die deur 
achter je dichtgeslagen?
HAUTAIN: “Ik heb die site opgestart in 
2002. Ik was altijd al een grote comic-
fan, maar ik had als student eigenlijk 
te weinig geld om alle strips te ko-
pen die ik wilde kopen. Ik dacht dan: 
Waarom geen website maken en de 
uitgevers vragen om mij gratis exem-
plaren op te sturen...?”
DEWACHTER: “Cheap bastard!” (lacht)

En dat is gelukt?
HAUTAIN: “Dat heeft gemarcheerd, ja! 
Dat is zelfs een periode mijn vaste job 
geweest. Een Amerikaans bedrijf heeft 
Broken Frontier dan een tijdje be-
heerd, maar op een gegeven moment 
heb ik alles opnieuw in eigen handen 
genomen. Na dat kortverhaal kreeg 
ik de smaak van het schrijven te pak-
ken. Ik heb die site vijftien jaar lang 
gedaan, maar toen was het wel eens 

De Walvis is zo’n strip 
die je onmiddellijk bij 
de lurven grijpt: een 
intrigerend en mysterieus 
scenario en sterke 
tekeningen die je niet 
direct een plaats kunt 
geven. Reden genoeg dus 
om het auteursduo eens 
aan de tand te voelen 
tijdens hun signeertour! 
We ontmoeten Hanne 
Dewachter en Frederik 
Hautain net voor hun acte 
de présence in stripwinkel 
Het Besloten Land. Een 
aangenaam gesprek 
over stripdebuten, 
Amerikaanse comics, 
papier en twijfelgevallen.

Dorktoescomic.com, de website van Hanne Dewachter.

Broken Frontier Anthology, een initiatief van 
Frederik Hautain.
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tijd voor iets anders. En zo heb ik de 
stap naar het creatief schrijven gezet.”

Er stond nog wel een interview met 
jou op de site.
HAUTAIN: “Ja ja, mijn rechterhand van 
vroeger heeft dat gedaan. Maar zelf 
heb ik niks meer met de site te ma-
ken.”

Hoe is het scenario van De Walvis 
eigenlijk tot stand gekomen? Het is 
zachtjes uitgedrukt een nogal weird 
en magisch-realistisch verhaal.
HAUTAIN: “Eigenlijk is dat al bij al re-
delijk vlotjes gegaan. Als ik alles optel, 
denk ik dat ik hoop en al twee maan-
den aan het scenario geschreven heb.”
DEWACHTER: “Amai, serieus??”

HAUTAIN: “Het tweede deel heb ik op 
een goede twee weken geschreven, 
de first draft hè. Ik zat zo opeens in 
die flow. Ann Jossart (van uitgeverij 
Oogachtend, red.) heeft het scena-
rio dan een keer aan Marc Legendre 
en Lectrr laten lezen. Omdat ik een 
debutant ben, wou ze wel eens chec-
ken of er genoeg vlees — of in dit 
geval vis (grijnst) — aan het verhaal 
zat. Op hun aanraden heb ik het dan 
links en rechts nog wel wat ingekort. 
Ik had oorspronkelijk een verhaal van 
96 pagina’s voor ogen. Hanne vond 
het zeker niet erg dat er wat pagi-
na’s  gesneuveld zijn...” (hilariteit bij  
beiden)

Ben je zelf naar Oogachtend 
gestapt?
HAUTAIN: “Eigenlijk is het andersom 
gegaan. Ik was bezig met twee verha-
len voor de Amerikaanse markt: een 
sciencefictionverhaal en een verhaal 
over een psychotische huurmoorde-
naar. Maar het was geen sinecure om 
die te pitchen of om een tekenaar te 
vinden die die pitch gratis wil teke-
nen. Die Amerikaanse markt is echt 
wel heel commercieel ingesteld. De 
scenario’s voor de eerste nummers 
waren klaar, maar ik kreeg er geen 
tractie op. Toen ik het daar met Ann 
eens over had in Het Besloten Land, 
raadde ze me aan om het eens in het 
Nederlands te proberen. Ik heb haar 

dan een A4’tje met een beknopte 
 synopsis gestuurd en zo is de bal aan 
het rollen gegaan...”

En hoe ben jij dat bij het project 
betrokken geraakt, Hanne?
DEWACHTER: “Frederik zelf heeft me 
gecontacteerd, op aanraden van 
Lectrr blijkbaar. Een gigantisch com-
pliment was dat! Cool!”

Hoe zou je het verhaal zelf 
omschrijven? Hoe zag dat eerste 
A4’tje eruit?
HAUTAIN: “Ik kan het eigenlijk zelf niet 
beter omschrijven dan hoe het op de 
achterflap staat. Het gaat erover dat je 
moet durven geloven in dingen die op 
het eerste gezicht onverklaarbaar zijn 
en dat je zo een verrassende wending 
aan je leven kunt geven.” 

Je kiest duidelijk voor een magisch-
realistische insteek. Ik kan me toch 
moeilijk voorstellen dat Johan 
Daisne of Hubert Lampo (twee 
toppers uit het genre, red.) nog op 
jullie leeslijst stonden? Vanwaar die 
interesse?
HAUTAIN: “Ik ken de namen wel, om-
dat ik Germaanse gestudeerd heb, 
maar ik heb daar nooit nog iets van 
moeten lezen. De inspiratie komt dus 
zeker niet uit die hoek.
Het verhaal is eigenlijk ontstaan toen 
ik naar een toneelvoorstelling zat te 

Ik had 
oorspronkelijk 
een verhaal 
van 96 pagina’s 
voor ogen. 
Hanne vond 
het zeker niet 
erg dat er 
wat pagina’s 
 gesneuveld 
zijn...

— Frederik Hautain
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kijken over een Oostenrijkse kunste-
naar die ergens hoog in de bergen 
leefde. In de pauze kwam dan het idee 
van een vliegende walvis voor een 
slaapkamerraam in mij op. Ik voelde 
wel dat daar iets mee te doen viel. Zo 
ben ik dan uitgekomen bij een perso-
nage, Egbert Monk, dat nog nooit de 
liefde gekend heeft, toch zeker niet op 
een vleselijke manier.”
DEWACHTER: “Klinkt wel sappig zo!” 
(lacht)

Het beeld van een vliegende 
walvis is natuurlijk niet nieuw. 
Douglas Adams gebruikte het al 
in The Hitchhiker’s Guide to the 
Galaxy, in het eerste Ragebol-
album De Droom van de Walvis 
lieten Frank Pé en Michel de Bom 
ze voorbijkomen en recenter 
passeerden ze ook nog in Ardalén 
van Miguelanxo Prado. Met al jouw 
stripbagage kan dat toch geen 
toeval zijn?
HAUTAIN: “Ik ken de titel The 
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, 
maar daar blijft het ook bij. Is dat trou-
wens een boek of een film?”
DEWACHTER: “Allebei: een serie boe-
ken en één film.”
HAUTAIN: “Ah ja, nooit gezien in elk ge-
val. Ook die andere titels zijn mij niet 
bekend. Dat beeld kwam gewoon in 
mij op.”
DEWACHTER: “Zo’n walvis, dat kan 

niet anders dan tot je verbeelding 
spreken, hè. Da’s een van de grootste 
wezens ooit, dat zingt naar elkaar, dat 
zijn heel empathische wezens. Dat 
‘zweeft’ echt door de oceaan.”
HAUTAIN: “Ik heb ook even met het 
idee gespeeld om mijn favoriete wal-
vis, de orka, te gebruiken, maar dat 
had toch minder goed gewerkt, denk 
ik. Toen ik research aan het doen 
was naar het type walvis, kwam ik 
dan uit bij de Groenlandse walvis. 
Zijn Latijnse naam is de Balaena 
Mysticetus. Dat klinkt ook wat myste-
rieus en dat vond ik wel goed passen. 
Precies of het zo moest zijn...”

Hoeveel van Frederik Hautain zit 
er in het hoofdpersonage Egbert 
Monk?
HAUTAIN: (lacht en draait aan zijn 
trouwring) “Ik ben al bijna elf jaar ge-
trouwd en heb twee kinderen. Op dat 

gebied zijn we dus niet echt verbon-
den, nee. Op pagina 3 staat hij wat 
verloren aan de bar en daar herken ik 
mezelf wel in. Ik ben ook geen tafel-
springer en koetjes- en kalfjesprater 
en zal dan ook zelden mensen aan-
spreken die ik niet ken.”

Je hebt je hoofdpersonage ook 
Monk genoemd. Is dat een bewuste 
keuze geweest?
HAUTAIN: “Nee, ik had eerst zijn voor-
naam. Ik heb ooit een interview ge-
lezen met Marnix Peeters (Belgisch 
journalist en schrijver, red.) waarin hij 
stelt dat je je romanpersonages geen 
alledaagse namen mag meegeven. 
En daar kan ik wel in meegaan. Zo’n 
naam maakt een personage ook wel 
speciaal. In het verhaal waar ik nu 
mee bezig ben, heb ik dat trouwens 
ook gedaan. Het geeft zo wel wat een 
tweede laag aan het geheel, vind ik. 

Maar hier... Monk vond ik gewoon 
goed klinken. Het is pas achteraf dat 
mensen zeiden...”
DEWACHTER: “... dat past wel!”
HAUTAIN: “Dacht jij dat dit een bewus-
te keuze was?”
DEWACHTER: “Nee, maar volgens mij 
heb je dat in het begin van onze sa-
menwerking al duidelijk gemaakt. Je 
vond die naam goed klinken. Egbert 
is zo ook wat een ouderwetse, nogal 
seutige naam. Dat werkte dus wel.” 

Hanne, had je ook nog inspraak in 
het scenario? Hoe zijn jullie te werk 
gegaan?
DEWACHTER: “Hoppa, de zweep erop! 
(lacht) Nee, ik denk dat ik redelijk 
trouw gebleven ben aan het scenario, 
maar er waren wel een paar momen-
ten die voor mezelf wat vreemd aan-
voelden: personages die soms nogal 
agressief overkwamen of waar ik niet 
helemaal de juiste emotie kon vast-
leggen of zo. Dan heb ik Frederik wel 
gevraagd of we dat niet een beetje an-
ders konden aanpakken.”
HAUTAIN: “Ik had dit scenario frame 
per frame uitgewerkt, maar Hanne 
kon gerust aangeven als er in haar 
ogen iets niet 100% werkte.”
DEWACHTER: “Frederik had echt alles 
tot in detail uitgeschreven, heel speci-
fiek. Ik maakte dan in potlood kleine 
thumbnails om aan te geven hoe de 
prenten er ongeveer zouden uitzien. 

Zo’n walvis, 
dat kan niet 
anders dan tot 
je verbeelding 
spreken, hè. 
Da’s een van 
de grootste 
wezens ooit, 
dat zingt 
naar elkaar, 
dat zijn heel 
empathische 
wezens. 
Dat ‘zweeft’ 
echt door de 
oceaan.”

— Hanne Dewachter
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Soms had ik wel kleine zaken aange-
past waar hij dan nog zijn fiat over 
moest geven. Daarna werkte ik alles 
digitaal uit: eerst de schetsen, dan de 
rest. In die eerste fase waren sommi-
ge zaken niet helemaal conform het 
scenario: kaders die te klein waren of 
zo... Dan stuurde ik alles weer door  
tot het goed zat.”

De strip is dus grotendeels een 
digitaal product?
DEWACHTER: “Ik heb wel even met het 
idee gespeeld om alles handmatig te 
tekenen, maar dan had hij waarschijn-
lijk nog lang niet klaar geweest, dus...”

Ik was ook onder de indruk van 
de sfeervolle inkleuring. Die is 
blijkbaar gedaan door ene Gerardo 
Alba Rojas, een Mexicaanse 
cartoonist. Hoe zijn jullie bij hem 
uitgekomen?
DEWACHTER: “Die heeft dat echt super
goed gedaan. We hadden online een 
oproep gedaan, ik onder andere via 
DorkToes, waarin we een dus een 
 inkleurder zochten. In totaal hebben 
we zo’n honderdvijftig reacties gekre-
gen. We hebben dan een testpagina 
doorgestuurd en op basis daarvan 
hebben we een keuze gemaakt.
HAUTAIN: “Altijd dezelfde pagina na-
tuurlijk: die met de kaart van de dood. 
Zo konden we gemakkelijk vergelij-
ken.”

DEWACHTER: “Er moesten ook twee 
verschillende soorten inkleuringen 
komen: de droombeelden moesten er 
net iets anders uitzien dan de rest van 
het verhaal.”
HAUTAIN: “Zo hadden we dan uit-
eindelijk een shortlist van vijf, zes 

personen en daar is dan Gerardo als 
winnaar uitgekomen. Het feit dat hij 
ook al wat ervaring had, heeft zeker 
meegespeeld in onze keuze.”
DEWACHTER: “Dat is dus allemaal onli-
ne gebeurd, we hebben Gerardo nooit 
zelf ontmoet. Nieuwe tijden, hè...”

Er zitten nogal wat cameo’s in het 
album...
DEWACHTER: “Ja, echt keiveel! Ik 
mocht toen op een reclamebureau 
een van de ruimtes gebruiken als uit-
valsbasis om aan mijn strip te werken. 
Als dank heb ik toen heel wat mensen 
daar in de strip verwerkt. Een van de 
collega’s daar werd bijvoorbeeld de 
broer van Egbert. Mijn broer staat 
erin, ik sta erin...”

Nicole en Hugo, staan die erin? Dat 
koppel in de seksshop?
DEWACHTER: “Néé! Maar dat heb-
ben al veel mensen gevraagd. Ik ga 
eerlijk zijn, ik weet niet eens hoe die 
eruitzien... Maar voor mij mag jij die 
daar zien, hè! Op het moment dat het 
boek is uitgegeven, wordt dat jullie 
gedachte wereld en heb ik er niks meer 
mee te maken! Ik wilde er gewoon 
geen  sleazy seksshop van maken, 
vandaar dat ik er een doordeweeks 
koppel in wilde plaatsen, dat daar sa-
men gezellig naartoe kwam. Nicole en 
Hugo... echt wel grappig...”

Egbert zelf, bestaat die eigenlijk?
DEWACHTER: “Nee, allez, misschien 
wel... Maar ik ken hem niet...”
HAUTAIN: “Ik zou het ook niet weten. 
Ik had van de belangrijkste persona-
ges een beschrijving gemaakt hoe die 
er ongeveer moesten uitzien. En aan 
Hannes eerste versie van Egbert... 

Op het 
 moment dat 
het boek is 
 uitgegeven, 
wordt dat de 
gedachte
wereld van de 
lezer en heb ik 
er niks meer 
mee te maken!

— Hanne Dewachter

Met onderstaande plaat mochten kandidaat-inkleurders aan de slag om de volledige inkleur-
opdracht binnen te rijven. De keuze viel op de Mexicaan Gerardo Alba Rojas.
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daar is eigenlijk al niet meer zo heel 
veel aan veranderd...”
DEWACHTER: “Ik heb hem nog wat ou-
der gemaakt en zijn kapsel en baard 
wat veranderd. Dat werkte wel. Van 
tevoren had hij meer een babyface.”

Het schilderij Der Wanderer über 
dem Nebelmeer van Caspar David 
Friedrich komt prominent in beeld 
in het laatste deel van de strip. Was 
dat ook jouw idee om dat er als een 
van de finale prenten in te stoppen?
HAUTAIN: “Ja, dat wilde ik er per se in. 
Had je trouwens door dat de achter-
grond van het schilderij ook de ach-
tergrond van onze cover is?”
DEWACHTER: “Die heb ik nageschil-
derd, allez... digitaal nageschilderd.”
HAUTAIN: “Dat is een van de iconische 

schilderijen uit de Romantiek van de 
negentiende eeuw. En dat was toch 
ook de stroming die zich afzette te-
gen de ratio. Tegen de achtergrond 
van de industriële revolutie vonden zij 
dat niet alles moest kunnen verklaard 
worden. Die romantische ondertoon 
zit ook duidelijk in De Walvis. Op een 
bepaalde manier wilde ik toch die link 
leggen... Bovendien heb ik dit altijd 
een prachtig schilderij gevonden...”

Zit het beeld van de zoekende mens 
er ook niet in vervat? Daar moest 
ik direct aan denken. Ook bij die 
tarotkaart van de dood trouwens. 
HAUTAIN: “Absoluut! Dat is iets van 
mij persoonlijk dat er zeker in zit. Dat 
existentiële, da’s iets waar ik altijd wel 
mee bezig ben geweest. Zo erg zelfs 

dat ik voor mezelf die knop op een 
gegeven moment echt wel moest uit-
zetten. Maar onderbewust ben ik toch 
nog vaak bezig met het grote waar-
om...”

Dan hebben jullie elkaar wel 
goed gevonden. In DorkToes zie 
ik dat gegeven ook regelmatig 
terugkomen. Ik heb niet de indruk 
dat het idee van carpe diem echt 
aan jou besteed is, Hanne.
DEWACHTER: “Ja? Ik weet het niet... 
Dat vind ik een moeilijke... Ik zie me-
zelf in elk geval niet als iemand die 
op zoek is naar de grote antwoorden 
in het leven. Heel dat concept van 
‘Moeder, waarom leven wij?’ is wat 
verloren aan mij. Ik vind altijd wel klei-
ne, bangelijke dingen die het leven de 
moeite waard maken. Maar die zelfex-
ploratie, dat zit er zeker wel in.” 

Wilde je de mensen bewust met de 
nodige vragen achterlaten op het 
einde? We krijgen in elk geval niet 
de gewenste antwoorden...
HAUTAIN: “Ja, absoluut! Het gaat over 
dingen die in je leven kunnen gebeu-
ren en die niet altijd te verklaren zijn. 
Het zou dan ook afbreuk doen aan 
het verhaal als je daar als scenarist 
toch een antwoord op zou geven. Ik 
heb voor mezelf wel een interpretatie 
van hoe het is, maar die heb ik nooit 
expliciet uitgeschreven. Het zou het 

verhaal te veel in een bepaalde rich-
ting duwen en dat zou niet matchen 
met het opzet.”

Ik had het wat moeilijk met 
bepaalde scènes. Die zwarte 
boreling bij dat blank gezin 
bijvoorbeeld...
DEWACHTER: (verbaasd) “Wat?! Ik denk 
dat dat een verkeerde interpretatie 
is...”

Staken we net nog de loftrompet 
voor de inkleurder...
DEWACHTER: “Meent ge dat echt?”
HAUTAIN: “We hebben het daar nog 
wel over gehad. We vonden aanvanke-
lijk dat hij nogal roze ingekleurd was. 
En dat heeft hij dan nog veranderd...
DEWACHTER: “Heb je ooit al eens een 
pasgeboren baby gezien? Die zijn echt 
paars, hè!”
HAUTAIN: “Ik ben twee maanden te 
vroeg geboren en ik zag echt nog veel 
roder dan dat...”
DEWACHTER: “In elk geval een bangelij-
ke interpretatie! Keigoe...”
HAUTAIN: “Nu ben ik wel benieuwd 
naar hoe jij die scène in de rest van het 
verhaal inpaste...”

(Wordt even roodpaarsdonker als 
de baby uit het boek) Ik weet niet, 
ik vond dat dat wel passen bij het 
open einde van het verhaal. Net 
zoals die suppoost die blijkbaar 

Heel dat 
concept van 
‘Moeder, 
waarom 
leven wij?’ is 
wat verloren 
aan mij. Ik 
vind altijd 
wel kleine, 
bangelijke 
dingen die 
het leven de 
moeite waard 
maken. 

— Hanne Dewachter

Links: het schilderij Der WAnDerer üBer Dem neBelmeer van Caspar David Friedrich uit 1817. 
Rechts: de cover met nageschilderde achtergrond van De WAlvis uit 2019.
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meer lijkt te weten van wat er aan 
de hand is.
DEWACHTER: “Nee, da’s een blik van: 
mensen willen antwoorden, maar ik 
weet echt van niks.”
HAUTAIN: “Da’s juist: zo was het ook 
bedoeld. Maar dat vind ik dus tof hoe 
de lezer bepaalde zaken zelf gaat in-
vullen...”
DEWACHTER: “Een zwarte baby (giert 
het uit)... Sorry, maar dat vind ik echt 
bangelijk. Zalig...”
HAUTAIN: “Het boek is nu een kleine 
maand uit en ik heb ondertussen al 
vier interpretaties gehoord. Ik ga ze nu 
niet geven, want de lezer moet er zijn 
eigen ding maar mee doen. Dat is toch 
iets wat ik als auteur wilde bereiken.”

Mission accomplished dus... Zelf 
heb ik altijd wat last met zo’n open 
einde, ook bij tv-series trouwens. 
Het lijkt soms of de maker zelf niet 
weet welke richting hij uit wou.
DEWACHTER: “Ah, je wil een echte 
closure. Nee, ik heb dat echt graag, 
zo’n open einde. Als het verhaal zegt: 
doe het hier maar mee..., dat het niet 
leidt tot dé interpretatie...”

Het lijkt me een verhaal dat zonder 
problemen een internationaal 
publiek zou kunnen bereiken. 
Er leek toch al minstens één 
Amerikaan geïnteresseerd op je 
Facebookpagina?

DEWACHTER: “Ja, da’s grappig. Dat 
was een reactie van Stephen Notley, 
 iemand die ik heb leren kennen toen 
ik in Amerika op vakantie was. Dat is 
zelf ook een striptekenaar. Hij maakt 
Bob the Angry Flower, een web-
comic. Hij wilde het album wel heb-
ben, al was het maar om naar de 
prentjes te kijken.”
HAUTAIN: “De interesse is momenteel 
nog niet concreet. Ik weet dat ze bij 
Oogachtend met Dargaud gebab-
beld hebben en vanuit mijn Broken 
Frontier-verleden heb ik ook de vraag 
gekregen naar een vertaling. Maar 
echte plannen in die richting zijn er 
nog niet. We zitten nu in de fase dat 
we zelf een aantal uitgeverijen heb-
ben gecontacteerd. Ik heb de eerste 
tien pagina’s vertaald en Oogachtend 
heeft die ook meegenomen naar 
Angoulême. Ik hoop natuurlijk stie-
kem dat het wel gebeurt. De setting 
van het album is ook bewust interna-
tionaal gemaakt, die kan echt in veel 
contexten passen. En de thematiek is 
natuurlijk ook redelijk universeel.” 

Je bent zelf vooral geïnteresseerd 
in de Amerikaanse comicmarkt. 
Maar nu heb je het met een 
redelijk klassiek ogende graphic 
novel geprobeerd die wel goeie 
pers krijgt. Als je nu zou moeten 
kiezen...
HAUTAIN: “Moeilijke vraag. Ik zou ze 

graag allebei willen doen. Ik ben nu 
met iets nieuws bezig en dat is ook 
weer Nederlandstalig. En Hanne en ik 
zijn ook weer aan het kijken of we nog 
iets samen kunnen doen. Maar mocht 
er een Amerikaanse trein vertrekken 
dan zal ik daar zeker opspringen. Allez, 
ik zal hem zelf in gang moeten duwen, 
denk ik...”

In welke mate hebben jullie 
als beginnend stripmaker nog 
vertrouwen in strips als papieren 
medium?
DEWACHTER: “Veel! Ja, toch wel veel! 
Zeker nu graphic novels zo boomen, 
denk ik dat mensen echt iets tastbaars 
in hun handen willen houden. Maar ik 
ben echt wel keislecht in het inschat-
ten van hoe dergelijke dingen gaan 
evolueren. Webcomics hebben zeker 
een plaats in mijn leven, maar ik lees 
het toch graag ook op papier. Bij strips 
heb je dan ook nog het verschijnsel 
dat je soms twee pagina’s naast elkaar 
moet zien. Bij een boek kan je scrol-
len, dat maakt niet uit, maar bij strips 
speel je met timing, met spacing... en 
dan heb je dat gevoel van een pagina 
omslaan echt nodig.”
HAUTAIN: “Ik werk in het digitale, 
maar ik kan niet echt iets lezen op 
een scherm. Ik print zelfs de kran-
tenartikels die ik wil lezen. Dat heeft 
natuurlijk niks met de algemene evo-
lutie te maken, dat is een persoonlij-

ke voorkeur. Ik moet een boek, een 
strip kunnen ruiken... Ik hoor wel dat 
in Amerika de comicshops het steeds 
moeilijker krijgen.”
DEWACHTER: “Heeft dat niet meer te 
maken met het online bestellen van 
boeken?”

Blijkbaar zijn de striplezers toch 
een uitstervend ras aan het 
worden. In de stripzaken komt nog 
weinig jong volk over de vloer.
HAUTAIN: “Mijn kinderen vinden het 
wel tof dat ik een strip heb uitgege-
ven en ik probeer ze ook in contact 
te brengen met strips, maar ze zijn 
toch vaak meer met hun schermpjes 
bezig...”
DEWACHTER: “Ik hoorde gisteren in 
Mekanik dat er wel vraag is naar 
graphic novels voor kinderen en jon-
geren, maar die worden blijkbaar am-
per gemaakt. Misschien is het wel aan 
ons, de makers, om intelligente strips 
te maken voor een jonger publiek. Ik 
denk dat we stilaan de fases van de 
Suskes en Wiskes en de Jommekes ge-
passeerd zijn en dat er echt wel ruimte 
voor is.”

Jullie zijn nu op een signeertour 
doorheen het Vlaamse land. Hoe 
leuk vind je zoiets?
HAUTAIN: “We vinden het vooral tof om 
geïnterviewd te worden.” (lacht)
DEWACHTER: “Plezant, hé, maar ik heb 

Het boek is 
nu een kleine 
maand uit 
en ik heb 
ondertussen 
al vier 
interpretaties 
gehoord. De 
lezer moet er 
zijn eigen ding 
maar mee 
doen. Dat is 
toch iets wat 
ik als auteur 
wilde bereiken.

— Frederik Hautain
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soms wel last van mijn hand en da’s 
minder. Het is in elk geval leuk om be-
vestiging te krijgen, als mensen echt 
face to face contact met je hebben...”
HAUTAIN: “Het lanceringsfeest in fe-
bruari was een ware overrompeling. 
We hadden zoveel volk echt niet ver-
wacht.”
DEWACHTER: “Dat was het meest inten-
se ding dat ik ooit heb meegemaakt!”
HAUTAIN: “Ik ben in de zomer van 
2017 aan dit project begonnen en 
dan heeft Hanne daar een jaar aan 
getekend. En dan ligt die strip daar 
ineens, maar dat realiseer je je am-
per. Maar op het moment dat je met 
je lezers in contact komt, wordt dat 
echt tastbaar. En toen stelde ik me 
gelijk ook de vraag: Hoe komt het 
toch dat ik zo lang gewacht hebt met 
iets te schrijven?!”

Was De Walvis voor jou een 
fulltimejob het laatste jaar?
DEWACHTER: “Ja, het was op anima-
tiegebied een kalm jaar en ik heb me 
daar dan echt van ’s morgens tot ’s 
avonds mee kunnen bezighouden. 
Elke dag: walvis, walvis, walvis... Twee 
maanden vakantie genomen, dat 
wel... gelukkig! Ik heb dit project ook 
heel bewust behandeld als een job. Ik 
wist dat ik anders te lang zou dralen. 
Ik heb Frederik ook naar een planning 
gevraagd, zodat ik echte deadlines 
had.” 

In een van je laatste webcomics 
lanceer je het adagium “Done is 
better than perfect” en stelde je 
voor jezelf een soort van Rule Zero 
op. Ik moest je die vraag stellen van 
een collega die de draad een beetje 
kwijtraakte. 
DEWACHTER: “Ja, ja.. Is hij een beetje 
té?”

Ja!
DEWACHTER: “Hoezo?”

Ik denk dat mensen die hem lezen 
een beetje ongerust zijn over je 
drang naar perfectionisme.
DEWACHTER: “Je bent zo bezorgd om 
mij...” (grijnst)

Dat hoort bij de leeftijd vermoed ik...
DEWACHTER: “Ik gebruik tekenen echt 
wel als een eigen vorm van therapie, als 
een manier om mijn eigen emoties om-
trent dingen uit te schrijven. Vaak kom 
ik ook tot een bepaald besef als ik een 
strip aan het uittekenen ben. Hetzelfde 
met dat perfectionisme... Voor iemand 
die dat niet heeft, komt dat misschien 
nogal overweldigend over. Zo van: ‘Oh 
nee, die heeft een keigroot probleem!’ 
Maar voor mensen die dat wel hebben... 
Er is echt al iemand naar mij gekomen 
om mij te bedanken voor die specifieke 
strip. Die dacht echt dat ze daarin alleen 
stond. Nu had ze dat gelezen en dat 
kwam haar zo bekend voor...

Je moet je daar dus echt geen zorgen 
om maken. Het is voor mij een gezon-
de manier om dat even te ventileren.”

Op het einde van de strip leek je 
zelf nog wel met de nodige vragen 
te blijven zitten.
DEWACHTER: “Ja, dat is ook zo. Ik heb 
daar echt geen oplossing voor. Dat is 
ook een deel van de therapie. Ik kan 
dat nu nog niet oplossen. Het is ge-
woon aanvaarden: ik heb dit en het is 
niet zo verschrikkelijk. Die drang naar 
perfectionisme maakt de dingen mis-
schien moeilijker, maar door het te 
aanvaarden los ik al van tevoren een 
deel van het probleem op.”
HAUTAIN: “Mag ik daar nog even op in-
pikken? Ik heb dat ook wel gehad. Ik 
heb heel lang van mezelf gedacht dat 
ik geen schrijver was. Zelfs nu heb ik 
daar nog altijd last mee. Het idee van 
het impostor syndrome is mij dus ze-
ker niet vreemd. Je gaat ervan uit dat 
je als creatief persoon duidelijk voor je 
moet zien wat je wil maken en dat dat 
er vervolgens moet uitvloeien, anders 
zit dat niet in jezelf en gaat niemand 
het kopen... Die voortdurende twijfels, 
daar moet je op een bepaalde manier 
door. En dan zien we wel of het goed 
genoeg is. Dan kun je nog altijd wel 
bijsturen.
Daarbij komt nog dat je door heel dat 
sociale mediagebeuren alleen nog in 
aanraking lijkt te komen met positie-
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ve zaken, waardoor er precies minder 
ruimte is voor het negatieve. Dat mag 
precies niet meer gezegd worden. 
Iedereen zet alleen maar de beste foto 
op zijn Facebookpagina, vaak nog met 
een leuk filtertje erover. Niet iedereen 
maakt continu fijne dingen mee, maar 
je krijgt wel dat idee.
Dat zit misschien ook wel wat in De 
Walvis. We schuiven iets naar voren 
wat niet perfect is.”
DEWACHTER: “Door die dingen de we-
reld in te gooien — ik vind de dingen 
die ik maak nooit goed genoeg en de 
lat die ik voor mezelf heb gelegd, ligt 
veel te hoog — maak ik ook duidelijk 
aan mensen dat je toch ‘succesvol’ 
kunt zijn. Het is niet omdat je twijfelt 
aan jezelf dat je al op voorhand mis-
lukt bent. Er zijn zoveel mensen die 
strips, boeken of films maken, die tij-
dens het creatieve proces denken dat 
het niet goed genoeg is. Je moet jezelf 
dus niet op voorhand al afschrijven, 
gewoon omdat je twijfelt...” 

Dat brengt ons (aheum) naadloos 
bij de volgende vraag. Naar welke 
stripauteurs kijken jullie op? 
HAUTAIN: “Bij mij ligt de nadruk na-
tuurlijk op de comics. Ik vind het wel 
een moeilijke vraag om op te antwoor-
den omdat ik als tiener vooral naar 
de tekeningen keek. Als ik schrijvers 
moet opnoemen, denk ik vooral aan 
Warren Ellis (vooral bekend van zijn 

Transmetropolitan, red.) en Brian K. 
Vaughan. Y, the Last Man is echt wel 
een van mijn favoriete strips. Brian 
Azzarello (100 Bullets, red.) vind ik 
ook wel goed. Brian Michael Bendis 
waardeer ik wel omwille van de flow 
in zijn dialogen, maar voor sommigen 

zijn die dan weer te langdradig.” 
DEWACHTER: “Ik ben superslecht met 
namen.”

Ik zie wel wat van Bosschaert in je 
tekeningen...
DEWACHTER: “JAN BOSSCHAERT! 

(glundert) Iedereen zegt dat! Dat zeg-
gen ze al van toen ik veertien was of 
zo... Mijn hart groeit dan maal vijftien. 
Ik vind dat echt een fantastisch com-
pliment! Ik tekende vroeger ook graag 
van die welgevormde vrouwen — dat 
zit er nog wel een beetje in. Ik ben ook 
opgegroeid met zijn Sam-strips, dus...
Op Blankets van Craig Thompson 
werd ik ook op slag verliefd. Zijn 
Habibi is wat moeilijker verteerbaar: 
da’s een boek waar je wat tijd voor 
moet nemen, eentje dat je moet her-
kauwen.”
HAUTAIN: “Mijn favoriete Europese 
tekenaar is waarschijnlijk wel Juanjo 
Guarnido, die van Blacksad!”
DEWACHTER: “Ja, zet die er bij mij ook 
maar bij!
HAUTAIN: “Philippe Franq van Largo 
Winch natuurlijk.”
DEWACHTER: “En die van Thorgal: 
Grzegorz Rosiński, da’s ook altijd een 
van mijn favorieten geweest.”

Hebben jullie nog plannen om 
samen iets te doen?
DEWACHTER: “Nog niks concreets, 
maar er moet zeker nog verder over 
gepraat worden.”
HAUTAIN: “We willen zeker nog iets 
doen samen. Lectrr schreef ook in zijn 
quote op de wikkel dat hij nog meer 
van ons wilde zien. Speciaal voor hem 
zullen we dus nog iets samen moeten 
doen!” (lacht)

DEWACHTER: (zucht) “En eigenlijk kun-
nen wij elkaar niet uitstaan... Nee, ik 
vind het tof dat jij mij vraagt wat ik ei-
genlijk graag zou willen tekenen. Ik zet 
mij nogal gemakkelijk in een dienende 
rol: iemand vraagt iets en ik teken dat 
dan wel. Maar het voelt wel fijn als je 
de tekenaar inspraak geeft.”
HAUTAIN: “Omdat een strip toch in de 
eerste plaats een beeldend medium 
is, vind ik dat het vooral de schrijver is 
die de dienende rol in het geheel heeft. 
Het verhaal staat of valt bij de wissel-
werking tussen schrijver en  tekenaar, 
maar het zijn toch eerst de tekeningen 
die je moeten pakken. Daar moet je 
niet onnozel over doen. Als we dus 
nog eens samen iets maken, zal het 
eerder bij Hanne vertrekken.” 

Je maakt zelf ook wel scenario’s 
voor je webcomics. Wil je ook zelf 
nog een langer verhaal uitwerken?
DEWACHTER: “Ja, ja Heel graag! De 
Walvis was voor mij ook een instap 
op dat gebied. Ik vind het op zich veel 
gemakkelijker om een strip te maken 
voor iemand anders, maar dit was een 
goede aanloop om zelf eens een po-
ging te wagen om een langer verhaal 
op papier te zetten. Nu weet ik beter 
hoe het werkt.”

Jullie eerste visitekaartje samen 
mag er in elk geval wezen. Veel 
succes nog!
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