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PHILIPPE DELZENNE 
 

 
 

Hoe begin je carrière als medewerker van Jef Nys? 
Op een dag in 1979 deed ik de Gazet van Antwerpen open en zag ik een advertentie 
staan van Jef die tekenaars zocht. Dat was de beruchte “wie kan dit beter”- advertentie 
met het bekende gekrabbelde ventje. Maar daar stond niet bij dat dat van Jef was. Ik 
vond het intrigerend genoeg om op te antwoorden. Op dat moment was ik ongeveer 23 
jaar en werkte ik bij Frank Sels aan Zilverpijl, samen met onder andere Claus Scholz 
die nu de Rode Ridder tekent. 
Ik heb dus wat tekeningen opgestuurd en ik kreeg daar prompt antwoord op. Ik mocht 
langskomen. En dat was natuurlijk zeer indrukwekkend. 
 

Je wist toen nog altijd niet dat het van Jef Nys was? 
Jawel, bij het antwoord werd vermeld dat het voor Jommeke was en dat was natuurlijk 
ongelofelijk om dat eens mee te maken, met mijn fietsje en mijn tekeningen reed ik 
toen naar Jefs studio op linkeroever en ik mocht direct beginnen. Er waren toen veel 
inzendingen, over de 300. Er zaten er erg goeie tussen.  Er zaten daar al een aantal 
mensen die daar werkte zoals Eric De Rop en Hugo De Sterk, dat was de vaste tekenaar 
toen, en we zijn toen begonnen met een zestal nieuwelingen. 

 
En dat was echt in een studio dat je moest werken? 
Ja, de dertiende verdieping op linkeroever, in een van die blokken. Jef woonde twee 
verdiepen hoger. En hij kwam altijd zijn tekeningen brengen naar Hugo. Gedurende 
drie maanden werden we getest.  Jommekes tekenen tot het op iets trok. Niet op de 
originele pagina’s, he. Dat waren losseschetsen. Kopjes tekenen, figuurtjes tekenen, 



 

2 

bosjes tekenen, boompjes tekenen… Die Jef dan verbeterde. 
 

Drie maanden is toch lang om te zitten schetsen en oefenen? 
Ja, maar ik werd betaald, he. Bij Peyo heb ik dat later ook gedaan, daar heeft dat nog 
langer geduurd. 

Met de tijd zag ik die tekenaars, goeie tekenaars, sublieme tekenaars afvallen. 
Jommeke, dat is een bepaalde stijl die je moet kunnen en graag doen en na een tijdje 
bleef ik nog alleen over. 

  
Wat heb je eigenlijk gestudeerd? 
Euh, niets, ik bedoel geen academische opleiding of zo. Gewoon graag getekend, zoals 
elk kind graag tekent. Laat ons zeggen dat ik (dat) een degelijke opleiding wel miste. In 
het structureren van figuren bijvoorbeeld, misschien heb ik er langer over gedaan om 
dat onder de knie te krijgen… 

Jef dat was  de man van de oude school. Die zei altijd dat je een goede academische 
leerschool nodig hebt. 
 

Maar zonder die opleiding ben je wel bij Sels terechtgekomen? Daar moest je toch 
realistische figuren tekenen? 
Ik kon bij Sels beginnen omdat ik iemand kende uit het uitgangsleven die daar ook 
werkte. Ik heb toen gewoon decors getekend, geen figuren. Boompjes, en bossen, en 
bergen, dat was nu niet zo ingewikkeld. 
 

Je zat dus ondertussen drie maanden bij Jef Nys te oefenen. En daarna? 
Toen mocht ik beginnen  op de originele platen met eerst de decors die Eric tekende te 
inkten. 
Opnieuw de bosjes, de boompjes, de steentjes… 
 

Waren dat platen van Jef of van Hugo? 
Van Hugo, he. Jef tekende toen al niet meer. 
 
Neen? 
Nee nee, al lang niet meer alles zelf Ik denk dat hij ongeveer rond album 54 stopte met 
alleen tekenen, maar hij schreef toen wel nog scenario’s. (Sporadisch zal) Hij zette nog 
geregeld een figuurtje in inkt (gezet hebben), maar meestal schetste hij de pagina’s op 
A4-tjes met bic.  En die schetsen kreeg Hugo. Dus Hugo begon nooit van een leeg blad. 
Altijd op basis van de schets van Jef. Hugo zette dat in potlood, en zette de figuren in 
inkt. Eric zette dan de decors erop en dan kreeg ik de kans om dat te inkten, te oefenen  
op het origineel. Maar wel enkel de decors. Dat was bandwerk, he.  Op de duur mocht 
ik dan de figuren inkten. Maar ik denk niet dat ik toen ooit figuren in potlood heb 
gezet. Hugo was de hoofdtekenaar. 
Na een paar jaar ben ik uiteindelijk weggegaan. Ik heb daar gewerkt van 1978 tot april 
1983 (1985 of ’86). 
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Was Jef Nys moeilijk als baas? 
Ja, hij wou wel dat het juist was. Het was toch zijn creatie, zijn geesteskind, het is altijd 
moeilijk om dat door iemand anders te laten tekenen. In het begin moest ik veel 
opnieuw doen. En als ik dat dan nu zie heb ik de indruk dat ik zelf nog strenger 
geweest zou zijn. Maar hij zat met een dilemma; het moest heel goed zijn, en daar deed 
hij ook alles voor, maar het moest ook voortgaan ,he.  De dagelijkse productie moest er 
zijn. Je kan niet blijven alles uitgommen en helemaal opnieuw beginnen. Hij moest dus 
een aanvaardbare middenweg vinden. 
 

Ondanks dat bleef Jommeke  toch continu min of meer in dezelfde stijl getekend, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Suske en Wiske waar je veel gemakkelijker de hand 
van de verschillende medewerkers in herkent. 
Ja? Dat is dan misschien de merite van Jef dat hij toch streng genoeg was, ofwel waren 
al die tekenaars juist in zijn lijn. Maar hier en daar waren er toch wel toch wel een paar 
albums die grandioos mislukt zijn. Die heeft Jef achteraf ook laten hertekenen. 
 

Je bedoelt de albums waar een tekenaar plots, zonder veel voorbereiding, moest 
invallen, zoals “De Fwietmachine”? 
Neenee, Jef’s verhalen van vroeger. “Anakwaboe” (nr. 40) bijvoorbeeld, dat zeer slecht 
was, ik weet niet wie dat getekend heeft.  Dat was van voor mijn tijd. 
 

Karel Boumans heeft nog een tijdje meegetekend aan Jommeke, maar dat was 
begin jaren ‘70, “Anakwaboe” is van ’69. Misschien is dat album met de hulp van 
Leo Loedts gemaakt?  Loedts was één van de eerste medewerkers van Jef Nys, 
die ook samenwerkte met Berck en Jean-Pol. Loedts had de gewoonte om op de 
wangen van zijn personages  drie sproetjes te tekenen, en die sproetjes zie je in 
die periode ook bij Jommeke opduiken. 
Je weet meer dan ik. Ik heb die mensen nooit gekend. 
 

Was er contact tussen de Jommeke-tekenaars en -scenaristen buiten de werkuren 
om? Kenden jullie elkaar? 
Nee, eigenlijk niet, neen. De enige mensen waarmee ik contact had waren Eric en Hugo 
op de studio en daarna niets meer. Ik ken uiteraard Jan Ruysbergh (Jommeke-scenarist 
en hoofdredacteur van De Jommekeskrant, red), maar ook daar had ik geen contact 
mee. Die kliek van tekenaars, dat bestond niet bij Jef. 
 

Wat opvalt is dat je die tekenaars ook nooit in het stripmilieu tegenkomt. Ik denk 
aan beurzen, tentoonstellingen, recepties… 
Ja, dat deed Jef zelf ook niet. Hij bewoog zich niet in het stripmilieu, hij stond daar een 
beetje buiten. Ik vind dat je dat nog herkent als er gesproken wordt over de Vlaamse 
strip.  Ze noemen hem wel, maar het is met een andere manier van spreken dan 
Vandersteen, Hergé, Sleen… de groten. Maar dat ligt een beetje aan hem zelf ook. Hij 
zei in interviews ook regelmatig “Strips, dat interesseert mij niet, ik lees dat niet, dat is 
mijn biotoop niet”. Alhoewel hij natuurlijk wel striptekenaar was, was dat eigenlijk zijn 
ding niet echt. 
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Blijkbaar heeft hij dan ook gelijkgestemde mensen rond zich verzameld? 
Ja, ja.  Misschien was dat bij Vandersteen anders en was er daar meer een kliek-gevoel. 
Het was daar natuurlijk ook meer een ploeg die samenwerkte. Je had de inkter, de 
decorist, de letteraar, de inkleurder… een hele groep die samen werkte en bij Jef wordt 
er al lang niet meer in groep samengewerkt.  Nu doet iedereen echt zijn eigen ding. Dus 
dat team is er niet meer. Vroeger, in de studio-periode hadden wij buiten het werk 
sowieso nooit of weinig contact. Ik had wel goed contact met Eric, maar dat was omdat 
het persoonlijk goed klikte. En met Hugo dan weer minder. Pas op, Hugo was ook geen 
striptekenaar, die was er ook ingerold. Ik denk niet dat hij ambitie had om naast 
Jommeke iets anders te doen in de stripwereld. Ik had dat wel. Ik heb het wel nooit 
kunnen doen, omdat ik teveel werk had. 
 

Waren jullie allemaal rond dezelfde leeftijd?  
Ja, ik denk niet dat Eric veel scheelt met mij. Hugo was een beetje ouder, maar niet 
veel. Edwin is natuurlijk veel ouder. Edwin is de eerste tekenaar die voor Jef tekende. 
Die is ondertussen midden de 70. Heel vriendelijke man. 
 

Op een gegeven moment ging je dan weg bij Jef Nys. Waarom?  
Omdat ik mijn horizon wilde verbreden (lacht). Rond 1986 heb ik wat rond gezwalpt.  
Allez, niet in de goot gelegen he, wel een tijdje niets gedaan, en met een vrachtwagen 
gereden… Ik wilde iets anders doen. En hoe ben ik dan bij de smurfen terecht 
gekomen? Was het gewoon ik die zei, ik wil dat wel doen, en ik ga ernaar toe? Ik denk 
dat het zoiets was. En ik moet het adres van Peyo te weten gekomen zijn en ik heb 
gewoon mijn kaft gepakt en ik ben naar Ukkel gegaan. Ik belde dus met mijn 
tekeningen aan de deur. De poetsvrouw deed open. Die zei dat Peyo inderdaad daar 
woonde, maar dat ik wat verder bij de studio moest zijn. Ik belde dus bij de studio aan, 
in de avenue Brugman in Ukkel maar ik mocht niet binnen, want ik had geen afspraak. 
Toen ben ik terug naar huis gegaan, heb ik een afspraak gemaakt en ben ik een paar 
dagen later teruggekeerd en had ik een gesprek met Thierry, de zoon van Peyo, die dan 
zijn studio begon. 
 

Leefde Peyo toen nog?  
Jaja, hij is in ‘92 gestorven. En ik was waarschijnlijk net op het juiste moment daar, en 
had het geluk dat mijn stijl aanleunde bij de smurfen  want ik mocht direct beginnen. 
Er zaten daar toen een aantal tekenaars. Niet Wasterlain en Walthéry, maar de andere 
garde, jonge tekenaars waarvan er  nu nog steeds een paar zitten. En dat was opnieuw 
hetzelfde; oefenen, oefenen, oefenen. Maar ik had er goesting in, het was iets nieuws, 
het was iets speciaals. Jommeke was Vlaanderen, verder gaat dat niet, maar de 
Smurfen was internationaal, dat was groot. Ik heb toen de start van het Franstalige 
maandblad “Schtroumpf!” meegemaakt. 

 

Heb je naast de vele kort verhaaltjes voor het maandblad “Schtroumpf!” ooit 
meegewerkt aan albums uit de reguliere reeks?  
Ja, ik heb in 2002 album “Alles smurft vanzelf” geschreven, met die robotjes. Iemand 
anders heeft het uitgetekend omdat ik toen alweer terug bezig was voor Jef en geen 
tijd meer had.  Dat was wel leuk om te doen. 
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Je tekende ook veel van de strookgags die voornamelijk bestemd waren voor de 
Amerikaanse krantenmarkt?  
Enorm veel gags, en heel veel verhaaltjes van vier of acht pagina, soms door mij 
geschreven, maar meestal op scenario van Wasterlain. Kijk, je zal hier van smullen. 
(Philippe toont vol enthousiasme een stapel scenario’s, red) Het werk dat die gast erin 
stak, dat is ongelofelijk. Dat was volledig uitgeschetst en ingekleurd. Ik moest dat toen 
deftig uittekenen, maar ik kreeg dat nooit beter. Die scenario’s zijn gekriebel, maar 
toch leven die smurfkes. Het straffe was, ik kreeg dus geschetste scenario’s, maar  ik 
kreeg daar dan ook nog eens acht pagina’s 

verklarende tekst bij. Dat was bijna een roman. Hij beschreef dan wat hier op een 
pagina in beeld gebeurde  in twee met de hand volgeschreven bladzijden terwijl de 
tekeningen meer dan duidelijk genoeg zijn. En dat waren niet de dialogen, die staan 
apart, opnieuw vier à acht bladzijden.  Ik kreeg dus zo’n stapel papier voor een 
kortverhaal van vier pagina’s. En dikwijls stond dan hier vanonder naast de 
koffievlekken en wijnvlekken “ik ben uitgeput, het is vier uur in de ochtend, ik ga 
slapen”. Dat is iemand die een kraan openzet, en dat stroomt daar allemaal uit. Je moet 
je dus niet vragen hoe gebeten die gast was.  En dat heeft Peyo altijd gezegd: diegene 
die de smurfen het beste begreep en de beste scenario’s maakte, dat was Wasterlain. 
Tekentechnisch was die wat minder, dan was Walthéry of Derib of Desorger beter, 
maar qua fantasie was die onnavolgbaar, echt. Pff!  

En kijk hier, onderaan die uitgeschreven pagina’s stond er “te lezen!”. Je moest als 
tekenaar niet denken dat je dat allemaal niet moest lezen. (lacht) Zo heb ik er echt 50 
of 60 getekend. En dat was een plezante periode, bij Peyo. 
 

Toch ben je uiteindelijk  weggegaan bij Peyo.  
Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. Eind vorige eeuw heb ik opnieuw gesolliciteerd 
bij Jef. Een beetje later belde hij verschillende albums wilde laten hertekenen in de 
huidige stijl. Op dat moment was het tijdschrift ‘Schtroumpf!’ wegens tegenvallende 
verkoopcijfers aan het uitbollen. Ik dacht dat ik misschien zonder werk zou vallen, dus 
heb ik dat aanbod van Jef toen aangenomen. En zo ben ik stilletjes aan terug onder Jef 
gevallen. 
 

Je werkte toen nog een tijdje zowel voor Peyo als voor Nys?  
Ja, uit die periode dateert het album “Alles smurft vanzelf”. Uiteindelijk is mijn werk 
voor Peyo gestopt en vanaf toen werkte ik volledig voor Jef. Door het hertekenen kon 
ik terug in Jefs stijl geraken  en de personages in mijn vingers krijgen zonder mij te 
moeten bezig houden met het uitvinden van een nieuw verhaal. Nadat ik een vijftal 
albums heb hertekend stelde ik toen “Holeman” (nr. 214) voor als scenario en hij vond 
dat goed.  Ik heb dat uitgeschreven en Gerd Van Loock, die toen ook al voor Jef werkte, 
heeft dat getekend. Mijn eerste album dat ik volledig zelf schreef en tekende was “De 
Komkommerprinses” (nr. 223) in 2003 wel onder het waakzaam oog en nodige 
correcties van Jef. 
 

Vanaf toen maakte je alles helemaal op je eentje? Was het systeem van de studio 
afgeschaft?  
Ja. Iedereen werkte apart. 
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Is het niet moeilijk om altijd in diezelfde stijl te blijven tekenen?  
Ja, dat is vreemd. Je moet natuurlijk in de stijl van Jef tekenen. Je kan daar niet te veel 
aan prutsen. Eens dat je beantwoordt aan hoe die lijn loopt, hoe een figuur ineenzit is 
dat niet meer zo moeilijk. Op termijn wordt het steeds gemakkelijker, je wordt het 
gewoon. Je weet hoe zo’n figuurtje werkt, hoe het ineenzit. Het is geen bloed, zweet en 
tranen meer om Jommeke te tekenen. 
 

Normaalgezien maakt een tekenaar als hij in zijn eigen stijl tekent een evolutie 
door. 
Ja, bij mij ook.  Ik vond altijd dat ik geen eigen stijl heb. Maar door het lang te doen 
krijg je sowieso een eigen stijl. Zoals Gerd zijn Jommekes heeft, of Hugo zijn Jommekes 
heeft. Of Edwin, of Luc Morjaeu, die was er in die periode ook nog bij. “Het 
zeemeerdinges” (nr.231), dat was het laatste wat hij heeft gemaakt.. Je ziet dat verschil 
goed hoor. Of zie jij dat niet? 
 

Er zijn hier en daar wel wat kleine verschillen te zien, maar het probleem is dat je 
niet weet wat van wie is, en dat je niet kan refereren met de andere. Is het niet 
moeilijk om ervoor te zorgen dat al die Jommekes niet teveel van elkaar verschillen  
op den duur?  
Maar nee, want je moet toch altijd terugkeren naar die vaststaande stijl.  

Kijk, een duidelijk voorbeeld van het verschil tussen Gerd en mij is dat Gerds pagina’s 
minder volgetekend zijn. Terwijl ik mij soms nog wel bezondig aan overdaad. Gerd 
tekent heel goed, maar er staat niet veel op. Zijn pagina’s zijn open. Terwijl je bij mij 
meer dit soort dingen ziet (Philippe toont een paar prenten met uitgewerkte decors met 
veel details, red). Ik doe dat graag, dat is verschrikkelijk plezant. Je moet daarin 
springen. 
 

Die realistische en exotische locaties die je hier tekent, ben je daar zelf geweest? 
Neenee, dat zijn foto’s. Ik gebruik heel veel fotoboeken. Zo’n Peruaans decor, dat verzin 
je niet zomaar. Hier wou ik bijvoorbeeld een verhaal in de sneeuw maken omdat ik dan 
eens wat minder decors moet tekenen, maar uiteindelijk ben je toch weer bezig met 
dat allemaal uit te werken. Je moet als lezer voelen dat iets zich afspeelt op de zuidpool 
of in Peru. En zelfs aan deze scene in de mistige wateren van de zuidpool ben ik lang 
bezig geweest. Gewoon, omdat dat een ijsschots moet zijn, en geen kriebel. De 
Jommekes van vroeger misten dat soort aandacht aan details wel wat. 
Vroeger waren bijvoorbeeld  de voertuigen slecht getekend. Ik teken niet graag auto’s, 
in mijn strips ga je die niet vaak tegenkomen. Dat is het voordeel van zelf scenario’s te 
schrijven, je kan auto’s of fietsen vermijden, maar als ik er eens een moet tekenen dan 
documenteer ik dat goed en ga ik dat niet uit mijn hoofd tekenen, zoals vroeger wel 
eens gebeurde. Ze tekende dan een rudimentaire auto, en als ik dat zie wordt ik daar 
ambetant van. Je hebt nu natuurlijk wel veel meer documentatie ter beschikking. 
Eventjes googelen en je vind alles. 
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Maar dat jij je auto’s helemaal anders tekent dan Jef Nys, dat soort je niet?  
Er mag een evolutie in zitten, he. Waarom niet? In oudere albums is het allemaal 
simpeler getekend, met af en toe een perspectief dat niet klopt, maar, en dat is het 
zotte, ze verkopen niet meer of minder. De lezers zien het blijkbaar niet als het minder 
goed is. Met uitzondering van een albums als ‘Neuzen bij de vleet’ misschien. Ik heb 
dat gedeeltelijk  hertekend, en omdat dat een vrij kort verhaal was ook gedeeltelijk 
herschreven. De eerste 

helft zijn nog de tekeningen van Jef. En dat is goed, he. Het voordeel van Jef is dat hij 
ernaast mocht zitten, het blijft toch Jef Nys. Maar als wij ernaast zitten, hola! Dat trekt 
dan op geen zak. 
 

Ik zie dat je eerst de personages tekent, volledig uitwerkt en inkt en pas daarna het 
decor toevoegt.  
Dat doe ik vooral als het decor miniem is, als ik weet wat er komt. Bij uitgebreidere 
decors schets ik natuurlijk eerst wel iets. Kijk, zo zien mijn scenario’s eruit. (Philippe 
toont enkele A4’s die ingedeeld zijn in kadertjes waarin de uitgeschreven dialogen staan, 
red) Dus zonder schetsen, want ik weet toch wat de tekeningen moeten worden. 
Iedereen heeft zijn eigen manier van schrijven, he. En dit is mijn manier: eenvoudig.  Ik 
ben geen Wasterlain. En de productie is ook hoog, vandaar. Ik gebruik ook veel deze. 
(Philippe toont een aantal bladen waarom Anatool in verschillende houdingen te zien is, 
red). Waarom nieuwe houdingen uitvinden als iemand al eens  eerder al die moeite 
heeft gedaan? Dit zijn kopieën van tekeningen van alle Jommeke-tekenaars, maar enkel  
goeie tekeningen.  Ik teken dat over met de lichtbak en verander eens een hoofd, of een 
uitdrukking, of een handje. Natuurlijk kan dat niet altijd. Soms moet je specifieke 
houdingen tekenen die nooit eerder gebruikt zijn. Maar bij standaard houdingen gaat 
dit rapper vooruit.  Allez, wat is het belangrijkste in een strip? Dat is het verhaal. Het 
moet goed vertellen. Als de tekeningen dan ook nog eens goed zijn, des te beter. 
 

Ik weet nog dat ik als kind me afvroeg waarom ze al die Jommekes nog volledig 
opnieuw tekenden. Waarom gebruikten ze niet gewoon kopieën? De houdingen zijn 
vaak hetzelfde, de kledij blijft altijd identiek, de decors komen ook vaak terug… 
Ja, ik moet het mij niet moeilijk maken. Als het een reeks is waarbij je 250 albums als 
voorbeeld hebt, dan moet je niet iedere houding opnieuw beginnen schetsen. Ik zou 
dat graag doen hoor. Moesten ze mij zeggen dat ik één Jommeke per jaar mag tekenen 
en daarvoor ruimschoots betaald word, dat zou fantastisch zijn. 
 

Nu Nys er niet meer is, wie doet er de kwaliteitscontrole? De erven? De uitgeverij?  
Nee, wij zelf. 
 

Ook voor de scenario’s?  
Nee, dat is iets anders. Wij moeten voorleggen in de vorm van een korte synopsis. 
Eerst gaat dat naar de erven en als die hun oordeel hebben gevormd gaat het naar 
Alexis Dragonetti van de uitgeverij. Maar meestal wordt dat wel goedgekeurd. Gerd en 
ik weten ondertussen ook wel wat er wordt verwacht van de Jommeke-scenario’s. En 
wij hebben niet de behoefte om daar iets anders van te maken. 
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Bij uitgeverijen en tijdschriftredacties merk je dat er vaak een mening wordt 
gegeven over de scenario’s, maar nooit over de tekeningen.  
Er moet iemand zijn die dat kan, die die kunde heeft om te beoordelen over de 
tekeningen, en bij de erven is er zo niemand. Eer je iets kan zeggen over tekeningen 
moet je al kunnen tekenen. Wie zou ons kunnen wijzen op het feit dat een armpje niet 
goed getekend is, of dat een houding niet goed is?  We zien dat zelf ook wel. We zijn 
onze eigen criticasters. 
 

Vind je het moeilijk om voor kinderen te schrijven? 
Nee, ik vind dat heel plezant. Ik schrijf veel liever voor kinderen dan voor volwassenen. 
 

Is er testamentair vastgelegd wat wel of niet mag in Jommeke? 
Ja, maar we hebben daar geen testament voor nodig. Gerd en ik weten dat door 
jarenlang met Jef gewerkt te hebben. We  weten hoe hij denkt, hoe hij zijn figuren laat 
spreken, we weten wat hij betracht met Jommeke. Gerd en ik weten dus  wat er wordt 
verwacht en wij hebben niet de behoefte om daar iets anders van te maken. Als wij er 
niet meer zijn wordt het al iets moeilijker om tekenaars of scenaristen te vinden die in 
die stijl en in die sfeer werken. Maar ik heb nog tien jaar voor de boeg… 
 

Hoeveel albums maak je op een jaar?  
Drie. Bijna vier. Dat is veel. Twee tot drie bandjes per dag.  Het moet wel. Je mag daar 
geen schrik van hebben. Het moet vooruit gaan. Je hebt natuurlijk wel de routine, je 
weet wel waar je lijn heen gaat, maar af en toe zit je toch eens te vloeken op je slechte 
inkt, je slechte pen of je slecht papier dat bolt. Vroeger moesten we onze pennen 
aanslijpen zoals Jef dat ook deed om dan dé juiste lijn te hebben, maar ik vind dat je je 
goesting mag doen, als je er maar geraakt. Eric had een beetje een probleem om de 
juiste lijn te vinden, want Eric is links. En dat zie je aan een tekening. Jef zag dat direct. 
Het straffe is, Hugo was ook links vroeger en die heeft rechts leren tekenen voor Jef. 
Doe dat maar eens! Dat is inzet, en hij heeft dat enorm goed gedaan. 
 

Wat is eigenlijk het moeilijkst om te imiteren, de tekenstijl van Jef on zijn vertelstijl?  
Dat is een goeie vraag. De vertelstijl, de thema’s, denk ik. Een groot verschil tussen Jef 
en mij is dat ik veel meer vertel in een verhaal of op een bladzijde dan dat Jef ooit 
gedaan heeft. Ik wil heel veel in een verhaal steken. Ik kan dat niet hebben dat een kind 
na een kwartier uitgelezen is. Er moet iets inzitten, en bij voorkeur zo veel dat het nog 
eens opnieuw gelezen wordt.  

Bij Jef was dat anders. Neem nu “De zeepkoning” (nr. 45), dat is een heel goed verhaal 
maar het is zo simpel als het groot is, je kan dat in één lijn uitleggen. Gerd schrijft meer 
in de traditie van Jef: heel eenvoudig en uitgesmeerd. Weinig boter op een boterham.  
Terwijl er bij mij misschien teveel boter op zit. En er zit dan nog eens een rozijntje in 
waarvan je niet weet waar het vandaan komt. Ieder heeft zijn manier van vertellen. Jef 
kon dikwijls leuke invallen hebben. Ken je de man met de tutter? Uit “De zwarte 
Bomma” (nr. 7). Die staat altijd ergens in een hoekje, en op het einde vragen ze hem 
wat hij daar doet en zijn uitleg was dan dat hij lege vakjes moet vullen. Dat is 
fantastisch. 
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Nys was ook goed in het werken rond één idee, zoals het feit dat iedereen een 
grote neus heeft, of apen die op bezoek komen, of een land waar iedereen anders 
is, en dan bouwt hij daar een volledig album rond dat eigenlijk gewoon bestaat uit 
een collectie gags rond het basisthema, zonder echt veel plot. 
Ja. Ik doe dat ook graag, maar dat is moeilijk. Vandaar dat ik daar nooit een volledig 
album mee heb gevuld. 
 

Hoe begin je aan een verhaal?  
Soms is dat een titel, soms is dat dagenlang wroeten en zoeken naar iets nieuws, want 
alles is al eens verteld geweest. Ik had ooit eens ergens gehoord dat ik meer avontuur 
in mijn verhalen moest steken. Dat spoort me dan aan om een verhaal te beginnen dat 
bomvol avontuur zit.  

“Olmek en Toltek” (nr 267) is opgebouwd rond  een idee dat al lang in mijn hoofd zat. 
Ik wou een verhaal vertellen rond de reis van een briefje van 20 euro. Wat maakt dat 
allemaal mee?  Dat gaat namelijk heel de wereld rond. Jommeke en co kopen iets, en 
dan moeten ze dat briefje volgen, en als dat briefje dan weer doorgegeven wordt 
blijven ze dat briefje volgen. Dat levert zo een aantal kleine verhaaltjes op tot ze bij 
iemand komen waar ze uiteindelijk de rest van het album mee vullen. En op het einde 
gaat dat briefje dan terug naar Zonnedorp en vind Anatool dat dan. En hij denkt dan 
dat het zijn geluksdag is. 
 

Het is al heel lang geleden dat er nog eens verhalen zijn verschenen waarin 
Gobelijn iets uitvindt waardoor iedereen in Zonnedorp verandert. Is dat 
koudwatervrees of is dat omdat je niet denk dat daar toch niets nieuws meer mee 
te doen valt? 
Ja, dat zijn populaire verhalen. Maar wat moet je nog verzinnen? Er zijn er al veel 
geweest, he. Je kan niet nog eens de mensen laten vliegen of staarten laten krijgen. 
Nochtans zijn dat plezante dingen.  Gerd heeft zo een heel goed verhaal gemaakt, 
“Operatie bonzai” (nr. 219) waarin Jommeke heel klein wordt maar dat moest dan 
eindigen met Jommeke die uit bed valt en alles heeft gedroomd. Wat dus eigenlijk 
afbreuk doet aan heel het verhaal, aan het origineel scenario. Terwijl je zit met een 
professor die alles kan uitvinden. 
 

Wat me eigenlijk verwonderde was dat je zei dat Jef Nys al sinds de jaren ‘70 geen 
Jommekes meer tekende. Een vriend van me vroeg begin jaren ‘90 aan Jef Nys of 
hij nog alles zelf deed en het antwoord daarop was bevestigend. Je hebt nu al 30 
jaar lang vrijwel anoniem Jommeke getekend, pas de laatste jaren staat je naam in 
minieme lettertjes vermeld op de derde pagina. 
Ik heb voorgesteld om dat te doen zoals ze dat overal elders doen, gewoon op de 
titelpagina. De naam Jef Nys moet natuurlijk blijven staan, maar zet daaronder wie het 
scenario en de tekeningen maakt. Sleen was daar goed in, die schreef “Met de 
gewaardeerde medewerking van Dirk Stallaert”. Dat is toch tof? (Eigenlijk stond er 
“met dank aan Dirk Stallaert”, het was bij Kiekeboe dat er sprake was van “de zeer 
gewaardeerde medewerking van Dirk Stallaert”, red) En Peyo ging nog verder. Daar 
stond op de voorkaft scenario die en die. 
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Franquin plaatste zijn medewerkers ook gewoon op de cover, vaak zelfs boven zijn 
naam.  
Awel, dat is leuk.  Maar bij Jef was dat niet. Maar moest je daarom stoppen met werken 
voor hem? Neen, he. Ik zou dat daarom nooit doen. Maar dat hij zei dat hij alles zelf 
deed, dat is een beetje overdreven (lacht), dat kan niet. Ja, hij heeft altijd gezegd, en dat 
is ook wel waar, dat hij véél tekende. Indertijd èn Jommeke, én de Lustige Kapoentjes, 
én zijn realistische strips (hij tekende veel indertijd). Later nauwkeurige schetsen voor 
zijn medewerkers van zijn eigen scenario’s (65-tal), en het opvolgen en bijwerken van 
hun tekeningen. Iedere afgewerkte plaat onderging zijn ‘finishing touch’! 

Nu ja, ik heb niet de behoefte om als auteur van Jommeke naar buiten te komen. Als ik 
ooit naar buiten kom, dan is het met eigen werk. Met Jommeke signeren we op de 
boekenbeurs en op de Jommekesdag, voor de rest moeten ze me niet vragen. Dat is 
mijn strip niet, dat zijn mijn figuren niet. Dat zal ook nooit mijn reeks worden. Allez, 
dat is niet zoals Franquin die Robbedoes verderzet. Die heeft daar echt zijn ding van 
gemaakt. 
 

Ik denk eventjes luidop: zou het voor het voortbestaan van de reeks en de kwaliteit 
op lange termijn niet beter zijn indien Jommeke in de handen komt te liggen van 
één tekenaar? En eventueel zoekt die ene tekenaar dan weer assistenten zoals Jef 
Nys indertijd deed. 
Het voordeel zou dan zijn dat er binnen tien jaar een nieuwe garde klaarstaat. Ja, daar 
moet de uitgeverij en de familie rekening mee houden. Misschien zijn ze daar mee 
bezig he, dat weet ik  niet. Maar of één hoofdtekenaar nu beter zou zijn voor de reeks, 
ik betwijfel dat. Nieuwe tekenaars zouden in ieder geval ook dit moeten krijgen…  

(Philippe toont een hele stapel schetsen van Nys: tekeningen met daarop de 
verhoudingen van de personages ten opzicht van elkaar, schetsen waarop te zien is hoe 
de personages in elkaar zitten, waarop gelet moet worden bij het inkten, hoe de neus van 
bijvoorbeeld Anatool getekend moet worden, hoeveel golven er in het haar van Gobelijn 
zitten (3!)… Hij toont ook zeer gedetailleerde plannen van het huis van Gobelijn. 
Grondplannen, interieurzichten… )  

Jef was een technisch tekenaar, en zijn vliegen bol heeft hij ook zo uitgetekend, maar 
dat is achterhaald want Gert heeft nu in Google Sketchup de vliegende Bol en het schip 
van Jan Haring uitgewerkt. En een goeie vriend van me heeft het kasteel van 
Onderland  helemaal digitaal uitgewerkt. En dat is fantastisch, ik kan dat nu van gelijk 
welke kant bekijken.  

Vroeger was dat behelpen. Je vroeg je af hoe dat schip er langs boven uitziet, en je 
tekent dat dan uiteindelijk niet omdat dat te moeilijk is. 
 

Doe je nog dingen naast Jommeke? 
Ik ben wel vroeger met wat gestart maar omdat ik teveel ander werk had vlotte dat 
nooit. Wat heb ik bijvoorbeeld nog gedaan? In 1988 kwam ik in contact met de 
Toonderstudios in de hoop er als tekenaar te kunnen werken. Mijn gepresenteerde 
werk werd zeer goed bevonden door de art-director en door Toonder zelf en ik kreeg 
een kleine opdracht tot het uitwerken van enkele wenskaarten. De reeks Tom Poes en 
Bommel liep echter op zijn einde en ik zag een verdere samenwerking vroegtijdig 
stoppen. 
 



 

11 

Toonder heeft de reputatie een heel slechte werkgever te zijn.  
Jawel, maar ik had het toch wel direct gedaan hoor. Ik heb hem ontmoet in Amsterdam 
en dat is memorabel he. Om die eventjes een Bommel te zien tekenen, er zijn er niet 
veel die dat mogen meemaken. Dat was met een penseeltje. Was hij toen niet gestopt 
met Bommel, had ik Bommels getekend. Kijk, dit is een schets die ik heb gemaakt voor 
Toonder en dat kalkje heeft Toonder er zelf op geplakt met zijn opmerkingen. Er staat 
“je moet kunnen zien waar de zon staat”. Man, man, man, dat is een profetische zin 
voor mij. Hij weet wat hij zegt, he. Zijn Bommels, de manier waarop hij dat in beeld 
bracht, dat klopt allemaal. En dit hier zijn originele tekeningen die hij me heeft 
opgestuurd. Dat is zo niet de kracht van een Hergé of een Peyo, maar dat zit vol gevoel. 
Dit ga ik niet vlug wegdoen of verkopen. 
 

Zijn er fans die originele pagina’s van jouw Jommeke kopen?  
Dat is me nooit gevraagd, neen. Maar ik zou ze ook niet kunnen verkopen, want ik 
moet die afgeven.  

Ik heb toen ook nog een tijdje voor Sleen gewerkt. In het begin van mijn 
smurfenperiode zocht Sleen mensen.  Ik ben verschillende keren bij hem geweest, en 
hij zag dat heel goed zitten. Ik heb een testje gedaan met “De Indiaanse neusfluit” en 
ben begonnen aan het hertekenen van “Het Rattenkasteel”. Maar dat is nooit afgewerkt 
omdat ik toen moest kiezen tussen de smurfen of Sleen. Ik kon ze moeilijk beiden doen. 
En wat heb ik toen nog kunnen hernemen? Arkel, van Hardy samen met Desberg, maar 
dat is ook niets geworden, opnieuw omdat ik veel te veel werk had met de smurfen. De 
goesting was er wel altijd, maar het kwam er nooit uit. 
 

Wat heb je geleerd van al die mensen waarmee je kon samenwerken?  
Van Toonder had ik geleerd dat je moet zien waar de zon staat. Correct 
schaduwgebruik en zo. Dat brengt sfeer in je tekeningen. Van Peyo dat je niet te veel op 
je pagina’s moet zetten, met drie keer niets kan je heel efficiënt zijn. En het is niet de 
anatomie die belangrijk is, maar de expressie. Als de anatomie niet zo goed is, is dat 
niet zo erg, zolang er maar iets in zit. En Jef heeft altijd gezegd ”je mag geen slechte 
aanrakingen doen” (lacht). We lachten daar altijd mee, maar hij bedoelde daarmee dat 
je moet zorgen dat de lijn van het ene figuur niet net een lijn van een andere figuur 
aanraakt. Tangents, zoals de kenners zeggen.  

 

"Ik heb Jef altijd gezien als mijn grote voorbeeld en leermeester.  

Nu nog steeds "hoor" ik hem zijn gewaardeerde meningen en richtlijnen meegeven 
wanneer ik schrijf, schets en inkt.  

Zonder hem zou ik nooit de carrière kunnen hebben uitbouwen die ik nu heb.  

Ik draag daarom ook de grote zorg die ik aanmeet bij het schrijven en tekenen van zijn 
geesteskind aan hem op.  

En ik waardeer zijn vertrouwen dat hij mij gaf om zijn geesteskind verder te laten 
leven." 
 
 
    ---------------------------------------------------------- 
 


