


Nadat hij net zijn vrouw heeft verloren moet Liam, vader 
van twee kinderen, toekijken hoe de wereld door een 
ongekende gezondheidscrisis in een neerwaartse spiraal 
en onherroepelijk verval raakt. Terwijl het land op instorten 
staat wordt hij geconfronteerd met onverwachte gevaren en 
moet hij er alles aan doen om zijn dierbaren te beschermen.

In deze internationaal geprezen serie vertelt Jared Muralt niet 
alleen het verhaal van één gezin dat worstelt om te overleven, 
maar werpt hij ook een kritische blik op de mensheid en de 
drijfveren die tot deze apocalyps hebben geleid.

Lees hier een fragment van Boek 1



























IN GESPREK MET JARED MURALT
Door Gisela Feuz

Jared, jij hebt een sombere wereld gecreëerd, 
waarin wij langzaam een samenleving uiteen 
zien vallen, en je laat dit alles in je thuisstad Bern 
(Zwitserland) plaatsvinden. Waarom?

Eigenlijk wilde ik een verhaal vertellen wat zich 
 afspeelt in een post-apocalyptische wereld. Maar al 
snel kwam ik tot het besef dat het niet ging werken 
 omdat ik ook het verhaal over het ontstaan van 
de apocalyps  wilde vertellen. De wereld die ik heb 
gecreëerd voor mijn  verhaal ligt niet ver van onze 
eigen realiteit. Ik heb gewoon wat zaken overdreven. 
Maar de kernoorzaken bestaan  feitelijk al, zoals 
bijvoorbeeld milieuproblemen of economische 
crisissen. De maatschappij in Het Verval wordt 
geteisterd door een virus. Hoe gevaarlijk dit is wordt 
in het begin grof onderschat.

In hoeverre is datgene wat jij drie jaar geleden hebt getekend waarheid geworden 
met de komst van het coronavirus?

Uiteraard zijn er parallellen te trekken. Zoals het  hamsteren en het virus 
zelf. Maar het virus in Het Verval is, in vergelijking met het coronavirus, veel 
agressiever en doodt veel meer mensen. Een ander verschil is dat er al lang een 
wereldwijde economische crisis en een recessie gaande was, ver voor het begin 
van het virus. Aangezien zowel het volk als de economie er zwaar onder lijdt en 
er een gebrek aan middelen heerst is het moeilijker om adequaat te reageren 
met tegenmaatregelen. Precies daardoor zakt het regime in Het Verval als 
een kaartenhuis in elkaar. De doden worden niet meer uit hun huizen gehaald, 
plunderende bendes maken de straten onveilig en mensen vluchten de stad uit. 
Gelukkig is het met ons nog niet zover gekomen.

Wat aan een post-apocalyptische setting is voor jou zo fascinerend?  
Ik vraag me af welke vormen binnen de samen leving zullen ontstaan 

wanneer de overkoepelende structuur, en daarmee bedoel ik de maatschappij 
als element van orde, niet meer bestaat. De mens zal zich altijd groeperen, 
aangezien ze als groep een  grotere kans tot overleven hebben. Nieuwe 
groepen  moeten eerst voor zichzelf, maar ook in relatie tot andere  groepen, 
machtsstructuren en een machtsevenwicht definiëren. Verschillen in aanpak, 
uitgangspunten, visie en ideologie klappen dan op elkaar. Deze  ontwikkelingen 
vind ik interessant. Net als de vraag welke waarden er door de nieuwe wereld 
aangenomen worden, en welke er zullen verdwijnen.

Jared Muralt (1982) 
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