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INTERVIEW JEROEN DE CONINCK 
DOOR MARIO STABEL

De Smurfen bestaan dit jaar zestig jaar en we 
zullen het geweten hebben! In de loop van 
2018 geven ze acte de présence op heel wat 
evenementen. De uitschieter is waarschijnlijk 
de megaexpo op de Heizel waar ze samen met het 
Atomium zestig kaarsjes mogen uitblazen. Daarnaast 
verzorgt Standaard Uitgeverij een mooie vierdelige 
integrale die de Peyo-jaren van de reeks bundelt. Dit 
leek ons dan ook een uitgelezen gelegenheid om Jeroen 
De Coninck aan de tand te voelen, een van de huidige 
tekenaars van De Smurfen. Toen hij me vriendelijk 
uitnodigde om het interview bij IMPS in Genval te 
houden, het moederhuis van alles wat met Smurfen te 
maken heeft, moesten we geen twee keer nadenken. Je 
krijgt niet vaak de kans om een kijkje te nemen ‘where 
the magic happens’.

“De lezer moet altijd 
de indruk krijgen dat 

het op een uur 
geschreven en 

getekend is!”
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Ik had stilletjes gehoopt dat jullie 
hier in een grote paddenstoel 
zouden zetelen. 
JEROEN DE CONINCK: “Tja, dan moet 
ik je inderdaad teleurstellen. Het is 
gewoon een kantoorgebouw in een 
KMO-zone...”

Je hebt ondertussen ook al je 
25-jarig bestaan bij de firma 
kunnen vieren. Waar is de tijd dat je 
hier als enige Vlaming werkte?
DE CONINCK: “Ja, da’s al wel even ge-
leden. Ondertussen telt de firma 36 
werknemers waaronder een vijftal 
Nederlandstaligen. Ook al zitten we 
hier vlak bij de taalgrens, de weg naar 
Genval lijkt nog moeilijk te vinden 
voor de Vlamingen.”

Wat was je eerste job hier?
DE CONINCK: “Ik ben hier indertijd aan-
genomen om mee te werken aan het 
magazine dat verscheen bij Cartoon 
Créations, het bedrijf van Thierry 
Culliford, de zoon van Peyo (Pierre 
Culliford). Dat verscheen elke maand 
en daar waren heel wat tekeningen 
voor nodig: verhaaltjes, zoekplaten, 
spelletjes...”

Mocht je al vroeg zelf Smurfen 
tekenen?
DE CONINCK: “Ja, ik werkte bijvoor-
beeld mee aan Smurfenstreken. 
Dat zijn gagplaten waar ik ook de 

verhaaltjes voor mocht verzinnen. 
Peyo controleerde dat dan en paste 
het eventueel aan. Daarna maakte ik 
schetsen voor andere boekjes, die hij 
ook grondig nakeek. En dan was het 
zo van: ‘C’est bien, mais...’”

Die ‘mais’ kwam er altijd wel 
achter...
DE CONINCK: “Ja, als die Smurfen naar 
daar gaan en die doen dat, zou je dat 
dan niet beter zo doen. In het begin 
was dat wel overweldigend.”

Merkte je een verschil tussen voor 
en na Peyo? Hoe zat het met die 
kwaliteitscontrole toen de meester 

er zelf niet meer was?
DE CONINCK: “Na zijn dood moesten 
we natuurlijk alles zelf doen. We vie-
len wel een beetje in een gat. Als Peyo 
iets corrigeerde, ging dat niet over een 
neus of zo die wat te klein was, maar 
had het vooral te maken met de ma-
nier van vertellen, met het in beeld 
brengen van bepaalde situaties. Daar 
was Peyo echt ontzettend sterk in. 
(diept een groot luxeboek op en wijst 
me op enkele details) Kijk maar eens 
hoe hij dit aanpakte...
Thierry Culliford voelt de wereld van 
de Smurfen goed aan en hij heeft ook 
zijn inbreng bij de scenario’s, maar hij 
is geen tekenaar, hè...”

Door het verschijnen van al die 
integrales en bijhorende dossiers 
krijg je nu als lezer ook inkijk in het 
werk achter de schermen van al die 
tekenaars en scenaristen. Vaak leek 
dat wel een dolle boel te zijn. Hoe 
was dat hier bij het team dat aan De 
Smurfen werkte?
DE CONINCK: “In het begin was dat 
 zeker het geval, toen we nog met 
de tekenaars in Ukkel zaten, op de 
Avenue Brugmann. Hier in Genval zit-
ten we in een commerciële omgeving 
met alles wat erbij komt... Nu, met 
Alain Maury, Philippe Delzenne (hui-
dig tekenaar van Jommeke, red.) en 
Pascal Garray was het altijd fijn sa-

Dit jaar verschijnen in vier integrales alle dertien oorspronkelijk bij Dupuis verschenen albums van De Smurfen door Peyo. De eerste twee delen zijn al verschenen. In augustus en oktober komen de delen 3 
en 4 uit waarvan je hieronder de Franse covers ziet staan.

Als Peyo iets 
corrigeerde, ging 
dat niet over een 
neus of zo die 
wat te klein was, 
maar had het 
vooral te maken 
met de manier 
van vertellen.
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menwerken. We discussieerden vaak. 
Toen Peyo  gestorven was, zaten we al 
hier met Cartoon Créations. We moes-
ten verder, he... Dochter Véronique 
Culliford heeft nu de touwtjes in han-
den: ze is echt een krak in het leiden 
van een commercieel bedrijf.” 

We verhuizen naar de bibliotheek. 
Ik ben echt onder de indruk. Alle 
Smurfen-albums, Smurfen-boekjes, 
enzovoort die ooit zijn verschenen, 
staan hier netjes verzameld, gerang-
schikt per taal. Jeroen haalt een groot 
luxealbum boven, zodat je Peyo’s 

tekeningen op ware grootte kunt 
aanschouwen. Hij steekt zijn bewon-
dering voor de meester niet onder 
stoelen of banken. 

Hoe was je samenwerking met de 
verschillende scenaristen? 
DE CONINCK: “Ik heb nog met Marc 
Wasterlain (bekend van Dokter 
Zwitser en Sarah Spits, red.) sa-
mengewerkt voor de scenario’s. Zijn 
werkwijze was wel heel speciaal. Hij 
gaf me een beschrijving van wat er 
gebeurt, dan gaf hij me een apart blad 
met de teksten en een schets met de 
découpage en ten slotte ook nog een 
beschrijving van de psychologie van 
die Smurfen. (lacht)
François Walthéry (die kennen we 
dan weer van Natasja, red.) heb ik 
nog een paar keer ontmoet, maar met 
hem heb ik niet echt samengewerkt.”

Krijg je altijd een volledig verhaal 
op je tekentafel?
DE CONINCK: (lacht veelbetekenend) “Dat 
wordt altijd slechter... Ik zat op de boe-
kenbeurs eens naast Jeff Broeckx en hij 
zei het ook al. Soms krijg ik de verhalen 
echt maar per halve plaat binnen.”

Heb je inspraak bij de verhalen. Dat 
je soms zegt: Oei, dat zou ik op een 
andere manier doen!’ Of blijf je van 
het verhaal af en ben je louter de 
illustrator?

DE CONINCK: “Meestal grijp ik niet in, 
behalve als het geheel niet klopt na-
tuurlijk. Soms vind ik dat iets wel op 
een andere manier in beeld gebracht 
moet worden. Ik zal je dit tonen met 
een voorbeeld. (haalt enkele schetsen 
van het laatste album tevoorschijn) 
Scenarist Alain Jost maakte hier al 
een eerste découpage en dat is dan 
verder uitgewerkt door Miguel Díaz. 
Die werkwijze is voor mij heel comfor-
tabel: ik moet zelf niet meer beginnen 
zoeken en kan zo direct aan de slag. 
Maar soms vind ik dat de flow niet 
klopt en dan pas ik dat aan. Zo deed 
Peyo dat vroeger ook. Hier bijvoor-
beeld heb ik in de definitieve versie 
de poort gespiegeld. Zo klopte dit 
beter met de natuurlijke leesrichting. 
De lezer mag op geen enkel moment 
zeggen: ‘Oei, wat gebeurt er hier?’ Hij 
moet altijd de indruk krijgen dat het 
op een uur geschreven en getekend 
is!” (lacht)

Stel je nu voor dat ik hier drie 
Smurfen voor me heb liggen: eentje 
is getekend door Alain Maury, 
eentje door Pascal Garray en de 
laatste door jou. Zal ik een verschil 
zien?
DE CONINCK: “Ik denk niet dat je als 
leek het verschil zal zien. Om te ver-
mijden dat de lezers onze tekenstijlen 
zouden vergelijken, hebben we ook 
vaak met verschillende tekenaars aan 

De Smurfenbibliotheek met alle albums en andere uitgaven die ooit zijn verschenen.
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een album gewerkt. Dan werkten we 
elk apart enkele pagina’s uit. Niet dat 
we dat altijd zo deden, maar soms 
moesten we elkaar wel bijspringen. Bij 
Ludo Borecki gebeurde dat weleens.”

Zo word je misschien niet altijd 
vermeld als tekenaar?
DE CONINCK: “Uitgeverij Hachette heeft 
nu een mooie integrale lopen waarin ook 
de verhalen opgenomen zijn die nooit in 
albumvorm verschenen zijn. Zij houden 
zich er wel aan om netjes alle medewer-
kers te vermelden.” (Deze reeks loopt 
sinds 2015 en nog steeds in het Frans en 
telt al meer dan zestig delen, red.)

Je bent hier een klein radertje 
in een goed geoliede machine, 
maar aan de andere kant ben je 
ook kunstenaar. Heb je er geen 
problemen mee dat je naam niet 
bekend is bij het grote publiek? 
DE CONINCK: “Voor mijn ego? (lacht 
hartelijk) Ik weet niet of je Jan Op 
De Beeck kent, die karikaturist uit 
Mechelen? Een van de beste van de 
wereld! Hij heeft een website en een 
blog en hij laat de mensen reageren. 
Ik vraag hem dan: ‘Je steekt daar toch 
veel tijd in. Je moet daar elke keer op 
antwoorden’. Maar voor hem is het 
belangrijk dat hij reacties krijgt. Dat 
is het eerste wat hij doet als hij thuis-
komt van zijn werk. Maar ik ben zo 
niet... (bescheiden grijns)

Ik heb een tof beroep: ik maak die 
dingen en ik weet dat kinderen er 
plezier aan beleven. Ik probeer dat 
altijd zo goed mogelijk te maken. Het 
is het verhaal dat het belangrijkste is, 
ik hoef niet de vedette te zijn die in de 
schijnwerpers staat.”

Was er een hiërarchie tussen de 
tekenaars? 

DE CONINCK: “In het begin was het in-
derdaad vooral Alain Maury die de al-
bums voor zijn rekening nam, omdat 
hij ook al het langste in dienst was en 
hier als zelfstandige werkte. Dat heb ik 
in het begin ook gedaan, maar omdat 
er nogal wat verloop was, ben ik hier 
na een tijd in loondienst gekomen, 
zodat de continuïteit verzekerd kon 
blijven.”

De studio heeft recent wel 
wat tegenslagen te verwerken 
gehad. Je collega Pascal Garray 
overleed vorig jaar en in 2016 is 
Peyo’s weduwe Nine gestorven. 
Dat moet toch een serieuze slag 
geweest zijn, zowel persoonlijk als 
professioneel?
DE CONINCK: “Ja... Nine... een heel 
vriendelijke vrouw was dat. Ze deed 

Links: découpage van een plaat door Miguel Díaz. Rechts: de uiteindelijke versie door Jeroen De Coninck na een paar visuele ingrepen. Fragment uit 
het in augustus te verschijnen album De Smurfen 37: De Smurfen en De Dappere Draak.

Het is het 
verhaal dat het 
belangrijkste 
is, ik hoef niet 
de vedette te 
zijn die in de 
schijnwerpers 
staat.
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tot op het laatst nog de kleuraandui-
dingen, Zij legde een kalkpapier op de 
originele plaat en kleurde dat dan al-
lemaal manueel in. De inkleuring zelf 
gebeurde dan achteraf wel digitaal 
door de inkleurder van dienst. 
Pascal is vrij plots weggevallen. Hij 
had net zijn laatste album afgewerkt 
(De Smurfen en de Paarse Bonen, 
red.) en dan twee weken vakantie op-
genomen. We dachten dat hij er wat 
onderdoor zat, zeker toen we hoorden 
dat zijn verlof op doktersadvies ver-
lengd werd. Een maand later was hij 
er al niet meer: hersentumor. We zijn 
hem nog gaan bezoeken in het zieken-
huis in Luik. 
Enkele jaren geleden hadden we 
hier al eens hetzelfde meegemaakt 
met Pieter Van Oudheusden, die 
de Nederlandse vertaling van De 
Smurfen verzorgde. Met hem was het 
ook altijd heel fijn samenwerken. 
Als Nederlandstalige keek ik de ver-
talingen nog eens extra na. Sommige 
dingen zeg je in Nederland nu een-
maal anders dan in Vlaanderen en 
dan moesten we op zoek naar een 
compromis. In een verhaal van Steven 
Sterk, Overval op het Witte Doek, 
stappen de personen uit de wagen en 
gaan ze ‘lopen’. Wij gaan pas lopen als 
er iemand achter ons aan zit... Zo krijg 
je natuurlijk een andere betekenis.”

Business affairs manager Nele De 

Wilde steekt even haar neus binnen. 
Van haar willen we graag weten wat 
de stand van zaken is in verband met 
de 3D-tekenfilmserie. Veel mag ze 
nog niet zeggen, aangezien de laatste 
handtekeningen nog moeten gezet 
worden. ‘Daarvoor moet je nog maar 
eens terugkomen!’, zegt ze... Een uit-
nodiging waar we graag gebruik van 
willen maken... 

Hoe lang werk je eigenlijk aan een 
album?
DE CONINCK: “Er verschijnt normaal 
één gewoon Smurfen-album per jaar, 
maar er is hier natuurlijk altijd wel 
werk aan de winkel. Zo verschenen 
er tussendoor bijvoorbeeld ook nog 
albums van Steven Sterk. Nu is Alain 
Maury ook bezig met die albums over 
de Smurfenmeisjes die afgeleid zijn 
van de laatste film: De Smurfen en 
het Verloren Dorp. (zoekt de strip 
in de bibliotheek) Dit is een soort van 
spin-off van de hoofdreeks en die 
slaat blijkbaar wel aan. Je ziet dat de 
inkleuring ook anders is. Als tekenaar 
zijn we daar niet altijd tevreden over, 
omdat ze soms dingen gaan toevoe-
gen die wij hebben laten vallen om-
wille van de duidelijkheid.”

En hoe zit het nu met de 
Smurfengrammatica? Zijn daar ooit 
regeltjes voor opgesteld?
DE CONINCK: “Wij gebruiken het als 

het duidelijk is in de zin. Als er twijfel 
is, laten we het vallen en gebruiken 
we gewoon het woord. Behalve als 
we natuurlijk bewust verwarring wil-
len  creëren. Voor de rest: als het een 
werkwoord is, schrijven we het met 
een kleine letter en als echt het per-
sonage bedoeld wordt, gebruiken we 
een hoofdletter. Eigenlijk is dat lo-
gisch...”

Toen ik de integrale las, 
schrok ik ervan hoe actueel en 
maatschappijkritisch sommige 
verhalen nog waren. Bij De 
Smurführer kan je niet om de 
Trumps en Poetins van deze wereld. 
Ook bij recentere verhalen, zijn 

jullie zeker niet vies van enige 
kritiek. De Smurfen en de Paarse 
Bonen handelt over fastfood en 
diëten, in De Grote Smurfin wordt 
de M/V-discussie opgerakeld en 
in Het Smurfenparadijs hekelen 
jullie de prefab vakantiereizen. 
Zijn er onderwerpen die taboe zijn? 
Wat had je zelf misschien nog graag 
behandeld gezien?
DE CONINCK: “Voor mij kan eigenlijk al-
les. Het komt er alleen op aan hoe je 
je verhaal vertelt. Yann heeft bijvoor-
beeld ooit voorgesteld om een verhaal 
te maken over religie en dat hebben ze 
hier wel afgewezen. Volgens mij had 
dat wel een leuke invalshoek kunnen 
zijn.”

“Voor mij kan 
eigenlijk alles. 
Het komt er 
alleen op 
aan hoe je je 
verhaal vertelt. 
Yann heeft 
bijvoorbeeld 
ooit 
voorgesteld 
om een verhaal 
te maken over 
religie en dat 
hebben ze hier 
wel afgewezen.

Fragment uit De Smurfûhrer aan de muur van IMPS.
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Als volwassene zie je pas die 
dubbele bodems natuurlijk. De 
laatste strip is dan weer eerder een 
avonturenverhaal.
DE CONINCK: “Ik teken dat eigenlijk 
wel liever, zo’n avonturenverhaal. De 
Grote Smurfin bijvoorbeeld is in-
derdaad maatschappijkritisch, maar 
als tekenaar kan ik me daar weinig in 
uitleven. Alles gebeurt in het dorp zelf: 
je zit een beetje vast. Op den duur is 
het echt wel moeilijk om daar nog wat 
vernieuwing in te brengen.”

Toen ik enkele recente albums las, 
was ik aangenaam verrast door de 
sterke scenario’s en de verzorgde 
tekeningen. Na zestig jaar zit er nog 
geen sleet op de formule.
DE CONINCK: “Alain Jost, die de laat-
ste verhalen schreef, heeft de job nog 
geleerd van Peyo en die weet echt wel 
waar hij mee bezig is. Daarnaast heeft 
hij ook veel kinderboekjes geschreven 
en voelt hij de doelgroep goed aan.”

Waar de blauwe kleur van de 
Smurfen vandaan komt, weten 
we ondertussen, maar mijn vrouw 
vroeg zich wel af waarom ze witte 
broekjes en mutsen dragen. Om 
die zo kraaknet te houden in een 
bosrijke omgeving, da’s toch ook 
geen sinecure?
DE CONINCK: (lacht smakelijk) “Da’s van 
voor mijn tijd...”

Diverse merchandising.
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Er doen veel verhalen de ronde 
over het tekenen van een Smurf. 
Kun je beschrijven wat er nu zo 
moeilijk aan is?
DE CONINCK: “Het figuurtje zelf valt 
wel mee: het hoofd met de muts moet 
even groot zijn als de rest van zijn lijf. 
Het probleem is dat hij niet mag inter-
fereren met zijn omgeving. Als je een 
Smurf kritisch bekijkt, zie je dat zijn 
armen eigenlijk niet tot boven zijn 
hoofd komen. Als ik Knutselsmurf dan 
iets wil laten timmeren, moet ik dat 
 visueel mogelijk maken en dat vergt 
wel wat ervaring. Eigenlijk is dat een 
constant gefoefel, maar je mag de le-
zer niet het idee geven dat er gefoefeld 
is. Een Smurf is niet groot, en het min-
ste dat je mist...”

Kom je nooit in de verleiding om 
de computer in te schakelen voor 
de job. Ik kan me voorstellen dat 
je met wat knip- en plakwerk 
toch heel wat tekeningen kunt 
recupereren.
DE CONINCK: “Daar geloof ik niet in. Als 
je Smurfen uit verschillende albums 
bij elkaar zou brengen, zou die inter-
actie, die communicatie niet kloppen. 
Niet dat ik iets tegen computers heb. 
Ik wissel nu ook af tussen papier en 
tekentablet. Computers werden hier 
trouwens al vrij snel ingeschakeld. 
Als je in het begin iets wilde uploaden  
— vaak nog elke kleur apart — kon je 

gemakkelijk een blokje om. (lacht) 
Aan deze zoekplaat (toont een grote 
plaat voor Waar iS BrilSmurf?) ben ik vier 
weken bezig geweest. Elk detail moet 
kloppen. Als je dit technisch bekijkt, 
kun je wel wat opmerkingen hebben 
over pakweg het perspectief. Maar dat 
maakt hier eigenlijk weinig uit. Het ge-
heel klopt wel.

Alain Péral komt er even bij zit-
ten. Hij tekende de laatste albums 
van Billy The Cat en is ook alweer 

een tweetal jaren medewerker van 
Studio Peyo. Ook hij beaamt dat het 
Smurfenwereldje niet zo makkelijk in 
beeld te brengen is.

Je krijgt een nieuw scenario in je 
pollen geduwd en de eerste zin 
luidt: paginagrote afbeelding, 
totaalbeeld, de Smurfen hebben 
een groot feest. Je realiseert je dat 
je honderd keer hetzelfde mannetje 
moet tekenen. Vloek je dan?
DE CONINCK: “Bwah nee, ik probeer 

er dan wel iets extra’s in te steken. 
Je hebt natuurlijk wel met bepaalde 
stereotypen te maken: een feest is nu 
eenmaal een feest. In overleg met de 
scenarist ga ik er dan wel een draai 
aan geven, zodat het voor iedereen 
boeiend blijft.”

In de tekenfilmserie van Hanna-
Barbera uit de jaren 1980 
kregen sommige Smurfen een 
onderscheidend kenmerk: de tattoo 
van Potige Smurf bijvoorbeeld. 

Als je een 
Smurf kritisch 
bekijkt, zie je 
dat zijn armen 
eigenlijk niet 
tot boven 
zijn hoofd 
komen. Als ik 
Knutselsmurf 
dan iets 
wil laten 
timmeren, 
moet ik 
dat  visueel 
mogelijk 
maken en dat 
vergt wel wat 
ervaring.

Aan deze zoekplaat werkte Jeroen De Coninck vier weken.
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Later zag ik die ook opduiken in de 
stripreeks. Heb je zo nooit zin om 
dat nog verder door te trekken?
DE CONINCK: “Dat is inderdaad begon-
nen met die animatieserie. In de eer-
ste albums waren alle Smurfen nog 
gelijk, zelfs Boerensmurf. Nu hebben 
we die klompen aangegeven. Als we 
nu een karakter nodig hebben, maken 
we dat gewoon. De Politiesmurfen 
bijvoorbeeld. Ik weet niet of je dat 
album gelezen hebt? Dat vond ik wel 
leuk om te doen: zo’n donker poli-
tieverhaal, maar dan voor kinderen! 
Het speelt zich allemaal af in het 
Smurfendorp, maar de insteek was 
totaal anders: zo’n whodunit hadden 
we nog niet gehad. Bij zo’n verhaal 
kunnen Miguel Díaz en ik elkaar goed 
vinden: we zitten op dezelfde lijn, al is 
er vaak voer voor discussie.”

Het viel me op dat de Smurfen nogal 
vaak worden gevangengenomen, 
maar dat de tralies van de kooi zo 
geplaatst zijn dat ik moet denken: 
‘Hier kunnen ze toch nog gemakkelijk 
uit.’ Heeft dat een speciale reden?
DE CONINCK: (lacht) “Nee, dat lijkt me 
gewoon een fout van de tekenaar. Nu, 
het is technisch niet zo gemakkelijk 
om dat goed in beeld te brengen: je 
moet de ogen zien, de expressie, maar 
normaal mogen ze er niet tussen kun-
nen natuurlijk... Ik probeer er wel op 
te letten.”

We zitten hier niet bij Studio 
Peyo, maar bij IMPS, International 
Merchandising, Promotion and 
Services. Welke plaats bekleden de 
strips nog in de firma?
DE CONINCK: “Eigenlijk heeft het hier 
nooit Studio Peyo geheten, hè. Studio 
Peyo is de naam van het bedrijf dat de 
rechten beheert, maar iedereen ge-
bruikt natuurlijk die term voor de plaats 
waar de tekenaars zich bevinden.
Je mag niet vergeten dat dit hier geen 
uitgeverij is, maar een licentiebedrijf. 
De strip blijft wel de basis van alles. 
Zonder strips zijn er geen T-shirts en 
andere afgeleide producten.
Op zich wordt er hier buiten de strips 

niets gemaakt. Iemand die iets op de 
markt wil brengen, vraagt dat aan en 
krijgt dan al dan niet de toestemming 
om dat in productie te brengen. Nu is 
er onder meer een databank waaruit 
mensen figuurtjes kunnen kiezen. Ik 
hoef je niet te vertellen dat de winst-
marge op die producten vaak veel ho-
ger ligt dan bij de strips...
Alle producten worden hier trouwens 
nog aan een serieuze controle onder-
worpen. Het moet echt wel in orde 
zijn voordat het een officiële licentie 
krijgt. (fluistert) Dat wil niet zeggen 
dat ik persoonlijk alles even geslaagd 
vind. Dit beeldje (wijst naar een grote 
Gargamel) kost bijna zoveel als een 
kleine auto, en tja...”

Als ik iets met Smurfen zou willen 
doen, krijg ik dan zomaar de 
toestemming?
DE CONINCK: “Nee, sommige dingen 
weigeren ze wel... Ik weet dat ze ooit 
speelgoed voor honden geweigerd 
hebben. Kinderen herkennen dat na-
tuurlijk ook als een speelgoedsmurf 
en dat zou niet zo hygiënisch zijn.”

Smurfencondooms?
DE CONINCK: (lacht) “Dat zullen ze ook 
wel weigeren...”

Er zijn recent ook drie 
bioscoopfilms gemaakt. In welke 
mate is IMPS daarbij betrokken?

De strip 
blijft wel de 
basis van 
alles. Zonder 
strips zijn er 
geen T-shirts 
en andere 
afgeleide 
producten.

Alain Péral, een van de medewerkers bij IMPS.
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DE CONINCK: “De tekenfilmserie die nu 
op stapel staat, vertrekt inderdaad 
van hier, maar die films... dat was een 
ander paar mouwen. Die Amerikanen 
willen alleen zoiets maken als ze zelf 
de volledige zeggenschap hebben. In 
het begin mochten we wel wat kri-
tiek geven, maar alleen als ze positief 
was... (lacht) We moesten dat altijd 
heel voorzichtig aanbrengen. Zo van: 
‘Het is goed, maar misschien is het 
nog iets beter als je...’ In de eerste 
twee films (volgens het live-actionge-
geven, red.) vond ik de Smurfen ook 
niet echt mooi, maar in de derde film 
kon ik ze wel smaken. Daar hadden 
we weer wat meer inbreng. Die men-
sen zijn ook effectief hier geweest en 
ze waren onder de indruk van heel het 
gegeven. Ze hebben daar dan ook wel 
rekening mee gehouden.”

Maar die bracht dan weer niet 
zoveel op...
DE CONINCK: “Zou dat ook niet met die 
eerste films te maken kunnen heb-
ben? Mensen gaan pas naar iets kijken 
als ze weten wat het is en misschien 
hadden ze geen al te grote verwach-
tingen meer.”

Als kleine uk bleef ik ook wat op 
mijn honger zitten bij De Fluit met 
Zes Smurfen. Daar speelden de 
Smurfen haast niet in mee.
DE CONINCK: (lacht) “Da’s natuurlijk 
een Johan en Pirrewiet-verhaal!”

(jeugdtrauma verbijtend) Maar zo 
werd het niet verkocht!
DE CONINCK: “Wist je trouwens dat 
Eddy Ryssack daar nog aan mee-
gewerkt heeft, die tekenaar van 
Brammetje Bram? Dat is echt een van 
mijn grootste voorbeelden op strip-
gebied. Zijn inkting, zijn manier van 
tekenen, zijn levendigheid... zijn echt 
uit de kunst.”

De Smurfen zijn ook al vaak 
het slachtoffer van een parodie 
geweest. De seksverhalen, de 
omgekeerde broeken bij DirkJan... 
Kan IMPS daarmee lachen?
DE CONINCK: “Da’s voer voor de juridische 
dienst, hè! (lacht) Als tekenaar hebben 
we daar allemaal wat minder proble-
men mee. Maar ja, wat is een parodie?... 

Smurfenfiguurtjes uit een 3D-printer. Geweigerde voorstellen voor licenties.
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Het hangt er vaak van af wie wat doet en 
waarom? Als het nodig is, wordt er inge-
grepen. Zo’n rechtenkwestie is altijd een 
moeilijke zaak. We hebben hier ooit ook 
problemen gehad toen we Supersmurf 
creëerden. Toen heeft het bedrijf achter 
Superman daar ook op gereageerd.”

Op een gegeven moment was er wel 
een Smurfenoverkill. Bij mij was 
de grens echt wel bereikt toen ze 
ergens in de jaren 1990 die house-
cd’s op de markt brachten. Hebben 
ze hier geen schrik dat trop soms 
echt te veel wordt?
DE CONINCK: “Ik denk wel dat ze er hier 
op letten. Ook dat is misschien best een 
vraag die je aan de commerciële dienst 
stelt. Maar je mag natuurlijk niet verge-
ten dat ze op een bepaald moment in 
België meer cd’s verkochten dan Michael 
Jackson. Dat brengt wel op natuurlijk.”

Voor het zestigjarig bestaan 
staan er heel wat activiteiten 
op de agenda. Er zijn postzegels 
uitgebracht, er is die grote 
tentoonstelling op de Heizel... Waar 
kijk je zelf het meest naar uit?
DE CONINCK: (lacht) “Ik probeer me altijd 
ver weg te houden van dergelijke evene-
menten. Signeersessies zal ik wel eens 
doen: de Boekenbeurs in Antwerpen, 
Parijs... dat zie ik nog wel zitten. Ik zat 
onlangs ook nog bij Van Gils & Gasten, 
maar da’s eigenlijk niks voor mij.”

Een van je eerste stripworpen was 
een album over de Ark van Noë en 
ook op je blog zie ik regelmatig 
dierentekeningen verschijnen. Zit 
daar je echte passie?
DE CONINCK: “Dat vind ik wel leuk, ja. 
Als ik niks te doen heb, hou ik me daar 
graag mee bezig en dan zet ik dat op 
mijn blog.”

Je vermeldde daarstraks dat je 
soms met verschillende mensen 
aan een Smurfen-strip werkt. Ben 
jij dan diegene die de beestjes moet 
tekenen?
DE CONINCK: “Ludo Borecki speelde 
dat wel allemaal door naar mij. Zo 
had ik een keer voor hem een wolf 
geschetst en hij heeft die dan gewoon 
overgenomen, al was dat maar een 
eerste ontwerp. Alain Maury zal dat 
dan weer niet doen. De fierheid van 
een tekenaar, hè...”

Ik kan me toch voorstellen dat 
iedereen zo zijn eigen specialiteit 
heeft. Ik heb ooit gehoord dat 
Jan Bosschaert niet graag 
voeten tekent, andere tekenaars 
gruwen dan weer van technische 
ontwerpen. Is er iets wat jij 
probeert te vermijden?
DE CONINCK: “Auto’s! Maar ja, bij de 
Smurfen hebben we daar geen pro-
bleem mee! Dat was nochtans een van 
mijn eerste werkjes hier! Peyo heeft 

We hebben hier 
ooit problemen 
gehad toen we 
Supersmurf 
creëerden. 
Toen heeft het 
bedrijf achter 
Superman 
daar ook op 
gereageerd.

Op de tekentafel van Jeroen De Coninck: tekeningen voor het volgende verhaal.
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ooit een verhaal gemaakt van Pietje 
en de Lamp en Eric Closter maakte 
daar ook wat tekeningen voor. Hij had 
een autootje getekend, maar Peyo 
had liever een realistischer sportmo-
del gehad. Het was een vrijdagnamid-
dag en hij kwam in de studio om te 
zeggen dat dat hertekend moest wor-
den. Pascal Garray was normaal de 
voertuigenspecialist. Hij had bijvoor-
beeld ooit Frank Pé bijgestaan en de 
auto’s in de eerste Ragebol getekend. 
Maar die was al naar huis! Alain Maury 
zei toen met een uitgestreken gezicht: 
‘Jeroen zal dat wel doen!’ Was me dat 
een leuke job!...” (lacht)

Mensen uit je omgeving weten 
natuurlijk dat je een tekenaar van 
De Smurfen bent. Hoe vaak word je 

lastiggevallen voor een tekening? 
Een geboortekaartje bijvoorbeeld?
DE CONINCK: (lacht) “Ik heb een enorm 
grote familie, dat kan je wel zien op 
mijn blog (http://deconinckjeroen.
blogspot.be). Geboortekaartjes zal je 
daar dan ook regelmatig zien passe-
ren! Een nichtje van mij is getrouwd 
met een Engelsman en die wonen 
nu in Chicago. Ze wou een geboorte-
kaartje waarin die stad een rol speelt 
en ze koos voor die stationsscène 
uit The Untouchables. Daar heb ik 
dan ook een pluchen Smurf binnen-
gesmokkeld die uit de kinderwagen 
valt. In de film passeren ook enkele 
matrozen. Daar heb ik dan Popeye 
en Donald Duck voor gebruikt. Ik heb 
onder de tekening wel al mijn bron-
nen vermeld. Ik vind dat je daar cor-

rect in moet zijn! Die trappentekening 
van M.C. Escher bijvoorbeeld zie je zo 
vaak passeren in strips. Dan is het toch 
een kleintje om je inspiratiebronnen 
even te duiden.”

Op je blog ben je ook op zoek 
naar schilderijen van je vader, de 
kunstschilder Jef De Coninck.
DE CONINCK: “Af en toe krijg ik daar wel 
reactie op, maar niet echt veel.” 

Ik moet eerlijk zijn, ik had nog nooit 
van hem gehoord.
DE CONINCK: “We waren thuis met ne-
gen kinderen en hij slaagde er toch in 
om zijn gezin te onderhouden. Of hij 
nu een gezocht kunstenaar is, inte-
resseert me niet echt. Ik wil gewoon 
op mijn blog een overzicht krijgen van 

wat hij ooit gemaakt heeft. Probleem 
is dat dat veel tijd kost. Ik heb nog 
veel schetsen en potloodtekeningen 
van hem en die zou ik er ook allemaal 
kunnen opzetten.”

Waar ben je nu op dit moment mee 
bezig?
DE CONINCK: “Het nieuwe album is net in 
het Frans verschenen: Les Schtroumpfs 
et le Dragon du Lac. Daar speelt een 
oude bekende in mee: de draak Fafnir 
uit Het Onzalige Land van Johan en 
Pirrewiet. De Nederlandse vertaling 
komt er ook al snel aan. Ik ben nu al be-
zig aan het volgende album. Dat wordt 
weer een samenwerking tussen Alain 
Jost die het scenario maakt, Miguel Díaz 
die voor de découpage zal zorgen en ik 
die dan alles ga uittekenen.”

Vrijer werk: ontwerp en uitwerking voor een geboortekaartje. Mèt bronvermelding.
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En dan heb ik je een hele namiddag 
van je werk gehouden! Ik wil 
je hartelijk bedanken voor dit 
interview!

Bij het buitengaan lopen we bedrijfsju-
riste Anne Questiaux nog tegen het lijf. 
Van haar willen we graag weten of het 
Smurfenblauw een geregistreerd merk is.

ANNE QUESTIAUX: “Ons blauw is wel ge-
deponeerd bij Pantone. Iedereen die 
iets met de Smurfen wil doen, krijgt 
dus zeker de juiste richtlijnen mee. Het 
Smurfenmerk is natuurlijk wel overal 
geregistreerd. Dit is een hele kost voor 

ons, omdat je overal de lokale bena-
ming moet vastleggen: Schtroumpfs, 
Smurfs, Smurfen,... noem maar op.
Ook de handtekening van Peyo en ons 
logo, de wijzende Smurf, liggen overal 
vast.
We geven ook niet zomaar toestem-
ming om de Smurfen te gebruiken. We 
proberen steeds hun eer te bewaken. 
Zo hebben we in het verleden al ver-
schillende aanvragen geweigerd, zeker 
als de kwaliteit niet voldoet of wanneer 
ze in dubbelzinnige situaties geplaatst 
werden. Een hondenpakje à la Smurfin 
lijkt misschien grappig, maar dat kan 
voor ons niet door de beugel.”

Samenstelling van het Smurfenblauw, een geregistreerde kleur. Ook Peyo’s handtekening is 
gedeponeerd.

Smurf in Benettontrui, aange-
kleed door Benetton. Dit was 
naar aanleiding van vijftig jaar 
Smurfen en is toen gekocht door 
IMPS. De opbrengst van deze en 
andere door personalities aange-
klede Smurfenbeelden ging naar 
een goed doel.
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Links: Pablo Coma is verantwoordelijk voor 
de minigames voor de website https://
www.smurf.com. Hij laat ons zien hoe 
je de Smurfen kunt laten snowboarden. 
Momenteel is hij vooral bezig met een voet-
balgame dat tegen de Wereldbeker 2018 op 
de site zal verschijnen. 

De drie andere foto’s: Régis Gobbin is de 
man van het grote plaatje. Hij toont ons 
de achtergronden voor Smurfs Village in 
Dubai en het definitieve ontwerp voor het 
Smurfenvliegtuig dat sinds maart 2018 deel 
uitmaakt van de Icon-reeks van SN Brussels 
Airlines.

Tom Cosijn is een andere medewerker die 
we die dag aantroffen. Hij is de 3D-wizard 
van dienst. Toch wijst hij ons fijntjes op het 
belang van de tekenaars. Het is nog altijd 
veel simpeler om vanuit hun tekeningen 
te werken, dan vanuit het niets een nieuw 
figuurtje te ontwerpen.

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2018


