
INTERVIEW MARCEL ROUFFA DOOR WOUTER ADRIAENSEN

“Berlin Avenue is een boek 
over jonge gasten 

die dood gaan.”
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Derek Palmers
(Marcel Rouffa + Marck Meul)

ROUFFA: “Dat is lang geleden. Dit is echt
wel een jeugdzonde... Ik heb me er toen
wel goed mee geamuseerd. Er zitten
toch nog dingen tussen die goed gete-
kend zijn. Die zee bijvoorbeeld, of dat
vliegtuig — maar vliegtuigen zijn dan ook
een van mijn stokpaardjes, natuurlijk.
(verrast) Zie je dat? De auto waarin Derek
rondrijdt, is dezelfde als die van Dylan in
CaMpIng paRaIso. Dat was me nog niet op-
gevallen. 
Ik werkte toen samen met een scenarist
en was dus gebonden aan zijn manier
van vertellen maar de uitwerking daar-
van, hoe ik bepaalde dingen aanbracht...
Het is werk van een beginnende teke-
naar, maar je ziet toch al een aantal din-
gen die niet meer veranderd zijn. Dit

 panorama bijvoorbeeld met die groep
bedoeïnen, dat zou ik vandaag allicht
terug hetzelfde tekenen. En maar zweten
op elke lijn!”

Terwijl het vandaag zo vlot gaat? 
ROUFFA: “Eigenlijk wel. (lacht) Hoe lan-
ger je bezig bent, hoe meer ervaring je
opbouwt. Het gevaar dat dan loert, is
dat je vervalt in automatismes die de
kwaliteit van je tekenwerk net weer on-
dergraven. Daar moet je voor opletten.”

Rond dezelfde tijd heb je voor de
Bessy-studio gewerkt. 

ROUFFA: “Ik heb vijftien verhalen gete-
kend voor de Duitse markt. De scenario’s
kwamen van yaack en een man die in
spanje woonde, maar wiens naam me

nu niet meer te binnen wil schieten. Mijn
vriendin werkte toen in palma de
Mallorca, ik vloog elke drie maand van
spanje naar België om mijn werk in te

 leveren. op een bepaald moment stond
ik voor een gesloten deur, de studio was
opgedoekt. Daarna heb ik nog wel voor
Jeff Broeckx, die de studio leidde,
 enkele scenario’s geleverd voor de laat-
ste verhalen van Dag En HEIDI.” 

Biebel
(Marc Legendre alias Ikke)

ROUFFA: “goh, wat kan ik hierover
 vertellen... Ik heb Marc voor het eerst
 ontmoet in de Warande in Turnhout tij-
dens de uitreiking van de stripgidsprijs,
toen nog een Keramieken Adhemar,
aan Jean-Pol in 1981. Bleek dat hij bij
mij om de hoek woonde.”

Was er in die tijd  een soort
Antwerpse stripscene? 

“Ik ben als striptekenaar
altijd wat op de achter-
grond gebleven”, merkt
Marcel Rouffa halverwege
ons gesprek op. Hoog tijd
dus om daar iets aan te
veranderen. De
Antwerpenaar (“ik woon
wel in Oostende, maar ik
voel me nog altijd ene van
’t stad”) debuteerde begin
jaren 1980 in RObbeDOes en
maakte strips met onder
meer Marc Legendre,
Marvano en erika Raven.
Na enkele jaren strippauze
keerde hij terug met enkele
graphic novels waarvan
beRLIN AveNue de meest re-
cente is. Het resultaat van
zijn fascinatie voor de
eerste Wereldoorlog, die
als een rode draad door
zijn carrière loopt. We
overlopen meer dan dertig
jaar van Marcels leven door
hem tien strips uit onze
collectie onder zijn neus te
schuiven tijdens een sig-
neersessie. “eens kijken
wat ik me nog herinner...” 
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“We woonden wel toevallig allemaal in
dezelfde buurt: ik, Marc, yurg, na ver-
loop van tijd kwam daar Marvano bij,
Jan Bosschaert ook, hoewel ik met
hem nooit echt heb opgetrokken. We
gingen vaak op café met elkaar en
 hebben elkaar wel beïnvloed. Ik heb veel
van hen geleerd en ik durf te vermoe-
den dat zij ook een paar dingen van mij
hebben opgestoken.” (lacht) 

Thomas Rindt
(Erika Raven + Marcel Rouffa)

ROUFFA: “Dit was eigenlijk mijn eerste
samenwerking met Marc. Toen hij één
plaat getekend had, bleek het toch niet
echt zijn ding te zijn. Met Erika Raven
heb ik twee albums gemaakt.”

Voor het eerste, MoessonRegens,
mocht erika de Bronzen Adhemar in
ontvangst nemen. 
ROUFFA: “Ik vond het toch raar dat mijn
naam zelfs niet vermeld werd tijdens de
uitreiking. Terwijl ik toch mijn stinkende
best had gedaan om een goed verhaal te
schrijven en zelfs nog meegetekend had
aan het album. Erika kwam in tijdsnood
dus heb ik de potloodtekeningen
 gemaakt voor de twee bladzijden
 epiloog achteraan. Ik heb zelfs de zaal
vroegtijdig verlaten tijdens de uitreiking.
Dat heeft pijn gedaan, al was ik natuur-
lijk te macho om dat op het moment zelf
toe te geven.” (lacht)

Zit je nu nog te wachten op de
Bronzen Adhemar? 
ROUFFA: “Das een goeie vraag... Het zou
wel leuk zijn als blijk van erkenning aan
het einde van mijn carrière, he? als hij
komt, komt hij, als hij niet komt, komt hij
niet. Ik heb me als striptekenaar altijd
wel wat op de achtergrond gehouden.
Toen ik een jaar of vijf geleden terug-
keerde in de stripwereld, was ik plots
een oud kanon geworden.” (lacht) 

Rourke
(Marvano + Marcel Rouffa)

ROUFFA: “Mark werkte hiervoor aan-
vankelijk samen met Jean Annestay
(Frans scenarist en uitgever, red.), maar

dat verliep nogal stroef. Ik heb voor een
 aantal platen het decor getekend, maar
ik drukte blijkbaar nogal hard op mijn
potlood waardoor Mark moeite had bij
het inkten om uit mijn lijnen te geraken.
(lacht) Vanaf het derde kortverhaal, 
DE KLoKKEnLuIDER uIT JIToMaR, schreef ik
de scenario’s. Het is nog steeds de reeks
waar ik het meeste aan verdiend heb.
Van het eerste deel waren er zoveel
 gedrukt dat je in Zaventem struikelde

over de kartonen dozen vol RouRKEs.
(lacht) oorspronkelijk waren er zeven al-
bums voorzien maar de verkoop liep per
deel wat minder.”

RouRKe was gebaseerd op een
romantrilogie van de Franse
zakenman en schrijver Paul-Loup
sulitzer. 
ROUFFA: “Ik heb uit de boeken de stuk-
ken gezocht die me wel bevielen en de
rest weggegooid. In het vierde deel zijn
we gewoon onze eigen gang gegaan. De
samenwerking met Mark was ook heel
plezant. Ik had een scène geschreven
waarin Rourke tai chi aan het beoefe-
nen was in een natuurlijke omgeving.
Toen ik de strip las, merkte ik dat Mark
hem in de plaats had laten poolen in een
café in shanghai. (lacht) Maar hij ver-
telde mijn verhaal op zijn manier en dat
kon ik enkel respecteren. Ik hielp Mark
ook met het verzamelen van documen-
tatie. Kijk hier, dat is mijn kompas op de
laatste bladzijde. In het begin van het
tweede deel tekende Mark mijn revol-
ver.” 

Je schreef meer scenario’s dan je
tekende in die periode. 
ROUFFA: “Maar ik combineerde beiden
toen ook al, hoor. ondertussen versche-
nen in KuIFJE mijn eigen kortverhalen
over de Eerste Wereldoorlog — toen al! —
die later gebundeld werden onder de
 titel sCHIMMEn. Vandaag werk ik nog op
diezelfde manier. Mijn vorige twee boe-
ken tekende ik op scenario van Marc
Legendre maar momenteel schrijf ik zelf
weer een scenario voor een andere
 tekenaar.” 

De Familie Klipper
(Marcel Rouffa  + Marc Legendre)

ROUFFA: “Dit heb ik heel graag gete-
kend. Ik heb nooit gesnapt dat de uitge-
verij (standaard uitgeverij, red.) hier
geen albums van heeft uitgebracht. Zelfs
twintig jaar later blijven mensen me vra-
gen naar DE KLIppERs. Maar op een be-
paald moment heeft de uitgeverij het
gewoon stopgezet.” 

Ik heb zelfs de zaal vroegtijdig verlaten tijdens 
de uitreiking. Dat heeft pijn gedaan, al was ik
 natuurlijk te macho om dat op het moment zelf 
toe te geven.
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Dit is al geen beginnerswerk meer. 
ROUFFA: “nee, hier hoef ik me langs
geen kanten voor te schamen. (lacht) Dit
was de eerste keer dat ik zelf vond dat ik
begon te geraken waar ik naartoe wou
als tekenaar. Je ziet de reeks gaande-
weg volwassen worden. Tommi had een
echt karakter, hij was eigenlijk de enige
van wie ik direct door had hoe ik hem
moest neerzetten. Kijk hier, Tintin... Dit
personage gaf ik het uiterlijk van een
maat van me, die ook houthakker was in
de ardennen. Tijdens het tekenen van
BaRRanCo BonITo had ik het gevoel ‘Voilà,

nu zijn we aan het tekenen’. En toen was
het gedaan.” 

er zitten traditionele platen in, maar
je experimenteerde ook met je
bladschikkingen. 
ROUFFA: “En gevloekt dat er werd wan-
neer die tekeningen van de kant aflie-
pen! (lacht) of Marc dat ook zo aangaf in
zijn scenario? Ik trok me daar eigenlijk
niet zoveel van aan. (lacht) als hij een
goed idee had, gebruikte ik dat uiter-
aard wel, maar als ik het zelf op een an-
dere manier zag, deed ik mijn goesting.

Als Marc een goed idee had, gebruikte ik dat
uiteraard wel, maar als ik het zelf op een
 andere manier zag, deed ik mijn goesting.
Marc respecteerde dat ook. Alleen de loop
van het verhaal en de teksten  waren heilig.

De Familie Klipper

 verscheen begin
jaren 1990 in familie-
 stripboeken van
SuSKe en WiSKe en
 KieKeboe. in 2011 en
2012 gaf bonte alle
verhalen uit in vier
zwart-witalbums.



Marc respecteerde dat ook. alleen de
loop van het verhaal en de teksten
 waren heilig.” 

BARRAnco BoniTo ging over een
vluchtmisdrijf, Bibi over de gevolgen
van nucleaire proeven — niet
gemakkelijk. 
ROUFFA: “Dat is het nooit bij Marc.
(lacht) of de reeks daardoor niet te veel
een kind van haar tijd was? als Marc
 vandaag verhalen van DE KLIppERs zou
schrijven, zou hij die ook aanpassen aan
deze tijd. We hebben wel met het idee
 gespeeld om Tommi, Toï en sandra een
comeback te gunnen. Maar ik denk dat
Marc een schrik heeft gepakt toen het
met de nieuwe verhalen van saM niet zo
goed ging als vroeger.” 

Toen ik BiBi herlas, herinnerde ik me
eerder de inkleuringen dan het
verhaal zelf. 
ROUFFA: “Ha, die donkerblauwe lucht
en die turquoise zee! De kleuren deden
mijn broer Peter en ik samen, we zaten
naast elkaar. Ik wou de echte kleuren
van de tropen oproepen.” 

scorpio
(Robert Wuyts + Yaack)

ROUFFA: “Bob was een echte krak, hier
staan tekeningen in die Hermann
 gemaakt had kunnen hebben. Hij heeft

zijn hand verbrand aan de kachel waar-
bij een zenuw geraakt was. Daardoor
had hij een maand nodig om één plaat te
tekenen. Een groot verlies voor de strip-
wereld...”

De lettering is van de hand van je
broer Peter. 
ROUFFA: “peter illustreerde ook kinder-
boeken. saRaH En RoBIn, nog een gewel-
dige jeugdreeks uit diezelfde periode,
heeft hij ook ingekleurd. Vandaag woont
hij in de ardennen en bouwt hij web -
sites.” 

Peter heeft de stripwereld de rug
toegekeerd. Jij hebt er op een
bepaald moment ook volledig de
brui aan gegeven. 
ROUFFA: “Ik heb nog drie volledige ver-
halen getekend van TWInsTaR voor het

susKE & WIsKE WEEKBLaD. Daar stak ik
 ontzettend veel werk in. Toen ik opslag
wou vragen, kreeg ik te horen dat de
plaatprijs net zou verminderen. ‘u moet
uw werk als striptekenaar maar nemen
met de consequenties die dat beroep
 inhoudt’, kreeg ik als uitleg. Met
 studerende kinderen en een gezin dat
een dak boven het hoofd nodig heeft,
was het  financieel niet meer haalbaar.
Een hele generatie tekenaars van
standaard is toen uitgezworven, denk
maar aan steven Dupré en ivan
Adriaenssens.” 

Ver van ieper
(teksten van Marvano, geïllus-
treerd door Marcel Rouffa)

ROUFFA: “Ik heb een paar jaar lang in
dienst gewerkt terwijl ik thuis wel bezig
bleef. Ik illustreerde schoolboeken, schil-
derde weer en maakte de tekeningen
voor VER Van IEpER (een persoonlijk ver-
slag van de pelgrimstocht van Marvano
en Rouffa naar de Westhoek, red.).” 

Je hebt ook boeken over de eerste
Wereldoorlog geïllustreerd van Jaak
Dreesen en Wim chielens. 
ROUFFA: “op den duur leek het alsof
 iedereen die iets schreef over de Eerste
Wereldoorlog naar mij kwam om er
 tekeningen bij te maken.” (lacht)

Asem
(Marcel Rouffa + Marc Legendre)

een paar jaar geleden was er dan
toch je triomfantelijke terugkeer
met AseM. 
ROUFFA: “goh, triomfantelijk, dat viel
nog wel mee, hoor. (lacht) Volgens de
critici was het boek slecht getekend ter-
wijl ik het net bewust naïef heb gehou-
den, in overeenstemming met het ver-
haal dat Marc wou vertellen. Je merkt
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Toen ik opslag wou vragen, kreeg ik te horen dat de
plaatprijs net zou verminderen. ‘U moet uw werk
als striptekenaar maar nemen met de consequen-
ties die dat beroep  inhoudt’, kreeg ik als uitleg.



wel dat ik in tussentijd veel geschilderd
heb. Ik zag zelf de kwaliteit ook wel wat
op en neer gaan na zoveel jaar geen
strips getekend te hebben, maar asEM is
niet op haar waarde onthaald. De uitge-
verij heeft er ook niet echt haar best voor
gedaan. Die strip was nochtans perfect
geschikt om ook in andere talen uitge-
geven te worden.” 

AseM was de eerste Vlaamse strip die
ook digitaal beschikbaar was via
iTunes. 
ROUFFA: “En samen met een strip van
Tom Bouden ook de eerste die gecen-
sureerd werd. omdat er een bloot tietje
te zien was, ocharme!” 

Ayak + Por
(Wilbert van der steen 
+ Marc Legendre)

Twee kortverhalen uit dit album
werden voorgepubliceerd in sTRiKe,
het digitaal tijdschrift waar jij
hoofdredacteur van was. 
ROUFFA: “Ik ben geen hoofdredacteur,
hé. Maar blijkbaar was er niemand an-

ders beschikbaar. Dat tijdschrift is nooit
echt van de grond gekomen, ook door
technische problemen. Bovendien kreeg
ik rond diezelfde periode gezondheids-
problemen. Ik was altijd maar bezig met
sTRIKE terwijl het niets opbracht.
uiteindelijk ben ik er zelf mee gestopt.
Maar over aYaK + poR heb ik geen twee
seconden moeten nadenken. Het is het
sterkste debuut dat ik in mijn hele
 carrière gezien heb en dan ook nog eens
gemaakt door een ontzettend lieve
mens.” 

Berlin Avenue
(Marcel Rouffa)

ROUFFA: “Toen ik nog in De panne
woonde, wandelde ik vaak door het
 natuurreservaat. Zo passeerde ik regel-
matig langs een kerkhof met allemaal
Belgische graven uit de Eerste
Wereldoorlog. Elke keer ik in mijn tuin
aan het spitten was, vond ik lege kogel-
hulzen. En in de streek rond Ieper en
Kortrijk zie je overal die wegwijzers naar
de begraafplaatsen en monumenten.
Voor ik het wist, was ik strips aan het
 teken over de oorlog, die eerst versche-
nen in het literaire tijdschrift REsTanT en
later in KuIFJE. 
Ik heb BERLIn aVEnuE zeer bewust anek-
dotisch gehouden. Dit is een boek over
jonge gasten die dood gaan. De waanzin
van dat front is niet te vatten. Wist je dat
er meer Britse soldaten gestorven zijn
in de Eerste Wereldoorlog dan Britse en
amerikaanse samen in de Tweede
Wereldoorlog? Dat gegeven van die mee-
dogenloze slachtbank maakt het zo
 intrigerend. Maar ondertussen is de
 Eerste Wereldoorlog meer dan honderd
jaar geleden, alle ooggetuigen zijn over-
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Ik heb Berlin Avenue zeer bewust anekdotisch ge-
houden. Dit is een boek over jonge gasten die dood
gaan. De waanzin van dat front is niet te vatten.

in het tekstloze one-shot aSem toonde het hoofdpersonage per ongeluk een borstje. Door die
‘naaktscène’ werd het album  gecensureerd voor de downloadapp iTunes.



leden. De Dodengang in Diksmuide (het
laatste bewaard gebleven loopgraven-
stelsel, red.) is een propere toeristische
attractie geworden. Het leed is vergeten
en alleen de straffe verhalen zijn nog
over. Ik voel de morele verplichting om
hierover te vertellen. Tegelijk wou ik   -
 relativeren door humor, poëzie en liedjes
in het boek te brengen.”

Heb je hiermee het hoofdstuk rond
de eerste Wereldoorlog afgesloten? 
ROUFFA: “Ik denk het wel. Elk boek vreet
ook aan mij. In mijn volgende strip
 komen wel nog enkele flashbacks naar
de Eerste Wereldoorlog. Het hoofdper-
sonage is Elmer nash, die in BERLIn

aVEnuE debuteert als het groentje in de
compagnie. In het interbellum wordt hij
een van de eerste Europese persfoto-
grafen. Een groot deel van het verhaal
speelt zich af in Berlijn rond 1919. Een
boeiende periode: na de november -
revolutie wordt de Weimarrepubliek
 gesticht, het Bauhaus is aan het opko-
men,... Je kan het allemaal volgen via
mijn Facebookpagina!” 

“up to your waist in water, 
up to your eyes in slush 
using the kind of language 
that makes the sergeants blush 
Who wouldn’t join the army, 
that’s what we all enquire 
Dont we pity the poor civilians 
sitting beside the fire”
Eerste strofe van oH IT’s a LoVELY WaR,
een oorlogsliedje dat Marcel ten berde
bracht bij de albumpresentatie van
BERLIn aVEnuE, verschenen bij gorilla.
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Het leed is vergeten en alleen 
de straffe verhalen zijn nog over.
Ik voel de morele verplichting 
om hierover te vertellen.

Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2016


