
“Zeg, vond je die die cover echt zo moeilijk?”

Tekenaar Wauter Mannaert is er na ons inter-
view nog niet helemaal gerust in. Zopas heeft

hij met EL MESÍAS een dijk van een strip afgeleverd, maar

we hebben hem eerlijk bekend dat het niet onmiddellijk

liefde op het eerste gezicht was. We vonden de cover te

druk, het onderwerp te zwaar en de tekeningen te grijs.

Aan de andere kant was het net die link met James
Ensor dat ons het album deed vastpakken en uiteindelijk

deed kopen. Een geslaagd dubbeltje op zijn kant dus. Pas

toen we een tiental bladzijden ver waren, wisten we dat

we een stukje stripgeschiedenis aan het lezen waren. In die

mate zelfs dat we tot in het holst van de nacht het album

hebben doorgelezen, goed wetende dat we er de volgende

morgen te vroeg uit moesten. Onze gedachten waren

dubbel: 1. Waw, wat is dit een enorm knappe strip! en

2. Hoe hebben ze dit in hemelsnaam verkocht gekregen?...

De volgende avond stond onze bespreking in een oogwenk

op papier (zie volgende pagina).
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“Dat dit album er is,
is het enige echte mirakel
van El Mesías!”
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Geniale evenwichtsoefening

—Hoi, ik wil een strip maken over een Spaanse megalomane vastgoedontwikkelaar, Jesús, die failliet gaat. Uiteindelijk

komt hij berooid en gedesillusioneerd terecht in een dorpje waar het collectief gedachtengoed gemaximaliseerd

wordt tot een soort utopische beschaving. De zelfverklaarde leider ervan heet toevallig ook Jesús.

—Oké. Dus een van die Jesússen was God en de andere denkt dat hij God is?

—Ja, zo zou je het kunnen zien, behalve dat de communistische, pacifistische Jesús een overtuigd atheïst is. Maar dan

een met diepchristelijke wortels. En toch is hij ook wel een volbloed rebel. Maar dan van het knuffelbare Robin

Hood-type.

—Oké, klinkt fantastisch. Maar wat doet die andere Jesús, de veredelde timmerman, dan?

—Die probeert Magdalena een betere toekomst te geven, maar legt het uiteindelijk aan met haar moeder. Moeder

Maria. Je zou denken dat hij als een Don Quichote een hopeloze strijd voert, maar dat is het zeker niet...

—Maar dat klinkt gewoonweg geweldig! Dit is de graphic novel die we al altijd hadden willen uitgeven!

—Euh nog één ding... De cover zou een kopie moeten zijn van James Ensors DE INTREDE VAN CHRISTUS IN BRUSSEL!

Zo lekker chaotisch, met dat ene foute perspectieflijntje.

—Prima! Probeer je nog net onder de driehonderd bladzijden te blijven? Ja?! Toppie!!

We hebben geen flauw idee hoe Vlaming Wauter Mannaert en Spanjaard Mark Bellido hun EL MESÍAS verkocht hebben

aan de uitgever, maar ze hebben het wel gedaan. En daar kunnen we alleen maar oprecht blij, superblij over zijn!

EL MESÍAS is het beste pamflet dat we ooit gelezen hebben. Alle politieke maltoestanden van de laatste jaren worden

fijntjes door de mangel gehaald. Van anarchie tot communisme, van socialisme tot kapitalisme, van protectionisme tot

globalisme,... Niets werkt, niets is zaligmakend. Zonder één moment hoogdravend te zijn, slagen de auteurs erin om al

deze moeilijke begrippen te fileren in een vloeiend verhaal. Een verhaal over mensen met hun grote en kleine kantjes.

Een diepmenselijk verhaal dat je pakt, bijblijft en dat je onmiddellijk opnieuw leest!

Toegegeven, waren we geen fan van Mannaerts debuutalbum ONDERGRONDS dan hadden we deze turf

waarschijnlijk links laten liggen. Te veel "te". Te druk, te complex, te veel,... maar we dwaalden. Al na een

tiental bladzijden weet je dat dit een van de fijnste evenwichtsoefeningen is die je ooit zult zien en lezen.

EL MESÍAS is een liefdevol huwelijk tussen de karikaturaal gesticulerende tekeningen van Wauter Mannaert

met de rijke verhaallijn van Mark Bellido. Dit kon zo fout aflopen, maar integendeel, EL MESÍAS is de

perfecte satire geworden. James Ensor zou tevreden zijn.

>WOUTER PORTEMAN --- maart 2015

WAUTER MANNAERT: “Bedankt voor de

recensie! Jullie waren de eerste, en

het is altijd bang afwachten wat het

grote publiek ervan vindt. Maar toen

ik het las, was het een hart onder de

riem, en dit na drie jaar zwoegen.”

Heb je er zo lang aan gewerkt?

MANNAERT: “Inderdaad. Dat is lang.

Te lang.”

Hoe ben je eigenlijk op de idee

gekomen?

MANNAERT: “Dit komt van Mark Bellido.

Hij komt uit de streek, en is opge-

groeid met de verhalen over het

dorpje Marinaleda (het coöperatieve

dorpje van burgemeester Jesús ‘El

Mesías’ Sanchez, wp). Zijn grootvader

en vader vertelden er hem altijd over,

maar hij was er dus zelf nog nooit

geweest. Toen de crisis uitbrak, voelde

Mark de relevantie van die samen-

leving stijgen. En hij zag er een ver-

haal in. Op een dag heb ik hem leren

kennen via Judith Vanistendael. Zij

maken nu ook samen een verhaal

over zijn verleden als bodyguard van

een Spaanse politicus. Mark heeft dit

vier jaar gedaan toen de ETA nog veel

actiever was. Op een dag trok Mark

een streep onder dit verleden, en hij

ging op bedevaart naar Santiago de

Compostella. Tijdens die tocht ont-

moette hij er Judith die ook die route

afwandelde voor haar boek TOEN DAVID

ZIJN STEM VERLOOR. Ze besloten er toen

samen te werken. En tijdens een van

de besprekingen in Brussel, ontmoette

ik hem. En hij vertelde me het verhaal

van EL MESÍAS, en ik was meteen

verkocht. Je weet dat ik fan ben van

utopieën, en toen ik dat hoorde, viel

alles samen. Het grappige is dat we

hierna samen naar Marinaleda zijn

gegaan. Mark had al een paar hoofd-

stukken geschreven en had nogal wat

losse ideeën. Ik was er ook al aan



begonnen. Maar pas toen we daar

aankwamen, begon ons verhaal pas

echt. Het was een ongelofelijke bele-

venis. Ook voor Mark die zelf nog

nooit in het dorp was geweest. Het

maffe was dat alles wat we ons inge-

beeld hadden, waar was. Of zelfs be-

ter! Die kleine details zoals de burge-

meester die niet kan rijden, zijn dus

correct. Hij werd effectief rondgereden

in een jeep met zo’n sticker op.

Gewoonweg maf!”

Je zei dat Mark die verhalen van

Marinaleda al jarenlang hoorde in

zijn familie. Is die bezetting dan al

zo lang aan de gang?

MANNAERT: “Voor de juiste details

moet je bij Mark zijn, maar hun con-

cept bestaat al dertig jaar. Geleidelijk

aan zijn ze land beginnen in te pikken

van de lokale adel om te cultiveren.

Om die gronden te kunnen behouden,

hebben ze vijftien jaar gevochten. Na

talloze processen en acties, heeft de

overheid alles geregulariseerd en heb-

ben ze de eigendommen gekregen.

En nu vormen alle inwoners van het

dorp een coöperatieve.”

En ik die dacht dat je al die

verhalen en anekdotes had bijeen

gefantaseerd. Alles is gewoonweg

waar!

MANNAERT: “Het enige wat fantasie is,

is dat we de failliete bouwpromotor El

Pocero — die ooit de rijkste man van

Spanje was — naar Marinaleda sturen.

Bijna alle andere gebeurtenissen zijn

waar. Mark was bijvoorbeeld zelf bij de

supermarktoverval, die marsen op

Sevilla en de bezetting van het paleis.”

Is het daarom dat je echt gewerkt

hebt met karikaturen van deze

bestaande personen. Jesús

Hernandez is El Pocero. Jesús

Sanchez is Juan Sanchez Gordillo. En

ook die communistische leiders zijn

fysiek gebaseerd op echte figuren.

MANNAERT: “Dat klopt inderdaad. Ik

had meer dan 50 GB aan foto-

materiaal. Die burgemeester bestaat

dus echt en ziet er ook zo uit. We

hebben gewoon zijn naam wat

veranderd om beter aan te sluiten bij

het verhaal.”

Je zegt verhaal. Het is dus toch

gefantaseerd?

MANNAERT: “We hebben in het begin

getwijfeld of we er iets puur journalis-

tieks van wilden maken. Ik heb voor

STRIPGIDS en een Spaanse krant een

kleine reportage gemaakt over de er-

varingen van Mark in Somonte.

Somonte is een nieuwe bezetting, niet

ver van Marinaleda. Hij is daar zes

maanden activist onder de activisten

geweest. Somonte heeft wel sterke

banden met Marinaleda en door daar

te zijn gaf het Mark ook de unieke

kans te ervaren hoe Marinaleda ooit

misschien begonnen is. Dat was onze

aanpak in de beginperiode, maar we

wisten toen nog niet echt wat we er

precies mee wilden doen. Uiteindelijk

zijn we honderd procent voor de waar-

heidsgetrouwe fictie gegaan. Het blijft

dus fictie én geen journalistiek. Geen

Joe Sacco-toestanden voor mij!”

De absolute sterkte van het boek, is

het delicate evenwicht dat jullie

aanhouden over de verschillende

politieke strekkingen en menselijke

meningen heen. Hoe heb je die lijn

bewaakt?

MANNAERT: “Het eerste scenario dat ik

van Mark kreeg was echt puur Mark.

Hij zat toen in Somonte temidden van

de strijd, en het was nogal heftig.

Ikzelf zat toen ver weg in Brussel,

werkend als cartoonist voor de krant

BRUSSEL DEZE WEEK, en als jeugdzorg-

werker in Brussel. Ik heb bijgevolg

een iets genuanceerder en ook cyni-

scher beeld dan Mark. Hoe dan ook,

ik wou dat echt meer in balans krij-

gen. Dat is ons gelukt door ons volle-

dig te focussen op de menselijke kant

van het verhaal, en op de innerlijke

strijd van onze personages. Het is

nooit zwart-wit.”

Zoals burgemeester Jesús Sanchez

die zich voordoet als God, maar dit

echt niet wil zijn?

MANNAERT: “Dat klopt. Hij zegt ergens

zelf dat hij niet de maagd van Lourdes

is. We hebben heel hard gewerkt om

dat evenwicht erin te krijgen, en we

zijn blij dat dit gelukt is. Of dat den-

ken we toch, want we horen het ieder-

een zeggen. (lacht) Ook het perso-

nage Magdalena is superbelangrijk

voor die balans. Zij staat voor de

jeugd die er nooit strijd heeft moeten

leveren. Die jonge generatie is ge-

woon opgegroeid in deze kant-en-

klare maatschappij. Wat voor hen con-

creet inhoudt dat ze ook zonder enige

ambitie er aan de slag kunnen. Ze

kunnen en moeten een leven leiden

3

Bijna alle gebeurtenissen zijn
waar. Mark was bijvoorbeeld zelf
bij de supermarktoverval,
die marsen op Sevilla en de
bezetting van het paleis

Personages uit de strip en hun equivalenten uit de
realiteit.



zoals iedereen, wat een van de nade-

len is van zo’n communistisch sys-

teem. Het gebrek aan ambitie bij

sommige mensen is groot. Iedereen

verdient toch hetzelfde. Waarom zou

je dan harder werken? We hebben dat

toch er een paar keer ingestopt, zoals

bij die landarbeiders die extreem rus-

tig die asperges aan het uitsteken

zijn. We willen het ook niet belachelijk

maken. Niet iedereen heeft zo’n

mentaliteit, maar bij de jongeren is dit

echt wel een probleem.”

Is in de huidige Spaanse crisistijd,

Marinaleda geen aantrekkingspool

geworden voor allerlei mensen die

van hout geen pijlen meer weten te

maken?

MANNAERT: “Marinaleda heeft inderdaad

een grote aantrekkingskracht vandaag

— we verwerkten het ook in het ver-

haal. Vóór de crisis lachte iedereen

met dat maffe dorp waar iedereen

‘maar’ duizend euro verdient. Vandaag

is duizend euro voor velen een onbe-

reikbare droom. Veel mensen willen

nu niet liever dan in Marinaleda

wonen, en velen die ooit weggingen uit

Marinaleda willen nu terug. Het dorp

probeert die stroom ‘immigranten’ te

controleren met behulp van enkele

regels. Neem nu de hele woningproble-

matiek. De huur van een sociale

woning kost nu amper vijftien euro

per maand. Maar er zijn een paar

‘maar’en! Ten eerste moet je al een

paar jaar in het dorp wonen om aan-

spraak te kunnen maken op zo’n wo-

ning. Ten tweede moet je dit huis wel

zelf bouwen! Je krijgt de bouwplannen

en bouwmaterialen wel gratis van het

gemeentehuis. En als het af is, dan stel

je het opnieuw ter beschikking aan de

gemeenschap, en dan kan het zijn dat

je een ander huis krijgt. Of net weer

niet. Het is best wel een slim systeem.”

Wat opvalt is dat burgemeester

Jesús Sanchez zichzelf uitroept als

zijnde een atheïst, maar zijn

beeldspraak bulkt van katholieke

inspiratie. Is die Gordillo in het echt

ook zo?

MANNAERT: “Het is een vreemd perso-

nage. Hij zegt inderdaad dat hij

atheïst is, maar haalt duidelijk de

mosterd bij Jezus Christus. Hij zegt

van zichzelf dat hij een mix is van Karl

Marx, Ghandi en Jezus Christus. We

hebben de krantenartikels om het te

bewijzen, dus we hebben dit citaat

ook letterlijk verwerkt in de strip. In

interviews zegt hij ook zaken als ‘Ik

ben de geest, en jullie zijn het

lichaam’. Enfin, dat soort beeldspraak

kan je wel van hem verwachten. Hij

ziet zichzelf ook wel wat als een

messias. Je merkt het, we hebben echt

niet veel moeten uitvinden. Anderzijds

is hij atheïst, anarchist en communist.

Hij maakt er nogal een potje van.

Gewoon bizar.”

Het pathetische was dat hij pers-

aandacht zoekt en nodig heeft, en

dat dit pas gelukt is door Robin Hood

te spelen, en supermarkten te gaan

overvallen is. Gemaskerd als een

soort V uit V FOR VENDETTA. Is dat dan

geen failliet van zijn eigen systeem?

MANNAERT: “Er zijn veel contradicties

in zijn strijd, zoals je wel kan lezen in

het boek. Voor DE STANDAARD heeft
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waar iedereen ‘maar’ duizend euro verdient.
Vandaag is duizend euro voor velen een
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freelancejournalist Alain Grootaerts

ooit een artikel over Gordillo gemaakt,

en er stond een foto bij waar de bur-

gemeester in rode short mét rode san-

dalen poseerde voor een communisti-

sche muurschildering, en aan zijn

voeten staat een bak Coca-Cola.

(lacht) Ik weet niet of dit in scène is

gezet, maar het is toch een veelzeg-

gend detail. Zijn systeem bulkt van de

contradicties. Maar het doel heiligt

soms de middelen. Zijn supermarkt-

actie heeft wel heel veel teweeg-

gebracht. Hij haalde de nodige media-

aandacht, van lokale kranten tot de

NEW YORK TIMES. Door dergelijke

slimme media-acties is de politieke

partij Podemos snel kunnen groeien.”

Nog meer dan in je debuutstrip

ONDERGRONDS schuw je hier de

karikaturale striptaal niet. Als

Sanchez boos wordt, zie je tal van

beukende handen. Of je ziet al die

affiches de opposant van de

burgemeester nakijken.

MANNAERT: “Ja dat klopt. Ik wou echt

een soort God-ziet-alles-effect. Ik heb

in dit boek af en toe geprobeerd dat

realisme wat los te laten. Weet je, dat

dorp hangt dus echt vol met derge-

lijke affiches. Het was verkiezingstijd

toen we er op bezoek waren en de

enige affiches die je zag, waren deze

van Gordillo. Alle oppositieaffiches

werden waarschijnlijk afgescheurd.”

Zoals die van die socialist die ook in

het dorp woonde...

MANNAERT: “Inderdaad. Ook hij is echt.

Hij woont daar ook en hij voert de

tweemansoppositie aan. Maar door die

overvloed aan affiches voelde je je echt

wel bedreigd. Er was wel een gevoel

van verdrukking en hij voelde zich

vreemd genoeg zelf ook wel wat ver-

drukt. Zo hadden we eens een afspraak

voor een interview. Hij sprak af aan de

rand van het dorp en kwam dan met

zijn Mercedes aangereden. Dan reden

we door het veld naar zijn villa. Het was

allemaal nogal samenzweerderig.”

Asterix en Obelix tegen de grote

boze wereld!

MANNAERT: “Zoiets, ja.”

EL MESÍAS is niet in kleur. Ook niet in

krachtig zwart-wit, maar in neutraal

grijs potlood. Was dit een bewuste

keuze om aan te tonen dat niets

zwart-wit is?

MANNAERT: “Dat is inderdaad de uitleg

die we er nu aan geven. Aanvankelijk

was dat helemaal niet zo, maar gaan-

deweg ga je er wel vanuit dat die

grijze potloodinkleuring wel eens een

sterkte kan zijn van het boek. In het

begin was dat grijs potlood gewoon

praktisch. Driehonderd pagina’s in

kleur, dat is gewoonweg veel arbeids-

intensiever en veel duurder.”

Driehonderd pagina’s op drie jaar

tijd, in bijberoep. Je bent een vlugge

tekenaar!

MANNAERT: “We hebben er één jaar

aan voorbereid. Ik heb dus twee jaar

getekend. Dat maakt dat ik dan inder-

daad wel een rappe tekenaar ben,

zeker? Toch voelde dit album aan als

een uitputtingsslag. EL MESÍAS is mij

echt overkomen. Het was een sprong

in het duister, maar het is gelukkig

goed gekomen.”

Absoluut! Je hebt al even

aangehaald dat het lang zoeken was

naar een juiste toon. Heb je veel

moeten schrappen?
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El Mesías is mij echt overkomen. Het was een
sprong in het duister, maar het is gelukkig goed
gekomen.



MANNAERT: “Aanvankelijk hebben we

veel geschrapt in het script. In de

eerste versie was de inleiding in

scenariovorm negen hoofdstukken

lang. Het boek is nu twintig hoofd-

stukken. We hebben dus meer dan

honderd pagina’s geschrapt!”

Het hele verhaal van bouwpromotor

El Pocero is dus gesneuveld?

MANNAERT: “Grotendeels wel ja. Er

komen nog stukken terug in zijn

droomsequenties. Gelukkig waren die

honderd pagina’s nog niet getekend.”

Heb je het hele scenario in één keer

gekregen?

MANNAERT: “Ja, grotendeels toch. Er

waren al enkele hoofdstukken uitge-

werkt. Met die zijn we dan naar

Angoulême getrokken om te polsen

bij verschillende uitgevers of er inte-

resse is. Het is immers een risicovol

project over een niet zo commercieel

onderwerp. Ik wou dus wel ergens de

temperatuur meten. Maar de reacties

waren enorm positief. Natuurlijk waren

we wel op onze hoede of deze

allemaal wel uiteindelijk gerealiseerd

gingen worden. Hoe dan ook hadden

we door die fijne respons enorm veel

zin om erin te vliegen. De voorberei-

ding kon dan echt starten. Helaas

heeft het toen wel echt lang geduurd.

Mark woonde toen in Somonte en

maakte ook van alles vanop de barri-

caden mee. Dat moest dan allemaal

eerst verwerkt worden, en geïnte-

greerd geraken in het verhaal. Het

heeft dus een goed jaar geduurd

alvorens alles op punt stond. Op een

gegeven moment was ik het ook echt

beu, en ben ik naar Spanje getrokken.

Aan de keukentafel van zijn moeder

hebben we dan samen het script

gefinaliseerd. Eenmaal terug in België,

ben ik onmiddellijk beginnen teke-

nen.”

Ik blijf het ongelofelijk vinden dat je

zo’n project verkocht gekregen hebt,

en dit in een wereld van themastrips

en zelfreflecterende graphic novels.

MANNAERT: “Dat dit album er is, is

inderdaad het enige mirakel dat

EL MESÍAS verwezelijkt heeft!” (lacht)

En we hebben onze kop! Bedankt!

Uiteindelijk is Blloan met de eer

gaan lopen. Was dit een bewuste

keuze?

MANNAERT: “ONDERGRONDS heb ik gete-

kend bij Oog & Blik, net voor ze door

De Bezige Bij werden ingelijfd.

Sindsdien is er daar veel gebeurd met

hun stripfonds en begon het allemaal

wat moeilijk te worden. Alexis

Dragonetti (afgevaardigd bestuurder

bij Ballon Media, wp) en Kim Sanders

(fondsredactrice strips bij Ballon

Media, wp) van Blloan waren onmid-

dellijk enthousiast over het idee. Ik ga

je mijn eerste probeersels niet tonen,

want ik was er nog niet. Niettemin

zagen zij er muziek in en ze staken er

enorm veel energie in. En dan was het

aan ons. Driehonderd pagina’s afkrij-

gen, binnen een verkoopbaar concept,

is niet niks. Dat kan alleen, als je

volop ondersteund wordt. Dank u!”

EL MESÍAS leest als een trein, en is

ondanks zijn zwaarwichtig thema,

opvallend laagdrempelig. Maar één

ding begrijp ik niet. Op pagina 112

houdt de burgemeester een speech,

en die wordt geïllustreerd door

beelden van Yellowstone of Canada.

Vanwaar die link?

MANNAERT: “Dat vragen wij ons ook af!

Ik kan je de dvd tonen. Wij waren in

Marinaleda toen hij dat gedicht uit-

zond op zijn eigen tv-show. Daar zat

hij plots een gedicht te declameren op

de tonen van Flamencomuziek, en

ondersteund door beelden van

Yellowstone. Ik heb het gewoon letter-

lijk overgetekend van de dvd. Zonder

duiding is dat moeilijk te geloven,

maar hij zal toen wat last gehad heb-

ben van new age-gezwijmel.”

Ik ga nog eens mijn oorspronkelijke

vraag herhalen. In welke mate heb

je eigenlijk zaken uitgevonden?

MANNAERT: “Nogmaals, dat El Pocero

naar Marinaleda getrokken is, is fictief.

Maar ik kan niet wegsteken dat het

boek bulkt van de observaties.”

Wat enorm opvalt, is de katholieke

insteek. Een bouwpromotor, een

veredelde timmerman dus, trekt

naar een dorpje, en woont er samen

met Maria en haar rebelse dochter

Magdalena. Dit is maar een van de

insteken.

MANNAERT: “Op die vraag zou Mark

eigenlijk moeten antwoorden. El

Pocero, die failliete bouwpromotor, is

een heel bekend figuur in Spanje.

Naast Madrid had hij een stad ge-

bouwd die zijn naam ging dragen. Het

park zou vernoemd worden naar zijn

vrouw. Als hij op tv kwam, pochte hij

dat zijn jacht groter was dan van de
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Mark is jarenlang getuige van Jehova geweest. Als tiener was hij
hier heel actief mee bezig. Het zou me niet verwonderen, mocht hij
de helft van zijn dorp bekeerd hebben. Ja, Mark is nogal een figuur!



koning. En dat hij meer vliegtuigen

had dan Bill Gates en andere blabla.

Dus Marks initieel idee was om het

boek volledig te laten draaien rond El

Pocero. Die mens verliest alles, en we

sturen hem naar een plaats die aan

het andere spectrum ligt van zijn

persoonlijke ideale wereld. Los daar-

van is Mark jarenlang getuige van

Jehova geweest. Als tiener was hij hier

heel actief mee bezig. Het zou me

niet verwonderen, mocht hij de helft

van zijn dorp bekeerd hebben. Ja,

Mark is nogal een figuur! Dus hij kent

ook de bijbel letterlijk van buiten.

Vraag hem een vers, en hij zegt die

op. Spanje is ook een heel katholiek

land. De taal van de politici leunt ook

dicht aan bij hun religieuze waarden.

Altijd en overal sleuren ze de zin ‘Het

is Gods wil’ erbij. Dat katholicisme is

iets typisch Spaans, denk ik.”

Is dit de reden waarom de cover een

bewerking is van James Ensors DE

INTREDE VAN CHRISTUS IN BRUSSEL?

MANNAERT: “Die Ensorcover is er eigen-

lijk heel laat bijgekomen. Toen ik dat

idee kreeg, viel alles op zijn plaats.

Die maatschappijsatire, die carnaval-

stoet, het spandoek,... Het schilderij

van Ensor verbeeldde een betoging in

de Brusselse Anspachlaan. De link met

een Indignadobetoging is zo gevon-

den.”

Ik heb even het originele schilderij

bekeken, en je hebt nauwelijks iets

moeten veranderen aan de opbouw.

Maskers, priesters, edelen, de ezel,

het spandoek,... Alles staat erop. Je

hebt het gewoon geactualiseerd.

MANNAERT: “Het was te mooi om te

laten liggen, zeker? Het overkomt me

wel vaker. Ik heb een heel visueel

geheugen. Soms komen de visuele

ideeën eerst en komt de uitleg

achteraf, maar het feit dat ik aan

Ensor dacht, komt heus niet toevallig.

Dit schilderij is deel van ons cultureel

erfgoed. Dat zit diep. In Vlaanderen

kent iedereen Ensor, en zelfs als ze dit

schilderij niet kennen dan zien ze er

toch nog Ensor in. Dat carnavaleske

geeft meteen ook de juiste toon van

het boek weer.”

Ensors schilderij is een immens

groot, maar enorm druk schilderij. Je

hebt nauwelijks een overzicht over

wat je ziet. Jouw cover is ook zo...

druk. Was de uitgeverij hier

onmiddellijk mee akkoord?

MANNAERT: “Zij gingen er heel snel

mee akkoord. De enige negatieve

reacties die ik gehad heb, komen van

concurrerende uitgeverijen. Nee, geen

verder commentaar.” (lacht)

Kende Mark Bellido dit schilderij?

MANNAERT: “Nee. Buiten België is

Ensor niet zo bekend. Ik hoop dat ze

in Frankrijk die cover wel zien zitten.”

Zijn er dan al concrete

vertaalplannen?

MANNAERT: “Het verhaal is in het

Spaans geschreven, dus dat bespaart

een toekomstige uitgever al die

vertaalkosten. We hopen nu dat een

Spaanse uitgever het zal oppikken

ondanks de crisis. Bovendien is het

afwachten of die uitgevers effectief

open staan voor een satire rond die

hele problematiek. Ik vind dat dit ab-

soluut in Spanje moet uitgebracht wor-

den, maar het wordt niet zo evident.

Hoe dan ook zal de strip eerst in het

Frans vertaald worden. Dat moet ook

om eraan uit te geraken. Welke uitge-

verij het wordt, is nog niet concreet,

maar dat wordt weldra afgerond.”

Zijn er bepaalde passages in je

album die niet werken, of die je nu

graag anders had gezien?

MANNAERT: “Ik ben echt heel tevreden

van het resultaat. ONDERGRONDS was

mijn leerschool. Achteraf waren er

bepaalde dingen waarvan ik wou dat

ik die anders had aangepakt. Maar

nu... met EL MESÍAS. Ik zou het niet we-

ten. Je moet me ook verontschuldigen.

Ik ben nog volledig high van de lan-

cering. Vraag het me eens opnieuw

binnen enkele maanden. (lacht) Onze

grote vraag was of het publiek het

een gebalanceerd werk zou vinden. En

zo lijkt het ook te zijn! Ik ben dus echt

vertrokken van een pamflet. Wanneer

ik het voor de eerste keer las, dacht

ik direct dat ik een jaar verloren had.

Dit kon niet goed aflopen. Maar we

hebben doorgezet, en de sprong in

het duister genomen. Ik ben nu super-

blij dat het verhaal menselijk en

genuanceerd geworden is.”

EL MESÍAS is net zoals ONDERGRONDS

een beeldroman over een utopische
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De tegenslagen en de absurditeit van de zoek-
tocht naar een utopie of het nu over ecologie of
politiek gaat, vind ik op zich enorm boeiend.

James Ensors schilderij DE INTREDE VAN CHRISTUS IN BRUSSEL en Wauter Mannaerts cover voor EL MESÍAS: zoek de verschillen.



samenleving. Is dat je dada?

MANNAERT: “Mmm, dit zou je wel

kunnen zeggen. Niet alleen omdat ik

op zoek ben naar iets wat beter of an-

ders kan werken dan ons huidig neo-

liberaal model, maar ook omdat ik

de frictie en, ja zelfs, de waanzin

achter een utopisch model zo fantas-

tisch vind. Het is echt niet altijd koek

en ei! De tegenslagen en de absurdi-

teit van de zoektocht naar een utopie

of het nu over ecologie of politiek

gaat, vind ik op zich enorm boeiend.”

Gaat je volgend werk ook over een

dergelijke utopie?

MANNAERT: “Nee, het wordt iets hele-

maal anders. Het wordt een zwart-

witboek over het werk en leven van

de Amerikaanse fotograaf Weegee

(het pseudoniem van Arthur Fellig,

1899-1968, wp). Hij was persfotograaf

in de jaren 1930-1940 in New York

City’s Lower East Side. Dat was toen

de migrantenwijk van New York, en al

die arme migranten bleven er ook

hangen. Het was een harde wijk, en

Weegee fotografeerde voor de kranten

de moorden en de lokale misdaad-

uitspattingen, maar daarnaast bracht

hij ook het nachtleven in beeld. Het is

een heel kleurrijk personage... dat ik

dus in het zwart-wit zal tekenen. De

cover zal wel kleurrijk zijn. (lacht) Het

intrigerende is dat zijn foto’s altijd

een donker, humoristisch randje

hebben. Er zit altijd wel een macaber,

humoristisch detail in. Je moet maar

eens zijn werk opzoeken op het inter-

net. Het boek wordt uitgegeven bij

Blloan en de Franse uitgeverij

Sarbacane, en zal honderdtwintig pa-

gina’s tellen. Ik ben al aan het teke-

nen, en het moet klaar zijn tegen

november, zodanig dat het begin vol-

gend jaar in de rekken ligt.”

Hoever staat Judith van Istendael

met haar Mark Bellido-verhaal?

MANNAERT: “Na twee jaar vertraging

zit dit nu wel op schema, denk ik. Ik

heb er zelf weinig zicht op. Vroeger

zat ze samen met ons op atelier

(De Geslepen Potloden, wp), maar nu

niet meer. Je zou het haar zelf eens

moeten vragen. Ze post alleszins al

pagina’s van EL SALTO op haar blog.”

En ook die zien er veelbelovend uit...

Het slotwoord geven we graag aan

Mark Bellido die blij verrast is door de

positieve kritieken op EL MESÍAS, en

ons via chat het volgende toever-

trouwde.

MARK BELLIDO: “Ik was nerveus, maar

nu de eerste reacties doorsijpelen,

ben ik zo opgelucht. Als je drie jaar

van je leven spendeert aan één boek,

en je ervoor zelfs gearresteerd bent

geraakt, dan hoop je maar één ding.

Laat er alstublieft één iemand zijn die

je boek leest, en leuk vindt. Eén

iemand!”

Dat zal wel lukken. Wij zijn alleszins

zwaar fan, en wij hopen van jou

hetzelfde!

Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2015

8

Als je drie jaar van je leven spendeert aan
één boek, en je ervoor zelfs gearresteerd bent
geraakt, dan hoop je maar één ding. Laat er
alstublieft één iemand zijn die je boek leest,
en leuk vindt. Eén iemand!

https://judithvanistendael.wordpress.com/category/el-saltoin-samenwerking-met-mark-bellido/

