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INTERVIEW MIKAEL ROSS 
EN NICOLAS WOUTERS 
DOOR WIM DE TROYER

“Ik denk dat het een 
gouden regel is in 
de uitgeverswereld: 
vertel de artiest nooit 
hoeveel hij verkoopt!”

© Raymond Lagae

Het lijkt wel zomer wanneer we 
parkeren in de schaduw van het 
gebouw waar de Boekenbeurs 
plaatsvindt. Binnen herkennen 
we onmiddellijk de tengere 
gestaltes van tekenaar Mikael 
Ross en scenarist Nicolas Wouters, 
die de hotellobby binnen komen 
gewandeld. Je ziet direct dat het 
artiesten zijn. Beiden bebrild, 
Wouters met warrig haar, Ross met 
zeemansmutsje. Ze zien er veel 
jonger uit dan je wel zou vermoeden 
wanneer je hun jongste worp Totem 
leest. Eens ze aan tafel zitten, vallen 
vooral de verschillen op. Wouters die 
eerder twijfelend en zacht spreekt, 
Ross die lang de blik vasthoudt en 
zelfverzekerd overkomt.
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Eerst en vooral, zijn jullie blij met 
de Nederlandstalige uitgave van 
jullie boek? Hoe is de ontvangst tot 
nu toe? 
ROSS: “Ik ben in de eerste plaats al 
heel tevreden met het boek, want dit 
is tot nu toe de mooiste uitgave van 
het boek. De Duitse uitgave had pro-
blemen met de kleuren, de Franse 
editie had problemen met het papier. 
Gelukkig maakte Sigge (Stegeman, 
vormgever en letteraa, red.) van uitge-
verij Soul Food Comics er iets moois 
van. Ik hou er enorm van, het is exact 
wat ik in het hoofd had toen ik het 
maakte.”

Je had dus al een beeld over hoe 
het boek er moest uitzien voor je 
het maakte?
ROSS: “Als de grafische kant van het 
duo heb je natuurlijk al een zeker idee 
hoe de kleuren moeten zijn bijvoor-
beeld en dit komt héél, héél dicht bij 
hoe ik het in mijn hoofd had. Dat is 
super.”

Hoe ontmoeten een Brusselse 
scenarist en een Duitse tekenaar 
elkaar eigenlijk? 
WOUTERS: “Per vergissing! (lacht) We 
leerden elkaar op Saint-Luc kennen, 
in Brussel. Daar studeerden we al-
lebei beeldverhaal. Mika was daar 
Erasmusstudent uit Duitsland, hij 
volgde eerst in Duitsland een richting 

die niet onmiddellijk rond beeldver-
haal ging.
ROSS: “Neen, want ik studeerde ei-
genlijk modedesign in Berlijn. Dat had 
dus helemaal niets met strips te ma-
ken. En toen was er plots dat water-
kansje om heel misschien in Brussel 
beeldverhaal te gaan studeren. ‘Wat, 
er is een school voor beeldverhaal in 
België!?’ Oké, dacht ik bij mezelf, op 
de een of andere manier moet ik zien 
daar binnen te  raken! En ik heb echt 
alles op alles gezet om daar te kunnen 
studeren.”

En dat was een enorme verandering 
voor jou om ineens strips te leren 
tekenen? Was dat iets waar je 
ervoor al mee bezig was?
ROSS: “Het was een van mijn aller-
eerste dromen om striptekenaar te 
worden. Ik droomde daar al heel lang 
van, maar in Duitsland is het heel 
moeilijk om strips te maken. Moeilijk 
om van te leven, haast niemand weet 
zelfs dat het medium bestaat, dus ik 
beschouwde het altijd als iets wat on-
mogelijk zou zijn. Pas toen ik in België 
was besefte ik: hé, dit bestáát! Het is 
moeilijk, maar het kán! Dat was voor 
mij een enorme motivatie.”

Je past dus eerder in een soort 
Franco-Belgische stripscene dan in 
een Duitse?
ROSS: “Het grootste deel van mijn in-

vloeden komt uit België, sowieso. Ik 
voel mij dus enorm aangetrokken en 
verwant met de Belgische striptradi-
tie. Ook omdat ik ermee ben opge-
groeid. Een collega-tekenaar zei me 
vorige week: ‘Mika, je tekent als een 
Fransman’. En ik nam dat op als een 
zeer groot compliment.”

Dus de knipoog naar Kuifje in 
Totem, met de blikjes krab die je 
ook ziet in De Krab met de Gulden 
Scharen, komt daaruit voort?
ROSS: “Het paste natuurlijk ook in de 
context van scouting, waar Hergé ook 
deel van heeft uitgemaakt, hij was ook 
een scout. Het is wel een hommage, 
maar lichtjes spottend.”
 
Nicolas, je vertelt niet alleen een 
soort coming of age-verhaal, maar 
je raakt ook aan onderwerpen 
als verdriet, rouw, broederschap, 
vriendschap en zelfs ontluikende 
seksualiteit. 
WOUTERS: “Het hoofdthema is na-
tuurlijk de dood van de broer van het 
hoofdpersonage. Het is voor mij wel 
geen coming of age-verhaal, want het 
gaat eerder over de overgang van kind 
naar adolescent. Een rite van passage, 
maar nog niet naar volwassenheid. 
Louis gaat van de ene overgangsfase 
naar de andere. En het gaat ook over 
hoe je je plek kan vinden. Wanneer het 
leven je wat anders laat zijn dan de 

anderen, hoe ga je daarmee om? Als je 
sneller opgroeit dan de anderen, wat 
moet je dan?”

Het onderwerp is autobiografisch, 
zorgt dat dan voor een soort 
beperkingen over hoe je je verhaal 
vertelt, of verleent jou dat vrijheid?
WOUTERS: “Beide eigenlijk. Het zorgt 
zeker voor remmingen wanneer het 
gaat over vrijheden nemen met men-
sen en gebeurtenissen. Je moet een 
beetje liegen, over die dingen, om 
oprechter over je gevoelens te kunnen 
praten. In het begin zorgde dat wat 
voor een beperking. Ik had moeite om 
een mooi verhaal te schrijven voor de 
lezer omdat ik emotioneel te betrok-
ken was. Ik hing te hard vast aan mijn 
eigen verleden. Toen we dan het ver-
haal helemaal opentrokken, en ons 
meer richting fictie begaven, gaf dat 
wel opnieuw een vrijheid. Toen had-
den we een verhaal waarin we veel 
referenties konden plaatsen. En een 
vrijheid om personages te creëren bij-
voorbeeld. Het was dus vooral beide.
ROSS: “Je had er zelfs een term voor, 
dacht ik? 
WOUTERS: “Ja het is niet van mij, maar 
van Aragon, in het Frans is dat ‘le 
mentir-vrai’, waarachtig liegen als het 
ware.”

Is het voor jou moeilijk om bij te 
dragen aan het verhaal wanneer 

Ik had moeite 
om een mooi 
verhaal te 
schrijven voor 
de lezer omdat 
ik emotioneel 
te betrokken 
was. Ik hing 
te hard vast 
aan mijn eigen 
verleden.

— Nicolas Wouters
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het voor Nicolas zo’n persoonlijk 
verhaal is?
ROSS: “Neen, integendeel! Hoe op-
rechter Nicolas zijn schrijfstijl is, hoe 
meer hij de essentie benadert, hoe 
dichter hij bij zijn eigen ervaringen zit, 
hoe beter ik zijn boodschap begrijp. 
En wanneer je de boodschap begrijpt, 
kan je het veel gemakkelijker in beel-
den vatten. Wanneer je het kan voe-
len, kan je het zien. Wanneer hij me 
een scène stuurt, voel ik het in mijn 

hart. En dan weet ik dat het een goede 
scène is. Wanneer ik niet zo veel reso-
nantie voel, kom ik er vaak op terug. 
Het werkt niet zo goed, we moeten er 
verder aan werken... Die resonantie bij 
mij werkt als een kompas.”

Een van die meest oprechte 
momenten was voor mij als lezer, 
het moment waarop je stopt alles 
op een logische, narratieve manier 
te vertellen, en overschakelt naar 

een soort droomstatus, wanneer 
Louis zijn broer terugziet. Dat kon 
je als lezer voelen. Was het een 
bewuste keuze om die overstap te 
maken naar een andere manier van 
vertellen?
WOUTERS: “Zeker. Het zijn gevoelens 
die ik heb ervaren als kind, die heel 
krachtig zijn. Ik realiseerde me op een 
bepaald moment dat door gewoon 
de feiten te vertellen ik die gevoelens 
niet kon overbrengen aan de lezer. Je 
moet vrijheden nemen met de feiten, 
maar op dat moment was een poëti-
scher, meer allegorische aanpak de 
beste manier om die emoties over te 
brengen. Het was oprechter om Louis 
in een dier te laten veranderen, om te 
laten zien wat er in hem omging. Het 
beeldverhaal gaf ons dan ook een hele 
mooie kans om met metamorfoses te 
werken, om van de ene wereld naar 
de andere wereld te gaan. Dat zorgt 
voor een hele sterke continuïteit. Ja, 
het is een soort droomscène, maar het 
bevrijdde ons ook in het verhaal. Het 
beeldverhaal geeft je echt die moge-
lijkheid om met andere werelden te 
werken, die met elkaar in verbinding 
staan. En het was de goede keuze om 
dat met dit medium te doen.”

In hoeverre is het werk van 
Rudyard Kipling met zijn Jungle 
Boek of William Golding met zijn 
Heer der Vliegen (Lord of the 

Flies) een invloed geweest voor 
jullie?
WOUTERS: “Ik heb Lord of the Flies 
nooit gelezen.”
ROSS: “Ik ook niet. Maar dat boek 
duikt wel meer op in interviews. 
Jungle Boek duikt nu pas de eerste 
keer op in een interview. Maar ik ben 
een grote fan van de film, misschien is 
het er op die manier in geglipt.”
WOUTERS: “Je mag ook niet vergeten 
dat het Jungle Boek ook de basis is 
van de Baden Powell-aanpak van de 
scouts. Je start als welp, van je zes 
tot je twaalf, voordat je bij de scouts 
gaat, en de leiding heeft dan al namen 
 zoals in het Jungle Boek:  Bagheera 
en Baloe bijvoorbeeld. En als een 
kind iets superpositiefs doet, noemen 
ze hem voor een jaar Mowgli. Bij de 
scouts wordt die beeldtaal gewoon 
verder gezet. Dus ja, het is op vele ma-
nieren gelinkt.”

De inkleuring is geheel digitaal 
gebeurd, nochtans ziet het boek er 
heel erg met de hand ingekleurd 
uit, hoe heb je dat bereikt?
ROSS: “Dat is een geheim! (lacht) Ik 
probeerde het geheel met de hand 
te maken, maar dan stuitte ik op een 
probleem. Aangezien de potloodlij-
nen oplosten in de aquarel werd het 
een boeltje. Dus moest ik op zoek 
gaan naar een manier om de inkleu-
ring digitaal uit te voeren. Maar ik 

Wanneer je het 
kan voelen, 
kan je het zien. 
Wanneer hij 
me een scène 
stuurt, voel 
ik het in mijn 
hart. En dan 
weet ik dat 
het een goede 
scène is.

— Mikael Ross
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wou helemaal geen afgelikte, mooie, 
propere look, net omdat het zich in 
de natuur afspeelt. Het was een heel 
proces om de juiste manier te vinden. 
Aangezien ik het analoge van mijn 
tekeningen zeker wou bewaren, en 
ze als zodanig wou presenteren in de 
strip, moest ik wel digitaal gaan, het 
was een soort compromis.”

Jullie hinten met Mila en haar 
naamloze minnares in haar 
camper in het bos naar een groter 
achtergrondverhaal dat zich tussen 
beide afspeelt. Is dat iets wat 
weggesneden is? 
WOUTERS: “Het verleent een extra 
diepgang aan het verhaal. Een soort 
zijverhaal, dat overduidelijk een ster-
ke achtergrond heeft, maar het vervult 
een doel in het verhaal van Louis. Het 
is niet zomaar een lesbisch liefdes-
verhaal dat we erbij gegooid hebben. 
Mila is de enige die er in zal slagen om 
contact te maken met Louis omdat zij 
een soort gevoeligheid in hem her-
kent, omdat zij op dezelfde manier de 
wereld ervaart. Natuurlijk geholpen 
door het feit dat ze ook wat ‘anders’ 
is dan de meesten. De liefdeshistorie 
moest niet verder begrepen worden 
door de lezer dan zover. Maar het 
moest ook genoeg aan de verbeelding 
van de lezer overlaten. Je ziet bijvoor-
beeld aan het einde van het verhaal 
de hond van Mila’s vriendin weer op-

duiken, en dan weet je als lezer weer 
genoeg om te weten wat er gebeurt. 
Dat zijverhaal mocht ook niet met te 
veel van de aandacht gaan lopen.
Aan het einde van het verhaal zei 
Mikael: we komen nog één pagina te 
kort. Er moet nog iéts aan het verhaal 
toegevoegd worden. En zo voegde hij 
die laatste pagina nog toe, dus die 
balans was wel iets waar we rekening 
mee hielden.”
ROSS: “Het is zoals koken. Je moet 
je schotel uiteraard kruiden, maar je 
moet ook opletten dat je het niet in-
eens te zout maakt! Het is een delicate 
balans.”

Jullie hebben een hele hoop 
personages, een heleboel kinderen, 
vaak dan nog met twee namen, hun 
echte naam en hun totemnaam. 
Was dat niet moeilijk om daar een 
onderscheid in te maken?
WOUTERS: “Voor mij gaf dat geen en-
kel probleem, omdat het zo enorm op 
mijn eigen ervaringen bij de scouts ge-
baseerd is. Al die mensen bestaan, al 
heb ik namen veranderd en zo. Maar 
op een bepaald moment stuurde ik 
wat documenten naar Mikael, waarin 
ik uitlegde dat er vier groepen scouts 
zijn, met een sterke hiërarchie. Je hebt 
de leiding in de eerste plaats al, en 
waar er in het begin meerdere waren, 
hebben we dat snel tot twee terug-
gebracht. Dan hadden we eerst vier 

groepen kinderen, met in elke groep 
zes mensen. Uiteindelijk hielden we 
het op twee groepen, met daarin vier 
mensen elk. Zo hielden we een tiental 
personages over in plaats van vijfen-
twintig.”
ROSS: “We hadden wel een grote cast 
nodig, anders was de groep nooit zo 
overheersend, had ze nooit zo een 
verstikkende dynamiek gehad. Want 
dat werkt alleen als er een grote groep 
is, die sfeer. Maar voor mij was het 

in het begin verschrikkelijk, want ze 
moesten allemaal een gezicht krijgen, 
en ze droegen dan ook allemaal het-
zelfde uniform! Oh my God! Daar had 
ik echt moeite mee. Wat een geluk dat 
ik Louis een regenjasje heb gegeven, 
want je moet echt zo’n kunstgrepen 
toepassen. Mijn vader bijvoorbeeld 
klaagt daarover: ‘Wie is dit nu weer, 
wie is dat nu weer?’ Maar wanneer je 
het aandachtig leest...”
WOUTERS: “Je hebt natuurlijk een 

Het is zoals 
koken. Je moet 
je schotel 
uiteraard 
kruiden, maar 
je moet ook 
opletten dat je 
het niet ineens 
te zout maakt! 
Het is een 
delicate balans.

— Mikael Ross
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hoop personages, maar net genoeg 
om je de indruk van een hele groep te 
geven.”

Zelf heb ik nooit in een 
jeugdbeweging gezeten, maar 
bevriende scouts wisten me te 
zeggen dat hun totemceremonie 
wel helemaal anders was dan in 
jullie boek. Die in het boek lijkt heel 
barbaars.
WOUTERS: “Ikzelf ben door de vlam-
men moeten springen om mijn totem 
te krijgen, net zoals Louis! Ik vertel-
de het verhaal natuurlijk vanuit het 
standpunt van Louis, een jong kind. 
Op zo’n kind maakt dat natuurlijk een 
enorme indruk. Alles is groot, alles is 
extreem. Ik zou dit niet mogen ver-
tellen, maar dat vuur bijvoorbeeld 
is natuurlijk door de leiding zodanig 
voorbereid dat je geen gevaar loopt. 
De totem wordt in een plek gelegd 
waar er geen vuur is, maar je voelt je 
als kind alsof je het vuur overwonnen 
hebt! En dat is een sterke emotie. En ik 
wou het tonen zoals Louis het ervaart. 
ROSS: “Als samenleving hebben we 
haast geen sterke rites van passage 
meer voor kinderen. Dat ontbreekt 
onze samenleving compleet. En ik 
denk dat dat veel problemen veroor-
zaakt. De kinderen gaan dan zelf op 
zoek naar zo’n rites. En dan krijg je 
dingen zoals bendevorming en ge-
welddadige misdaden omdat de jon-

geren naar zoiets op zoek gaan. En het 
IS er niet. Gewoon al om aan te tonen 
dat ze volwassen zijn. Om tot het vol-
gende niveau door te stoten. Ik was 
daar enorm in geïnteresseerd, want 
voor ons, Duitsers, werden alle rites 
van passage geclaimd door de nazi’s. 
We reageren daar nu dus heel heftig 
op. Heel negatief: ‘Oh, daar komen we 
liever niet mee in aanraking’. Ik was 
dan ook gefascineerd toen Nicolas 
mij vertelde over die jonge mensen 
die zo’n rites van passage organiseren 
voor andere jongeren.”

Dus jij zou je eigen kinderen naar de 
scouts laten gaan?
ROSS: “Zeker! Voor mij was het een 
ontdekking omdat ik nooit bij de 
scouts gezeten heb. Dus deed ik heel 
wat opzoekwerk, en ontdekte ik hoe-
veel werk daar geleverd wordt. Heel 
wat gemeenschapsvorming, en ook 
wat mensen me algemeen over de 
scouts wisten te vertellen, was heel 
positief.”
WOUTERS: “Een van de goede dingen 
voor dit boek is dat Mikael niet bij 
de scouts is geweest, en dingen dus 

vanop een afstand kon bekijken. Een 
soort scepticisme in het begin, hij was 
niet direct verliefd op het idee van 
scouting, terwijl ik dat overduidelijk 
wel was. Iets té veel zelfs. Zo kregen 
we ook een klare kijk op het verhaal 
dat we wilden vertellen. Het is geen 
kritiek, het is geen verheerlijking. De 
scouts is gewoon een vehikel voor 
het verhaal. Maar ik ben wel blij dat 
Mikael ze nu leuk vindt!” (lacht)
Ik heb het boek ook laten lezen aan 
mensen die verantwoordelijk zijn voor 
de scouts in Wallonië en in Brussel. 
Er kwam zelfs een artikel van in het 
scoutsmagazine, en van anderen hoor-
de ik dat de ontvangst zeer positief 
was. Ze voelden het dus zeker niet als 
een aanval aan. Hoe de ouders gaan 
reageren op het verhaal van het seks-
boekje, en het beetje weed, dat weet ik 
niet... Maar het is en blijft  fictie.”

Lezen de kinderen het?
WOUTERS: “We hebben in Frankrijk een 
prijs gewonnen, twee jaar geleden, op 
het salon van Montreuil, in de catego-
rie jonge lezers, dus vanaf twaalf jaar. 
En dat was ook voor ons verrassend, 
want we wisten ook niet of dit boek nu 
voor volwassenen bedoeld is, of is het 
voor tieners? Maar we horen van som-
mige ouders dat zelfs kinderen onder 
de twaalf jaar het al gelezen hebben. 
En dat werkte. De kinderen begrepen 
het verhaal.

© Raymond Lagae
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ROSS: “We hadden het er gisteren 
nog over, dat kinderen in strips twee 
stappen verder staan in hun lezen, 
dan dat ze dat zouden zijn in andere 
boeken, want het beeld ondersteunt 
het woord. Dat maakt concepten vaak 
heel wat simpeler. Concepten die ze 
anders vaak nog niet zouden kunnen 
vatten worden ineens heel duidelijk. 
Dit boek gaat dus over onderwerpen 
die een kind nu nog niet op zijn weg 
vindt, maar misschien binnen een jaar 

of twee weer wel, en hopelijk nu al wat 
geïnformeerd is. Het boek gaat ook 
over pesten, over hoe je je individuali-
teit bewaart in een groep, over wat er 
allemaal gebeurt in een groepsidenti-
teit. Het kan dus heel informatief zijn 
voor kinderen.”

Er is momenteel een discussie 
onder striplezers of kinderen 
eigenlijk nog geïnteresseerd zijn in 
strips. Het doet me dan ook plezier 

om te horen dat kinderen jullie 
boeken lezen. 
WOUTERS: “Toen ik jong was, las ik 
de strips van mijn vader, Kuifje en 
zo. En toen ontdekte ik de manga. 
Ik stapte over van het ene naar het 
andere  genre. Toen begon ik ook 
Amerikaanse comics te lezen naast 
die manga’s en die Europese strips. 
Ik heb nu bijvoorbeeld een neefje, dat 
ook met manga is begonnen, maar 
dat niet in die Europese strips is geïn-
teresseerd. Wanneer ik hem dan mijn 
werk laat zien, leest hij dat om mij een 
plezier te doen. Maar ik merk dat het 
voor hem heel moeilijk is om die over-
stap te maken vanuit manga’s. Het is 
dan ook onze taak om jonge mensen 
geïnteresseerd te houden, om een 
manier te vinden zodat ze de overstap 
wagen.
ROSS: “Ik denk dat voor jongeren de 
Europese stijl soms te rommelig is, 
omdat die mangastijl zo netjes is. 
Maar ook zo krachtig! Als je een man-
ga bekijkt, snap je alles onmiddellijk, 
ook omdat het zo goed verteld is.”

Dat kan wel overweldigend werken, 
ik herinner me dat ik afknapte op 
Barefoot Gen net omwille van die 
overdreven look.
ROSS: “Maar kinderen en tieners zijn 
net zo. Ze zijn overexpressief, ze heb-
ben zeer sterke emoties, ze zijn over 
the top, ik denk net dat er daarom 

een natuurlijke link is tussen man-
ga en tieners, en dat is geen toeval. 
Ik vind dat een hele goede match. Ik 
geef ook veel workshops aan tieners, 
en ik vraag hen: ‘Wat lees je, waar hou 
je van?’ en steeds is het ‘Manga, man-
ga, manga’. En als je hen dan vraagt 
“Waarom hou je zo van dit of dat per-
sonage?” dan zeggen ze “Oh, hij is net 
zoals ik, hij heeft dezelfde problemen’. 
Ze zijn er helemaal aan verslingerd. 
En dat geeft me hoop, want het is nog 

steeds het medium beeldverhaal. En 
ze houden ervan!”

Hoe is Totem eigenlijk in Duitsland 
ontvangen? 
ROSS: “De besprekingen waren posi-
tief, maar het was wat moeilijk voor 
dit boek in Duitsland omdat ze de 
scoutsbeweging ook helemaal niet 
zo goed kennen. Dat was helemaal 
opgeslokt door de Hitlerjugend in 
Duitsland en stopte compleet na de 
Tweede Wereldoorlog. Er zijn enkele 
kleine groeperingen, maar heel regi-
onaal, heel kleinschalig. Maar de pers 
die we kregen was wel positief. 
WOUTERS: “Hetzelfde probleem had-
den we in Frankrijk. Er bestaan scouts-
achtige bewegingen, maar die zitten 
meestal in een soort paramilitaire 
rechtse sfeer. Ik dacht dat de scouts 
een universeel thema was, maar 
het bleek integendeel heel typisch 
Belgisch te zijn!”

In Amerika is scouting toch ook 
groot?
ROSS: “Maar het is dan ook heel moei-
lijk om in Amerika gepubliceerd te 
worden. Ze hebben hun eigen stripin-
dustrie, zijn niet bijster geïnteresseerd 
in wat er in Europa gebeurt. Ik heb 
net wel een boek in het Duits uit, Der 
Umfall, dat heel misschien in Amerika 
zou uitkomen. Het komt alleszins uit 
in het Nederlands in 2019.”

Het is onze 
taak om 
jonge mensen 
geïnteresseerd 
te houden, om 
een manier te 
vinden zodat 
ze de overstap 
wagen.

— Nicolas Wouters
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Totem is origineel al twee jaar uit, 
hoe is het om nu terug bezig te zijn 
met iets dat al even uit is?
ROSS: “Met de tijd komt er een zekere 
afstand bij kijken en bekijk je het boek 
ook anders. Omdat we een signeertour 
houden, was ik bezig me de persona-
ges weer eigen te maken. En je bladert 
er terug in om de feel van het boek te-
rug in de vingers te krijgen, en ik reali-
seerde me gisteren plots iets. Voor dit 
boek ben ik veel in het bos geweest, 
ik moest wel het bos intrekken, want 
ik ben in de stad opgegroeid. Voor dit 
boek moest ik dus gaan tekenen en 
schetsen in het woud. En dat is een 
gewoonte die gebleven is, om naar 

buiten te gaan en tijd door te brengen 
in een bos. Dat is iets wat me letterlijk 
is bijgebleven van dit boek. Op een ze-
kere manier verandert elk boek dat je 
maakt ook jezelf een beetje.”
WOUTERS: “Het is een boek waar ik ook 
heel trots op ben, want het is eerst iets 
waar je heel hard aan werkt, en dan 
geef je het weg, je geeft het uit handen. 
En dan komt de reflectie op wat je ge-
daan hebt door de pers en de media. 
Dat beïnvloedt misschien deels ook 
een beetje hoe je er zelf naar kijkt. Ik 
heb het steeds herlezen en herlezen 
tijdens het maken, maar nu ik het twee 
jaar niet meer gelezen heb, kan ik er nu 
onbevangen op terugkijken, en ik ben 

echt trots op wat we gemaakt hebben. 
Ik kan nu terug connectie maken met 
de energie die we erin gestopt heb-
ben, los van alles wat errond gezegd 
geweest is. Ik ben nu echt onder de in-
druk, wauw! We zijn er in geslaagd om 
er heel veel in te stoppen.”

Zijn er verdere plannen om samen 
te werken? Of was dit een unieke 
samenwerking?
WOUTERS: “Dit was ons tweede boek. 
Eerst hebben we samen Les Pieds 
dans le Béton gemaakt. Nu hebben 
we elk onze eigen projecten, en we 
hebben nog niet gepraat over een ver-
dere samenwerking.”

ROSS: “Nicolas heeft net een nieuw 
boek uit in Frankrijk Les Égarés de 
Déjima, een samoeraiverhaal dat zich 
in de achttiende eeuw afspeelt, ik heb 
er een in Duitsland. Der Umfall gaat 
over een klein dorpje in Duitsland 
waar achttien mensen met een ver-
standelijke beperking samenleven. Ik 
werd door het dorp uitgenodigd om 
een boek over hen te maken. Ik heb 
anderhalf jaar met hen samengeleefd. 
Om de sfeer te vatten en om het ver-
haal te schrijven. Dat was een enorme 
ervaring.
WOUTERS: (plots) “Dit boek is eigenlijk 
ook deel van een trilogie, waarvan het 
derde deel misschien nooit geschre-
ven zal worden.” 
ROSS: “We hebben nog tijd.
WOUTERS: “In mijn hoofd was dit een 
trilogie...”
ROSS: “Les Pieds dans le Béton over 
de subcultuur, dan Totem en wie weet, 
als we veertig zijn... Dan doen we een 
derde boek! Of als we zestig zijn!
Sommige lezers vonden ons album 
donker en rauw, en dat is het ergens 
ook wel, maar bij andere lezers beviel 
dat net. En dat is ook wat mij erin aan-
spreekt, dat is hoe ik me voelde als 
teenager. Want het kan een donkere 
tijd zijn.”

Nog even terugkeren op de totems 
zelf, de vos was natuurlijk niet bij 
toeval gekozen?

Sommige 
lezers vonden 
ons album 
donker en 
rauw, en dat is 
het ergens ook 
wel, maar bij 
andere lezers 
beviel dat net. 
En dat is ook 
wat mij erin 
aanspreekt, 
dat is hoe ik 
me voelde als 
teenager. Want 
het kan een 
donkere tijd 
zijn.

— Mikael Ross

Links: Der Umfall, recent werk van Mikael Ross, dat in 2019 in het Nederlands verschijnt.
Midden: les PieDs Dans le Béton, de eerste samenwerking tussen Mikael Ross en Nicolas Wouters, in 2013 verschenen bij Sarbacane.
Rechts: les égarés De Déjima door  Michele Foletti en Mikael Ross uit 2018 bij Sarbacane.
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WOUTERS: “Vaak paste de totem 
 automatisch bij het personage. En 
aangezien de personages gebaseerd 
zijn op mensen uit mijn jeugd, hield ik 
de totem aan. Enkel het hoofdperso-
nage, dat op mij gebaseerd is, kreeg 
een compleet andere totem. Ik was 
een chinchilla, een heel klein beest-
je, maar een vos is heel wat krachti-
ger, een veel meer geladen symbool. 
Ik was ook geïnteresseerd in de vos 
Reynaert, uit de Vlaamse mythen en 
sagen. Doorheen de eeuwen is de vos 
altijd een krachtig symbool gebleven. 
In de Japanse mythologie bijvoor-
beeld is de rol van de vos heel bijzon-
der. Je hebt de dieren zoals de tanuki, 
een wasbeerachtige, die zich kunnen 
transformeren, maar enkel voor een 
korte tijd. Gedaanteverwisseling zoals 
je wilt. Ze leven in de natuur, maar be-
treden soms de wereld van de mens. 
Maar vossen kunnen als mensen leven 
in die mythologie, zij kunnen voor lan-
ge tijd de overstap maken tussen die 
twee werelden. Uiteraard moest het 
een slim dier zijn, maar die eigenschap 
van tussen twee dimensies te kunnen 
reizen, en zich in beide te kunnen inte-
greren, was perfect. Je ziet ook, zelfs in 
Brussel, vossen die in de steden opdui-
ken. De vos lag dus echt voor de hand.”
ROSS: “De vos is ook een bedrieger. 
Alle dieren die we als slim beschou-
wen, zijn dieren die ons voedsel  stelen: 
kraaien, vossen, apen, ratten,...”

Hoe kwam het sneeuwluipaard 
ineens in het verhaal? 
WOUTERS: “Omdat het echt gebeurd is! 
Ik las in de kranten over een ontsnap-
te sneeuwluipaard in de Ardennen 
enkele jaren geleden. Die was uit een 
dierentuin ontsnapt, en iemand heeft 
het in zijn tuin neergeschoten. Die 
ontsnapping gebeurde terwijl ik het 
verhaal aan het schrijven was, en op 
zoek was naar ideeën. Dat stelde mij 
in staat om dingen aan het verhaal toe 

te voegen die minder in de realiteit ge-
worteld waren. 
ROSS: “Maar ik kreeg het ineens doods-
benauwd! Nicolas zei toen: ‘Laten 
we er een sneeuwluipaard bij doen!’ 
en ik zei: ‘Wat!? Wat is een sneeuw-
luipaard!? Ik kan zelfs geen kat teke-
nen! En hoe ziet zo’n sneeuwluipaard 
er zelfs uit?’ Ik had daar echt heel wat 
moeite mee. En nu op signeersessies 
komen mensen mij vragen: ‘Teken je 
mij een sneeuwluipaard?’ en ik KAN 
dat niet!” (lacht)

Waarom heb je het album niet zelf 
getekend, Nicolas? Je bent ook een 
grafisch artiest.
WOUTERS: “Neen, dat kon niet... Echt 
niet. Ik weet niet waarom. En daar-
voor heb je ook wat afstand nodig. En 
ik had een andere persoon nodig, een 
klankbord. Als ik het zelf zou getekend 
hebben... Ik weet het niet... Te per-
soonlijk misschien... Ik ben ook niet 
zeker dat ik dit soort dingen wou teke-
nen... Ik wou dit verhaal enorm graag 
vertellen, maar ik weet ook niet wat 
het in me zou losgemaakt hebben, 
mocht ik het zelf getekend hebben... 
Had ik een goeie reden gevonden om 
het zelf te tekenen... dan had ik het ge-
daan. Het zou een uitdaging geweest 
zijn, en ik wou dit verhaal niet maken 
enkel en alleen omdat het een uitda-
ging was... Het was veel zinvoller om 
het samen met Mikael te doen.”

En, zin in de Boekenbeurs?
ROSS: “Zeker! Ik ben nog maar één 
keer eerder in Antwerpen geweest, 
jaren geleden, dus ik kijk er echt naar 
uit. Gisteren zaten we in Amsterdam, 
in een hele leuke stripwinkel, ik was 
er dol op! Het boek is ook maar nét 
uit in Nederland, dus als ik de uitge-
ver vraag hoe de verkoop gaat... En 
uitgevers vertellen je nooit of een 
boek goed verkoopt. Dan vraag je er 
naar, en dan zeggen ze: ‘Oh, dat moet 

ik opzoeken, dat weet ik niet uit het 
hoofd’, en drie jaar later, als je er nog 
eens naar vraagt is het ‘Oh, dat is al zo 
lang geleden, dat weet ik niet meer’. 
Ik denk dat het een gouden regel is in 
de uitgeverswereld: vertel de artiest 
nooit hoeveel hij verkoopt!”

De vos is ook 
een bedrieger. 
Alle dieren die 
we als slim 
beschouwen, 
zijn dieren die 
ons voedsel 
 stelen: kraaien, 
vossen, apen, 
ratten,...

— Mikael Ross

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2018


