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FOTOREPORTAGE JOMMEKE 300
DOOR MARIO STABEL

Jommeke 
wordt 65: 
nog steeds 
tien jaar en 
vier maanden!
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Met driehonderd albums op de teller 
en een albumverkoop waar velen ja
loers op zouden zijn, zet Jommeke het 
gros van de familiereeksen nog steeds 
serieus in de schaduw. De lancering 
van het driehonderdste album én de 
viering van vijfenzestig jaar Jommeke 
moesten initieel dan ook gepaard 
gaan met een serieuze barnumcam
pagne, maar de coronacrisis stak 
nogal wat stokken in de doorgaans 
goed geoliede promomachine van 
Standaard Uitgeverij. 

Wie zich verwacht aan een jubileum
album zoals Het Jubilee (nummer 
100) of een 3Dcover à la Savooien op 
de Galapagos (nummer 250), moeten 
we helaas teleurstellen. Jommeke 
heeft blijkbaar geen tijd om te vieren 
en gaat in deze strip de strijd aan met 
de milieuvervuiling en de plastic soep. 
Professor Gobelijn hertekent voor de 
gelegenheid zijn iconische plastieken 
walvis (uit album 50) om de proble
matiek het hoofd te bieden. Dit album 
van de hand van Philippe Delzenne is 
dan ook gemaakt met de firma DEME 
in het achterhoofd. Dit baggerbedrijf 
van wereldfaam heeft in de loop van 
de jaren zijn activiteiten serieus gedi
versifieerd en heeft nu een prototype 
van een hightech plasticvanger op 
de Schelde in Temse uitgerold. Het 
was burgemeester van Temse en Jef 
Nysbiograaf, Luc De Ryck, die de 

link tussen bedrijf en strip legde en hij 
was maar al te graag bereid om beide 
partijen een platform te bieden in de 
feestzaal van het oude gemeentehuis 
van Temse. Daar kregen we via CEO 
Wim Verheije een kleine inkijk in de in
terne keuken van Standaard Uitgeverij 
(waar de Jommekealbums na de fusie 
met Ballon Media onderdak hebben 
gekregen) en een beknopte uitleg van 
Dirk Poppe, de CEO van de milieu

afdeling van DEME die de toegevoeg
de waarde van het project nog eens 
extra in de verf zette. Daarnaast was 
ook Jo Berckmans aanwezig. De we
duwe van Jef Nys houdt nog steeds de 
vinger aan de Jommekespols, ook al 
heeft Standaard Uitgeverij sinds kort 
alle rechten van de reeks in handen. 

Dat Jommeke nog steeds populair is, 
bleek uit de vele begroetingen en het 

bijhorende handjes zwaaien als we 
met de acteur die in de huid van het 
strooien dakske kroop, door de stra
ten van Temse liepen. Ook de lucht
ballon, waar Jommeke, Filiberke en 
Flip prominent op afgebeeld staan, zal 
in de toekomst ongetwijfeld nog voor 
vele stijve nekken zorgen als hij boven 
het Vlaamse landschap zweeft.

Op onze vraag naar een echt jubileum
album wilde persverantwoordelijke 
Jo Nachtergaele al een klein tipje 
van de sluier oplichten. Zonder al te 
veel details prijs te geven, gaf hij ons 
de goeie raad om album nummer 301 
extra goed in het oog te houden. Dat 
doen we maar al te graag. Jommeke is 
en blijft een reeks die in een snel ver
anderende wereld steeds zijn frisheid 
heeft weten te bewaren en die al van
af het begin blijk heeft gegeven van 
een sterke sociale betrokkenheid. En 
dit nu al driehonderd albums lang... 
Hoed af!

Philippe Delzenne, de auteur van het verhaal, stuurde een foto met zijn gelukwensen voor het driehonderdste album.

Professor Gobelijn met zijn nieuwe versie van de plastieken walvis.
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Stripliefhebber en burgemeester Luc 
De Ryck is de gastheer en verzorgt het 
inleidend woordje. 

Wim Verheije, de grote baas van 
Standaard Uitgeverij, staat even stil bij 
de avonturen van Jommeke.

Dirk Poppe, een van de CEO’s van 
DEME, weet een ingewikkeld concept 
op een bevattelijke wijze uit te leggen. 
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Jo Berckmans, de weduwe 
van Jef Nys, is verguld met 
de vele aandacht. 
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Na de vliegende bol en de vliegende ton is het nu de beurt aan de Jommeke-ballon om het luchtruim te verkennen. 
De ballon komt ook in het album voor met Luc De Ryck, de burgemester van Temse, als medepassagier van Jommeke. 
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De plasticvanger is klaar om in actie te schieten. 
Jommeke heeft er een goed oog in! 

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be, 2020


