
1

INTERVIEW SEAN PHILLIPS DOOR KOEN CLAEYS EN ARNOUT CAPIAU

“Ik zou natuurlijk aan niks
beginnen dat me er als
een idioot zou doen uitzien.”

F.
A.C.T.S. is al enkele jaren het mekka voor liefhebbers van nerdcultuur. Tijdens de editie

van 2012 was Sean Phillips een van de grote publiekstrekkers in de artist’s alley. In

het Nederlands kennen we hem van het eerste deel van de conceptreeks ZEVEN en de

gitzwarte misdaadreeks CRIMINAL waarmee Silvester talmt om de vervolgen uit te geven. Hoewel

hij nog geen vijftiger is, draait deze tekenaar al bijna 35 jaar professioneel mee in het strip-

wereldje. Het was voor ons stripfanaten dan ook een eer en een genoegen om een half uur

in het gezelschap van deze man te vertoeven. Plaats van het interview was een kantoor met

uitzicht op het beursgedeelte en die afzondering bleek wel handig toen, net voor we er bin-

nenstapten, Japanse drummers in gang schoten. Voor ons zat een vermoeid uitziende, maar

relaxte kerel die zonder verpinken een spervuur aan vragen op zich af liet komen.

Er wachten hier buiten nogal wat

mensen op jou.

PHILLIPS: “Ik weet het... ja. Het verbaast

me dat ze zo lang in de rij willen staan

voor me. Ik zit hier nu al twee dagen

met een barstende hoofdpijn in deze

hallen maar dat zal zeker ook wel aan

de late nachten liggen. Aan de andere

kant ben ik hier ook aan het genieten,

want thuis zit ik meestal op mijn eentje

in de studio. Het werkt zeer motiverend

om je leespubliek te ontmoeten en wat

positieve feedback te krijgen. Ik kan

dan achteraf niet wachten om weer ach-

ter de tekentafel te kruipen. Het geeft je

ook de kans om je collega’s eens te ont-

moeten. Europese stripbeurzen zijn voor

mij nog interessanter want ik lees prak-

tisch geen Europese strips en dan tref

ik hier massa’s inspirerend materiaal

aan om eens te bekijken.”

Is er een traditie van stripbeurzen in

Groot-Brittannië?

PHILLIPS: “Zeker, maar totaal niet verge-

lijkbaar qua omvang als die van

F.A.C.T.S. De meeste Britse stripbeurzen

richten zich enkel en alleen op strips

waardoor je een kleiner doelpubliek

hebt. Er was één grote, genaamd

UKCAC die van 1985 tot 1998 werd ge-

houden. Daar kwamen ook de grote

Amerikaanse namen naar toe. Een

beurs als MCM die, net als F.A.C.T.S,

ook aandacht heeft voor zaken als

scifi, anime en videogames, lokt dan



zeventigduizend bezoekers. Ik kan me

voorstellen dat velen hier niet geïnte-

resseerd zijn in strips. Het is wel leuk

om al die jonge mensen te zien. Er ko-

men vooral oudere mannen naar de

Britse stripbeurzen, mezelf inbegre-

pen.”

Er was een periode dat comics prak-

tisch niet vertegenwoordigd waren op

F.A.C.TS.

PHILLIPS: “Gelukkig is dat goed geko-

men. Ze moesten het anders F.A.T.S.

noemen.”

Deze afbeelding van een jongere

Sean Phillips is het meest gebruikt,

zowel door jezelf voor jouw blog als

door anderen. Ik heb het altijd een

fascinerende

foto gevon-

den, een

beetje James

Dean-achtig.

PHILLIPS: “Ik

wou dat ik nu

nog zo’n bos

haar had.

Mijn haar is

nu veel dun-

ner. Het is de enige foto die van me

werd genomen waar ik zelf nog tevre-

den over ben. Mijn vrouw heeft die tij-

dens een vakantie genomen toen ik

drieëntwintig jaar oud was. Ik was toen

al een jaar of twee afgestudeerd.”

Welke toekomst had je toen voor

ogen?

PHILLIPS: “Ik had een diploma grafische

vormgeving op zak. Strips tekenen was

in mijn ogen een hobby en ik had het

nooit bekeken als een toekomstige job.

Ik ging ervan uit dat ik een designer of

een illustrator ging worden. Ik werkte

wel al sinds mijn vijftiende professio-

neel als striptekenaar. In plaats van een

vakantiejob als krantenbezorger of af-

wasser tekende ik strips tijdens het

weekend.”

Voor wie tekende je die strips?

PHILLIPS: “In de jaren 1970 en 1980 wa-

ren er in Groot-Brittannië heel wat we-

kelijkse stripbladen. Deze waar ik voor

werkte, zoals BUNTY en JUDY, richtten zich

op jonge tienermeisjes. Die bladen zijn

ondertussen allemaal opgedoekt. Ze

bevatten verhalen in de trant van een

meisje met haar pony, een meisje wil

ballerina worden, een weesje in het

Victoriaans tijdperk,... Ik leverde drie

pagina’s per weekend.”

Hoe ben je aan die job geraakt?

PHILLIPS: “Toen ik dertien jaar jong was,

gaf Ken Houghton avondles stripteke-

nen voor volwassenen op mijn school.

Een vriend en ik waren helemaal gek

van strips en we kregen, hoewel we

geen volwassenen waren, speciale toe-

stemming om deel te nemen. Ken

werkte voor die meisjesstrips. Hij heeft

me getraind, in de juiste richting ge-

duwd, om geschikt te worden voor dit

werk.”

Tekende je in een soort van huisstijl?

PHILLIPS: “Ik was ghost-tekenaar dus

tekende ik op de manier waarop Ken

Houghton tekende. Hij had een heel ei-

gen tekenstijl, er was niet echt sprake

van een huisstijl. Voor ik hem leerde

kennen tekende ik vooral superhelden,

Conan de Barbaar en dergelijke.”

Drie jaar later kwam je bij het Britse

striptijdschrift CRISIS terecht (van uit-

geverij Fleetway, verscheen van 1988

tot 1991).

PHILLIPS: “Op mijn achttiende begon de

agent van Ken mij ook te vertegen-
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In plaats van een vakantiejob als krantenbezorger
of afwasser tekende ik strips tijdens het weekend.

IDENTIKIT SEAN PHILLIPS
Op 27 januari 1965 geboren, Britse

comictekenaar die in de jaren 1990

naam maakte met DEVLIN WAUGH voor

2000AD en HELLBLAZER voor DC

Comics. Sindsdien heeft hij voor

meerdere uitgevers, zowel in Groot-

Brittannië als de Verenigde Staten,

aan massa’s strips gewerkt. Ondanks

zijn indrukwekkend palmares bete-

kende 7 PSYCHOPATEN (op scenario van

Fabien Vehlmann) in 2007 zijn grote

debuut op de Nederlandstalige strip-

markt. De laatste jaren oogst hij veel

succes met de noir-reeks CRIMINAL,

geschreven door zijn partner in crime

Ed Brubaker, een stripreeks die

Silvester begon te vertalen.

Belangrijkste werk(en):

• HELLBLAZER (tientallen comics in

de jaren 1990, scenario: Paul

Jenkins, Jamie Delano, Eddie

Campbell en John Smith)

• DEVLIN WAUGH (1992-1993,

scenario: John Smith)

• SLEEPER (2003-2005, scenario:

Ed Brubaker)

• MARVEL ZOMBIES 1 & 2 (2006-

2008, scenario: Robert Kirkman)

• CRIMINAL (2006-..., scenario:

Ed Brubaker)

• INCOGNITO (2008-2011, scenario:

Ed Brubaker)

• FATALE (2012-..., scenario:

Ed Brubaker)

SIMPLE SIMON: het eerste gepubliceerde werk van
Phillips in 1980, toen vijftien jaar oud, geïnkt door
Ken Houghton. Vroeg werk voor BUNTY.



woordigen. CRISIS startte in de zomer

toen ik van de kunstacademie af-

zwaaide. Mijn agent was al enkele

maanden voordien op de hoogte van

de lancering. Hij wist ook dat men nog

op zoek was naar tekenaars die zouden

kunnen invallen als artiesten achterop

raakten met hun werk. Het ging name-

lijk om geschilderde strips die nogal

arbeidsintensief waren. Hij heeft toen

een jobinterview voor me geregeld. Ik

kende wel al enkele mensen die bij

CRISIS werkten. Zo zat ik in dezelfde

kunstacademie als Bryan Talbot (HET

VERHAAL VAN EEN SLECHTE RAT, ALICE IN

SUNDERLAND, red.) We hadden een ge-

meenschappelijke leraar en toen hij van

mijn passie voor strips leerde, stuurde

hij me eens langs bij Bryan. Hij is onge-

veer vijftien jaar ouder dan ik, maar hij

woont in dezelfde stad. Bij Bryan thuis

toonde ik enkele tekeningen die ik ge-

maakt had van Judge Dredd. Hij hield

van mijn werk en terwijl ik naast hem

stond belde hij Pat Mills (Britse strip-

grootheid, schrijver die zijn belangrijkste

werk bij 2000AD afleverde, hier vooral

bekend van SLÁINE en REQUIEM - DE

VAMPIERRIDDER, red.) om me aan te beve-

len. Ik hoorde daar toen niets meer van

maar het nieuwe magazine CRISIS ging

later op zoek naar talent en dan kende

Pat mij nog toen mijn agent mij aanbe-

veelde.

Ik heb enkele jaren exclusief voor CRISIS

gewerkt. Zo tekende ik afleveringen van

NEW STATESMEN van John Smith en THIRD

WORLD WAR van Pat Mills, tot ik DC

Comics aan de lijn kreeg.”

Hoe zijn ze aan jouw telefoonnummer

geraakt?

PHILLIPS: “Net voor ARKHAM ASYLUM door

Grant Morrison en Dave McKean uit-

kwam (legendarische BATMAN-strip uit

1989, red.) toonde Dave me enkele pa-

gina’s van die strip. Ik had zoiets van ‘Ja,

ik kan dat ook!’. John Smith en ik had-

den een schitterend idee voor een gra-

phic novel over Two-Face (slechterik uit

de BATMAN-reeks, red.). Ik heb dan zes

pagina’s van het verhaal geschilderd en

John heeft een lijvig voorstel op papier

gezet. Eind jaren 1980, begin jaren 1990

stuurde uitgeverij DC redactieleden naar

Britse stripbeurzen en we hadden een

afspraak weten te regelen met Karen

Berger (redactrice van Vertigo, het label

van DC Comics dat zich meer op de vol-

wassen meerwaardezoeker richt, red.).

We wisten totaal

niet wie ze

was, enkel

dat ze bij DC

werkte, en

hadden er

geen flauw

benul van dat

ze een hekel

had aan super-

helden. Ze was

helemaal niet

geïnteresseerd

in wat we haar

voorstelden, maar ze hield wel van mijn

tekenwerk. Enkele maanden later werd

ik opgebeld toen ze iemand nodig had-

den voor een HELLBLAZER-comic. Op dat

moment waren er nog niet zoveel

Britten die aan Amerikaanse strips werk-

ten. Ik zag dat als iets onbereikbaar.

Dave Gibbons, Alan Moore en enkele

anderen hadden er naam gemaakt,

maar dat waren in mijn ogen ‘echte’

stripmakers in tegenstelling tot mezelf.

Ik werkte uiteindelijk aan opdrachten

voor zowel de Britten als de

Amerikanen. Terwijl ik HELLBLAZER te-

kende, deed ik ook nog werk voor het

stripblad 2000AD (bevat voorpublicaties

van reeksen als JUDGE DREDD en SLÁINE).

Ik ben een veeltekenaar die snel werk

voor meerdere strips kan afleveren.

Toen ik bijvoorbeeld bij CRISIS zat, bleef

ik nog enkele jaren verder tekenen aan

die meisjesstrips.”

Whoaw!

PHILLIPS: “Dat vond ik zeer gemakkelijk

om te doen. Ik kon een gans verhaal in

één weekend tekenen. Ik was jong en

enthousiast, tegenwoordig ben ik vlug-

ger moe. (lacht) Na DEVLIN WAUGH (ge-

schreven door John Smith, red), een

volledig geschilderde strip, dus nogal ar-

beidsintensief, mocht ik KID ETERNITY (ge-

schreven door Ann Nocenti, red.) teke-

nen voor Vertigo Comics. Toen wist ik

dat ik voor lange tijd werkzekerheid

had en heb ik niet zo veel meer voor

Britse strips gedaan.”

Onlangs was er de herdruk van SCENE

OF THE CRIME, je eerste samenwerking

met Ed Brubaker.

PHILLIPS: “Het was voor mij gewoon

een klus zoals een ander,
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Karen Berger was helemaal niet geïnteresseerd in
wat we haar voorstelden, maar ze hield wel van
mijn tekenwerk.



niets bijzonders. Ik deed de inkt over

Michael Larks potloodtekeningen omdat

Michael niet tevreden was van zijn eigen

inktwerk voor het eerste deel. SCENE OF

THE CRIME was een van de eerste zaken

die Ed voor een grote uitgever heeft ge-

daan en ik had zijn vroeg werk in eigen

beheer niet gelezen. Rond die tijd had

Ed een idee voor een BATMAN-verhaal en

dat werd dan mijn eerste volwaardige

samenwerking met hem: BATMAN NOIR.”

Dat was qua stijl de voorloper van

wat je nu met Brubaker doet voor

CRIMINAL.

PHILLIPS: “Inderdaad. Ik veranderde mijn

manier van werken voor dit verhaal

door meer schaduwen te gebruiken.”

Mogen we jou een noir-tekenaar

noemen?

PHILLIPS: “Zeker. Ik ben niet specifiek

verzot op noir-films maar ik hou wel van

hun visuele stijl. Weet je, als ik mijn te-

kenenstijl aanpas gebeurt dit steeds in

functie van het verhaal. Toen ik na KID

ETERNITY een lange periode HELLBLAZER

mocht tekenen, heb ik om die reden

mijn werkwijze drastisch veranderd.”

Maak je soms gebruik van een

inkter?

PHILLIPS: “Het inkten doe ik altijd zelf. Ik

ben ook een snelle werker waardoor het

niet nodig is. Het is wel al enkele keren

gebeurd omdat het toen ging om een

interessante tekenaar en ik benieuwd

was naar het resultaat. Zo heb ik beroep

gedaan op Bill Sienkiewicz, Kent

Williams (respectievelijk voor BLACK

WIDOW en THE BROTHERHOOD, red.) en

Duncan Fegredo (met wie hij het kunst-

boek INTERSECTIONS maakte, red.).”

Je kon het slechter getroffen hebben.

PHILLIPS: “Ik wist dat deze tekenaars

iets interessants zouden doen met mijn

potloodtekeningen. Eenmaal Sienkie-

wicz zijn ding had gedaan, kon je niet

meer zien dat ik het getekend had,

maar dat wist ik natuurlijk op voorhand.

Ik leerde zo ook wat bij uit wat hij er-

mee gedaan had.”

Voor HELLBLAZER heb je, zonder

potlood, direct met inkt op papier

gewerkt. Deed je dat om je producti-

viteit te verhogen?

PHILLIPS: “Men kan wel stellen dat ik

hierdoor sneller vooruitging, het leek

me de juiste aanpak.”

Moet je daarvoor geen angst overwin-

nen?

PHILLIPS: “Ik had daar geen last van.

Maar het maakte mijn redacteur wel

bang.” (lacht)

Ligt het aan de invloed van Brubaker

dat je tekenwerk de laatste tijd bijna

uitsluitend aan het noir genre is ge-

wijd?

PHILLIPS: “Veel van wat hij schrijft, zijn

zaken die ik anders niet zou lezen, maar

ik hou enorm van zijn schrijfstijl. Na

GOTHAM NOIR en SLEEPER besloten we dat

we wilden blijven samenwerken.”

Heb je zelf enige inspraak in de ver-

halen?

PHILLIPS: “Nee, nee. Ed zegt me: ‘Ik heb

een leuk idee voor een strip. Wil je het

tekenen?’ Ik zeg dan: ‘Oké!’ Zo gaat

het. Ik weet zelfs niet waarover het zal

gaan tot ik het script zie. Ik vertrouw er

altijd op dat hij met iets goeds afkomt.”

Voor de zesde bundel van CRIMINAL,

LAST OF THE INNOCENTS werkte je met

meerdere tekenstijlen tegelijkertijd.

Was dit jouw idee?

PHILLIPS: “Nee dat kwam door Ed want

hij is gek op ARCHIE-comics (een sinds

1941 lopende, uiterst populaire

Amerikaanse stripreeks, specifiek voor

een doelpubliek van kinderen, red.). Ik

had die strips nog nooit gezien. Het ziet

er dus soms uit als een ARCHIE-comic

omdat Ed dit wilde, maar er zijn ook pa-

gina’s waarop ik teken zoals toen ik een
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Stijlbreuk in CRIMINAL 6: LAST OF THE INNOCENTS.



jonge kerel was. Toen ik twaalf-dertien

jaar was, tekende ik namelijk met een

paar vrienden strips waarin we onszelf

de hoofdrollen toebedeelden. Het waren

voornamelijk parodieën op films en

strips als STAR WARS, CONAN THE BARBARIAN,

SPIDER-MAN,... dus alles wat we toen leuk

vonden. Ik was twaalf jaar toen ik STAR

WARS in de bioscoop zag en heb járen

moeten wachten om het terug te kun-

nen bekijken op televisie want er was

toen nog geen sprake van video’s of

dvd’s. In afwachting kochten we de STAR

WARS-strips en het speelgoed en maak-

ten we er zelf strips over. Ik denk dat we

in ons enthousiasme zo’n driehonderd

pagina’s geproduceerd hebben. Toen ik

een professioneel tekenaar werd, ben ik

ermee gestopt, maar de anderen heb-

ben er nog tot hun achttiende mee ver-

der gedaan.”

Je bent duidelijk steeds toegewijd ge-

weest aan het striptekenen.

PHILLIPS: “Ja, ik hou ervan om dit te

doen. Het is ook het enige waar ik goed

in ben.”

Volg je een strak werkschema?

PHILLIPS: “We werken steeds dicht tegen

de deadlines. Dat is volledig de fout van

Ed die het ook zeer druk heeft. Ik krijg

slechts het script in dosissen van vier

pagina’s doorgemaild in plaats van de

volledige 24 pagina’s, wat ik wel zou

verkiezen. Ik heb de neiging om twee

weken per maand te verspillen en de

andere twee weken goed door te wer-

ken. (lacht) En dat is echt niet goed. Als

ik maandag thuiskom, moet ik een vol-

ledige comic in acht dagen tekenen,

dat is drie pagina’s per dag. Als ik om

5 uur ’s morgens opsta en doorwerk tot

11 uur ’s avonds zal het me waarschijn-

lijk wel lukken.”

(met verstomming geslagen) Een

week aan een stuk.

PHILLIPS: “Yep. Maar het is mijn schuld.

Ik moet me beter organiseren. Ik zou ei-

genlijk niet op F.A.C.T.S. mogen zitten,

maar in mijn studio hard aan het werk

moeten zijn.” (lacht)

Maar de kwaliteit moet hier toch on-

der lijden?

PHILLIPS: “Nee. (nonchalant) Ik doe dit

nu al zo’n lange tijd dat ik exact

weet hoe lang ik aan een pagina

werk, tenzij het een echt, echt

moeilijke is. Als ik effectief aan de

strip werk in plaats van tijd te ver-

spillen op het internet, al dromend

uit het raam te kijken of een boek

te lezen, dan kan ik het. Ik kan zon-

der enige stress twee pagina’s teke-

nen op een nine-to-five dag.”

De doorsnee Europese artiest

werkt aan twee albums per jaar. Ik

zie dat jij aan verschillende titels

werkt en er dan nog olieverfschilde-

rijen bij neemt. Ik vraag me soms af

hoe dit mogelijk is.

PHILLIPS: “Ik zou niet kunnen leven van

twee albums per jaar. Mijn tekenwerk is

ook veel simpeler, vind ik. Er zijn veel

zwarte vlakken.”

Heb je voor ZEVEN PSYCHOPATEN trager

gewerkt?

PHILLIPS: “Nee, daar had ik de tijd niet

voor want ik werkte ondertussen aan

CRIMINAL. Ik kreeg twee jaar de tijd om

ZEVEN PSYCHOPATEN af te werken.”

Dus deed je het allemaal in de laatste

twee weken?

PHILLIPS: “Nee. Ik moest ze af en toe pa-

gina’s doorsturen zodat ze niet bezorgd

werden. (lacht) Er komt binnenkort een

nieuw album van mij uit bij Delcourt,

Ik moet me beter organiseren. Ik zou eigenlijk niet
op F.A.C.T.S. mogen zitten, maar in mijn studio
hard aan het werk moeten zijn.
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Van de reeks CRIMINAL

verschenen sinds 2006
zes TPB’s en nog eens
twee dikke Deluxe-edi-
ties met extra’s. Silves-
ter vertaalde enkel de
eerste twee TPB’s. Van
de eerste bundel, CO-
WARD (LAFAARD), wordt
een filmversie voorbe-
reid, geregisseerd door
de Koreaan Kim Jee-
Woon.

Twee albums voor de Franse markt, uitgegeven
door Delcourt: deel 1 in de reeks ZEVEN (door
Silvester vertaald als ZEVEN PSYCHOPATEN) en deel 3
in de reeks LA GRANDE ÉVASION.



genaamd VOID 01. Het is deel 3 van de

nieuwe reeks LA GRANDE ÉVASION. Daar

heb ik ook 2 jaar de tijd voor gekregen.

Ik heb hier wel enkele maanden werk

aan gehad. Ik had het wat onderschat.

Het zijn maar 46 pagina’s dus was ik

van plan een pagina om de zoveel we-

ken af te werken tussen mijn andere op-

drachten door. Maar dat is me niet echt

gelukt. Hierdoor weet ik niet zeker of ik

in de toekomst nog zo’n album zal illus-

treren.”

Zie je jezelf nog een volledig geschil-

derde strip maken?

PHILLIPS: “Niet echt. Het kost me te

veel tijd. Als ik enkele jaren vrij heb dan

zou ik het wel overwegen. Toen ik twin-

tig jaar geleden voor 2000AD werkte, le-

verde ik veel van die strips af, maar

toen was ik nog een twintiger. Voor

DEVLIN WAUGH (een spin-off van JUDGE

DREDD, gecreëerd door John Smith en

Sean Phillips, red.) produceerde ik in

1992 gemakkelijk vijf zo’n pagina’s per

week. Als ik daar nu op terugkijk, vraag

ik me af hoe ik dit in godsnaam gedaan

heb gekregen. Natuurlijk was het inter-

net er toen nog niet waardoor ik minder

afgeleid was.” (lacht)

Is er iets wat je absoluut niet zou wil-

len tekenen? Waar trek je de grens?

PHILLIPS: “Ik trek geen grenzen. Alles

hangt af van wie de schrijver is, om

welk soort verhaal het gaat, of ik tijd

vrij heb,... Ik zou wel niet iets als LADY

DEATH of iets in dat genre tekenen want

het zou er echt onnozel uit zien als ik

dat zou doen. Ik zou natuurlijk aan

niks beginnen dat me er als een idioot

zou doen uitzien.” (lacht)

Dat lukt je voorlopig goed.

PHILLIPS: “Ik neem werk aan dat me in-

teressant lijkt of voor stripreeksen waar

ik als kind gek op was, waar ik eens

mijn stempel op mag drukken. Ik heb ze

ondertussen wel allemaal al gehad. Zo

heb ik onlangs een verhaal van CONAN

THE BARBARIAN voor uitgeverij Dark Horse

gedaan en dat was het laatste perso-

nage op mijn wenslijstje dat ik nog niet

professioneel had getekend.”

Op welke strip ben je het meest

trots?

PHILLIPS: “LAST OF THE INNOCENT, de zesde

CRIMINAL-bundel is mijn favoriet door die

verschillende tekenstijlen. It makes me

look good.” (lacht)

Dat kan je wel zeggen. Je hebt in die

dertig jaar als tekenaar de stripindus-

trie ferm zien veranderen. Hebben die

veranderingen impact op jouw manier

van werken gehad?

PHILLIPS: “Ik doe nu voornamelijk werk

in eigen beheer waardoor Ed en ik nu

gewoon onze zin kunnen doen. Er is

geen redacteur die me vraagt om aan-

passingen uit te voeren. Zelf vraag ik

nooit aan Ed om iets te veranderen aan

zijn schrijfsels en hij vraagt mij nooit om

mijn platen te wijzigen. We zitten met

z’n tweeën in ons eigen wereldje. Ik heb

een vaag idee hoeveel exemplaren er

verkocht worden. We zullen nooit over-

wegen om iets in de strip te veranderen

in de hoop meer te kunnen verkopen.

Je kan dat niet doen. Je kan niet inspe-

len op wat de lezers heel misschien

willen lezen want iedereen wil iets an-

ders. Als er een formule was voor een

goed verkopende strip dan zouden we

die allemaal in de praktijk brengen.

Zelfs WALKING DEAD heeft er acht jaar

over gedaan om te geraken waar het nu

is.”

We hadden toen ook niet verwacht

dat het zo’n succes ging worden.

PHILLIPS: “Yep. Dat gaat eigenlijk ook op

voor Marvel Zombies. Het was dat jaar

(2006, red.) de best verkopende titel

van Marvel.”

Wat toen ook niemand verwachtte.

PHILLIPS: “God, nee! Robert en ik waren

niet de eersten die door Marvel werden

aangesproken om het te doen. Er waren

nogal wat mensen die het aanbod

afsloegen omdat men dacht dat het

iets totaal idioot ging worden. Er is dus

nogal wat geluk bij betrokken. Eigenlijk

doen we gewoon wat we doen omdat

we het graag doen. Ed en ik hebben on-

dertussen een groot genoeg publiek

dus wat we ook doen: voldoende men-

sen zullen het kopen. We krijgen ge-

noeg geld om een volgende strip te

kunnen maken. We zullen er nooit rijk

van worden, maar ik zie ons in de na-

bije toekomst ook niet meer werken

voor Marvel.

Als er een formule was voor een goed verkopende
strip dan zouden we die allemaal in de praktijk
brengen. Zelfs Walking Dead heeft er acht jaar
over gedaan om te geraken waar het nu is.
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Het enige dat ik daar eventueel wel

nog graag zou doen is enkele jaren aan

een stuk AMAZING SPIDER-MAN tekenen.

Het moet wel gaan om AMAZING SPIDER-

MAN en niet om een van die andere

SPIDER-MAN-reeksen.”

Geen SUPERIOR SPIDER-MAN voor jou?

(de ‘AMAZING’ in de titel werd in 2012

door Marvel omgeruild door

‘SUPERIOR’)

PHILLIPS: “Nee, het moet AMAZING SPIDER-

MAN heten en ik zou willen dat het ge-

schreven is door Ed. Ik weet dat Ed het

graag zou doen. Als dat dan nog zou

kunnen zonder cross-overs of gastrollen,

als we met rust zouden gelaten worden

en onze zin mochten doen,... dan zou ik

het doen, gewoon om op die lijst van

goede SPIDER-MAN-tekenaars te staan.”

En denk je dat het zou kunnen ge-

beuren?

PHILLIPS: “Neen, er bestaat geen enkele

kans dat dit ooit realiteit wordt! (komt

bijna niet meer bij van het lachen) Nee,

nee... Enkele jaren geleden was mijn

werk nog geschikt voor Marvel, maar nu

moet het allemaal wat lichtvoetiger,

meer cartoony zijn.”

Welke comics lees je graag op dit

moment?

PHILLIPS: “Telkens men mij dit vraagt

kan ik nergens op komen. Ik lees noch-

tans tonnen comics. Ik koop nogal veel

comics op mijn iPad. Als het enkel voor

het leesplezier is, koop ik me een digi-

tale strip, als het me vooral te doen is

om de mooie tekeningen dan wacht ik

op de hardcover en koop ik het op-

nieuw. Ik lees WALKING DEAD elke maand.

MUDMAN van Paul Grist (tekent al jaren

onder andere KANE en JACK STAFF, verkrijg-

baar bij Image comics, red.)... Wat een

schitterende strip! Ik hou enorm van

Pauls werk. Hij begon rond hetzelfde

moment als mij met het tekenen van

meisjesstrips, midden jaren 1980. Zijn

tekenstijl is sindsdien niet echt veel

veranderd. Hij wist toen al perfect wat

te doen en hij heeft het enkel wat ver-

fijnd. Dan is er nog SAGA van Brian K.

Vaughan en Fiona Staples. Ik lees veel

van Image Comics en helemaal niets

meer van DC.”

Zelfs niet Scott Snyders BATMAN?

PHILLIPS: “Ik heb enkel THE BLACK MIRROR

gelezen, de BATMAN-strip die hij samen

met Jock heeft gemaakt. Sinds de her-

lancering van THE NEW 52 heb ik niks

meer van DC gelezen. Ik weet wel dat er

goede zaken tussenzitten... Nogal wat

van wat ik koop, stapelt zich op en ik

kom er dan nooit toe om het te lezen.

Ik koop ook verzamelalbums van oude

krantenstrips zoals STEVE CANYON, SECRET

AGENT X-9 of FLASH GORDON. En dan zijn er

nog die grote boeken die IDW heeft uit-

gebracht.”

De Artist Editions. (luxueuze uitvoerin-

gen van stripklassiekers waarbij de

originele tekenplaten zo getrouw mo-

gelijk en op ware grootte herdrukt

worden)

PHILLIPS: “Yes! Daar hou ik van.”

Verleidelijk maar duur...

PHILLIPS: “Mja. Ik kan het voor mezelf

nog enigszins rechtvaardigen door te

zeggen dat het voor mijn werk is en het

als aftrekpost voor mijn belastingen te

gebruiken.” (lacht)

Wat is je lievelingsalbum?

PHILLIPS: “BATMAN: YEAR ONE is mijn favo-

riet wat mainstreamcomics betreft.

Mazzuchelli (tekenaar van onder andere

DAREDEVIL: BORN AGAIN en ASTERIOS POLYP,

red.) was echt op het absolute hoogte-

punt van zijn kunnen. Mijn probleem

met Amerikaanse comics is dat ze nooit
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Enkele jaren geleden was mijn werk nog geschikt
voor Marvel, maar nu moet het allemaal wat licht-
voetiger, meer cartoony zijn.

Fragment uit MARVEL ZOMBIES 1, door Nona Arte
ook in het Nederlands uitgegeven.



eindigen, maar dit is zo’n prachtig op

zichzelf staand verhaal. Ik koop strips

vooral om de mooie tekeningen, ik kan

mezelf er niet toe brengen een lelijk ge-

tekende strip te lezen omdat het ver-

haal goed zou zijn. Veel van wat ik

koop, sla ik open om de plaatjes te be-

kijken, maar ik kom er dan nooit toe om

het verhaal te lezen. Er zijn veel klas-

sieke comics die ik niet gelezen heb

omdat de tekenstijl me niet bevalt.

TRANSMETROPOLITAN of SANDMAN (respectie-

velijk geschreven door Warren Ellis en

Neil Gaiman, tekeningen van Darick

Robertson en Sam Keith, red.) heb ik

bijvoorbeeld nooit gelezen om die re-

den.”

Door die tekeningen is het inderdaad

vaak moeilijk om mensen te overtui-

gen om SANDMAN eens te proberen.

PHILLIPS: “Af en toe was er wel een af-

levering die er echt goed uitzag. P. Craig

Russell heeft bijvoorbeeld nummer 50

getekend en dat zag er zeer mooi uit.”

En Kelley Jones.

PHILLIPS: “Oh ja! Dat met die katten

(nummer 18: A DREAM OF A THOUSAND CATS,

red.) was echt goed.”

Er was natuurlijk de miserabele

inkleuring, kenmerkend voor DC,

begin jaren 1990.

PHILLIPS: “Ja, dat speelde ook mee. Ik

ben er zeker van dat de huidige, op-

nieuw ingekleurde versies, er beter uit-

zien maar ik heb die niet bekeken.

Vroeger kreeg ik die comics en ik

scheurde de kaft eraf voor de Dave

McKean-cover. De strip zelf smeet ik

weg. Tot een vijftal jaar terug, kreeg ik

van DC elke maand een doos comics ca-

deau. Meestal hield ik er enkele voor

mezelf en ruilde ik de rest in bij mijn

plaatselijke stripwinkel of ik gaf ze weg.

Zelfs mijn kinderen toonden geen inte-

resse. Ze houden van comics, maar niet

van die comics.

Ik koop wel veel, maar er is geen reeks

of personage dat ik echt volg.”

Ook geen schrijver?

PHILLIPS: “Nee. Zo hou ik van Eds werk

maar ik heb niet alles van hem gelezen

omdat ik niet altijd van het tekenwerk

hou of omdat de personages me niet in-

teresseren.”

CAPTAIN AMERICA?

PHILLIPS: “Daar heb ik wat van gelezen

maar ik zou ze liever allemaal kopen in

omnibusformaat. Dus koop ik zijn laatst

verschenen CAPTAIN AMERICA-comics niet

want ze zijn momenteel niet te krijgen

in zo’n dikke vette omnibus. Die moet

namelijk mooi op de rest aansluiten op

mijn boekenplank. Het klinkt zielig, ik

weet het.”

Nee, nee, het klinkt zeer herkenbaar.

Ondanks de hoge werkdruk lijkt het

erop dat je jouw werk nog steeds als

een passie ervaart. Je blog heet zelfs

‘Sure Beats Working’.

PHILLIPS: “Het is niet iets wat ik uit mijn

hoofd kan zetten om 17 uur. Ik ben een

kunstenaar, zelfs al gaat het om strips

in plaats van schilderijen. Het is mijn

passie. Ik heb ook het geluk dat CRIMINAL

nu goed verkoopt en ik minder geldzor-

gen heb in vergelijking met de voor-

gaande dertig jaar. Ik kan nu weer op-

drachten tussendoor aanvaarden die

weinig of soms zelfs niks opbrengen.

Zoals mijn bijdrage in 2011 voor de

NELSON-anthologie ten voordele van

Britse daklozen. Het was een interes-

sant experiment waar 54 stripmakers

kosteloos aan meegewerkt hebben.

Ik ervaar het striptekenen dus inder-

daad niet als een job. Ik zal ook nooit

op pensioen gaan zolang ze mij werk

aanbieden en mijn ogen het nog doen.”

Hartelijk dank voor dit gesprek,

mister Phillips.

(met dank aan Stefaan Van de Walle, FACTS 2012)

Ik koop strips vooral om de mooie tekeningen, ik kan mezelf er niet
toe brengen een lelijk getekende strip te lezen omdat het verhaal
goed zou zijn.
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Sean Phillips, poserend als Michonne voor een
speciale, geschilderde cover van WALKING DEAD 100.


