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EXPO 59

MAGAZINE
1 Mei: feest! Ja, vanwege
het Feest van de Arbeid, niet?
Neen, feest vanwege deze nieuwste
verschijning: het Expo 59 Magazine. Maak
kennis met dit blad, een samenwerking tussen
ǀǌǁ ĂŬĞůŝƩĞ Θ &ŽƌŵŝŬĂ en ^ƚƌŝƉǁŝŶŬĞů ǆƉŽ ϱϵ die
ďĞŝĚĞŶŝŶĚĞĞĞŶŚŽƵǁĞƌƐƐƚƌĂĂƚǀĂŶƌƵƐƐĞůŐĞǀĞƐƟŐĚǌŝũŶ͘
ĞǌĞĐĞŶƚƌĂůĞƉůĞŬŚĞĞŌǀĞƌƌĂƐƐĞŶĚŐĞŶŽĞŐĞĞŶŽŶŐĞŬĞŶĚĞƐƚƌŝƉͲ
ŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚĞŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚĞĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚŝŶŽŶǌĞŚŽŽĨĚƐƚĂĚ͘tĂŶƚǌĂƚĚĂĂƌ
ŶŝĞƚŚĞƚŐĞƌĞƉƵƚĞĞƌĚĞHet B-GevaarĚĂƚŽŵĚĞĠĠŶŽĨĂŶĚĞƌĞŝůůƵƐƚĞƌĞƌĞĚĞŶ
ŚĂĂƌŶĂĂŵǀĞƌĂŶĚĞƌĚĞŝŶExpo 59ďĞŐŝŶϮϬϮϬ͍<ůŽƉƚ͘ůůĞĞŶŐĂĂƚŽŶƐǀĞƌŚĂĂůǀĞƌĚĞƌ
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ƚĞƌƵŐ ŝŶ ĚĞ ƟũĚ ƚŽĞŶ ĚĞ ďůŽĞŝĞŶĚĞ
ŐŽƵƌŵĂŶĚŝƐĐŚĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ ŝŶ ĚĞ
ĞĞŶŚŽƵǁĞƌƐƐƚƌĂĂƚ ĞŶ ŽŵŐĞǀŝŶŐ ŚƵŶ
ƉŽƩĞŶ ĞŶ ƉĂŶŶĞŶ ĂĂŶƐĐŚĂŌĞŶ ďŝũ ŚĞƚ
ŐĞƌĞŶŽŵŵĞĞƌĚĞ>ĂƵīĞƌŽƉŶƵŵŵĞƌϱϵ͘
:ĂĐƋƵĞƐ ǁĂƐ ǌĞůĨƐ ŬŽŶŝŶŬůŝũŬ ŚŽĨͲ
ůĞǀĞƌĂŶĐŝĞƌ͊
EŽŐ ǀŽŽƌ ĚĞ ƐƚƌŝƉǁŝŶŬĞů Ğƌ ŶĂĂƌƚŽĞ
ǀĞƌŚƵŝƐĚĞ͕ ŬǁĂŵĞŶ ďŝũ ĚĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂƟĞ
ǀĂŶ ŚĞƚ ƉĂŶĚ Ƶŝƚ ŚĞƚ >ĂƵīĞƌͲĂƌĐŚŝĞĨ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ ƚĞǀŽŽƌƐĐŚŝũŶ ĚŝĞ ďůŽŽƚͲ
ůĞŐĚĞŶ ĚĂƚ :ĂĐƋƵĞƐΖ ƐĐŚŽŽŶǌŽŽŶ
>ĠŽŶĂƌĚ ŵĞĞƌ ĚĂŶ ƚĞŬĞŶƚĂůĞŶƚ ŚĂĚ͘
KŶĚĞƌ ŚĞƚ ƉƐĞƵĚŽŶŝĞŵ ZŽůĠŽ ;ǌŝĞ ĨŽƚŽ
ƉĂŐŝŶĂ ϯͿ ƌĞĂůŝƐĞĞƌĚĞ Śŝũ ĞŝŶĚ ũĂƌĞŶ
ǀĞĞƌƟŐ ƚŽƚ ďĞŐŝŶ ũĂƌĞŶ ǀŝũŌŝŐ ǀĂŶ ĚĞ
ǀŽƌŝŐĞ ĞĞƵǁ ǀŽŽƌ La Libre Belgique de
ƐƚƌŽŽŬũĞƐƐƚƌŝƉ Mac-Nib͘ Ğ ǀĞƌǀŽůŐͲ
ǀĞƌŚĂůĞŶ ƐƚĂƌƩĞŶ ŽƉ ϭϵ ŵĞŝ ϭϵϰϴ ĞŶ
ĞŝŶĚŝŐĚĞŶ ŶĂ ŶĞŐĞŶ ĂŇĞǀĞƌŝŶŐĞŶ ŽƉ ϯϭ
ĚĞĐĞŵďĞƌϭϵϱϬ͘
EŽŐ ǀĞƌƌĂƐƐĞŶĚĞƌ ǁĂƌĞŶ ĞĐŚƚĞƌ ĚĞ ǀŝĞƌ
ŝůůƵƐƚƌĂƟĞƐ ĚŝĞ ƟũĚĞŶƐ ŚĞƚ ǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ
ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞĚĞŵŽĚĞĞƌĚĞ ďĞŚĂŶŐƉĂƉŝĞƌ
ďůŽŽƚ ŬǁĂŵĞŶ ƚĞ ůŝŐŐĞŶ ŽƉ ĚĞ ŵƵƵƌ͘

ǁĞsĞƌŶĞƐΖĨĂŵŝůŝĞŐĞĐŽŶƚĂĐƚĞĞƌĚ͕ǁŝƐƚĞŶ
ǁĞ ĚĞ ĂƵƚĞƵƌƐƌĞĐŚƚĞŶ ƚĞ ǀĞƌǁĞƌǀĞŶ ĞŶ
ŬƌĞĞŐŚĞƚƐƉŝĐĞŶƐƉĂŶͲŝŵĂŐŽǀĂŶExpo 59
ǀƌŝũ ƐŶĞů ŽƌŝŐŝŶĞĞů ǀŽƌŵ͘ dŽĐŚ ǌĞŬĞƌ ƚŽĞŶ
ĚƵŝĚĞůŝũŬǁĞƌĚĚĂƚůĞĐ^ĞǀĞƌŝŶĚĞŶŝĞƵǁĞ

ĂŬĞůŝƩĞΘ&ŽƌŵŝŬĂĚŽŽƌSeverinͲΞǆƉŽϱϵ

ĠŶǀĂŶĚĞǀŝĞƌĂŬĞůŝƩĞΘ&ŽƌŵŝŬĂͲŝůůƵƐƚƌĂƟĞƐǀĂŶAlice VernesͲΞǆƉŽϱϵ

KŶĚĞƌĚĞƐŝŐŶĂƚƵƵƌůŝĐĞsĞƌŶĞƐŚĂĚĞĞŶ
ĂŶĚĞƌĨĂŵŝůŝĞůŝĚŝŵŵĞƌƐƚǁĞĞĮŐƵƵƌƚũĞƐ
ŐĞĐƌĞģĞƌĚ ĚŝĞ ĚĞ ŽƉŵĞƌŬĞůŝũŬĞ ŶĂŵĞŶ
ĂŬĞůŝƩĞ Θ &ŽƌŵŝŬĂ ĚƌŽĞŐĞŶ͕ ĚƵŝĚĞůŝũŬ
ǀĞƌǁŝũǌĞŶĚ ŶĂĂƌ ŐĞŵĞĞŶŐŽĞĚĨĂďƌŝĐĂŐĞͲ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ Ƶŝƚ ĚĞ ǀŝũŌŝŐĞƌ ũĂƌĞŶ͘
KƉǀĂůůĞŶĚ͗ ĚĞ ŬůĂƌĞ ůŝũŶǁŝũǌĞ ǀĂŶ ŝŶŬƚĞŶ
ůĂĂƚĚŝƚŵĂŬŬĞůŝũŬĐůĂƐƐŝĮĐĞƌĞŶĂůƐǌŝũŶĚĞ
ƚŽŽŵƐƟũů͕ĞĞŶĞƐƚŚĞƟĞŬĚŝĞƉĂƐƚďŝũŽŶƐ
ŶŝĞƵǁĞ ǀĞƌŚĂĂů͘ 'ĞŢŶƐƉŝƌĞĞƌĚ ŚĞďďĞŶ
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ǀŝƐƵĞůĞ ĚƌŝũǀĞŶĚĞ ŬƌĂĐŚƚ ǌŽƵ ǁŽƌĚĞŶ ĞŶ
ŶƵ ĚĞ ƚĞŬĞŶĞŶĚĞ ĨĂŬŬĞů ǀĂŶ ůŝĐĞ sĞƌŶĞƐ
ŽǀĞƌͲŶĞĞŵƚĞŶǌŝĐŚĚĞĮŐƵƵƌƚũĞƐĂŬĞůŝƩĞ
&
Formika ĞŝŐĞŶ ŵĂĂŬƚ͘ Ğ
ĞĞŶŚŽƵǁĞƌƐƐƚƌĂĂƚ ϱϵ ŝƐ ĚƵŝĚĞůŝũŬ
ĂƌƟƐƟĞŬ ĞĞŶ ǀƌƵĐŚƚďĂƌĞ ďŽĚĞŵ͘
dƌŽƵǁĞŶƐ͕ >ĠŽŶĂƌĚƐ ĂƉƉĞů ǀŝĞů ŶŝĞƚ ǀĞƌ
ǀĂŶ ĚĞ ďŽŽŵ͘ KŽŬ ĚŽĐŚƚĞƌ zŽůĂŶĚĞ
ŚĞďďĞŶ ǁĞ ŽŶĚĞƌ ŽŶǌĞ ŚŽĞĚĞ ŐĞŶŽŵĞŶ
ĞŶ ŵĂĂŬƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ŚĞƚ ŝůůƵƐƚƌĂƟĞǀĞ
ƚĞĂŵ͘ ,Ğƌ ĞŶ ĚĞƌ ǌĂů ũĞ ŚŝĞƌŝŶ ĞĞŶ zŽůĠŽ
ǌŝĞŶŽƉĚƵŝŬĞŶ͘

ĞĂǀŽŶƚƵƌĞŶǀĂŶZŽůĠŽĞŶDĂƌŝĞƩĞ in Expo 59ͲΞzŽůĠŽ
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Waarom een magazine?
ǆƉŽ ϱϵ ĞŶ ǀǌǁ ĂŬĞůŝƩĞ Θ &ŽƌŵŝŬĂ
willen zich op verschillende manieren
manifesteren. We willen iets blijvends
nalaten dat langer meegaat dan een
facebookpost, een vervliedende mail of
ĞĞŶ ƚǁŝƩĞƌĞŶĚĞ ƚǁŝĞƚ͘ tĞ ǁŝůůĞŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ĚĞůĞŶ ĞŶ ǌŽ ǀĞĞů ŵŽŐĞůŝũŬ

Eén van de vier ĂŬĞůŝƩĞΘ&ŽƌŵŝŬĂͲŝůůƵƐƚƌĂƟĞƐǀĂŶůŝĐĞsĞƌŶĞƐ - © Expo 59

diverse inkijken geven in het
ƵŝƚǌŽŶĚĞƌůŝũŬĞ ǁĞƌŬ ǀĂŶ ĐƌĞĂƟĞǀĞ
geesten. En om het niet beperkt te
houden tot het beeldverhaal zelf
zullen we beeldend verhalen over
(culturele) dingen die gebeuren in en
rond het Brusselse. Strips zijn een
wonderlijk medium, het kan nooit
kwaad om dit op een eigenzinnige
wijze te etaleren.

EXPO 59 MAGAZINE

Wat houdt dat in?
De inhoud van een
doordemaandse
ǆƉŽ ϱϵ DĂŐĂǌŝŶĞ
bevat
zoals
de
ŝŶƐƉŝƌĂƟĞŚĞƚŝŶŐĞĞŌ
ƚĂůƌŝũŬĞ ŝůůƵƐƚƌĂƟĞƐ͕
nieuwe interviews,
ĂƵƚĞƵƌƐƉŽƌƚƌĞƩĞŶ͕
hoofdstedelijke culturele stadsverslagen,
diepgravendere besprekingen, stripjes
(Ğ ĂǀŽŶƚƵƌĞŶ ǀĂŶ DĂĐEŝď voorop) en
aankondigingen.
Wat dacht je bijvoorbeeld van ons eerste
project om een tweede hŶĚĞƌ ƚŚĞ /ŶŬ te
ƌĞĂůŝƐĞƌĞŶ͕ ĞĞŶ ŝŶƚĞƌĂĐƟĞĨ ƐĐŚĞƚƐďŽĞŬ
ǁĂĂƌďŝũĚĞĐĞŶƚƌĂůĞĂƌƟĞƐƚĞĞŶŝŶŬŝũŬŐĞĞŌ
ŝŶ ŚĞƚ ĐƌĞĂƟĞǀĞ ƉƌŽĐĞƐ ĞŶ ŚĞƚ ǀƌŝũĞ
schetswerk dat zal leiden tot een
ĚĞĮŶŝƟĞǀĞŝŶŬƩĞŬĞŶŝŶŐ͘DĞƚŚŽĞŬĂŶŚĞƚ
ĂŶĚĞƌƐ ĚĞ ĮŐƵƵƌƚũĞƐ ĂŬĞůŝƩĞ Θ &ŽƌŵŝŬĂ
ĂůƐ ůĞŝĚƌĂĂĚ͘ Ğ ĮŶĂŶĐŝĞƌŝŶŐ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǁĞ
via een kickstarter-programma.
ƌŝŬĞŶĞǇĞƌΘůĞĐ^ĞǀĞƌŝŶ

Roléo (midden) krijgt voor zijn communie een tekenpen en kan eindelijk zijn droom
waarmaken om in de voetsporen te treden van idool Jijé ͲΞ&ĂŵŝůŝĞ>ĠŽŶĂƌĚ
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FRODO DE DECKER:
NOG NIET GERIDDERD

ĞŶ ƋƵĂƐŝ ǀĞĞƌƟŐũĂƌŝŐĞ ĂƌƟĞƐƚ ŵĞƚ ĂůƐ
ΖĞŶŽƌŵĞ ƉƌŽĚƵĐƟĞΖ ĞĞŶ ǀŝũŌĂů ĂůďƵŵƐ
ŐĞƚƵŝŐƚ ŶŝĞƚ ŵĞƚĞĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ƌŝũŬŐĞǀƵůĚĞ
ĐĂƌƌŝğƌĞ͘ KĨǁĞů ŝƐ &ƌŽĚŽ ŽŶƚǌĞƩĞŶĚ ƚƌĂĂŐ
ĞŶƉƌŝĞŐĞůƚŚŝũĞƌŽƉůŽƐŽŵĂůǌŽ͚ĚĞĂƌƟĞƐƚ
Ƶŝƚ ƚĞ ŬƵŶŶĞŶ ŚĂŶŐĞŶ͛ ŽĨǁĞů ŚĞĞŌ Ğ
ĞĐŬĞƌ ƚŽĐŚ ĞĞƌƐƚ ĞĞŶ ĂŶĚĞƌ ƉĂƌĐŽƵƌƐ ĂĨͲ
ŐĞůĞŐĚ͘
Licht geagiteerd vindt hij zijn carrière toch
ďĞŚŽŽƌůŝũŬ ŐĞǀƵůĚ͘ ,Ğƚ ĞĞƌƐƚĞ KƩŽͲĂůďƵŵ
ǀĞƌƐĐŚĞĞŶŝŶϮϬϭϮĞŶĞĐŚƚǀŽůƟũĚƐƚĞŬĞŶĂĂƌ
ǁĞƌĚŚŝũƉĂƐŝŶϮϬϭϱ͘͞ĞϯĂůďƵŵƐǀĂŶKƩŽ
ŚĞďŝŬŶŽŐŐĞƚĞŬĞŶĚΖŶĂŵŝũŶƵƌĞŶΖ͘/ŶŵŝũŶ
ŐĞǀĂů ǁĂƐ ĚĂƚ ĞĞƌĚĞƌ ΖǀŽŽƌ ŵŝũŶ ƵƌĞŶΖ
ŽŵĚĂƚŝŬΖƐĂǀŽŶĚƐŐŝƚĂĂƌůĞƐŐĂĨ͘͟
ĞĞĐŬĞƌŵĂŐĚĂŶǁĞůŚĞƚƐƚƌŝƉďůŽĞĚŝŶĚĞ
genen hebben, oorspronkelijk ging hij
ǁĞŝŶŝŐ ƐƵĐĐĞƐǀŽů ĞĞŶ ŽƉůĞŝĚŝŶŐ 'ƌĂĮƐĐŚĞ
sŽƌŵŝŶŐ ǀŽůŐĞŶ ĂĂŶ ŚĞƚ Sint-Lukas te
Brussel. Een gebrek aan discipline en
ŵĂƚƵƌŝƚĞŝƚ ǀĞƌůĂĂŐĚĞŶ ǌŝũŶ ƐůĂĂŐŬĂŶƐ͕
gelukkig borrelden deze wel op toen hij de
ƌŝĐŚƟŶŐŐŝƚĂĂƌǀŽůŐĚĞĂĂŶĚĞ:Ăǌǌ^ƚƵĚŝŽ in
ŶƚǁĞƌƉĞŶ͘ ŽŽƌĚĂƚ Śŝũ ŵĞƚ ĚĞǌĞ ĂŶĚĞƌĞ
ŚŽďďǇŵĞƚĞĞŶŐĞůĚŬŽŶǀĞƌĚŝĞŶĞŶǀŝĂůĞƐƚĞ
ŐĞǀĞŶŝŶĚĞƉůĂĂƚƐĞůŝũŬĞŵƵǌŝĞŬƐĐŚŽŽů͕ŐŽůĚ
ĂůƐ ĞĞŶ ĞǆƚƌĂ ŵŽƟǀĂƚŽƌ͘ ͞,ŽĞǁĞů ũĞ ĚĂĂƌ
nog vrijer gelaten werd dan in Sint-Lukas,
ŚĞďŝŬŵĞĞƌƚŽĐŚĞĞŶǌĞŬĞƌĞǌĞůĨĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ
ĂĂŶŐĞŬǁĞĞŬƚ͕ ŝĞƚƐ ǁĂƚ ŵĞ ůĂƚĞƌ ďŝũ ŵŝũŶ
ƚĞŬĞŶĐĂƌƌŝğƌĞŐŽĞĚǀĂŶƉĂƐŝƐŐĞŬŽŵĞŶ͘͟
KŶĚĂŶŬƐ ĚĞ ĚƌƵŬŬĞ ǁĞƌŬĂŐĞŶĚĂ ;ǀŝũĨ
ĂǀŽŶĚĞŶŝŶĚĞǁĞĞŬ͕ƚǁĞĞŶĂŵŝĚĚĂŐĞŶͿĞŶ
ĚĞƉŽŐŝŶŐĞŶŽŵŵĞƚũĂǌǌͲďĂŶĚũĞƐĨƵƌŽƌĞƚĞ
ŵĂŬĞŶ͕ŬƌŽŽƉŚĞƚďůŽĞĚǁĂĂƌŚĞƚŶŝĞƚŐĂĂŶ
kon en eiste het tekenen terug een plaats
op in Frodo's leven.
“Het grote verschil en voordeel tussen
ŵƵǌŝŬĂŶƚ ĞŶ ƚĞŬĞŶĂĂƌ ǌŝũŶ͍ ůƐ ƚĞŬĞŶĂĂƌ
ďĞŶũĞĂůůĞĞŶǀĂŶũĞǌĞůĨĂĬĂŶŬĞůŝũŬ͘:ĞŵŽĞƚ
ŐĞĞŶĞůůĞŶůĂŶŐĞĂƵƚŽƌŝƩĞŶŵĂŬĞŶŶĂĂƌŚĞƚ
ƌĞƉĞƟƟĞŬŽƚŽĨŶĂĂƌĞĞŶŽƉƚƌĞĚĞŶ͘:ĞďĞŶƚ
ŶŝĞƚĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĂŶĚĞƌŵĂŶƐĂŐĞŶĚĂ͘:Ğ
ƚĞŬĞŶƚ ǁĂŶŶĞĞƌ ŚĞƚ ũĞ ƵŝƚŬŽŵƚ ĞŶ ŶĂ ĞĞŶ
ƉĂĂƌ ƵƵƌ ƚĞŬĞŶĞŶ ŚĞď ũĞ ŵĞƚĞĞŶ ŽŽŬ ĞĞŶ
ŵŽŽŝƌĞƐƵůƚĂĂƚ͘͟
Ŷ ĚĂƚ ƌĞƐƵůƚĂĂƚ ŵĂŐ Ğƌ ďĞƐƚ ǁĞǌĞŶ͗ ĚƌŝĞ
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ĂůďƵŵƐǀĂŶKƩŽ, twee van ĞZŝĚĚĞƌĞŶǀŝũĨ
geïllustreerde jeugdboeken. Daarnaast is
Śŝũ ǀŽŽƌĂů ĂĐƟĞĨ ĂůƐ ŝůůƵƐƚƌĂƚŽƌ ǀŽŽƌ
bedrijven, schoolboeken en de krant. Plus
ŚĞƚŬŽƌƚǀĞƌŚĂĂůŝŶŚĞƚŚŽŵŵĂŐĞĂůďƵŵǀĂŶ
de Kiekeboes niet vergeten en natuurlijk al
die probeersels van strips die nooit van de
ŐƌŽŶĚǌŝũŶŐĞŬŽŵĞŶ͘
KƩŽͲŵŽďŝĞů
“Van KƩŽ had ik al een paar pagina's
ŐĞŵĂĂŬƚĂůƐƉƌŝůůĞƚǁŝŶƟŐĞƌ͘dŽĞŶŝŬŶĂũĂƌĞŶ
ŵŝũŶŵĂƉŵĞƚƚĞŬĞŶŝŶŐĞŶŶŽŐĞĞŶƐďĞŬĞĞŬ͕
vond ik dat het leukst en dus ben ik dat
ƵŶŝǀĞƌƐƵŵ ƚĞƌƵŐ ǀĞƌĚĞƌ ŐĂĂŶ ĞǆƉůŽƌĞƌĞŶ͘
Eerst waren dat losse gags van enkele
ƐƚƌŽŽŬũĞƐ ŽĨ ĞĞŶ ŚĞůĞ ƉĂŐŝŶĂ͘ Ž ŚĞď ŝŬ
ĞŝŐĞŶůŝũŬ ĞĞŶ ǀŽůůĞĚŝŐ ĂůďƵŵ ŐĞƚĞŬĞŶĚ ĚĂƚ
nooit werd uitgegeven. Behalve dan
ĚŝŐŝƚĂĂů ǀŽŽƌ /ƉĂĚ ĚŽŽƌ WĞƚĞƌ ŽŶƚĞ͘ DĂĂƌ
het is pas toen ik door had dat ik van die
ůŽƐƐĞ ŐĂŐƐ ĞĞŶ ĚŽŽƌůŽƉĞŶĚ ǀĞƌŚĂĂů ŵŽĞƐƚ
ŵĂŬĞŶ ĚĂƚ ĚĞ ƉƵǌǌĞůƐƚƵŬũĞƐ ŝŶ ĞůŬĂĂƌ
ďĞŐŽŶŶĞŶ ƚĞ ƉĂƐƐĞŶ͘ ,ŽĞ ŝŬ ĂĂŶ ĚĞ ŶĂĂŵ
van KƩŽŬǁĂŵ͕ŝƐŵĞĞĞŶƌĂĂĚƐĞů͘/ŬŚĂĚĂů
ŚĞĞůǁĂƚƉĂŐŝŶĂΖƐŵĞƚŚĞŵŐĞƚĞŬĞŶĚƚŽƚŝŬ
ďĞƐĞŌĞĚĂƚŝŬĞĞŶŶĂĂŵŵŽĞƐƚďĞĚĞŶŬĞŶ͘
/ŬǀŽŶĚKƩŽwel passen bij het karakter van
ŚĞƚƉĞƌƐŽŶĂŐĞ͘͟

Eerste versie van KƩŽͲΞ&ƌŽĚŽĞĞĐŬĞƌ
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Sprakeloos door woordloos
“Ik heb dat nooit moeilijk gevonden, een
woordeloze strip fabriceren. Alleszins niet
moeilijker dan het maken van een strip met
tekst. Het vraagt gewoon een andere
ŵŝŶĚƐĞƚ͕ Ăů ŚĞĞŌ ĚĂƚ ǁĞů ďĞƉĂĂůĚĞ
verhaaltechnische beperkingen. Achteraf
gezien was ik bij het derde deel van KƩŽal
een beetje tegen de grenzen van het genre
aan het botsen. Ik wou dat verhaal te
ingewikkeld maken, iets waar KƩŽ zich
minder toe leent. Bovendien speelden ook
ĚĞ ŵĂƟŐĞ ǀĞƌŬŽŽƉĐŝũĨĞƌƐ ŵĞĞ ŝŶ ŵŝũŶ
beslissing om ermee te stoppen.”
Money for nothing
ŽůĂŶŐŝŬĨƵůůƟŵĞŐŝƚĂĂƌůĞƐŐĂĨǀĞƌĚŝĞŶĚĞŝŬ
daarmee eigenlijk genoeg en moest dat
tekenen niet persé iets opleveren. Voor
KƩŽ 2 en 3 heb ik wel een werkbeurs
gekregen van ,Ğƚ sůĂĂŵƐ &ŽŶĚƐ ĚĞƌ
>ĞƩĞƌĞŶ. Het was mooi meegenomen en
zorgde ervoor dat ik sneller durfde mijn
gitaarlessen af te bouwen. Wanneer
mensen uit het vak je ondersteunen en
beklemtonen dat je goed bezig bent, dat
ǁĂƐĞĞŶĞǆƚƌĂŵŽƟǀĂƚŽƌ͘
Bij de Franse uitgever ben ik zelf gaan
aankloppen omdat mijn eigen uitgever te
weinig moeite deed om KƩŽ aan het
ďƵŝƚĞŶůĂŶĚ ƚĞ ǀĞƌŬŽƉĞŶ͘ KǀĞƌĂŵďŝƟĞƵƐ ĞŶ
ongeduldig. Het WĂƋƵĞƚ-avontuur (oplage
1500 per album) was tweesnijdend.
Enerzijds goed omdat ik hierdoor met een
hoop professionele tekenaars in contact
kwam, eentje daarvan (Charel Cambré)
ŚĞĞŌ ŵĞ ǌĞůĨƐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŝŶŬƚĞŶ ŝŶ ĚŝĞŶƐƚ
genomen. Anderzijds heb ik er ook wel een
kleine kater aan overgehouden, want
centen heb ik daar nooit van gezien. Zo zie

je maar: mensen die de hemel beloven,
ŵŽĞƚ ũĞ ĂůƟũĚ ǁĂŶƚƌŽƵǁĞŶ͘ KƩŽ is
trouwens ook in China verschenen. Dat ging
wel via de uitgeverij en vooral dankzij ,Ğƚ
sůĂĂŵƐ ĨŽŶĚƐ ĚĞƌ >ĞƩĞƌĞŶ met hun
contacten.
Ridder-lijk
Ğ ZŝĚĚĞƌ ŝƐ ǀŽŽƌĂů ŽŶƚƐƚĂĂŶ Ƶŝƚ ŐŽĞƐƟŶŐ͘
Het leek me geweldig om wekelijks of
dagelijks met een stripje in de krant of een
ŵĂŐĂǌŝŶĞƚĞƐƚĂĂŶ͘/ŬŚĞďĞĞŶƟĞŶƚĂůŐĂŐƐ
getekend en heb die dan naar zoveel
ŵŽŐĞůŝũŬƌĞĚĂĐƟĞƐŐĞƐƚƵƵƌĚ͘ĞƌƐƚŬǁĂŵŝŬ
terecht bij WͲDĂŐĂǌŝŶĞ, maar dat blad
stopte er een half jaar later mee. Gelukkig
ŚĂĚ ŝŬ ŽŶĚĞƌƚƵƐƐĞŶ ĞĞŶ ƉƵďůŝĐĂƟĞ ŝŶ ŚĞƚ
stripblad ƉƉŽen een paar maanden later
mocht ik ook in sĞƌŽŶŝĐĂ DĂŐĂǌŝŶĞ staan.
/ŶĚŝĞƚǁĞĞďůĂĚĞŶƐƚĂŝŬŶŽŐĂůƟũĚĞŶĚĂĂƌ
ŚĞď ŝŬ ǀĞĞů ŐĞůƵŬ ŵĞĞ ǁĂŶƚ ĚĞ ƉƵďůŝĐĂƟĞͲ
mogelijkheden
zijn
dun
gezaaid.
Momenteel is de verdeling tussen
ƐƚƌŝƉƚĞŬĞŶǁĞƌŬ ĞŶ ŝůůƵƐƚƌĂƟĞ ŽŶŐĞǀĞĞƌ
30/70.
De illustere illustrator
dŽĞŶ ŝŬ ďĞƐůŽŽƚ Žŵ ĨƵůůƟŵĞ ƚĞ ŐĂĂŶ
tekenen, wist ik dat ik niet van strips alleen
zou kunnen overleven. Dus stuurde ik een
ƉŽƌƞŽůŝŽ ƌŽŶĚ ŶĂĂƌ ĂůůĞƌůĞŝ ƵŝƚŐĞǀĞƌŝũĞŶ͕
ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ ǀĂŶ ĞĚƵĐĂƟĞǀĞ ďŽĞŬĞŶ͘ ,Ğƚ
leverde opdrachten op. Voor schoolboeken,
prentenboeken, geboortekaartjes, trouwkaartjes... Tegenwoordig is de krant ,Ğƚ
EŝĞƵǁƐďůĂĚ mijn belangrijkste afnemer.
DŽĐŚƚŝŬĚĞŬĂŶƐŚĞďďĞŶŽŵĨƵůůƟŵĞƐƚƌŝƉƐ
te kunnen tekenen, zou ik dat waarschijnlijk
wel doen. Echter vind ik het illustreren ook
heel leuk en vooral heel leerzaam. Als

De oerversie van KƩŽ - © Frodo De Decker
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illustrator kan je veel makkelijker
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƐƟũůĞŶ ĞŶ ǁĞƌŬǁŝũǌĞŶ
ƵŝƚƉƌŽďĞƌĞŶ͕ǁĂĂƌũĞďŝũĞĞŶƐƚƌŝƉƚŽĐŚǀĂĂŬ
ŐĞďŽŶĚĞŶďĞŶƚĂĂŶĞĞŶƐƟũů͘

Schetsversie van de cover KƩŽϮͲΞ&ƌŽĚŽĞĞĐŬĞƌ

Klare taal
Afgaande op KƩŽ ŝƐ ĚŝĞ ƐƟũů ǀŽŽƌĂů ŬůĂƌĞ
ůŝũŶͲŐĞƟŶƚ͘ Ž ĞŶŐ ŝƐ &ƌŽĚŽΖƐ ǀŝƐƵĞůĞ
ƵŶŝǀĞƌƐƵŵĞĐŚƚĞƌŶŝĞƚ͘,ŝũŝƐĞǀĞŶǌĞĞƌŐƌŽƚĞ
fan van Watchmen͘ tĂƚ ŚĞŵ ǀŽŽƌĂů
ĂĂŶƐƉƌĞĞŬƚ ŝŶ ŚĞƚ ǁĞƌŬ ǀĂŶ Hergé, en dat
ŐĞůĚƚ ĞǀĞŶǌĞĞƌ ǀŽŽƌ dƌŽŶĚŚĞŝŵ, is dat de
tekeningen ten dienste staan van de het
ǀĞƌŚĂĂů͘ĞŚĞůĚĞƌĞǀĞƌƚĞůƐƟũůƐƉƌĞĞŬƚŚĞŵ
ĞŶŽƌŵĂĂŶ͕ĞĞŶƚĞĐŚŶŝĞŬĚŝĞĚĞĞĐŬĞƌŽŽŬ
ŝŶǌŝũŶĞŝŐĞŶǁĞƌŬƉƌŽďĞĞƌƚƚĞƐƚŽƉƉĞŶ͘

sŽŽƌůŽƉŝŐĚŽĞƚ&ƌŽĚŽŐĞĞŶƉŽŐŝŶŐĞŶŽŵĞ
ZŝĚĚĞƌ in het buitenland verkocht te
ŬƌŝũŐĞŶ͘ŽŝĞƚƐŚĞĞŌŝŶǌŝũŶŽŐĞŶƉĂƐǌŝŶĂůƐ
ũĞĞƌŽŽŬĞĞŶƉƵďůŝĐĂƟĞĂĂŶŬĂŶŬŽƉƉĞůĞŶŝŶ
ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ ĞĞŶ &ƌĂŶƐ ďůĂĚ͘ ĂŶ ďŽƵǁ ũĞ
een schare fans op die dan mogelijk het
ĂůďƵŵ ŬŽƉĞŶ ĞĞŶƐ ŚĞƚ ŝŶ ĚĞ ǁŝŶŬĞů  ůŝŐƚ͘
ĐŚƚĞƌ ƌĞĐŚƚĞŶ ǀĞƌŬŽƉĞŶ Žŵ ŐĞǁŽŽŶ ƚĞ
ůĂƚĞŶƵŝƚŐĞǀĞŶǌŽŶĚĞƌŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶŝŶŐŚĞĞŌ
ŐĞĞŶǌŝŶ͘
ĞďŽĞƌĚŝĞƉůŽĞŐĚĞǀŽŽƌƚ
&ƌŽĚŽΖƐǁĞƌŬǁĞĞŬǌŝĞƚĞƌĂůƐǀŽůŐƚƵŝƚ͗ŚĞƚŝƐ
Ğƌ ĞĞŶƚũĞ ǀĂŶ ϲ ĚĂŐĞŶ ǌǁŽĞŐĞŶ͕ Ăů ŝƐ
ǌĂƚĞƌĚĂŐǁĂƚƌƵƐƟŐĞƌ͘ĂŶǁĞƌŬƚŚŝũƐůĞĐŚƚƐ
ĞĞŶƵƵƌŽĨǌĞƐ͘dŝũĚĞŶƐĚĞǁĞĞŬĚĂŐĞŶŝƐĚĂƚ
ĞĞƌĚĞƌϵăϭϬƵƵƌƉĞƌĚĂŐ͘DĂĂŶĚĂŐďĞŐŝŶƚ
ŚŝũŵĞĞƐƚĂůŵĞƚǌŝũŶǁĞŬĞůŝũŬƐĞŐĂŐǀĂŶĞ
ZŝĚĚĞƌ͘ĂĂƌĚŽĞƚŚŝũŐĞŵŝĚĚĞůĚĂŶĚĞƌŚĂůǀĞ
ĚĂŐ ŽǀĞƌ ;ǀŽŽƌ ƚǁĞĞ ƐƚƌŽŽŬũĞƐͿ͘ 'ƌĂƉ
bedenken, schetsen, inkten, inkleuren, van
ĂƚŽƚǌĞĞŶŽŶĞŵĂŶƐŚŽǁ͘ĞĚĞĂĚůŝŶĞǀŽŽƌ
Ğ ZŝĚĚĞƌ ŝƐ ĚŽŶĚĞƌĚĂŐŵŝĚĚĂŐ͘ DĞĞƐƚĂů
krijgt hij maandag ook de opdracht voor de
ǁĞĞŬĞŶĚďŝũůĂŐĞ ǀĂŶ ĚĞ ŬƌĂŶƚ ,Ğƚ
EŝĞƵǁƐďůĂĚ͘ ŝĞ ĚĞĂĚůŝŶĞ ůŝŐƚ ǀĂƐƚ ŽƉ
ǁŽĞŶƐĚĂŐŽŵϭϳƵ͘,ĞƚƚǁĞĞĚĞĚĞĞůǀĂŶĚĞ

/ŶƚĞƌŶĂƟŽƚĂĂů
,ĞƚŝŶŬƚǁĞƌŬĚĂƚŚŝũǀŽŽƌĂŵďƌĠůĞǀĞƌĚĞ͕
ǁĂƐ ŶŝĞƚ ĞŶŬĞů ĮŶĂŶĐŝĞĞů ďĞůĂŶŐƌŝũŬ͕ ŚĞƚ
ŐŽůĚǀŽŽƌĂůĂůƐĞĞŶƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚĞůĞĞƌƐĐŚŽŽů͘
ůůĞĞŶ͕ ǁĂŶŶĞĞƌ ĚĞ ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ ďŝŶŶĞŶͲ
ŬŽŵĞŶ ǁĂĂŝĞŶ͕ ŵŽĞƚ ũĞ ŬĞƵǌĞƐ ŵĂŬĞŶ ĞŶ
ĚĂŶŬŝĞƐũĞǀŽŽƌĚĞĞŝŐĞŶŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘
ĞZŝĚĚĞƌ gaat na KƩŽĞĞŶĂŶĚĞƌĞƌŝĐŚƟŶŐ
Ƶŝƚ͘ůƐŽĨũĞƐŽŵƐĚĞƐĂƟƌŝƐĐŚĞĞŶĂďƐƵƌĚĞ
ǁĞƌĞůĚǀĂŶDŽŶƚǇWǇƚŚŽŶĞŶŚƵŶ,ŽůǇ'ƌĂŝů
ďŝŶŶĞŶƐƚƌƵŝŬĞůƚǀŽůĐƵůƚƵƌĞůĞƌĞĨĞƌĞŶƟĞƐ͘:Ğ
ǌŽƵ ŵĞƚĞĞŶ ĚĞŶŬĞŶ͗ ŐĞƐĐŚŝŬƚ Žŵ ŝŶ ŚĞƚ
ďƵŝƚĞŶůĂŶĚƚĞƉŝƚĐŚĞŶ͘
PAGINA 6
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ǁĞĞŬ ŝƐ ǁĂƚ ƌƵƐƟŐĞƌ ĞŶ ĚĂŶ ǁĞƌŬƚ &ƌŽĚŽ
ĂĂŶ ŬůĞŝŶĞƌĞ ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶ͕ ĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ ŽĨ
ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞƉƌŽũĞĐƚĞŶ͘
Zelfvoldaan?
͞DŝũŶďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞĂŵďŝƟĞŚĞďŝŬĞŝŐĞŶůŝũŬ
ĂůďĞƌĞŝŬƚĞŶĚĂƚŝƐŬƵŶŶĞŶůĞǀĞŶǀĂŶŵŝũŶ
ƚĞŬĞŶǁĞƌŬ͘ sŽŽƌ ĚĞ ƌĞƐƚ
ǌŝĞŝŬǁĞůǁĂƚĞƌŽƉŵŝũŶ
ƉĂĚ ŬŽŵƚ͘ DŽŵĞŶƚĞĞů
ďĞŶ ŝŬ ƚƵƐƐĞŶ ĚĞ
ŽƉĚƌĂĐŚƚĞŶĚŽŽƌĂĂŶĞĞŶ
ƐƚƌŝƉƌĞĞŬƐ ǀŽŽƌ ũŽŶŐĞ
ŬŝŶĚĞƌĞŶ ďĞǌŝŐ͘ ĂĂƌ ŝƐ
ŽŽŬĂůŝŶƚĞƌĞƐƐĞǀŽŽƌďŝũ
ƵŝƚŐĞǀĞƌƐ͘ ,Ğƚ ǌŽƵ ůĞƵŬ
ǌŝũŶ ŵŽĐŚƚ ĚŝĞ ƌĞĞŬƐ Ğƌ
ŬŽŵĞŶ͘ Ŷ ŝƐ ĚĂƚ ŶŝĞƚ ŚĞƚ
ŐĞǀĂů͕ ŐĞĞŶ ƉƌŽďůĞĞŵ͘ ƌ
ŬŽŵĞŶ ĂůƟũĚ ǁĞů ǁĞĞƌ
ůĞƵŬĞ ƉƌŽũĞĐƚĞŶ ďŝŶŶĞŶ
ƌŽůůĞŶ͘͟ ůĚƵƐ &ƌŽĚŽ Ğ
ĞĐŬĞƌ͘

KƩŚĞŶƟĐŝƚĞŝƚƚƌŽĞĨŝŶ&ƌŽĚŽ͛ƐǁŽŽƌĚůŽǌĞƐƚƌŝƉͲΞ&ƌŽĚŽĞĞĐŬĞƌ

De RidderĚŽŽƌ SeverinͲΞǆƉŽϱϵ
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ĠŶǀĂŶĚĞǀŝĞƌĂŬĞůŝƩĞΘ&ŽƌŵŝŬĂͲŝůůƵƐƚƌĂƟĞƐǀĂŶůŝĐĞsĞƌŶĞƐ - © Expo 59
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s͘h͗͘ǆƉŽϱϵͲĞĞŶŚŽƵǁĞƌƐƐƚƌĂĂƚϱϵ͕ϭϬϬϬƌƵƐƐĞů͘
ǁǁǁ͘ĞǆƉŽϱϵ͘ďĞͲŝŶĨŽΛĞǆƉŽϱϵ͘ďĞ
tŽƌĚůŝĚǀĂŶůƵďǆƉŽϱϵĞŶŬƌŝũŐĞůŬĞŵĂĂŶĚĚĞĚŝŐŝƚĂůĞǀĞƌƐŝĞ
ǀĂŶǆƉŽϱϵDĂŐĂǌŝŶĞŝŶũĞǀŝƌƚƵĞůĞďƵƐĞŶŐĞŶŝĞƚǀĂŶƚĂůƌŝũŬĞ
ǀŽŽƌĚĞůĞŶ͘
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