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Waarom waagt Jelle De Beule zich aan 
een strip?
JELLE DE BEULE: Als zesjarige teken-
de ik prenten uit de strips na en ik her-
inner me dat ik in poëziealbums telkens 
‘striptekenaar’ schreef bij ‘wat wil je la-
ter worden?’. Ik heb leren tekenen door 
Jommeke. Ik was als kind gefascineerd 
door de reeks. Ik verzamelde alle albums 
en ik kon zelfs zeggen uit welk album 
welk prentje kwam.

Hoe is Jommeke in de knel én in de pe-
narie ontstaan?
DE BEULE: Op vraag van de uitgeve-
rij. Zij kenden mijn fascinatie voor het 
Jommeke-universum. In De Ideale We-
reld had ik er al een paar dingen mee ge-
daan en met Neveneffecten maakten we 
ooit een volledige parodie op Jommeke. 
Ze zochten iemand die de Jommekeswe-
reld kende en er iets speciaals mee wilde 
doen.
Ik vind dat je het onderwerp goed moet 
kennen als je een hommage of persiflage 
maakt. En hoewel ik als kind heel veel 
stripreeksen verzamelde, ken ik Jom-
meke toch het best. Er zitten ook veel 
terugkerende thema’s in, denk maar aan 
het vinden van schatten. Die herken-
baarheid is heel dankbaar voor een per-
siflage. 

Wat spreekt je aan in Jommeke?
DE BEULE: Ik vind dat Jef Nys erin 
is geslaagd om een zeer leuke wereld te 

creëren met heel creatieve personages en 
situaties. Een gravin die een gigantische 
hond als paard gebruikt, ik vind dat zeer 
leuk gevonden. 
Hebben ze je moeten intomen, of is 
Jommeke in de knel én de penarie he-
lemaal wat je in gedachten had?
DE BEULE: Ik heb op voorhand goed 
afgesproken met de uitgeverij wat de 
toon moest zijn. Ik wou iets geks doen 
met het Jommekesuniversum, maar 
tegelijk moest het er op een of andere 
manier ook trouw aan blijven. Eens dat 
duidelijk was, heb ik eigenlijk quasi car-
te blanche gekregen. 

Je droomde ervan striptekenaar te 
worden… maar, voor alle duidelijk-
heid, in deze strip ben jij de scenarist?
DE BEULE: Ik schrijf sneller dan ik te-
ken. Op zich had ik het graag gedaan, 
maar ik had er simpelweg de tijd niet 
voor. Ik heb wel het hele verhaal in zéér 
ruwe schetsen uitgetekend maar verder 
heb ik geen (digitaal) potlood vast ge-
had. 

Hoe verliep de samenwerking met 
Thijs de Cloedt?
DE BEULE: Thijs is al jarenlang een 
van mijn beste vrienden. Wij hebben sa-
men aan de academie van Gent anima-
tiefilm gestudeerd. Hij is enorm grappig 
en vreemd genoeg hadden wij nog nooit 
echt samengewerkt. Ik moet zeggen dat 
wij een heel goed team vormden. Hij is 

heel perfectionistisch, heeft een feilloos 
gevoel voor humor en zijn tekenstijl is 
fantastisch. 

In de strip steek je de draak met een 
paar typische kenmerken van een 
strip, zoals ramen waar geen venster-
glas in staat of – godbetert – een belas-
tingcontroleur…
DE BEULE: Dat leek mij wel een leu-
ke manier om de echte wereld binnen te 
brengen in het brave, kinderlijke univer-
sum van Jommeke. 

Liggen er nog stripprojecten van jou 
op een schap te wachten op een uit-
gever?
DE BEULE: Het schap is volledig leeg, 
maar dat vind ik niet erg. (lacht)  
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Het zit niet mee voor Jommeke, onze jonge vriend zit niet alleen in de knel, maar ook 
nog eens in de penarie! Nooit heeft Jommeke belastingen moeten betalen voor alle 
schatten die hij heeft gevonden, en dat is de belastingcontroleur ter ore gekomen. Jelle 
De Beule neemt je mee op een waanzinnige trip door het Jommeke-universum, samen 
met zijn goeie vriend en tekenaar Thijs De Cloedt. 

Jelle De Beule: ‘Ik heb leren tekenen door Jommeke.’
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