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“Uiteindelijk vechten 
onze helden tegen 
nazi’s die de hele 
wereldbevolking 
willen indoctrineren.”

INTERVIEW CONZ
DOOR DAVID STEENHUYSE

Na Griffo en Steven Dupré, die respectievelijk Jef Nys’ Jommeke-
belevenissen De Jacht op een Voetbal en Paradijseiland herwerkten, 
was het de beurt aan Conz om een remake van Jommeke te maken 
voor de reeks Jomme. Conz is de auteur van Toen Ik Nog Baas van de 
Wereld Was en de trilogie De Tweede Kus. In 2018 verscheen al een 
andere hommage van zijn hand, het voor Dupré geschreven Suske 
en Wiske-verhaal Boemerang. Hij koos voor het Jommeke-verhaal 
De Haaienrots om in ene nieuw jasje te gieten. Waarom en andere 
vragen schotelden we hem voor.
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Kon je zelf het verhaal kiezen om 
er een remake van te maken? En 
waarom dan De Haaienrots?
CONZ: “Ja, ik had de luxe om zelf een 
album uit te kiezen. De Plastieken 
Walvis en zijn latere vervolg, De 
Haaienrots, waren altijd al mijn twee 
favoriete Jommeke-albums. Maar De 
Haaienrots heeft alle ingrediënten 
voor een geweldig verhaal: een gehei-
me onderzeese basis, een waanzinnige 
geleerde die baas van de wereld wil 
worden, coole duikerspakken, geher-
senspoelde haaien, achtervolgingen 
onderwater,... Er is zelfs sprake van een 
satellietnetwerk met hypnotiserende 
stralen. Dit album was helemaal mijn 
ding. Ik heb dus niet lang getwijfeld.”

Je bent een grote fan van Star 
Wars. Dan hadden we toch 
een remake van De Kikiwikies 
verwacht.
CONZ: “Star Wars heeft meer ge-
meen met De Haaienrots dan met 
De Kikiwikies. Voor de achtervolgin-
gen onder de zeespiegel heb ik me 
echt gebaseerd op Tie Fighters die de 
Millennium Falcon achternazitten. Dit 
dan weer gecombineerd met de sfeer 
van onderwaterscènes uit de James 
Bond-film Thunderball. Ik wou die 
sfeer, maar dan met de snelheid en en 
wendbaarheid van de ruimteschepen 
uit Star Wars. Normaal gezien gaat 
alles redelijk traag onder water, maar 

ik wou dat je de snelheid kon voelen 
in die scènes.”

Wat zijn de sterke punten van De 
Haaienrots?
CONZ: “Het uitgangspunt van die strip 
heeft wel iets wat van een Bond-film. 
Een geheime schuilplaats met een ge-
vaarlijk meesterbrein die een gevaar 
vormt voor de hele planeet. Ik vond de 
setting ook geweldig. Die zwarte rots-
punt die boven water steekt met een 
basis eronder. Schitterend gewoon. Er 
zit ook redelijk wat actie in die strip.”

En wat zijn de lastige stukken van 
het oorspronkelijke album?
CONZ: “De originele strip komt een 
beetje traag op gang, vond ik. Dat kon 
ook een stuk gestroomlijnder verteld 
worden. Het begin van de strip heb ik 
het meest moeten herschrijven. Voor 
de rest heb ik alle elementen uit het 
verhaal proberen te behouden, maar 
er mijn eigen draai aan gegeven. Het 
einde heb ik ook herschreven. In het 
originele album is er enkel sprake van 
een satellietnetwerk met hypnotise-
rende stralen, maar ik vond dat zonde 
om zo’n geweldig idee niet te gebrui-
ken en in mijn versie komt dat er dus 
wel degelijk in. Ik heb dus vooral het 
begin en einde herschreven. Het mid-
den van het verhaal heb ik in grote lij-
nen gelaten zoals het was, maar toch 
heb ik alle scènes herschreven. Zowel 
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qua ritme, timing en decoupage, ge-
combineerd met verschillende kleine 
en grotere aanpassingen. Ik heb er ge-
woon volledig mijn ding van proberen 
te maken, zonder het origineel uit het 
oog te verliezen.”

Ondervond je dat Jef Nys’ eenvoud 
minder eenvoudig is om zelf na te 
streven?
CONZ: “Ik ben een hele grote fan van 
tekenaars die op een ogenschijnlijk 
eenvoudige manier iets op papier kun-
nen zetten. Jef Nys kon dat als geen 
ander, maar ook Gerrit De Jager, 
Dick Bruna, Bill Watterson,... Ik wou 
van in het begin een duidelijke en een-
voudige tekenstijl gebruiken. Gelukkig 
had ik die stijl het laatste jaar al veel-
vuldig gebruikt bij het maken van ver-
schillende boekillustraties. Achteraf 
gezien was dit dus de perfecte voorbe-
reiding hierop.”

Stond je eigen versie van de 
personages vlot op papier of 
doorspartelde je eerst een 
ontluizingsperiode om niet te dicht 
bij Jef Nys te bijven?
CONZ:  “Op zich ging het vlot om van 
de stijl van Jef Nys af te stappen om de 
personages te tekenen. Dat betekent 
niet dat alle personages even vlot uit 
mijn pen rolden. Ik heb dan ook als 
een waanzinnige die personages zit-
ten krabbelen in mijn schetsboeken.”

Welk personage was het makke-
lijkst om in de vingers te krijgen en 
welk het moeilijkst?
CONZ: “Van Gobelijn had ik het snelst 
een versie waarover ik tevreden was. 
Wat is dat personage leuk om te teke-
nen! Zoveel ronde vormen. Dan merk 
je pas hoe goed die is vormgegeven. 
Flip en Filiberke vond ik het moeilijkst 
om helemaal juist te krijgen. Die heb-
ben het langst geduurd om ze om te 
zetten naar mijn stijl. Bij Filiberke viel 
alles plots in zijn plooi bij het kapsel. 
Dat was de sleutel om zijn karakter 
erin te krijgen. Ik kreeg ook heel goeie 
feedback van Stéphanie Lauwers van 
Standaard Uitgeverij en dat hielp 
wel om de personages helemaal juist 
te krijgen.”

Wat spreekt je aan in de wereld van 
Jommeke?
CONZ: “Er gebeuren de zotste dingen 
in die strips, soms echt heel absurd, 
maar voor de hoofdpersonages is dat 
vaak heel normaal. Dat gebeurt nu 
eenmaal. Of ze zien het meer als een 
probleem dat opgelost moet worden 
dan dat ze achterover vallen door de 
absurditeit van het gegeven.”

Waren er instructies van de 
uitgeverij of kreeg je carte blanche?
CONZ: “Ik kreeg vrij spel, maar moest 
me uiteraard wel houden aan de waar-
den en normen die bij Jommeke ho-
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ren. Al bij al zijn die strips altijd wel vrij 
braaf, dus moest ik dit verhaal ook wel 
blijven. Maar ik heb wel de randen van 
die braafheid proberen op te zoeken. 
Vooral bij de slechterik. Uiteindelijk 
vechten onze helden tegen nazi’s die 
de hele wereldbevolking willen in-
doctrineren. En ik ben niet subtiel ge-
weest in de beeldtaal hierrond. Maar 
ik vond het vandaag de dag wel weer 
nodig om te tonen dat je nazi’s altijd 
moet bestrijden.”

De tekenstijl kent een hoog 
kinderboekengehalte. Mik je 
uitsluitend op jonge lezers of zit er 
ook iets in voor volwassenen?
CONZ: “Grappig dat je dat zegt. Als ik 
deze stijl gebruik voor boekillustra-
ties, krijg ik altijd te horen dat het een 
stripstijl is. Ik heb deze stijl jarenlang 
niet gebruikt om strips te maken, ter-
wijl het eigenlijk mijn meest natuurlij-
ke manier van tekenen is. Pas door die 
stijl de laatste jaren weer te gebruiken 
voor het maken van boekillustraties 
ben ik die weer wat gaan waarderen. 
En nu ik een hele strip in deze stijl ge-
tekend heb, valt het me op hoe leuk 
dit is en hoe graag ik dit doe. Jommeke 
is een reeks die echt gemaakt is voor 
jonge kinderen en ik vond mijn stijl 
daar wel goed bij passen. Maar in mijn 
versie van dit verhaal zit er ook heel 
wat voor volwassenen. Ik heb vooral 

ook geprobeerd om er wat meer span-
ning in te steken. Het is uiteindelijk 
echt een strip voor 7 tot 77 (en ouder) 
geworden.” 

Twee jaar geleden Suske en Wiske 
voor Steven Dupré, dit jaar Jomme. 
Volgend jaar dan De Rode Ridder... 
met Karpax?
CONZ: “Ik zou dolgraag eens een De 
Rode Ridder maken. Ik heb zelfs 
 ideeën voor verhalen... Maar het aller-
liefst zou ik nu een eigen stripreeks 
willen tekenen. In deze stijl ook.” 

Jomme: De Haaienrots verscheen 
bij Ballon Comics, 48 pagina’s, 8,50 
euro.


