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INTERVIEW PHILIPPE DELZENNE DOOR MARIO STABEL

“De modernisering van Jommeke speelt 
zich af in de verhalen, niet in de kledij.”
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Je bent ondertussen veertig jaar 
actief als striptekenaar. Heb je 
eigenlijk een grafische opleiding 
gevolgd? 
DELZENNE: “Niet echt, ik heb maar een 
jaar in de Londenstraat in Antwerpen 
een grafische richting gevolgd, nog 
samen met Marcel Rouffa. Je zou me 
dus eerder een autodidact kunnen 
noemen. Ik tekende graag, tekende 
ook veel en zo ben ik er wat ingerold.”

Had je direct de bedoeling om 
striptekenaar te worden?
DELZENNE: “Nee, nee, daarna heb ik 
onder andere nog een jaar elektrici-
teit gevolgd. Dat was een goed school-
jaar... ” (lacht)

Hoe ben je dan in het stripwereldje 
verzeild geraakt? 
DELZENNE: “Via Jan Van Rooij, die 

ik kende van het uitgaansleven in 
Antwerpen en die toen voor Frank 
Sels werkte, kwam ik bij Claus Scholz 
terecht in Borgerhout. Sels vond mijn 
tekeningen goed en zo mocht ik de 
decors van Zilverpijl tekenen. Mijn 
figuren waren toen nog niet sterk ge-
noeg. Volgens mij heeft Peter Bonte 
trouwens nog heel wat van mijn 
Zilverpijltekeningen uit die periode 
liggen.”

En in 1979 kon je dan bij Jef Nys 
aan de slag.
DELZENNE: “Er stond een advertentie 
in de Gazet van Antwerpen, iets heel 
vaags eigenlijk. Zoiets van: ‘Als je zelf 
een beter figuur kan tekenen dan dit, 
stuur dan iets op...’ Ik vond dat wel 
tof en heb dat gedaan. Het was toen 
nog niet duidelijk dat dat over Jef 
Nys ging. Zo kwamen we dan met 

Op een zonnige zondagmiddag (het zou het begin 
kunnen zijn van een Jommeke-album) bel ik aan bij 
Philippe Delzenne in Gistel, een klein West-Vlaams 
stadje op enkele steenworpen van Oostende. Of ik weet 
dat Jef Nys ooit nog een strip heeft gemaakt over de 
patroonheilige van de gemeente: de heilige Godelieve, 
vraagt hij. Yep, dat weet ik. Het œuvre van Nys maakt 
nu eenmaal een belangrijk deel van mijn jeugd uit.  De 
geestelijke pleegvader van ons favoriete strooien dakske 
zal ons twee uur te woord staan over Jommeke, De 
Smurfen en zijn eigen projecten.

Philippe Delzenne en 
Gerd Van Loock bij het 
personage waar ze 
zich over ontfermen.
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vijf, zes tekenaars op een studio in 
Sint- Anneke terecht. Hugo de Sterck 
en Eric De Rop maakten daar toen al 
deel van uit. Edwin Wouters was de 
eerste die voor Jef is beginnen wer-
ken. Edwin moest invallen bij Neuzen 
bij de Vleet. Sindsdien werd hij regel-
matig ingeschakeld bij scenario’s en 
tekeningen. Ik hielp Edwin regelmatig 
voor achtergronden en heb ook enke-
le van zijn verhalen uitgetekend.”

Ik heb thuis nog een origineel van 
Jommeke liggen uit De Gouden 
Jaguar, met bijgewerkte hoofdjes. 
Was dat je eerste job in de studio?
DELZENNE: “Waarschijnlijk zal ik zoiets 
ook wel gedaan hebben. Mijn eerste 
taak in de studio was om de lopende 
verhalen van achtergronden te voor-
zien. Daarna mocht ik stilaan ook de 
figuren mee inkten. En uiteindelijk 
mocht ik dan alles inkten wat door 
Hugo De Sterck in potlood werd ge-
zet. Op dat moment waren het trou-
wens alleen nog Hugo en ik die deel 
uitmaakten van de studio. Ik heb zo 
heel wat albums uit de beginperiode 
volledig hertekend, wat een enorm 
goede leerschool was om de stijl van 
Jef onder de knie te krijgen. Iets wat 
hij mij dikwijls zei, was dat ik moest 
‘stelen’ met mijn ogen wanneer hij 
tekende of inktte. Wat ik dan ook grif 
deed in die fijne periode op de stu-
dio! Dat was echt veel meer dan een 

gewone job. Wij zaten daar dertien 
hoog, uitkijkend op Antwerpen stad, 
te tekenen aan de Jommekes. Dat 
was een ongelofelijke belevenis voor 
beginnende strip tekenaars: echt een 
privilege om dat te kunnen en mo-
gen doen. Mijn eerste ‘inkting’ was 
trouwens de beginprent in het album 
Melanie... Ik herinner mij dit alsof het 
gisteren was.”

In 1986 maakte je dan de overstap 
naar De Smurfen. Wat was daar de 
reden van?
DELZENNE: “Ik wilde echt wel eens iets 
anders doen. Was ik graag bij Jef? Ja, 
heel graag... maar ik wilde andere din-
gen zien. Jommeke is heel Vlaams en 
bij De Smurfen kreeg je plots de hele 
wereld voor je. Dat was een gok, maar 
wel een goeie gok.
Ik kende Gerd Van Loock, dat was 
een jeugdvriend van mijn zuster, en ik 
wist dat die heel goed kon tekenen. Hij 
zocht op dat moment werk en zo heb ik 
hem geïntroduceerd bij Jef. Dat maak-
te mijn vertrek ook wat gemakkelijker.
En dan kwam ik bij Thierry Culliford 
terecht. Hij was net bezig met zijn  eigen 
uitgeverij Cartoon Créations en het 
bijhorende Journal Schroumpf (een 
stripmaandblad van De Smurfen, red.) 
Daar heb ik dan heel wat tekeningen 
voor gemaakt: kortverhaaltjes, kleine 
illustraties,... Ik heb veel van die korte 
scenario’s van Marc Wasterlain uitge-

tekend. Zijn scenario’s zijn echt niet te 
doen. Ik kreeg dit (diept een pakketje 
papieren op): Hij schreef alles uit, gaf 
bij elke tekening nog wat extra uitleg, 
maakte een gedetailleerd storyboard en 
kleurde dat zelfs in. Hij moest dat niet, 
hé?! De vrouw van Peyo zorgde daar-

voor. Echt een fenomeen, die man...
En dat was mijn periode bij De 
Smurfen. Ik heb daar heel wat men-
sen leren kennen: Daniel Desorgher, 
Pascal Garray, Alain Maury,... De 
Walthéry’s en Wasterlains waren toen 
al weg.”

Links: coverschets voor de cover van  
Jommeke 292: De RooDstaaRtpapegaai.
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Dit jaar bestaan de Smurfen zestig 
jaar en een van de orgelpunten 
is The Smurfs Experience op de 
Heizel. Word je voor zoiets nog 
gevraagd?
DELZENNE: “Nee, dat is een afgesloten 
hoofdstuk. Het zou kunnen dat er bin-
nenkort nog een uitnodiging in de bus 
valt, maar ik denk het niet. Je verliest 
elkaar uit het oog, hè. Met Alain Maury 
en José Grandmont heb ik nog heel 
sporadisch via het net contact.”

De tentoonstelling zorgt er wel voor 
dat je je een halfuurtje een echte 
Smurf voelt.
DELZENNE: “Dat is iets wat Peyo vroe-
ger al zei. De studio was toen nog in 
Ukkel gevestigd en hij zei heel vaak te-
gen ons: ‘Ga naar het Wolvendaelpark, 
leg je daar op je buik en kijk naar de 
wortels van die grote bomen. Dan voel 
je je echt als een Smurf!’”

Je hebt wel het geluk gehad om te 
kunnen samenwerken met twee 
groot meesters van de Belgische strip.
DELZENNE: “Daar ben ik inderdaad 
heel blij om. De nieuwe lichting teke-
naars heeft hen niet meer persoonlijk 
gekend en dat is wel jammer. Dat zegt 
ook veel over mijn leeftijd. (lacht) Je 
moet natuurlijk wel wat geluk hebben 
om op een bepaald moment net die 
bepaalde stap te kunnen zetten. Bij 
Jef was het een zeer gelukkig toeval 

om die krantenadvertentie te zien. 
Voor Peyo heb ik doelbewust een ac-
tie ondernemen. Met Eddy Ryssack 
had ik ook even contact via familie. 
En met Marc Sleen kwam ik in aan-
raking op het moment dat hij een 
tekenaar zocht. Ik begon toen net bij 

Peyo, maar heb toch wat testen ge-
daan voor Marc. Uiteindelijk koos ik 
er toch voor om verder voor Peyo te 
werken. Als ik er zo op terugkijk, lijken 
de tijden van grootmeesters en hun 
studio’s wel voorbij...

Hoe begonnen Nys en Peyo aan hun 
verhalen?
DELZENNE: “Wel, ik was daar nooit 
bij, hè! Toen we op de studio werk-
ten op Sint-Anneke zaten we daar op 
de dertiende verdieping. Jef woonde 
twee etages lager. Elke morgen kwam 
hij dan langs met een paar A4’tjes 
met daarop het in Bic uitgeschetste 
scenario van de dag. Hugo schetste 
de figuren in potlood en ik werkte 
dan de achtergronden af en inktte 
de figuren. Enfin, geleidelijk liep ons 
werk wel wat door elkaar. Wij teken-
den dat dan, zonder ons af te vragen 
waar het verhaal naartoe ging of wat 
de rode draad was. Dat was dus echt 
pagina per pagina. Wie die scenario’s 
toen schreef, was voor ons ook niet 
altijd duidelijk. Peyo ging ongeveer op 
dezelfde manier te werk, weliswaar 
aan een veel lager ritme. Er versche-
nen ook niet zoveel albums van De 
Smurfen. Peyo moest zich immers 
ook bezighouden met merchandising 
en had echt een imperium te regelen. 
Het eerste album waaraan ìk mee-
werkte was De Smurfjes.  Ik heb zelf 
wel één scenario voor een full album 

Peyo zei heel 
vaak tegen ons: 
‘Ga naar het 
Wolvendael
park, leg je 
daar op je buik 
en kijk naar de 
wortels van die 
grote bomen. 
Dan voel je je 
echt als een 
Smurf!’

De smuRfen 13: De smuRfJes uit 1988,  
het eerste smuRfen-album waar Philippe 

Delzenne aan meewerkte.
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(Alles Smurft Vanzelf, red.) geschreven, 
maar toen was hij er al niet meer...”

Het scheelde maar een haar of 
je had ook voor Marten Toonder 
gewerkt.
DELZENNE: “Ik werkte toen voor De 
Smurfen en ik was via via aan zijn 
adres geraakt. Toen ik bij Jef ben weg-
gegaan naar De Smurfen was dat voor 
mij een verrijking, maar ik wilde ook 
nog weleens iets anders doen. Ik ben 
dan op goed geluk naar daar gegaan 
en heb wat testjes gedaan. Dat was 
op het moment dat Marten Toonder 
eigenlijk aan het stoppen was met de 
Bommel-strips. Ik heb hem een keer 
ontmoet in het kasteel waar zijn stu-
dio gevestigd was. Hij was onder de 
indruk, maar eigenlijk kwam ik dus 
te laat. Kijk, hier zie je een schets van 

Tom Poes en Olivier B. Bommel die ik 
gemaakt heb. Toonder heeft daar dan 
een kalkske opgelegd en die verbe-
terd. Ik heb dat al die jaren bijgehou-
den als een relikwie. We hebben dan 
nog wat gecorrespondeerd en op een 
gegeven moment nodigde hij me zelfs 
uit naar Greystones in Ierland waar 
hij toen al een hele tijd woonde. Dat 
is er jammer genoeg nooit van geko-
men. Ik heb nog een brief liggen van 
hem waarin hij mij complimenteert 
met mijn tekeningen: dat was voor mij 
een soort van diploma. Voor Toonder 
had ik echt wel graag gewerkt. Hij 
is toch zowat de Walt Disney van 
Nederland...”

In 1998 ben je dan toch terug naar 
Jef Nys gegaan.
DELZENNE: “Jef belde me op om 
 terug voor hem te komen werken en 
ik wou dat echt wel doen. Journal 
Schtroumpf begon trouwens ook 
op zijn einde te lopen. Ik begon dan 
ook weer met het hertekenen van 
oude albums. Tot ik hem het scena-
rio van Holeman voorstelde... Vanaf 
die dag ben ik volledige verhalen 
beginnen schrijven en tekenen. Zo 
ben ik er wel niet toegekomen om 
dat Smurfen-scenario zelf uit te te-
kenen. Dat heeft Pascal Garray dan 
gedaan. Maar achteraf gezien ben ik 
wel fier dat er een Smurfen-verhaal 
van mij is gekomen.”

Proeftekening van Philippe Delzenne. De opmerkingen en aanpassingen op het kalkpapier zijn van de hand van Marten Toonder.

Schetsen en voorstudies voor een set kaarten met Bommel, een creatie van Marten Toonder.
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Het verbaasde me wel hoe sterk die 
Smurfen-verhalen na al die jaren 
nog zijn.
DELZENNE: “Dat is ook zo... Er is meer 
ruimte voor dubbele bodems, een le-
vensles. Bij De Smurfen kan je er als 
volwassene meer in kwijt.”

Pas vanaf album 233, Paljaskof, 
uit 2006 wordt er gewag gemaakt 
van Studio Jef Nys. En vanaf album 
251, Schattenjagers in Bokrijk, 
uit 2010 staan de auteurs in het 
colofon vermeld. Waarom is dat zo?
DELZENNE: “Kijk, het was Jefs keuze 
om dat er niet bij te zetten... Het is pas 
na de dood van Jef dat wij vermeld 
werden. Hij bleef natuurlijk ook tot 
op het einde alles opvolgen. Zo zitten 
alle auteurs nog steeds in diezelfde 
stijl van verhalen vertellen. Dat is een 

grote verdienste van Jef en een van 
de redenen waarom Jommeke in al die 
 jaren zo consistent gebleven is.”

Het is vaak moeilijk te 
achterhalen wie er een bijdrage 
aan de Jommeke-albums heeft 
geleverd. Op de doorgaans goed 
geïnformeerde website  
Stripinfo.be wordt gemeld dat 
alle albums tot aan nummer 233 
volledig geschreven en getekend 
zijn door Jef.
DELZENNE: “Ik zal dat eens aanvullen, 
zie! (lacht) Je vindt heel wat verkeer-
de info op het net. Het werk van Gerd 
en mij wordt ook vaak omgewisseld.”

Wanneer is er eigenlijk een einde 
gekomen aan de Studio?
DELZENNE: “Toen ik er wegging, was 

de studio nog actief. Op een gegeven 
moment is ze dan naar Antwerpen 
verhuisd, maar Eric was al weg, Hugo 
ging op pensioen en Gerd begon meer 
en meer van thuis uit te werken. Zo is 
dat idee van een echte studio stilaan 
uitgedoofd.”

Jef hield tot het laatst de 
supervisie. Tekende hij ook nog 
verhalen?
DELZENNE: “Ik kan me niet herinne-
ren wat het laatste album was waar 
hij aan meegetekend heeft. Verhalen 
schrijven deed hij nog wel. Het 
Raadsel van Kiekebilleke bijvoor-
beeld was een scenario van zijn hand, 
maar er zijn er nog, hé!”

Hoe is de werkwijze 
momenteel? Jij bent nu toch de 
eindverantwoordelijke voor de 
albums.
DELZENNE: “Samen met Gerd, hé! Wij 
sturen een synopsis naar de erven 
(dat zijn Jo, de weduwe van Jef Nys, 
dochter Agnes en kleindochter Sarina 
Ahmad, red.) en naar Ballon Media, 
de uitgeverij. Die geven er allemaal 
hun mening over. Als we dan de toe-
stemming krijgen, schrijven we het 
verhaal verder uit. Ik dompel me dan 
veertien dagen onder in het verhaal 
en werk dat zo uit (toont een pagina 
met een summiere bladschikking en 
tekstballonnen). Gerd heeft een ande-

re werkwijze en schetst echt het hele 
verhaal uit. Zo heeft hij een pasklaar 
verhaal waar hij bijna niets meer aan 
verandert. Bij mij is dat anders. Ik te-
ken daar vier maanden aan en als ik 
ondertussen nog een aantal zaken 
wil aanpassen of een beter idee heb, 
 wijzig ik dat.”

Ik heb soms de indruk dat jullie ook 
inhoudelijk op een andere manier 
te werk gaan. Klopt het dat jij meer 
teruggrijpt naar oude personages 
en vroegere uitvindingen?
DELZENNE: “Dat is inderdaad een 
verschil tussen Gerd en mij. Gerd 
vertrekt graag vanuit bestaande za-
ken, zoals Bokrijk of de Ronde van 
Vlaanderen en verzint daar dan een 
verhaal over. Ook technische zaken 
zijn meer iets voor hem. Zo gebruikte 
hij de Straalvogel opnieuw in Missie 
Middelkerke. De kracht van Gerd is 
dat hij ondanks een soms wat com-
merciële insteek er toch steeds een 
sterk verhaal rond weet te verzinnen. 
Het mag geen promo album worden, 
het moet een Jommeke blijven. Mijn 
verhalen vertrekken echt van de pure 
fantasie.”

In een van je laatste albums, De 
Ideeëndief, voer je een auteur 
op die last heeft van een writer’s 
block. Je geeft hem dan ook nog 
de weinig verhullende naam 

Alle auteurs 
zitten nog 
steeds in 
diezelfde stijl 
van verhalen 
vertellen. Dat 
is een grote 
verdienste van 
Jef en een van 
de redenen 
waarom 
Jommeke in 
al die  jaren 
zo consistent 
gebleven is.

De smuRfen 22: alles smuRft Vanzelf, geschreven door Philippe Delzenne en in 2002 verschenen als 
album, getekend door Pascal Garray. Jommeke 214: Holemen was in 2001 het eerste door Philippe 
Delzenne geschreven Jommeke-verhaal.
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Zeppi Dephenelli. Is dit een acuut 
probleem ten huize Delzenne?
DELZENNE: “Ik heb nu een vijftigtal al-
bum geschreven en het is niet altijd 
simpel. Soms gaat het vlot, soms gaat 
het wat minder, maar het komt altijd 
wel... Het voordeel is dat wij kunnen 
teruggrijpen naar een gigantische 
reeks. Ik zie dat als een soort recep-
tenboek dat ik tot mijn beschikking 
heb. Ik pluk er dan links en rechts iets 
uit: Hoe kan ik een figuur eens in een 
andere setting zetten? Welk verhaal 
is plezant genoeg om op een andere 
manier te gebruiken?... Een kind leest 
eigenlijk graag eenzelfde soort ver-
haal: een avontuur, dé slechteriken, 
dé overwinning, de spanning, de grap-
jes... Dat blijft eigenlijk allemaal onge-
veer hetzelfde....
De ontstaansgeschiedenis van De 
Ideeëndief is eigenlijk wel een apart 
verhaal. Ik worstelde met een idee 
voor een scenario, maar het kwam er 
niet goed uit. Dan schoot mij een idee 
te binnen over een stripauteur die 
worstelt met een idee voor een scena-
rio... Zo simpel kan het soms gaan. Ik 
heb er dan ook nog Alexis Dragonetti, 
de uitgever, in gestopt.”

Toch zie ik over het algemeen 
weinig cameo’s in jouw albums.
DELZENNE: “Ik doe dat niet graag. Ik 
vind dat ook heel moeilijk. Je mag 
het niet te realistisch doen, maar ook 

niet te karikaturaal. Gerd doet dat af 
en toe wel en hij kan dat ook (toont 
missie miDDelkeRke met een meer dan ge-
slaagde Richard Branson). Over het 
algemeen houden we ons daar niet 
mee bezig.”

Voor welke leeftijdsgroep is 
Jommeke eigenlijk bedoeld?
DELZENNE: “Jef had het altijd over de 
‘negenjarige’, maar het zou wel kun-
nen dat die grens stilaan verlegd is. 
Voor een volwassene zijn de verhalen 
natuurlijk veel te voorspelbaar, al pro-
beer ik er weleens iets voor de oudere 

lezers in te stoppen, ook om het voor 
mij wat boeiend te houden. Dat zullen 
natuurlijk geen onontwarbare dub-
bele bodems of referenties naar de 
actualiteit zijn, want daar hebben kin-
deren niks aan. De actualiteit van nu 
is niet de actualiteit van morgen, hé! 
In Het Oké-parfum bijvoorbeeld zie je 
de koningin van Onderland met een 
zwaard in een deur hakken. (zoekt al-
bum) Ik heb hier dan duidelijk de link 
gelegd met The Shining! Heb je dat 
niet opgemerkt? Allez... (lacht) Ze zegt 
zelfs: ‘Hier is Prutelia!’, een duidelijke 
verwijzing naar Jack Nicholson.”

Hoe verdelen Gerd en jij het werk 
eigenlijk? Ik had de indruk dat jullie 
albums elkaar wat afwisselden, 
maar dat blijkt niet altijd te 
kloppen.
DELZENNE: “Ik maak drie albums per 
jaar en Gerd twee. De verschijning 
hangt onder andere af van wie er het 
eerst klaar is of welk album beter past 
bij een bepaalde periode van het jaar.”

Drie albums schrijven en tekenen...
DELZENNE: “Mijn dagen zijn inderdaad 
goed gevuld!”

Kan ik het verschil zien tussen een 
‘Delzenne’ en een ‘Van Loock’?
DELZENNE: (denkt na) “Dat weet ik 
niet, misschien wel, als je er lang ge-
noeg naar kijkt. Ik heb wel de neiging 

Ik heb nu een 
vijftigtal album 
geschreven en 
het is niet altijd 
simpel. Soms 
gaat het vlot, 
soms gaat het 
wat minder, 
maar het komt 
altijd wel...

Strook 1: knipoogje naar Jack Nicholson in de film tHe sHining in Jommeke 249: Het oké-paRfum (2010).
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om wat meer op een prentje te plaat-
sen en ik gebruik vaak ook meer tekst. 
Gerd beheerst echt de kunst om met 
een minimum aan tekst een verhaal 
goed te vertellen. Ik heb het daar altijd 
wat moeilijk mee gehad. (toont twee 
albums om het verschil te laten zien) Ik 
moet me vaak inhouden. Je moet de 
lezer genoeg voer geven zodat het niet 
op vijf minuten uit is, maar het mag 
ook niet té veel worden.”

Het mag geen Alex worden.
DELZENNE: “Nee, da’s dan weer de an-
dere kant! Je moet zo wat schipperen 
tussen de twee. Soit, wij zullen wel 
verschil zien in de tekeningen, maar 
de gemiddelde lezer zal dat amper 
zien.”

Het is momenteel makkelijker om 
aan Chinese verkoopcijfers te raken 
dan aan Belgische... Heb je daar 
een idee van?
DELZENNE: “Nee, zoiets weet ik niet. Ik 
weet dat het er veel zijn, maar pin me 
nu niet vast op een aantal. Ik realiseer 
me dat het stripwereldje met een da-
lende verkoop kampt, maar Jommeke 
blijft het nog altijd goed doen.”

We zitten bijna zestig jaar na de 
eerste albumverschijning van De 
Jacht op een Voetbal? Zijn er 
feestelijkheden gepland?
DELZENNE: “Misschien dat de uitgeve-

rij iets in de pijplijn heeft zitten, maar 
voorlopig heb ik daar geen weet van. 
Ik hou me gewoon bezig met de vol-
gende albums. Eentje zal rond Egypte 
draaien en het ander is op maat ge-
maakt voor China. Nu de albums daar 
ook gaan verschijnen, richten we ons 
met dat album echt op die markt.”

Is het eigenlijk de bedoeling dat 
de volledige reeks in het Chinees 
vertaald wordt?
DELZENNE: “Tegen 2025 zou de vol-
ledige back catalogue daar moeten 
verschenen zijn. Da’s wel een eer, hé. 
Het is wel fijn dat we daar voet aan 
de grond gekregen hebben. Hoe dat 
komt? Misschien vinden ze het kern-
gezin — papa, mama, kindjes — en 
het brave en eerlijke gegeven wel fijn 
zoals het in een Jommeke-strip naar 
voor komt?”

En de eenkindpolitiek? Jommeke is 
ook enig kind...
DELZENNE: “Da’s daar nu toch groten-
deels voorbij, niet? Maar inderdaad, 
daar heb ik nog niet over nagedacht...”

Het is er wel hard aan het 
veranderen blijkbaar: ze gaan nu 
ook serieus de ecologische toer op.
DELZENNE: “Da’s interessant! Gerd is nu 
een verhaal aan het maken rond plas-
tiekvervuiling. De plastieken walvis zal 
daar een belangrijke rol in  spelen. Da’s 

Misschien 
vinden ze in 
China het 
kerngezin — 
papa, mama, 
kindjes — en 
het brave 
en eerlijke 
gegeven wel 
fijn zoals het in 
een Jommeke
strip naar voor 
komt?

Documentatie over Egypte voor een volgend verhaal.
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toch een knap idee! De man die de re-
plica van de Straalvogel heeft gemaakt, 
Alessandro Tardioli, speelt nu trou-
wens ook met het idee om een plastie-
ken walvis te maken. Als hij de nodige 
fondsen verzameld krijgt...”

Da’s natuurlijk een iconisch object.
DELZENNE: “Ik denk wel dat dat kan 
werken, ja.”

Zou Jommeke nog een educatieve 
invloed op de jeugd kunnen 
hebben? Ik weet dat ik vroeger in 
pre-internettijden bepaalde dingen 
uit de strips in een encyclopedie 
ging opzoeken. Ik maakte me die 
opmerking nog bij het album over 
Doris Dada in De Redding van Doris 
Dada.
DELZENNE: “Ik schrijf mijn scenario’s 
vanuit een gezonde dosis fantasie, 
maar dat wil niet zeggen dat ik Harry 
Potters maak, hé. Ik probeer tus-
sen de regels wel wat opvoedende 
info te geven op Jommeke-niveau, 
bijvoorbeeld over een dodo. Bij die 
Egypteverhalen is dat nogal duide-
lijk. Dat spreekt bij kinderen tot de 
verbeelding, maar ze leren er ook iets 
van.
Als ik aan een nieuw verhaal begin, 
stel ik me weleens de vraag: ‘Waar is 
hij nog niet geweest?’ en dan probeer 
ik daar iets rond te doen. In het begin 
moest Jommeke nogal vaak het vlieg-

tuig of de trein nemen, nu is alles met 
de bol of met de ton... (lacht) Dat gaat 
rap, hé!”

Van Griffo verschijnt binnenkort 
een nieuwe versie van De Jacht op 
een Voetbal. Persoonlijk snap ik de 
bedoeling niet zo goed.
DELZENNE: “Ik heb alleen een paar te-
keningen gezien en ik vond dat zeker 
niet slecht: Jommeke en Anatool vond 
ik zeer goed getekend. Ik geloof dat 
hij zich wel aan het oorspronkelijke 
scenario moest houden.”

Ik had wat problemen met zijn 
nieuwe Jommeke.
DELZENNE: “Maar waar vergelijk je dat 
dan mee? Met het originele Jommeke? 

Maar dat mag je nu net niet doen! Ik 
vind dit een tof initiatief. Bij Jommekes 
bij de Vleet (een hommage album 
uit 2010 ten voordele van het 
Kinderkankerfonds, red.) zaten er ook 
heel wat toffe figuurtjes tussen.”

Suske en Wiske, De Rode Ridder,... 
er zijn heel wat reeksen die 
recent een serieuze make-over 
hebben gekregen. Hoe zit het met 
Jommeke? Is het einde van het 
debardeurke nog niet in zicht?
DELZENNE: “Moet dat? Coca-Cola is 
doorheen de jaren ook niet erg ver-
anderd, hè. De modernisering speelt 
zich af in de verhalen, niet in de kledij. 
Je zou kunnen opmerken dat zulke 
korte broekjes nu niet meer gedragen 

worden. Ik vind dat je — zolang de 
verkoop goed loopt — niet per se iets 
hoeft te veranderen aan de kledij. Ik 
denk trouwens dat zo’n vestimentai-
re ingreep er niet automatisch voor 
zorgt dat het opeens beter gaat: de 
verhalen moeten goed zijn, that’s it! 
Het figuur van Jommeke is een icoon. 
Als je iets verandert aan dat blauw 
 debardeurke, dat gele haar, dat broek-
je, klopt dat niet meer. Jommeke krijgt 
af en toe andere kleren als het verhaal 
erom vraagt. Een ander kapsel, een 
andere broek, de Miekes borstjes ge-
ven... pff... echt niet... Wij hechten veel 
belang aan de consistentie. Als je de 
eerste Jommekes vergelijkt met die 
van nu... dat is nog altijd hetzelfde fi-
guurtje.” 

Suske en Wiske wordt nu ook 
anders gelay-out.
DELZENNE: “Ook dat zou voor Jommeke 
niet werken. Een verhaal van Jommeke 
is logisch opgebouwd. Voor kinderen 
is dat tjak tjak tjak...! Als je dat gaat 
doorbreken met losse prenten en een 
andere opbouw, lukt dat niet!”

Op een gegeven moment doken er 
in de Jommeke-albums toch ook 
van die paginagrote tekeningen op?
DELZENNE: “Ik weet het... Dat was om de 
boekjes te vullen. Waarom? Dat stoor-
de en dat klopte niet met het verhaal. 
Ineens struikelde je plompverloren over 

Ik denk dat een 
vestimentaire 
ingreep er niet 
automatisch 
voor zorgt dat 
het opeens 
beter gaat: 
de verhalen 
moeten goed 
zijn, that’s it!

Jomme: JacHt op een Voetbal is Griffo’s bewerking van het allereerste Jommeke-verhaal. Het album 
verschijnt op 31 oktober. In 2017 amuseerde Philippe Delzenne zich al met een buitenreeks-
album over de Miekes.
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zo’n pagina. Dat was ontzettend moei-
lijk om dat te doen kloppen. Ik heb dat 
een aantal keer moeten doen en ik was 
daar niet gelukkig mee.”

In 2017 mocht Jommeke dan even 
van een welverdiende rust genieten 
en namen de Miekes de honneurs 
waar. Blijft dit project bij een 
eenmalig initiatief?
DELZENNE: “Dat idee is ontstaan bij 
Ballon Media, niet echt bij ons, de au-
teurs. De Miekes kreeg een goede res-
pons: er werd veel over geschreven, 
maar dat vertaalde zich niet direct 
in een goede verkoop. Toen dit idee 
geopperd werd, stelde ik me direct 
de vraag: ‘Wat is het verschil met een 

gewoon Jommeke-album?’ In het verle-
den zijn er nog albums geweest waarin 
Jommeke maar een bijrol speelt: Prins 
Filiberke bijvoorbeeld... Ik wilde hier 
nog een stap verder gaan en stelde dan 
ook voor om in dat album Jommeke 
niet op te voeren. Dan maak je echt 
het verschil. Maar De Miekes verkocht 
minder dan een gemiddeld album van 
de reguliere reeks. Waarom? Ik weet 
het niet. Zijn er meer jongetjes die 
Jommeke lezen en moesten die niet 
weten van een meisjes album? Hieruit 
blijkt nog maar eens wat voor een ster-
ke ‘brand’ Jommeke is. 

Was het misschien niet beter 
geweest als het project door een 

andere tekenaar onder handen 
genomen was?
DELZENNE: “Misschien wel. Natuurlijk 
hebben we niet graag dat ze op ons 
werkterrein komen! (lacht) Dat was 
eventueel een betere optie geweest, 
maar ik denk niet dat het dan beter 
verkocht zou hebben. Dat zou dan 
weer in een totaal andere stijl geweest 
zijn. Waarom zou je veel veranderen 
aan een goeddraaiend product...” 

Bij De Boemerang van Kirimbir 
hebben ze wel andere auteurs de 
cover laten tekenen.
DELZENNE: “Ja, dat was mooi, maar 
ook dat heeft de verkoop niet doen 
stijgen. En kinderen bleken over het 

algemeen dan ook nog voor de origi-
nele cover te kiezen. Ik vond zelf die 
van Carll Cneut fantastisch, maar 
dan is dan vanuit het oogpunt van 
een volwassene die graag kunst ziet. 
De andere twee waren ook heel knap 
als adaptatie in hun stijl. Dat zijn altijd 
leuke initiatieven die Jommeke onder 
de aandacht houden. Sinds Alexis in 
2008 met Ballon Media Jommeke heeft 
overgenomen, gebeurt er terug meer. 
Een grote verdienste voor hem en zijn 
team! Jommeke wordt zeer goed on-
dersteund!”

Originelen van Jef Nys zien we 
regelmatig passeren, maar een 
Delzenne heb ik nog nooit op de 

De Miekes 
verkocht 
minder dan 
een gemiddeld 
album van de 
reguliere reeks. 
Waarom? Ik 
weet het niet. 
Zijn er meer 
jongetjes die 
Jommeke 
lezen en 
moesten die 
niet weten van 
een meisjes
album? 

Jommeke 272: De boemeRang Van kiRimbiR was in 2014 beschikbaar in vier versies. Naast de reguliere uitgave tekenden Merho, Carll Cneut en Mark Borgions elk een eigen cover voor hetzelfde verhaal.
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markt zien komen. Wat gebeurt 
daar eigenlijk mee?
DELZENNE: “Ik stuur mijn originelen 
op naar de uitgeverij en ik word daar-
voor betaald. Daarna blijven ze bij 
Jo. Ik heb zelf dus geen origineel van 
Jommeke in mijn bezit. “

Op Facebook post je af en toe 
pagina’s van een ander project: 
Trace-Noël. Is het de bedoeling dat 
je dit ook gaat uitgeven?
DELZENNE: “Dat zou ik wel fijn vin-
den, ja, maar nog niet direct. Er is in 
elk geval al wel wat interesse vanuit 
verschillende hoeken. Ann Jossart 
(van stripverdeler Pinceel en uit-
geverij Oogachtend, red.) bijvoor-
beeld zag er zeker potentieel in. En 
ook Alexis is geïnteresseerd. Ik ben 
eraan begonnen in 2014 en ik vind 
het eigenlijk al straf dat ik zover ben. 
Ik doe het er ook maar bij, hé. Het is 
zeker ook geen gemakkelijke strip: 
ik doe dat ook niet om er iets aan te 
verdienen. Ik doe dat omdat ik dat 
wÍl doen.”

Hoeveel bladzijden zouden het 
moeten worden?
DELZENNE: “Veel! (lacht) Het is een 
 levenswerk! Het is een echte graphic 
novel! Schrijf dat zo maar op, dat 
klinkt goed! (lacht) Ik zit nu al over de 
vijftig pagina’s, maar dat gaan er zeker 
tweehonderd of meer worden.”

Wat is het idee achter het verhaal?
DELZENNE: “Trace-Noël is een familie-
verhaal. Ik volg vooral één jongetje, 
Jules. Hij worstelt met rechtvaardig-
heid. Dat is zo de rode draad, maar 
dan gegoten in een heel familie-epos. 
Wat kan er allemaal gebeuren tussen 
broers, zussen en ouders? Ik heb er wel 
hoogbegaafde kinderen van gemaakt. 
Een echte kinderdialoog schrijven, is 
namelijk verschrikkelijk moeilijk: als 
volwassene heb je nogal snel de nei-
ging om hen je eigen woorden in de 
mond te leggen. Maar hoogbegaafde 
kinderen spreken als een volwas-
sene en zo weet ik dat probleem te 

omzeilen. Ik ben nogal een fan van 
Scandinavische familie drama’s en 
ik heb iets in die sfeer willen maken. 
Daarnaast heb ik ook iets met muziek 
willen doen. (toont de eerste pagina 
met QR-code) Als je de link volgt, kom 
je bij muziek uit die speciaal voor deze 
pagina gemaakt is.”

En wie heeft de muziek 
gecomponeerd?
DELZENNE: “Piet Swerts! Ken je die 
niet? Dat is een van de bekendste he-
dendaagse componisten van België. 
Ik heb hem leren kennen via zijn broer 
Wim (de striptekenaar van onder ande-

re Vertongen & Co, red.). En hij zag dat 
wel zitten. Ik mag dus dingen gebrui-
ken uit zijn catalogus of soms maakt 
hij iets speciaal voor de strip. Het is een 
experiment, maar ik ben er wel zeer te-
vreden over. Marc Legendre heeft iets 
gelijkaardigs gedaan in zijn Gäbrik. Je 
kunt dan naar een site gaan waar je 
muziek terugvindt die bij het persona-
ge hoort. Die cross-over begin je meer 
en meer te zien, maar ik wil de muziek 
echt  integreren in het verhaal, al ben 
je niet verplicht om het te volgen. Dit 
stuk bijvoorbeeld duurt al gauw vier 
minuten. Nu heb je die pagina ook niet 
op een minuut gelezen, maar toch... Ik 

Ik stuur mijn 
originelen 
op naar de 
uitgeverij en ik 
word daarvoor 
betaald. 
Daarna blijven 
ze bij Jo. Ik heb 
zelf dus geen 
origineel van 
Jommeke in 
mijn bezit. 

tRace-noël, een eigen (meerjaren)project van Philippe Delzenne.
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probeer een beetje te experimenteren. 
Het zal ook geen strip pur sang worden, 
er zullen ook langere tekstblokken in 
zitten als het verhaal erom vraagt.”

Je hebt ooit laten vallen dat je 
een grote fan van Manu Larcenet 
bent. Als ik zo naar de aanzetten 
van dit verhaal krijg, zie ik wel wat 
overeenkomsten.
DELZENNE: “Manu is nog wel iets an-
ders dan ik, hé... Eigenlijk ben ik be-
gonnen met het idee om dit verhaal 
te schrijven, maar het tekenwerk uit te 
besteden aan iemand die goed perso-
nages kan tekenen. Ik heb zo contact 
opgenomen met Marc Verhaegen en 
met Thomas Du Caju, die ik allebei 
heel goed vind, maar dat zou nooit 
werken... Ik schrijf mijn scenario heel 
onregelmatig en zo is het moeilijk om 
met iemand samen te werken. Marc 
Legendre heeft me dan aangeraden 
het zelf te doen. Het moeilijkste vind 
ik om de personages herkenbaar te 
houden. (toont wat schetsen) Hier ben 
ik gisteren mee bezig geweest. Dit 
personage komt er regelmatig in voor, 
maar hij wordt ook ouder. Maar hoe 
moet hij er dan uitzien?... Dat is heel 
moeilijk.  Voor de rest is het... mijn 
ding, zeker? Iets totaal anders dan 
Jommeke.”

Dat lijkt me wel duidelijk. Ook in 
je schilderwerk ga je een totaal 

andere kant uit. Ik zag wat 
voorbeelden op amianart.net.
DELZENNE: “Amianart! Dat ligt stil, hé... 
Daar heb ik totaal geen tijd meer voor. 
Wat je daar ziet, zijn werken die al vier, 
vijf jaar oud zijn. Maar inderdaad, als 
je al de hele dag Jommekes zit te teke-
nen, wil je weleens iets totaal anders 
doen. 
Dat schilderwerk staat nu op een laag 
pitje, maar ik vind dat niet erg. Ik heb 
er een paar keer mee tentoongesteld: 
de reacties waren overwegend posi-
tief en ik verkocht ook enkele schilde-
rijen. Maar je moet daar echt heel veel 
tijd in steken en daar had ik geen zin 
meer in.”

Op je site ging je soms ver: 
woorden en beelden die at random 
verschijnen en zo totaal nieuwe 
combinaties maken bijvoorbeeld.
DELZENNE: “Ja, dat was wel plezant. 
Hier was ik trouwens wel heel tevre-
den over. (toont een onderdeel op de 
site) Dit was een samenwerking tus-
sen de muzikante Patricia Dallio en 
mezelf, ondertussen al meer dan tien 
jaar geleden. Dit zijn tweeëntwintig 
verschillende grafische beeldjes en 
zij maakte muziek bij elk van hen. Ons 
idee was toen dat alle dingen moeten 
samengaan. Als je dan op verschil-
lende beeldjes klikt, vloeien die ver-
schillende muziekjes in elkaar over: 

De aanmoedigingsbrief van Marten Toonder.

Eigen werk van Philippe Delzenne.
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heel experimenteel allemaal! Er zit 
een grote spanning in. Het was initieel 
ook de bedoeling om dit live te spe-
len, maar daar hadden we een rijke 
mecenas voor nodig.” (lacht)

Ik weet niet of je de schilder Hugo 
Van Goethem kent? Stripfiguren 
maken een belangrijk deel van 
zijn œuvre uit. Hij reduceert ze 
tot enkele kleurvakken, maar ze 
blijven wel steeds herkenbaar.
DELZENNE: (Kijkt naar de website www.
hugovangoethem.be) “Hey, maar dat 
is Jommeke! En Filiberke?! Donald 
Duck! Oh, da’s plezant! Doet me zelfs 
wat aan Delphine Boël denken. Oei, 
en hier: vierkantjes... Nu lijkt het wel 
of ik daar de mosterd gehaald heb 
voor mijn schilderijen.” (lacht)

We hadden het al over Larcenet, 
maar zijn er nog tekenaars die je 
bewondert?
DELZENNE: (we lopen even langs de 
boekenkast) “Blast van Larcenet is 
natuurlijk fantastisch. Deze Irmina 
van de Duitse schrijfster Barbara 
Yelin vond ik ook heel goed. Haar 
 tekenstijl, die een beetje naïef is, 
sprak me wel aan. Maar eigenlijk koop 
ik niet zoveel strips. Tardi blijf ik wel 
volgen. En deze Magasin Général van 
Régis Loisel en Jean-Louis Tripp is 
en blijft een topper. Mensen spreken 
me nu naar aanleiding van Trace-

Noël wel eens aan: ‘Awel, ga je een 
Magasin Généralleke doen?’ Dat is op 
zich niet de bedoeling, maar ik ben er 
zeker wel door beïnvloed. Het is een 
diepmenselijk verhaal. Theodoor 
Cleysters vind ik ook een heel sterke 
reeks. Daar zit nu eens alles in: avon-
tuur, diepmenselijkheid... Het idee om 
zo paginagrote dingen te gebruiken, 
heb ik hier uitgehaald. Frank Le Gall 
doet dat ook. Waarom niet, hé? Soms 
heb je vier of meer pagina’s nodig om 

een dialoog uit te schrijver. Zo kan dat 
een stuk compacter.”

Je wordt dit jaar tweeënzestig. 
Kun je ons wat inkijk geven in je 
toekomstplannen?
DELZENNE: “Zolang ik nog kan te-
kenen, blijf ik dit doen. Ik ben nog 
altijd blij dat ik zoveel jaren gele-
den op die advertentie in de Gazet 
van Antwerpen gereageerd heb... 
Ik had bij Toonder kunnen werken 

en heb ook nog wat proefplaten 
voor Marc Sleen gemaakt, maar of 
dat betere carrièrezetten waren ge-
weest?...”

Hartelijk bedankt voor dit 
interview. Ik laat je nog wat 
genieten van je zondag.
DELZENNE: “Ik ga nog wat verder sleu-
telen aan het volgende album. De 
meeste striptekenaars is de zondags-
rust niet gegund...” (lacht)

Jommeke 292: De Roodstaart-
papegaai verscheen op 3 oktober 
bij Ballon Comics. Uitgeverij 
Personalia bood Philippe Delzenne 
het hoofdredacteurschap aan voor 
nummer 11 van het Nederlandse 
StripGlossy dat in december 
uitkomt. Voor dat nummer inktte 
hij vier wenskaarten van Marten 
Toonders Olivier B. Bommel die 
Delzenne dertig jaar geleden zelf 
heeft ontworpen.
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Ik had bij 
Toonder kunnen 
werken en heb 
ook nog wat 
proefplaten 
voor Marc Sleen 
gemaakt, maar 
of dat betere 
carrièrezetten 
waren 
geweest?...

De gekruiste armen werden in het tv-programma make belgium gReat again gelanceerd als symbool tegen 
 cyberpesten. Ook Jommeke en zijn vriendjes doen mee, in dit geval voor een actie van jongerenzender 
Ketnet en de Facebook-fanpagina van Jommeke.


