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DE MAN UIT HET WESTEN

KEVIN

EASTMAN

1992. De internationalisering van de Franse
stripmarkt zet zich voort en om de grenzen
verder open te trekken en nog meer
buitenlands
volk
naar
provinciestad
Angoulême te lokken, staan de Amerikanen
centraal tijdens de 19de editie van het door
de massa overrompelde en overrompelende
festival.
Het wordt een ware triomf voor de bescheiden
kenner, want het gros van de bezoekers had
niet alleen een beperkte talenkennis (het
Franse protec�onisme stak nog steeds de kop
op), ook de meeste van die niet vertaalde
boeken hadden hun stempel nog niet op de
markt gedrukt of verschenen voor het eerst in
de taal van Molière. Ja, iedereen kende
ondertussen wel Art Spiegelman of die ouwe
rot van een Joe Kubert die als Sergeant Rock al
decennia meeging terwijl David Lloyd mocht
pronken met zo’n echte pres�gieuze

Kevin Eastman in FACTS 2019 © Erik Deneyer

Europees-groo�ormaat hardcoveruitgave van
V pour Vendetta bij Delcourt. Zij konden
enigszins de aandacht opeisen terwijl iets
verder het bescheiden standje van Tundra
amper volk trok. Daar postva�e die
buitenlandse lie�ebber zich ongemoeid langer
om te kwijlen op tekeningen van Dave McKean
of kennis te maken met George Pratt en vol
bewondering te kicken op de aanwezigheid van
stripﬁlantroop Kevin Eastman.
Eastman is dan der�g en speelt, neen, is
miljonair geworden door wat oorspronkelijk
leek op een onzinnige ingeving. Acht jaar
eerder teamde hij met Peter Laird en beslisten
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ze om zelf buiten het DC- en Marvel-circuit,
eender welk project werd afgewezen. De
stripmarkt was verdeeld in twee kampen.
Enerzijds had je de superheldenstrips bij de grote
uitgeverijen, anderzijds ﬂoreerde bescheiden de
underground comic (Robert Crumb, Gilbert
Shelton) met een eigen publiek rond seks, drugs
en volwassenenhumor. Laird en Eastman zaten
daar – geïnspireerd door Dave Sims Cerebus –
tussenin. Hoofdpersonages? Schildpadden die
aan karate doen nadat Eastman zich afvroeg in
welk bees�g dier ﬁlmheld Bruce Lee het best
verplaatst kon worden. Michelangelo werd
geboren met de ironische ondertoon dat dit wel
eens “The next best thing” zou kunnen zijn, want
Eastman beschouwde “Dat het ﬁguurtje wel het
stomste was dat ze ooit gezien hadden”. En toch,
waarom er geen verhaal rond breien en uitleggen
hoe deze gedegenereerden �ener gemuteerde
ninja schildpadden werden. Een ﬁnancieel potje
werd vergaard en het 40 pagina’s tellend boek
gaven ze zelf uit. Bleek dat eerste nummer van
hun Mirage �tel ook nog aan te slaan. Door
promo�es bij de winkeliers, conven�es (de
fes�vals) en mond op mond-reclame waren de
eerste 3.000 exemplaren in een mum van �jd
uitverkocht. Een tweede druk van 6.000 ging
even snel over de toonbanken. Van een
knallende inkomer gesproken. De keuze werd
gemaakt om zich full�me op het tekenen te
storten, het wierp zijn vruchten af. Nummer 3
haalde 50.000 exemplaren, 135.000 bij deel 8!
Vanaf 1985 ging het verder exponen�eel omhoog
en begonnen ze licen�es te verkopen (een
RPG-spel, t-shirts) waarbij de aanmaak van
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merchandise gekoppeld werd aan een
anima�ereeks. Terughoudender waren ze toen
er een liveac�onﬁlm op stapel stond. Op
papier, oké. Poppetjes ook. Maar hoe kan je in
ﬁlm die vreemde creaturen levensecht
overbrengen? Kon het bovendien de 7 à 8
miljoen dollar investering waarmaken? Het
bracht uiteindelijk 135 miljoen op, opende de
landsgrenzen en de Teenage Mutant Ninja
Turtles werden een nog wereldlijker succes. En
dat alles creator-owned, met de rechten en de
controle nog steeds in eigen handen.
Het is in 1990 dat een overmoedige Eastman
uitgeverij Tundra opricht met datzelfde
gedachtegoed in het achterhoofd. Pluk de
grootste innova�eve talenten van de markt,
zet ze samen, laat hen het crea�erecht
behouden (met een deling 80/20, het kleinste
deel voor de uitgever) en betaal hen riante
voorscho�en. Dave McKean, Bill Sienkiewicz,
Alan Moore en Eddie Campbell, George Pratt
en vele anderen mogen hun geluk beproeven.
De ene al gedisciplineerder dan de andere.
Maar geen enkel van de nieuwe projecten
slaat commercieel aan. Een ﬁnanciële put
dringt zich op en die wordt door wanbeheer
alleen maar groter. Met onervaren
familieleden op de verkeerde plaats, een
gebrek aan gekwaliﬁceerde uitgevers annex
redacteuren, een geldabsorberend museumproject verliest Eastman een bescheiden 9 à
14 miljoen dollar (wie kijkt op een cent meer)
en vormt Tundra inderdaad een woes�jn
steppe in het oerstriplandschap.
Hoe het Eastman verder verging? Druppelsgewijs kruipt het stripbloed waar het niet gaan
kan en wordt Eastman terug betrokken bij de
Teenage Mutant Ninja Turtles (nochtans had
hij een groot aandeel aan Laird verkocht) bij
IDW Publishers.
Waarom deze uitgesproken bewondering voor
Eastman? Ook al verklaar je hem voor gek,
Eastman is wel degene die aan de wieg van
Cages, Understanding Comics, From Hell,
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Madman en Big Numbers stond. Dat verdient op
zich al immens veel respect. Daar kon ondergetekende in ’92 op Angoulême alleen maar van
proﬁteren. Niet onlogisch dat ik in 2015 stond te
springen om de vertaling te mogen verzorgen
van enkele Dark Dragon Books-deeltjes van de
Turtles-wereldhit. En om de band met Expo 59
aan te knopen, negeerden we voor twee volle
uren het grootste wielergebeuren in Vlaanderen,
maakten onderweg van Antwerpen naar
Oudenaarde in Gent een tussenstop om dé man
te interviewen alwaar hij te gast was voor het
grootste Game en Entertainment Event van de
lage landen, zijnde FACTS. We legden hem de
volgende ﬁchevragen voor de neus (met dank
aan Stefaan Van De Walle en Peter Vermaele),
waardoor de Expo 59 Files meteen kunnen
uitpakken met een ar�est met wereldfaam.
Erik Deneyer - Niels Vanes
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KEVIN

EASTMAN
Naam?
Kevin Eastman.
Roepnaam of pseudoniem?
Iedereen noemt me gewoon Eastman.
Geboortedatum?
30 mei 1962.
Geboorteplaats?
Portland, Maine.
Studies?
Nee.
Debuut?
Teenage Mutant Ninja Turtles 1, 5 mei 1984.
Waar ben je het meest bekend om?
Teenage Mutant Ninja Turtles.
Waar zou je het meest bekend om willen zijn?
Tja, er zijn zo veel dingen die ik gedaan heb en
waaraan ik plezier heb beleefd. Nu werk ik aan
een strip ge�teld Drawing Blood. Met in de
hoofdrol een personage dat hoe zou ik het
kunnen formuleren, ken je de ﬁlm This is spinal
tap. Het gaat over iemand in de Comic Book
wereld die alles belee� als een grote parodie.
Beschouw het als een kruising tussen This is
spinal tap en Breaking Bad. Semi-autobiograﬁsch. Mijn te koesteren project.
Welk personage had je zelf willen bedenken?
Kamandi. Daredevil en Kamandi. D’r zijn er zo
veel. Kamandi van Jack Kirby is toch één van
mijn favorieten, de strip waardoor ik bezield
werd om striptekenaar te worden.
Door wie of wat word je beïnvloed en waar
haal je je inspiratie vandaan?
O, te veel om op te sommen. Het zijn de
giganten waar ik als ar�est amper aan kan
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�ppen. Of het nu Amerikanen, Europeanen of
zelfs manga-ar�esten zijn, sommige van mijn
lee�ijd- genoten. Wat de laatste �en jaar
trouwens ook inspireerde, waren de broekventjes
waar ik mee werk(te). Jonge gasten, mid
twin�gers, die zelf veel energie doorgeven.
Wat zijn je tekenwapens?
Meestal gebruik ik markers van Staedtler,
permanente markeers��en. En ik gebruik
Sharpies (nvdr een ander merk) maar die zijn niet
zo permanent als dat ze beweren. Geleidelijkaan
groeide ik weg van de pennetjes, borstels en
penselen. Het voelde aan alsof ik meer aan het
worstelen was met mijn tekeninstrumenten dan
dat ze mij vooruit hielpen. En toen ik meer
opdrachten kreeg in de anima�ewereld was het
de eenvoud en het vloeiende van zo’n marker die
natuurlijker, gemakkelijker bewoog. Een s�� voelt
normaal voor me aan. En computer stuﬀ, daar
doe ik niet aan.
Uit welke fase van het stripproces haal je het
meest voldoening?
Layouts. Design en layouts, toch zeker wanneer ik
voor mezelf bezig ben. Dan schrijf ik een korte
inhoud met algemeen begin, midden en eind. Het
echte plezier zit ‘m in de opbouw van de pagina’s,
waar het verhaal tot leven komt. Want het
uiteindelijke afwerken kan nogal vervelend zijn.
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Beschouw je jezelf als een artiest of eerder
een ambachtsman?
Ik denk eerder een ar�est, want een
ambachtsman is gesoﬁs�keerder. Echter
beschouw je de ar�est als creator van de
allerhoogste kunst of de vakman die aan zijn
tekeningen priegelt, dan eerder een
ambachtsman. Ik denk uiteindelijk een samenvloeiing van beide werelden. Want het
allerbelangrijkst voor mij is toch om me uit te
kunnen drukken, om een verhaal te vertellen.
Zelf groeide ik op in een klein stadje waar alle
avonturen zich afspeelden in mijn fantasie.
Wat ik me ook inbeeldde, ik kon het op papier
ze�en en mijn reis aanvangen.
Teken je geconditioneerd of eerder uit de
losse pols?
Tot een zekere graad toch gecondi�oneerd.
Ar�esten zijn vaak hun ergste vijanden. Het
eeuwige gevecht met jezelf. Je hebt net een
pagina afgerond en dan wil je ze ofwel meteen
in de papiermand gooien of stuur je ze door
naar de drukker. En in de meeste gevallen staat
het mij niet aan. Maar kijk je d’r een jaar later
naar, dan valt het al bij al toch mee.
Wat vind je het leukst om te tekenen?
Steden, gebouwen. Gek toch, al teken ik graag
personages. Ik probeer hen zo zo veel mogelijk
te laten acteren, maar da’s veel intenser. Dat
decor dient dan om iemand minder s�jf te
laten acteren.

een balans te vinden tussen werk en vrije �jd.
We zijn voor het werk vaak de hort op, maar
nemen toch wel de �jd voor onszelf.
Favoriete boek, serie, ﬁlm, game, muziek?
Moeilijk te deﬁniëren. Te veel.
Wat is jouw lievelingssmurf?
Kan er geen bedenken. Moppersmurf.
Ben je ergens aan verslaafd? Wat zijn je
slechte eigenschappen?
Heb je verborgen talenten waar de mensheid
geen weet van heeft?
Nee.
Jouw levensﬁlosoﬁe/motto?
Zet elke dag je beste beentje voor en hou van
het leven, geniet van je vrienden.
Wat staat er nog op jouw te doen-lijst?
Nog vanalles om te doen. Maar wel twee keer!
Als ze mij vragen “Wat doe je vandaag”, dan zeg
ik “Ik doe dit, maar wel twee keer.”
Wat steekt er in jouw schuif?
Een verhaal over de Amerikaanse burgeroorlog.
Ik groeide op in New England waar een mythe
hangt rond een verhaal uit de burgeroorlog dat
ik graag wil exploreren.

Waar kijk je het tegenop om te tekenen?
Denkt na. Met enig voorbehoud: niets. Of ik
ergens een omweg voor maak? Niet echt. Kijk
naar Jack Kirby. Als je hem bestudeert heb je
niet de indruk dat hij ergens voor
terugdeinsde. Hij maakt van eender wat wel
een eigen versie. Een doen alsof. Vandaar dat
mijn artwork ook naar het abstracte
evolueerde. Ik doe het op mijn manier en ben
nergens bang voor.
Word je snel afgeleid tijdens het tekenen?
Toch wel redelijk afgeleid. Ik teken graag in de
buurt van mijn vrouw, ons kind, de drie
honden en de kat. D’r gebeurt al�jd wel iets
om je heen.
Haal je altijd je deadline?
Amper.
Blijft er nog voldoende tijd over voor je
sociale leven?
Toch wel, al is het nu moelijker omdat we aan
meerdere projecten deelnemen. We proberen
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In onze rubriek Bruxelles ma belle nemen we een
strip onder de loep waarin Brussel of een speciﬁeke
trekpleister uit onze hoofdstad een belangrijke rol
speelt.

Onlangs verscheen album 299 in de succesreeks Jommeke: De
Flipposaurus. Was het pure product placement om gra�s
inkomkaartjes te bemach�gen? “Er was totaal geen deal van
mijn kant uit. Tijdens het brainstormen met de uitgeverij
werd het idee geopperd voor een verhaal met dino’s waarin
het Dinomuseum zou ﬁgureren. Maar voor de rest had ik
carte blanche! Het museum zou er wel in moeten voorkomen,
zoals gedaan...” aldus ar�est Philippe Delzenne.

Stroken 47-48 uit Jommeke 299: De Flipposaurus aan de ingang van het Museum voor Natuurwetenschappen © Ballon Media

© Expo 59
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Philippe
Delzenne:
“Het zijn de echte
skele�en die in het
museum te zien zijn!
Met google kan je
goochelen... Maar de
mis-en-place van de
skele�en is zeker niet
getrouw aan de plaats
waar ze staan. Was
ook
niet
de
bedoeling.”

Museum voor Natuurwetenschappen - Vau�erstraat 29 - 1000 Brussel © Expo 59
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De avonturen van Bakeli�e & Formika door Al Severin
Word lid van Club Expo 59.
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Top en GRATZ
Stef H. – Opwijk
Proﬁciat met het nieuwe ini�a�ef. Laat me maar
weten hoe ik lid kan worden van Club Expo 59.
Ronny M. – Mortsel
Wat een leuk ini�a�ef in deze corona-�jden. Een leuk
magazine, een leuke nieuwe website.. tof tof tof...
Jan V. – Dilbeek

Het eerste nummer van Expo 59 Magazine
‘rolde van de persen’ en meteen stroomden
de reac�es binnen. Onze lezersbrieven bleken
verhoopte commentaren te zijn.

Van harte dank voor de eerste Expo 59-mail met het
kakelverse Expo 59 Magazine. Pre�g om lezen én
met interessante info (bv. over de ontdekte
wandtekeningen).
Germain vB. – Deinze
Ik heb enorm genoten van dit eerste nummer!
Super, dit magazine, ik las Het in een ruk uit!
Jimmy H. – Roeselare

Geweldig nieuw ini�a�ef.
David S. – Brugge

veel succes!
Charel C. – Nieuwrode

Wat een mooi magazine! De schrijfs�jl van Erik
vraagt me meestal wel om mijn aandacht goed te
richten. Die mooie illustra�es maken het er niet
makkelijker op :-) . Het is een prach�g verhaal dat
ik er in lees en dat is dubbel goed aangezien er
eerst gevreesd werd voor het einde van een
verhaal.
Pieter C. – Heverlee

TOF! Veel succes met alle nieuwe ini�a�even van
Expo 59! Le B-Gevaar est mort, vive Expo 59!
Erik DC. – Laken

Magazine ziet er heel goed uit met interessant
interview, hopelijk veel meer van dat. Ik ben alvast
fan van de nieuwe look!
Timothy VdD. – Asse
Bij deze nogmaals bedankt voor het ar�kel, ik ben
er heel blij mee! Je hebt van mijn digitaal gesto�er
mooie samenhangende volzinnen gemaakt, waarvoor dank.
Frodo DD. – Heist-op-den-Berg
1 Mei zal nooit meer hetzelfde zijn. Voortaan
denken we niet meer aan archaïsche optochten
van nostalgische arbeidsbroeders, maar aan de
lancering van Expo 59! En dat in zulke bizarre
�jden… Dus een dikke proﬁciat voor de geslaagde
ac�e en vooral met het eerste nummer van Expo
59 Magazine! Ondanks mijn voorkennis heb ik nog
eens genoten van het Roléo-verhaal, de geweldige
tekeningen van Alec, en inderdaad: je bent in je
opzet geslaagd! Door dit goeie interview heb je mij
alvast wat warm gemaakt voor het werk van Frodo
De Decker. Uitkijken dus naar een echte/fysieke
kennismaking: met de albums, bedoel ik dan. Oei,
ik stel hier vast: niks dan lof in deze mail. Dan er
toch maar een kleine, zure bedenking bijgooien:
als nostalgicus blijf ik het teloorgaan – ach, wat een
zalig woord is dat… – van de naam B-Gevaar
jammer vinden, maar als nostalgicus kan ik me
eigenlijk ook wel verzoenen met de nieuwe naam.
Marnix S. – Erembodegem
Ah, eindelijk eens wat zinvolle aﬂeiding in deze
Covid19 �jd.
Erik A. – Brussel
EXPO 59 MAGAZINE

Eh bon! Proﬁciat!!!!
Bart P. – Leuven
Gefeliciteerd met je Expo 59. Mooi….. en Bakeli�e &
Formika bevallen me bijzonder. Die Severin kan
tekenen , zeg!
Willem V. – Amsterdam
Leuk!
Gerrit O. – Oudergem
Leuk om te lezen en mooi ini�a�ef. Doe zo voort . Op
naar de volgende... Zeer leuk !
Michel DS. – Brugge
Uitkijkend naar een nieuwe aﬂevering in jullie
verhaal.
Benoît V. – Brugge
Doet plezier jullie te lezen.
Filip W. – Brussel
Wow, weer prachtwerk! De lat ligt meteen hoog,
houden zo!
Geert O. – Oostende
Wat een tof magazine! Hoe word ik lid?
Ingrid D. – Brussel
Allez, het ei is gelegd :). Proﬁciat! En blij dat j(ulli)e
het landschap nog een �jd gaan blijven verrijken (of is
het hereiken?) :).
Hans V. –
Waar was je gebleven?
Jean M. – Brussel
Van harte proﬁciat! Blij dat jullie voort ze�en… met
expo 59!
Dimitri M. – Brussel
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UNDER
the

INK
A SNEAK PEEK INTO AN ARTIST'S SKETCHES

AL SEVERIN
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