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INTERVIEW PIETER DE POORTERE DOOR WOUTER PORTEMAN

“De basis van humor is dat je
er juist overal met je lompe
voeten doorgaat. Je moet
met alles kunnen lachen.”

B
russel. Het Stripmuseum. Het gonst en bruist er zoals nooit tevoren. Zopas was

er de grote persvoorstelling voor hun vijfentwintigjarig jubileum. Overal zie je

cameraploegen en radioreporters, de grote meneren uit de stripwereld aanklam-

pen en interviewen. Wij zijn er ook. Wij hebben vandaag een afspraak met Gentenaar

Pieter De Poortere. Pieter is de man achter BOERKE, de meest overleden stripheld van

het land. Zijn Michelinmannetje in boerenoveral loopt al vijftien jaar in zijn ongeluk, maar

wordt bij elke nieuwe uitgave door steeds meer mensen doodgeknuffeld. Om dit jubi-

leum te vieren werden de eerste gagalbums gebundeld in een onverwoestbare integrale,

de BOERKE BIJBEL. Maar er is meer. Het audiovisueel auditorium van het stripmuseum werd

officieel herdoopt tot het Pieter De Poortere-auditorium. Dat is niet niks! Van de weer-

omstuit toverde hij de ruimte om tot de woonplaats van Boerke, inclusief sanseveria’s

en overbekende landschapsschilderijtjes boordevol cameo’s van Boerke. De ruimte is

een echte publieksmagneet. Chinezen, Duitsers, Frans- en Nederlandstaligen stromen

toe, blijven er hangen en lachen allen luidop met de gags. Boerke is hot. Boerke is uni-

verseel. We besloten de koe bij de horens te nemen, en trokken de patroonheilige van

de landbouwers weg uit de schijnwerpers. Om te ontsnappen aan de paparazzi verstop-

ten we ons op de meest voor de hand liggende plaats, namelijk de grote Bob De Moor-

zaal waar de persconferentie doorging. In die majestueuze aula presenteerden we de

glunderende tekenaar acht platen. Acht platen waar acht thema’s aan verbonden zijn.



PDP: “Zijn dit strikvragen? Het zijn haast

allemaal platen die een bepalende rol

gespeeld hebben in mijn ontwikkeling.

Je hebt alleszins je huiswerk gemaakt.

Ik zal ze gewoon in chronologische

volgorde nemen, wat ik het eerst heb

leren kennen.”

PLAAT 1:
Suske en Wiske Klassiek 30:
De Straatridder
(Willy Vandersteen)

PDP: “Dit komt uit DE STRAATRIDDER!

Ik hou enorm van de oude SUS EN

WISsen met de blauwe en de rode pa-

gina’s. Hierop zie je nog dat Willy

Vandersteen supergoed kon tekenen,

maar het is terzelfdertijd ook niet he-

lemaal perfect. Dit is duidelijk nog

geen bandwerk! De liefde en de fan-

tasie stralen gewoon van die pagina’s

af. Vormelijk vind ik die afwisseling

tussen blauwe en rode pagina’s onge-

lofelijk wijs. Je weet dat BOERKE ont-

staan is op de kunstacademie Sint-

Lucas, en dat hij mijn eindwerkstrip

was. En daarvoor heb ik dit

Vandersteen-concept ook gebruikt.

Mijn eindwerk was een vierkant

boekje, telkens met één kadertje,

maar ook hier hield ik het bij één pa-

gina rood en één pagina blauw. Toen

ik achteraf de pagina’s begon in te

kleuren, ben ik bij de kleuren blauw

en rood blijven hangen. Het zijn de

twee kleuren waar ik het liefst mee

werk.”

Heb je voor die primaire kleuren

gekozen omdat BOERKE op zich ook

wat primair is?

PDP: “Zo eenvoudig kan je het wel stel-

len. BOERKE is pure eenvoud. Alles wat

niet nodig is, wordt weggelaten. Als

Boerke in Afrika zit, stouw ik de tekenin-

gen niet vol met Afrikaanse elementen.

Ik wil echt zo weinig mogelijk decor. Ik

zoek altijd naar de essentie, en de kleu-

ren blauw en rood zijn essentieel. Als ik

er dan nog wat groen probeer bij te

stoppen, mislukt het steeds. Of ik vind

het gewoonweg niet mooi. Ik heb echt

geen voeling met dat kleur. Ik kan er ge-

woonweg niet mee om.”

Je had het daarstraks even over de

kracht van de originele Vandersteens.

Wil dat zeggen dat je het latere

studiowerk minder mooi of zelfs niet

goed vindt?

PDP: “Ik ben inderdaad afgehaakt. Als

lezer maak je een logische evolutie door

waardoor ik er nu niet veel over kan

zeggen. Wie weet, behoor ik binnen

enkele jaren wel weer tot het publiek

van SUSKE EN WISKE.”

Zie je jouw BOERKE ook ooit tot stand

komen in een studio?

PDP: “Neen, maar ik denk er nu toch

wel stilletjes over na om samen te

schrijven met andere mensen. Ik pro-

beer momenteel verschillende dingen

uit. Er zijn ook al testen gedaan om het

inkten en inkleuren uit te besteden. Ik

stel me dus al wat open. Ik kan ook niet

anders. Mijn animatiewerk slorpt zoveel

tijd op dat het gewoon nodig is. BOERKE

ziet er heel eenvoudig uit, maar is heel

moeilijk om te inkten. Dat inkten is bo-

vendien mijn hoogst persoonlijke teke-

naarshandtekening, en dus op zich

moeilijk te imiteren. Omwille van het
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vele werk ben ik ook moeten overscha-

kelen naar het digitaal inkten, maar dit

is helaas niet het walhalla. Ik mis mijn

penseel en mijn inkt. Als je manueel

inkt, hebben je lijnen veel meer karak-

ter. Maar helaas is het zo tijdsintensief.

Eerst teken je in potlood, dan leg je het

op je lichtbak en je tekent het over. Dan

inkt je het om vervolgens in te scannen.

Die scan moet je dan nog opkuisen, en

pas dan kan je beginnen in te kleuren.

Nu scan ik mijn potloodtekening in en

begin direct te inkten op mijn computer.

Ik sla nu drie stappen over. Dat gaat dus

dubbel zo snel.”

Vind je dat kwaliteitsverlies dan niet

zo erg?

PDP: “O, jawel. Ik vind dat heel erg. Dit

valt misschien niet zo op voor het grote

publiek, maar wel voor collega-teke-

naars. Een Reinhart Croon bijvoorbeeld

had het onmiddellijk gezien. Al na de

eerste probeersels, kreeg ik een mail

met ‘Wat was dat met uw lijn, jong?”

Ook de gespecialiseerde strippers en

-liefhebbers zien het snel. Heb jij iets

speciaals gemerkt bij PRINS BOERKE?”

Euh, betrapt! (wordt rood)

PDP: (lacht) “PRINS BOERKE is het eerste

album dat digitaal werd geïnkt.”

Je verraste ons zo-even toen je zei

dat je gaat samenwerken voor de

scenario’s. Zijn er dan twee mensen

op deze aardbol met zo’n gevoel voor

humor?

PDP: “Ja toch wel. Veel mensen kunnen

BOERKE-grappen bedenken. In FOCUS

KNACK laat ik nu vijftien tekenaars elk

hun eigen BOERKE-grap tekenen. Af en

toe help ik wat met de scenario’s, maar

dikwijls heeft men zelf een prima idee.”

We hebben al enkele pagina’s gezien,

maar persoonlijk vind ik niet alle

moppen echt vintage Pieter De

Poortere. Aan de andere kant zat een

Jan Van Der Veken bijvoorbeeld er

precies op.

PDP: “Jan en ik hebben samen de grap

geschreven. Hij is immers geen scena-

rist. De andere mensen laat ik gewoon

doen. Het steeds een andere tekenstijl,

een andere manier van vertellen, maar

het is zo wreed tof om te zien. Na vijf-

tien jaar ben ik echt op een keerpunt

gekomen. Ik laat nu mensen toe in mijn

universum, en ik vind het tof om met

hen samen te werken, te schrijven en te

inkten. Dankzij die animatieprojecten,

leerde ik de crossover te waarderen

tussen schrijvers, scenaristen en teke-

naars. Veel tekenaars zitten te veel op

hun eiland. Ja, ik pleit ook schuldig.

Maar nu laat ik mijn protectionisme va-

ren. Als je met twee naar iets kijkt,

komt er bijna altijd iets uit dat sterker

is dan de som van de delen. Zo kijk ik

er nu naar.”

Kan je dan zeggen dat we aan de

vooravond staan van een nieuw

BOERKE. Is dit een nieuwe start?

PDP: “Dat is veel gezegd. BOERKE zit of

zat helemaal niet op een dood spoor. Ik

ben heel blij met wat er al verschenen

is. Er zitten daar echt prima pagina’s tus-

sen. Er is ook geen enkel album waar ik

ontevreden over ben. Maar ik denk dat

ik nog kan verbeteren in de regie van

de grappen. Soms ontbrak het me aan

tijd of extra feedback om de grap nog

scherper te maken.”

Wie is nu je nieuwe klankbord?

PDP: “Nu werk ik met een agent en een

producent. Hij werkt ook voor enkele

stand-up-comedians zoals Han Coucke,

Erhan Demirci en William Boeva. Voeg

daarbij Renaat en Peter en je hebt het

productiehuis De Hofleveranciers. Wij

houden ons momenteel het meest be-

zig met het animatieproject rond JOE DE

ESKIMO.”

Dus als die mensen lachen met jouw

BOERKE-grap, is het bingo.

PDP: “We zijn dat nog wat aan het uit-

zoeken. En werkt het niet, dan keer ik

gewoon terug naar mijn tekentafel.

Geen probleem. Ik wil het alleszins wel

een kans geven om zo tot nog profes-

sionelere zaken te komen.
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PLAAT 2:
De Smurfen 3: De Smurfin
(Peyo + Yvan Delporte / Peyo)

PDP: “Na SUSKE EN WISKE heb ik DE

SMURFEN ontdekt. Er zijn een paar al-

bums die ik goed vind, zoals DE

SMURFÜHRER. Ik vind bijna altijd de eerste

drie deeltjes goed. (lacht) Vanaf dan

heb ik het meestal gehad. De huidige

SMURFEN-albums zijn echt gemaakt voor

kinderen. En dan heb je nog die 3D-

films... Pfff. Ik ben wel een gigantische

fan van JOHAN EN PIRREWIET. Mijn zoon is

vier jaar en JOHAN EN PIRREWIET. vindt ook

hij geweldig. Dit is zo goed getekend en

geschreven. Het is gewoonweg de

ideale avonturenstrip.”

Gargamel is een van de ultieme

booswichten uit de stripgeschiedenis.

In BOERKE heb je eigenlijk geen kwade

krachten rondlopen...

PDP: “In het begin had ik nog een slech-

terik en dat was de pooier van Hoerke.

Het was initieel de bedoeling om hier-

van een personage te maken dat

Boerke altijd leegzuigt. Maar hij was

niet frappant genoeg. Het was geen

iconisch personage. Eigenlijk is Boerke

sterk genoeg om de reeks te dragen. Hij

staat volledig op zijn eentje. Hij heeft

zelfs geen vijand nodig.”

Is Boerke niet slecht an sich?

PDP: “Hoh, slecht... Hij doet het zich

meestal zelf aan.”

Doornroosje verkrachten, is toch niet

niets.

PDP: “Ik zie dat meer als opportunisme.

(bulderlacht) In mijn ogen is Boerke

niet slecht. Hij is wel absoluut wereld-

vreemd. In DE ZOON VAN is Hitler de

slechte, maar in de grond is Boerke

daar niet echt slecht. Hij ondergaat alles

en heeft geen flauw benul wat hem

overkomt. Je kan onmogelijk Boerke

identificiëren met een Gargamel.”

Op deze pagina wordt de Smurfin

geboetseerd met de fameuze

vrouwonvriendelijke ingrediënten.

PDP: “Het is toch heerlijk dat je in een

strip keihard seksistisch kan zijn.”

Wat zou Joëlle Milquet (ex-Minister

die een antiseksismewet lanceerde)

hiervan zeggen?

PDP: “Het komt uit een andere tijd. Net

zoals Hergé met zijn negerkes... dat

was toen de norm.”

Wil dat zeggen dat je bepaalde

moppen binnen tien jaar niet

meer kan of mag maken?

PDP: “Er zijn weinig moppen die ik

niet ga maken. Ik ben niet bezig

met zelfcensuur. Soms is er een

tijdschrift dat een mop weigert,

maar dat hangt dan weer nauw

samen met het bewaken van de

eigenheid van dat magazine. Dat is

volstrekt logisch. Neem nu deze

expo in het Stripmuseum hier.

Bepaalde pagina’s van BOERKE ga ik

ook niet aan mijn kinderen tonen,

daarom hang ik ze ook niet hier. Ik

noem dat gewoon gezond ver-

stand. Ik laat mij wel niet dicteren

door regeltjes. De basis van humor

is dat je er juist overal met je lompe

voeten doorgaat. Je moet met alles

kunnen lachen.”

Jaren geleden heb je in een

interview gezegd dat je je niet

waagt aan moslimmoppen. In

PRINS BOERKE staat er een geniale

mop met zeventig maagden.

PDP: “Pfff, geen moslimmoppen,

dat is veel gezegd. Ik ga wel niet

choqueren om te choqueren. Ik heb

niet de ambitie om iets te doen
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rond de profeet Mohammed, wat dus

wel gebeurde met die moslimcartoons.

Uiteindelijk was het doel van die

zwakke cartoons om te choqueren, en

niet om een grap te vertellen.”

Die BOERKE-cartoon van Lewis

Trondheim als sukkelende piloot voor

een bende angstige zelfmoord-

terroristen, moet dus kunnen.

PDP: “Absoluut, ik heb Boerke genoeg

als zelfmoordterrorist getekend. Dat is

gewoon een gegeven. Ik denk trouwens

niet dat ik veel lezers heb onder de zelf-

moordterroristen. Toen ik die bewuste

cartoon in mijn mailbox ontving, kon ik

alleen maarWTF zeggen! Dé Trondheim.

Mijn grote held! Dat is zo sympathiek.

Hij komt soms wat stug over, maar het

is zo’n grote meneer.”

De merchandise rond DE SMURFEN doet

je vergeten dat er ooit albums zijn

geweest. Zie je dat ooit gebeuren met

Boerke?

PDP: “Ha, tijd voor een primeurtje.

Toerisme Meetjesland — de streek waar

ik ben opgegroeid — werkt momenteel

vier BOERKE-wandelingen uit. Zo zie je

maar! Boerke en co zie ik zeker in de

reclamewereld opduiken, maar dan met

een serieuze knipoog. Ik bedoel maar.

Hoerke zou toch het ideale uithangbord

zijn om condooms aan te prijzen? Enfin,

condooms met een gaatje in. (lacht) Er

moet humor inzitten. Ach even serieus,

BOERKE is geen stripserie om er geld

mee te verdienen. Het is te anarchistisch

en van de pot gerukt. Er is ook geen

enkel bedrijf dat zo zot is om Boerke te

gebruiken als uithangbord. Om de

zoveel platen pleegt hij zelfmoord, of

loopt hij er in zijn bloten rond, of erger,

soms is hij gewoon een platte pedofiel.

Mmm, als ik het zo oplijst, is de kans

wel heel miniem dat hij direct het ge-

zicht van het een of ander wordt. Los

daarvan houd ik van poppetjes en an-

dere gadgets. Op de Antwerpse

Boekenbeurs gaan we waarschijnlijk 3D-

versies printen van Boerke. Ik vind dat

tof. Op mijn website staan ook spelle-

tjes met Boerke. Als het voor mijzelf is,

en als de humor goed zit, dan doe ik

dat graag.”

DE SMURFEN zijn vandaag het bekendst

door hun tekenfilms. In je eigen

auditorium hebben we zopas de

eerste BOERKE-tekenfilms gezien. Ben

je klaar voor het grote succes?

PDP: “Welke tekenfilm heb je gezien, de

2D of de 3D? De 3D! Ze tonen maar een

stukje ervan. Begrijpelijk, want die ga ik

ook niet aan mijn kinderen tonen. Het

is echt wel te vettig (voor de fans:

http://vimeo.com/59579107). Dat is het

grote verschil tussen BOERKE en DE

SMURFEN. Ik hou van DE SMURFEN, maar

het is iets te veel commercie gewor-

den.”

PLAAT 3:
Zwartkijken
(André Franquin)

PDP: “Na DE SMURFEN heb ik Franquin

ontdekt. Ik hou enorm veel van de een-

voudige Franquins zoals de ROBBEDOEZEN

en GUUST FLATER. Vooral de Guustjes zijn

van een enorm hoog niveau. ZWARTKIJKEN

vind ik wel goed, maar dit is toch zijn

sterkste werk niet. Oei, nu zal ik overal

gebanbliksemd worden zeker?

BOERKE is nauw verwant met ZWARTKIJKEN

qua thema, en qua cynisme leunt het

er heel dicht bij aan. Het klinkt mis-

schien arrogant, maar bij ZWARTKIJKEN

heb ik steeds het gevoel dat ik die

grappen ook zou kunnen bedenken.

Maar het is misschien omdat ik het

herken qua duisterheid en grofheid

dat ik meer respect heb voor wat er

aan de andere kant van het spectrum

ligt. De openheid en vrolijkheid van

Guust Flater is gewoon super, en dat

kan ik niet. Franquin is daar de vrolijke

verhalenverteller zonder cynisme, en

hij laat daarenboven nog eens zijn hu-

mor ontstaan vanuit de verschillende

karakters. De scènes met Kwabbernoot

of Demesmaeker zijn schoolvoorbeel-

den van dergelijke karaktergebonden

humor, en dat doe ik dus nooit. Ik kan

ook niet anders want Boerke heeft

praktisch geen karakter. Ik werk zon-

der tekst. Dus ik kan hem ook geen
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woorden in de mond leggen waardoor

hij meer body krijgt. Het is vooral die

karakteropbouw en onbegrensde hu-

mor die ik bewonder in Franquin. Weet

je, ik was al vijftien of zestien jaar toen

ik ZWARTKIJKEN ontdekte, en dat maakte

toen een enorme indruk op mij. Dat

was helemaal anders dan alle andere

dingen die ik kende.”

Franquin is quasi synoniem voor

beweging. Jouw stijl is eerder

statisch. Hoe vang je dat manco op?

PDP: “Deze guillotinegrap hier zou ik

evengoed in mijn stijl kunnen tekenen.

Ik probeer steeds alles te herleiden tot

de essentie. Mijn werk is puur minima-

lisme. Met wat minder arceringetjes

en met een wat meer gestileerde opzet

werkt die mop ook bij mij. Maar ik zou

nooit kunnen tekenen zoals hij te-

kent.”

Mis je soms het gevoel van

beweging?

PDP: “Niet in mijn strips, maar nu ik

met die animatieprojecten bezig ben,

speel ik wel volop met slapstickele-

menten. Niets is leuker dan een reeks

kettingreacties. Een fles valt, en dan

wordt die omhoog gekatapulteerd, en

komt —bang, klets — op iemands

hoofd. Pure beweging! Je kan veel

meer soorten humor brengen als je

dat dynamische hebt. Bij mij is het al-

tijd dat verstilde, wat dan nog eens

geaccentueerd wordt doordat ik geen

tekst gebruik. En helemaal op het

einde staat Boerke dan nog vaak te

kijken vanonder zijn oogkassen tu-

rend, met zijn rug wat gebogen,... Ach

het is gewoon een andere manier van

humor. Maar eerlijk, het wordt nooit zo

agressief als ZWARTKIJKEN.”

Franquin was de inspiratiebron voor

tal van imitatoren. Jonas Geirnaert

heeft in zijn bekroonde animatiefilm

FLATLIFE ook een figuurtje rondlopen

dat verdacht op Boerke lijkt. In zijn

voorwoord van de boekuitgave ervan

verontschuldigt hij zich hiervoor.

PDP: “Ach, dat wist ik niet. Ik zat in

een Gentse cinema toen FLATLIFE er in

première ging. Achteraf vroeg hij be-

deesd of het er niet te veel op leek.

Hij had mij ooit een mailtje gestuurd

waarin hij schreef dat hij al 24.000 te-

keningen gemaakt had en dat er toen

iemand doodleuk tegen hem gezegd

had dat een van zijn figuurtjes nogal

sterk leek op Boerke. Hij vroeg of hij

het alstublieft mocht laten doorgaan.

Ik had hier geen probleem mee.

Amper twee weken later won hij dan

toch de prijs van de jury op het

Filmfestival van Cannes zekerst! En ik

maar denken dat dit een typisch

studentenfilmpje ging zijn dat nooit

vertoond ging worden. (lacht) Nog

een geluk dat Jonas zo’n wreed toffe

gast is die geweldige dingen doet.

Tja, het voor- en nadeel van Boerke is

dat het zo’n universeel figuurtje is. Hij

blijft gewoon een kaal mannetje met

een snor. Boerke lijkt dus evengoed

op Kiekeboe als op Lambik. Ik heb

hier geen patent op.”

Het voor- en nadeel van Boerke is dat het zo’n
universeel figuurtje is. Hij blijft gewoon een kaal
mannetje met een snor. Boerke lijkt dus evengoed
op Kiekeboe als op Lambik. Ik heb hier geen
patent op.
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PLAAT 4:
De Pedagogie van het Trottoir
(François Boucq)

PDP: “Ik heb zijn BINNENLANDEN VAN HET

ALLEDAAGSE gekregen van mijn ouders

op mijn veertiende verjaardag, en ze

hadden er een handgeschreven voor-

woord ingeschreven: ‘Pieter, je bent nu

veertien en je mag nu rare boeken

lezen’. Ik vond die humor ook echt,

echt, echt geweldig. Ik houd wel niet zo

van zijn FRE VAN DER MUGGE. Dat vind ik

iets te geforceerd absurd. Maar die al-

bums met die korte verhaaltjes bevallen

me enorm. Die humor is zo van de pot

gerukt! Boucq is ook een geweldig

goede tekenaar, maar hij tekent zo op-

zettelijk lelijk. Die koppen zijn soms zo

walgelijk. Zalig.”

Je zou soms denken dat Boucq niet

beter kan tekenen.

PDP: “Die kan perfect tekenen. Hij heeft

ook een parodie van een romantisch

koppel die aan de Niagarawatervallen

staat. Zo mooi getekend! Maar dan ziet

de bruidegom een gigantische wrat op

de schouder van de bruid. En dan bijt

hij die letterlijk weg. Dat zou niemand

anders kunnen tekenen in die stijl.

Respect! Op gebied van humorstrips

vind ik dit echt van het beste wat er is.”

Hoe zou je jouw stijl van humor

definiëren? Is dit Frans, Nederlands,

Amerikaans of Belgisch?

PDP: “Ik ben alleszins niet Frans. In

Frankrijk zeggen ze dat mijn humor

Belgisch is, maar ik weet dit niet. Ik

kan alleen maar verwijzen naar dingen

die ik zelf grappig vind, en dat is

meestal niet Belgisch, of Vlaams. Er zit

een stuk Urbanus in wat ik grappig

vind. Er zit wat MONTY PYTHON in. Het

is zo gemengd... Onlangs zei ik tegen

Jeroen Zuallaert, een journalist van

KNACK, dat mijn humor voortkomt uit

de punkmuziek waar ik zo gek op

ben. Daarin zit er ook zo’n je m’en

fou-mentaliteit en dat herken ik wel in

mijn strips. En met Boerke houd ik

ook met niets of niemand rekening. Ik

denk niet aan een publiek. BOERKE is

gewoon wat ik zelf grappig vind.

Mijn humor is dus niet Vlaams, Frans

of Angelsaksisch. Het is gewoon

Boerkes.”

Als je jezelf wil verkopen in

Frankrijk, kies je dan platen uit

die het goed doen bij je

Franstalig publiek?

PDP: “Neen, ik kies gewoon degene

die ik zelf het beste vind. Maar ik

weet wel dat de mensen die ze pu-

bliceren er dan andere pagina’s uit-

pikken. Maar dat geldt evengoed

voor Vlaanderen. Die gemengde re-

acties ga je altijd hebben. De ene

vindt vandaag mijn plaat in FOCUS

KNACK geweldig, de andere snapt ze

misschien gewoon niet. En de week

nadien is het omgekeerd. Er zitten

verschillende niveaus van humor in

BOERKE, van cynisme over pipikaka

tot filosofie. Iedereen heeft wel zijn fa-

voriete pagina’s. Er bestaat dus ook

geen album van BOERKE waarin ieder-

een alle grappen goed vindt.”

Mag je een BOERKE-album eigenlijk

volledig na elkaar uitlezen?

PDP: “Het ideale is om het album bij je

wc-lectuur te leggen, en er dan op het

gemakske een twee- of drietal pagina

uit te lezen. BOERKE is niet geschikt om

een volledig album in één keer uit te le-

7

Boerke is gewoon wat ik zelf grappig vind.
Mijn humor is dus niet Vlaams, Frans of
Angelsaksisch. Het is gewoon Boerkes.



zen. Ik probeer het wel om een volledig

album te overspannen. DE ZOON VAN is

zo’n langgerekt verhaal. Ook in PRINS

BOERKE ben ik er redelijk in geslaagd om

de repetitie in de grappen te leggen

waardoor de grappen elkaar versterken.

Maar de meeste van mijn albums, zoals

de integrale BOERKE-bijbel, nuttig je best

met mate.”

Boerkes adaptatie van de

geschiedenis, sprookjes en

filmklassiekers hebben we al gehad.

Waar vind je jouw thema’s?

PDP: “Ik kies gewoon waar ik zin in heb

om te tekenen. Als ik ga snowboarden,

wil ik snowboardboerkes kunnen teke-

nen. Als ik mij na een krantenartikel

heb opgewonden over de bankencrisis,

dan werk ik iets uit in dat thema. Maar

sinds ik bij Glénat (in het Frans, red.)

uitgegeven word, ben ik meer gebon-

den aan thema’s. Zij houden niet van al

die losse gags. Ze vinden dat losse pa-

gina’s die alle kanten uitschieten, al-

leen interessant zijn voor een integrale,

en niet voor een regulier album van 48

pagina’s. Ik heb hen dan onder andere

het thema Hollywood voorgesteld. Dit

is voor mij dan nog ruim genoeg want

er zijn films over alles gemaakt. PRINS

BOERKE bijvoorbeeld heb ik gemaakt

omdat ik toch al meedeed aan de 3D-

BOERKE-tekenfilm ONCE UPON A TIME.

Tijdens de brainstormfase van dat

studentenproject, werd het al meteen

duidelijk. Die Disney-sprookjes vragen

gewoon om verkracht te worden. Daar

zit zoveel humorpotentieel in dat het

een van de gemakkelijkste albums was

om te maken.”

Waar ligt je focus nu op?

PDP: “Nu ben ik efkens aan het uitrus-

ten. De komende weken wordt BOERKE in

FOCUS KNACK vervangen door vijftien an-

dere tekenaars. Dus dat geeft me nog

wat tijd. Ik ben wel aan het nadenken

over een thema. Een ervan is de apoca-

lyps. Iedereen kent de doemverhalen

zoals de uitstervende bijen, meteorieten

die vallen, enzovoort. Het idee is dat de

volledige mensheid eraan ten onder

gaat én dat Boerke uiteindelijk als enige

overleeft. (lacht) Die insteek vind ik

echt te doen, maar er moet nog een

soort rode draad in komen zodanig dat

je het kan lezen als een lang album.

Daarnaast denk ik erover om een soort

crisis-BOERKE te tekenen. Ik heb onlangs

een tv-interview gegeven op de econo-

mische zender Kanaal Z en dat was

supertof. Die mensen waren opvallend

kritisch over de banken en de financiële

wereld. Die journalisten vroegen zich

juist oprecht af waarom er nog steeds

geen revolutie was, en waarom dat wij

— artiesten — daar zo weinig mee de-

den. Feitelijk hebben ze gelijk. Mijn

crisis-BOERKE zou dan vijftig beroepen

kunnen hebben en steeds ontslagen

worden. Ik weet alleen nog niet welke

richting het allemaal zou opgaan.

Maar we zijn nu toch al ver afgeweken

van mijnheer Boucq.”

Deze plaat komt uit DE PEDAGOGIE VAN

HET TROTTOIR. Zit er een pedagogische
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waarde in BOERKE?

PDP: “Neen, absoluut niet. Er zit nul

komma nul pedagogie in BOERKE.”

(lacht)

Is het daarom dat een van je albums

JOE DE ESKIMO heet in plaats van het

politiek correctere PIET DE INUÏT?

PDP: “Je weet wel dat ik bezig ben met

een animatieproject rond JOE DE ESKIMO.

Voor die tv-serie moet ik nu inderdaad

een toegeving doen. JOE DE ESKIMO kan

dus niet. De term eskimo is blijkbaar te

beladen. Inuït mag ook niet, want in

Canada heb je stammen die ook dat

woord zien als een belediging. Het is nu

JOE & WALDO, de ijsbeer.”

Voor dat animatieproject rond Joe en

Waldo zet je echt wel de grote

middelen in. Van William Boeva tot

Filip Kowlier. De effectieve animatie

wordt verzorgd door Moving Puppet

en Beast Animation. Die straffe

studio’s zijn in alle moderne markten

thuis, maar in welke stijl zal de

animatie nu gebeuren?

PDP: “Ik ben met twee dingen bezig.

Zowel BOERKE als JOE worden momenteel

geanimeerd. BOERKE wordt een 2D-

project. De 3D die je hier in het museum

ziet, was een studentenproject maar

voor een lange, kwalitatieve serie is dit

onbetaalbaar. 2D gaat relatief snel, en is

nog goedkoop. Je kan ook veel meer
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controle uitoefenen. Hierdoor zal de

animatiebewerking van BOERKE heel erg

aanleunen bij de strip. JOE & WALDO

wordt een combinatie van acteurs, pop-

pen en mijn tekenstijl. Momenteel wor-

den de kostuums nog wat dichter ge-

trokken bij mijn tekenstijl, en daarvoor

zijn de Fransmannen van Moving

Puppet erbij betrokken. Zij kunnen 3D

eruit laten zien als 2D, en omgekeerd.

Die blenderen verschillende animatiestij-

len tot een geheel. Beast Animation be-

kommert zich voor het productievlak.

Wij — De Hofleveranciers — zijn de

ideeënfabriek. Ikzelf ben showrunner

waardoor ik overal tussen zit. Ik ben be-

trokken bij de kostuums, de muziek, de

tekeningen, de storyboards,... Ik volg

dus alles. Zij bekommeren zich over de

filmopnames, de volgorde van de

scènes, het maken van de props,... De

kostuums worden dan weer in Frankrijk

gemaakt door datzelfde Moving Puppet.

Een bijkomend voordeel is dat zij ook

Frans geld binnensluizen. Dit wordt aan-

gevuld door de subsidies van het

Vlaams Audivisueel Fonds. Het klinkt

allemaal ingewikkeld maar zonder sub-

sidies kan je geen deftige animatieserie

op poten zetten. We zijn dus een echt

internationale productie geworden met

de logische, nodige consequenties. Zo’n

internationale samenwerking opent ook

deuren. We zijn vorige week naar het

gerenommeerde cartoonfestival in

Toulouse geweest, en daar stel je je

project voor aan distributeurs en tv-

zenders. De reacties waren uitermate

tof. Het blijkt wel een heel rock-’n-roll-

project te zijn in vergelijking met de

meeste andere voorstellen. Zeker met

dat muziekje van Flip Kowlier daarbij. Ze

vonden het allemaal... anders.”

Is men nu net niet op zoek naar die

witte merel?

PDP: “Hier in België wel — Ketnet gaat

voor 26 afleveringen —, maar in de

buurlanden kiest men uit schroom eer-

der voor middle of the road-projecten.

Toch was er heel wat oprechte interesse.

Afwachten maar. Maar ik ben alleszins

heel tevreden hoe het er nu uitziet,

rekening houdend met onze middelen

en hoe het nu loopt. Hoe dan ook zal

het pas te zien zijn in 2016, en dat is

nog heel lang. Maar goed, ik heb leren

aanvaarden dat animatie iets is van

lange adem, en van veel geld. Het is

gelukkig ook heel erg boeiend, en dat

compenseert wat.

Maar intussen zijn we opnieuw wel

heel ver afgeweken van het trottoir van

Boucq.”

PLAAT 5:
De Gezellen van de
Schemering 3: De Laatste
Zang van de Malaterres
(François Bourgeon)

PDP: “Het volgende dat ik heb leren

kennen, was Bourgeon. Ik heb DE

GEZELLEN VAN DE SCHEMERING gelezen toen

ik zestien was, en ik vond het direct

ongelofelijk. Hoe die mens zich docu-

menteert, hoe lang hij bezig is aan een

album, hoe dat allemaal opgebouwd

is, hoe zijn verhalen in elkaar zitten, hoe

intelligent het allemaal is,... Ook de

manier hoe zijn personages spreken.

Hun oubolligheid past bij elk karakter.

Ik leef echt mee met die boeken.

Ongelofelijk. Er zijn heel weinig strips

waar ik op het einde een krop in de

keel heb maar toen ik Anicet op die
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brandstapel zag... allez, jong. Dat is

toch niet te schatten! DE LAATSTE ZANG VAN

DE MALATERRES maakt me ook nu nog

emotioneel. Dat is de grootste verdien-

ste van Bourgeon.”

Zoveel passie! Vind je dit dan van een

andere orde van grootte dan jouw

werk?

PDP: “Uiteraard. Ik kan dit absoluut

niet zelf. Bourgeon is beter dan ik.

Boucq is beter. Franquin is beter. In

mijn ogen zijn er zoveel grote mene-

ren beter dan ik, maar ik heb ook mijn

sterktes. Bourgeon heeft ook wat na-

delen. Hij is soms wat houterig en zo,

maar dat is niet erg. Ik hou ook van

de historische dimensie van zijn

strips. Een van de grote voordelen

van strip ten opzichte van film is de

enorme flexibiliteit om een wereld te

scheppen. En dat kan hij als geen an-

der. Het is onbetaalbaar om strips zo-

als KINDEREN VAN DE WIND, DE CYCLUS VAN

CYANN,... om te zetten naar het witte

doek. Maar als je de strips van

Bourgeon leest, is het alsof je op de

eerste rij van de cinema zit. Hij creëert

dat absorberende gevoel supergoed.

Hilary Mantel kan dit ook met haar

WOLF HALL. Als je haar historische

romans leest, is het ook alsof je echt

woont en leeft naast Henry VIII.”

Bourgeon jongleert met details. Jij

doet net het omgekeerde. Hoe meer

je kan weglaten, hoe sterker je

tekeningen overkomen.

PDP: “Ik denk dat Bourgeon gewoon

heel graag gedetailleerd tekent.” (lacht)

Wil dat zeggen dat… Laat ik het

anders zeggen: op de zoekplaat van

vijfentwintig jaar Stripmuseum staat

je voormalige leraar Ferry (tekenaar

van onder andere IAN KALEDINE)

centraal. Hij is gereduceerd tot een

simpele lijn, maar je herkent hem

onmiddellijk.

PDP: “Ik heb die overdaad niet nodig.

Mijn kracht is dat ik kan stileren. Ik

ben dat nu stilaan aan het proberen

met echte mensen. In mijn strip KAK ben

ik ermee begonnen. Met een paar lijn-

tjes probeer ik het iconische van een

karakter naar boven te halen. En dan

probeer je Anne Frank te tekenen, en

plots staat ze er. Dat is mijn talent. Ik

heb geen zevenhonderd lijntjes nodig,

en ik zoek dit ook niet op... alhoewel.

Ik kan me voorstellen mocht ik niet in

Sint-Lucas gezeten hebben, ik gegaran-

deerd een andere stijl had ontwikkeld.

Op mijn zestiende wou ik ook tekenen

zoals Franquin. Maar op een gegeven

moment besef je dat je dit niet kan. Niet

dat ik een slechte tekenaar ben, maar ik

heb ervoor gekozen om mijn sterktes te

ontwikkelen. Als ik een model nateken,

is dat wel een aardige tekening. Maar ik

ben beter als ik die schets stileer met

platte kleurvlakken. En dan krijg je mijn

versie van de werkelijkheid. Andere

mensen zoeken meer de realiteit op

van een fotografische kopie.”

Bourgeon maakte in een vorig leven

glas-in-loodramen. Dat zou nu eens

echt iets zijn voor BOERKE.

PDP: “Mijn eerste vriendin deed glas-

kunst. Maar nu je het zegt. Inderdaad,

dat zou BOERKE goed passen.”

Bourgeon combineert zijn details met

zware dialogen. BOERKE is quasi

tekstloos. Mis je de tekstballonen

niet?

PDP: “Neen, helemaal niet. Ik zou niet

weten wat een dialoog zou kunnen toe-

voegen aan een BOERKE. De grap is sterk

genoeg zonder tekst. Ik ga voor een

visuele humor. BOERKE heeft geen tekst

nodig. Ik hou niet van strips waar je
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leest ‘ik ga naar de winkel’ en rarara,

dan zie je iemand een winkel binnen-

stappen. Als er iets gezegd wordt, moet

het essentieel zijn, anders zwijg je beter.

Wat ik wel zou doen, is het contrast op-

zoeken. Ik zou iemand iets laten zeggen

en hem het omgekeerde laten doen.

Dan is dit weer grappig. Het is een

kunst om goede dialogen te schrijven.

Ik heb enorm veel respect voor degene

die dit kunnen, maar voor mij neemt dit

te veel tijd in beslag. Het is een heel an-

dere wereld. Ik ben nu zelf niet de

grootste babbelaar... Als ik iets simpel

moet uitleggen, ga ik al over twintig

omwegen. Hoe verlang je dan dat ik

goede dialogen kan schrijven. Dat het je

niet opvalt? Het scheelt als ik over mijn

eigen werk mag babbelen. Dat ken ik.”

PLAAT 6:
De Ongelofelijke Avonturen
van Kobijn 1: Blacktown
(Lewis Trondheim)

PDP: “BLACKTOWN van Trondheim deed

de schellen van mijn ogen vallen. Zijn

dialogen staan haaks op de tekenin-

gen. Neem nu die setting. Of het ver-

haal zich nu afspeelt in het Wilde

Westen, Japan of in een donjon, hij

brengt hetzelfde verhaal. Het is pure

onzin, maar dan serieus gebracht. Net

zoals Hugo Mathijssen kan Trondheim

ook zijn eigen bullshit heel ernstig

nemen. Bovendien heeft Trondheim

me ook geleerd dat je qua tekenstijl

niet helemaal all the way moet gaan.

Deze strip is een gestileerde western-

strip, maar iedereen ziet onmiddellijk

dat je in het Wilde Westen zit. Je

kan het niet vergelijken met een

Bourgeon, maar het is even esthe-

tisch, en dus niet minder waard.”

Was KOBIJN een inspiratie om BOERKE

ook in verschillende tijdsvakken en

plaatsen te laten opduiken?

PDP: “Neen, dat is automatisch geko-

men. Toen mijn BOERKE geboren was,

was Trondheim bezig met MISTER O en

MISTER I. In Frankrijk had je toen veel

mensen die bezig waren met tekstloze

strips. En ik kon me echt vinden in die

denkwereld. Het beste werk van

Trondheim is zijn KAPUT EN ZÖSKY.

Sommige grappen zijn zo simpel,

maar zijn in mijn ogen de perfecte

BOERKE-grap.”

Trondheim was toen echt het

boegbeeld van een stripstroming.

Hoop je dat je dat ook zelf eens

wordt?

PDP: “Neen, helemaal niet. Ik heb nu

al niemand die me volgt. Ik heb hoe

dan ook weinig mensen om me heen

nodig. Aan de andere kant is ons be-

roep zo versnipperd. We zitten al alle-

maal op ons eilandje. En binnen die

eilandjes, worden er dan nog muren

opgetrokken. Dat is wel jammer. Ik

geniet er echt van om aan al die teke-

naars te vragen of ze eens een BOERKE

willen tekenen voor me. En ze doen

het dan nog met veel goesting. Dat is

toch tof!”

Wie doet er trouwens nog mee?

PDP: “Deze week verschijnt er een van
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Lectrr, dan komt Charlotte Dumortier

aan de beurt. Brecht Vandenbroucke,

Eva Mouton, Jeroen Janssen, Kim

Duchateau, Piet Pollet, Maarten Vande

Wiele, Stijn Felix en Peter Willems

heb je ook nog te goed.”

Was dit je eigen wishlist?

PDP: “Absoluut. Ik wou tekenaars die

mij zouden verrassen met hun inter-

pretatie van BOERKE.”

En als je over de grenzen zou mogen

kijken...

PDP: “Ik heb het enkel aan Trondheim

gevraagd, maar dat lag moeilijk. Ik

was al lang blij met zijn cartoon. Als

ik Franse tekenaars zou mogen vra-

gen, kan ik je onmiddellijk vijftig na-

men geven. Er is echter zo weinig fo-

rum voor Vlaamse tekenaars dat ik

hen wat extra pers wou geven. Ons

land is zo rijk aan goede tekenaars.

Bij FOCUS KNACK staan ze gelukkig open

voor dergelijke experimenten. Dat is

op zich ongelofelijk knap want KNACK

heeft toch honderdduizend lezers.”

Trondheim liet zijn Mister I en O

vaak sterven. Ook jij gebruikt vaak

dit trucje.

PDP: “Zo vaak doe ik niet meer. BOERKE

is GAME OVER niet. Maar ik begrijp je

vraag. Voor FOCUS KNACK hebben ze

het eens opgelijst: Boerke is al 77

keer gestorven op een kleine vijfhon-

derd pagina’s. Doodgaan is een ultiem

einde. Het laatste kadertje. Alleen laat

ik Boerke nu minder sterven omdat

het toch vaak een gemakkelijkheids-

oplossing was.

PLAAT 7:
Jimmy Corrigan - De Slimste
Jongen ter Wereld
(Chris Ware)

PDP: “Chris Ware mag voor mij steeds

een BOERKE maken. Stel je voor... Op

Sint-Lucas waren we allemaal hevige

Chris Ware-adepten. Vooral zijn vroe-

ger werk in alle mogelijk formaten en

QUIMBY THE MOUSE vonden wij goed.

Niemand kan zo mooi tristesse weer-

geven als Chris Ware. Zijn werk is

BOERKE, maar dan zonder de humor.

Neen, dat is niet helemaal juist. In zijn

beginperiode was hij echt grappig. Ik

denk nu maar aan zijn avonturen met

Superman en God. Nu is hij grimmig.

Je leest Chris Ware echt niet meer

voor je plezier, maar het is zo goed

gedaan. Zo knap!”

Je werkt met een strikt wafelijzer-

structuur. Chris Ware laat alle

kaderconventies los...

PDP: “Soms ga ik ook wel die kant op.

Er zijn enkele BOERKEs zonder kader-

tjes waar het personage als het ware

doorloopt. Maar BOERKE is een strip
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die een vaste structuur nodig heeft. Ik

ben nu bezig met een zombiestrip en

daar kan het wel. Ik laat mij nu fors

inspireren door manga’s en hun dyna-

mische paginaopbouw.”

Een zombiestrip?

PDP: “Inderdaad, meer nog, het wordt

een zombiestrip voor kinderen! Ook

dit is eigenlijk een animatieproject in

stopmotion, maar ik wil er eigenlijk

ook wel een strip rond maken. Meer

ga ik er nu niet over zeggen. Kom

volgend jaar nog maar eens terug.”

THE SMARTEST KID ON EARTH is het

bekendste werk van Chris Ware...

PDP: “Men beschouwt het als zijn

magnum opus, maar ik hou persoon-

lijk meer van zijn oude verzamel-

albums. Daar had je afwisselend wat

kleine editoriaaltekstjes, een

maquette van een raket die je

kon bouwen, en dan die stripjes met

Rocket Sam. Een hutsepot van

allemaal zalige nonsens. THE SMARTEST

KID ON EARTH is een echte, lange

roman. Ik heb het meer voor de korte

grap.”

PLAAT 8:
Een Onderzoek van Inspecteur
Canardo 5: Amoxonië
(Benoît Sokal)

PDP: “Ik ben er nooit een fan van ge-

weest. Ik heb het ook nooit echt door-

gelezen. Neen, het sprak en spreekt

me ook niet aan. Ik begrijp waarom je

het gekozen hebt. Die nihilistische hu-

mor heeft hij ook wel wat.”

Inderdaad, bovendien is Canardo

eigenlijk een gevoelige eend.

PDP: “Dat kan allemaal wel zijn, maar

ik denk dat de oorzaak esthetisch is.

Ik vind het gewoonweg niet mooi.”

We hebben die bladzijde gekozen

omdat de gedrukte versie een

kaakslag is voor de originele plaat.

Die is superfijn getekend in

verschillende lijndiktes, maar in

druk is elke nuance verloren

gegaan. Hoeveel belang hecht jij

daaraan?

PDP: “Mijn werk ziet er in druk juist

beter uit. Dit hangt heus niet samen

met mijn stijl. Ken je Piet Pollets strip

O SCENARIO? Dit is een oudleraar van

mij, en zijn originelen zijn bekrast op

een plaatje. Dat ziet er op het eerste

gezicht maar wat vreemd uit, maar

gedrukt is het helemaal af. Ook mijn

Boerke is gemaakt om in druk te ver-

schijnen. Dat is ook de reden waarom

er op de tentoonstelling hier geen

originele zwart-witplaten hangen. Het

zijn ingekleurde platen, want zo wil ik

dat mijn werk gezien wordt.”

Sokal is met zijn productiehuis

WhiteBirds enorm actief in de

gamewereld. Werd je nog niet

benaderd?

PDP: “Neen, maar ik zeg à priori geen

neen tegen BOERKE- en JOE DE ESKIMO-

spelletjes. Je kan zoveel toffe dingen

doen met apps. Laat maar komen!”

Sokal verbergt zich soms achter de

dierenmaskers, of gebruikt hun

karakters om net verder te kunnen

gaan. Jouw Playmobil of Nijntjes-look

is ook soms een rookgordijn om net

dat tikkeltje grover te kunnen gaan.

Heb je die kindvriendelijke stijl

hiervoor bewust gekozen?
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PDP: “Neen. Journalisten blijven me

dit steeds weer vragen, maar BOERKE is

gewoon mijn manier van tekenen en

wat ik grappig vind. Ik zie wel wat je

bedoelt, maar het is geen methode of

trucje. Ik heb daar nooit zo over nage-

dacht. Ik hou van de esthetiek en

stilering van mijn BOERKE, en dan komt

mijn humor erbij, en dan krijg je zo’n

resultaat. Ik was hier niet doelbewust

naar op zoek.”

Laten we eindigen met een

dooddoener. Hen je al eens een

interview gegeven waarin de termen

Nijntje of Playmobil niet zijn

gevallen?

PDP: “Daarstraks heb ik een interview

gegeven aan de Amerikanen van

Reuters en zij waren een van de eer-

sten. In Frankrijk beginnen ze graag

over Playmobil. Boerke noemen ze

daar de kleine besnorde Playmobil-

man. Ach, het is nu eenmaal zo. Mijn

kinderen spelen volop met Lego, en

eigenlijk doe ik net hetzelfde. Ook ik

stileer mijn figuren en situaties naar

de essentie waardoor ze altijd ogen-

blikkelijk herkenbaar worden.”

Dank je wel voor het aangename

gesprek.

Een paar uur later lopen we op de

grote receptie ter gelegenheid van het

vijfentwintigjarig bestaan van het

Belgisch Stripcentrum Ever Meulen

tegen het lijf. We vroe-

gen hem kort wat zijn

herinneringen waren

aan zijn voormalige

student: “Pieter is

voor mij de man met

de nets iets te dikke

lijn. Maar mijn partner

Viviane Smekens was

en is dé fan van het

eerste uur.” Waarop mevrouw

Smekens ons diep in de ogen kijkt en

indringend zegt: “Pieter is een man

met een plan. Dat had hij toen al, en

dat heeft hij nu ook nog.” De nagel

op de kop.

BOERKE: BIJBEL, een integrale van de

eerste vijf BOERKE-albums met een

extra katern voorstudies in potlood,

verscheen in november 2014 bij

Blloan.
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Mijn kinderen spelen volop met Lego, en eigenlijk
doe ik net hetzelfde. Ook ik stileer mijn figuren en
situaties naar de essentie waardoor ze altijd
ogenblikkelijk herkenbaar worden.
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