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“Toen ik aan mijn kandida-
tuur als opvolger van
Claus werkte, heb ik bij

de uitgeverij het idee
geopperd om naast de
reguliere Rode Ridder-
reeks een reboot 
uit te brengen.”

INTERVIEWREEKS DOOR MARTIN HOFMAN (14): MARCEL ROUFFA

Deze Vlaamse globetrotter van de Lage
Landen werd in Maastricht geboren en
verbleef achtereenvolgens in Geel,

Antwerpen, Gent, Veurne, De Panne, opnieuw in
Antwerpen, daarna in Sint-Pauwels en in

Grimbergen. Momenteel vertoeft hij in Oostende in
een knus appartementje waar her en der kleine

schilderijtjes van hem aan de muur hangen. “Het
leven laat mij gaan langs  paden” zegt hij daar zelf
over. Wat niet geweten is door de stripfans, is

dat het pad van Marcel Rouffa meermaals dat van 
De RODe RiDDeR heeft gekruist. en toch werd hij nooit in de

officiële RODe RiDDeR- geschiedschrijving vermeld... tot van-
daag. eindelijk komt Marcel uit de kast!

© Martin Hofman



Klinkt jouw stripcarriére even
turbulent als jouw eeuwige
verhuizingen?
ROUFFA: “eigenlijk wel. ik ben begon-
nen als tekenaar bij het weekblad
RObbeDOeS en daarna stapte ik over
naar de concurrentie bij Kuifje om
daarna bij de beSSy-studio te belanden.
Daar heb ik Claus Scholz leren ken-
nen. ik maakte deel uit van de laatste
lichting van tekenaars die bij beSSy zijn
aangenomen. Frank Sels was toen al
lang weg.
eigenlijk ben ik op die studio verzeild
geraakt nadat ik inging op een adver-
tentie die in de kranten van de 
De Standaard-groep verscheen.
Daarin stond: ‘Studio Vandersteen
zoekt tekenaar voor bekende strip’. ik
was er helemaal van overtuigd dat het
om De RODe RiDDeR ging, want dat was al
van jongs af aan mijn favoriete stri-
preeks. Maar algauw bleek dit wishful
thinking te zijn, want het ging dus om
beSSy.

bij Standaard Uitgeverij heb ik later
de zeven De fAMiLie KLiPPeR-verhalen ge-
tekend, met Marc Legendre als scena-
rist. Ursula Lundmark, toenmalige
echtgenote van Karel Biddeloo, heeft
daarvan de eerste twee albums inge-
kleurd. Zo ben ik meer en meer in
 contact gekomen met Karel. jaren ge-
leden had ik hem al ontmoet toen ik in
De Panne woonde en werkzaam was
in de Duinenabdij in Koksijde. Karel
kwam er toen opzoekingswerk ver-
richten voor zijn gelijknamige album
De DuinenAbDij en daar heb ik hem
graag bij geholpen.
ik bezocht Karel en ursula wel eens en
had het dan even met ursula over de
 inkleuringen om daarna steeds weer
in een lange conversatie met Karel te
 verzanden. Hij toonde me dan in ijl-
tempo allerlei films die hij op video-
 cassette bewaarde. Dat waren vooral
 samoeraifilms, want dat bleek een ge-
meenschappelijke interesse te zijn van
ons.

ik beoefende in die tijd kendo, een
japanse zwaardvechtkunst, en was
daar intensief mee bezig. Karel had een
katana in huis. Hij gaf me die eens aan,
waarbij ik het zwaard fluks uit de
schede trok en er enkele bewegingen
mee demonstreerde. Daar schrok hij
van, maar daarna ging het gesprek over
op zijn weekendleven als johnny Rebel
en dat we duidelijk allebei iets met wa-
pens hadden.
Die zwaardvechtkunst heeft me overi-
gens geholpen tijdens het tekenen,
want ik was toen bezig aan een strip
over de kruistochten, en omdat ik
kendo beoefende, voelde ik de
 gevechtsscènes beter aan en kon ik ze
realistischer tekenen.”

Er zit een groot hiaat in jouw
stripcarrière. Hoe verklaar je dat?
ROUFFA: “inderdaad, ik ben tien jaar
uit het stripwereldje geweest en ben
toen zelfs afgehaakt als lezer van alle
series die ik volgde. ik had geen zin
meer. Het was op. ik was het moe om
constant die onzekerheid te hebben.

ik ben dan begonnen als illustrator en
maakte tekeningen voor kinderboeken.
Dat was een heel ander wereldje waar
ik volledig voor moest omschakelen.
ik werd aangenomen door Dexia als
grafisch medewerker bij de interne
communicatie: zes maanden als

 freelancer, maar heel goed betaald.
Het was op dat moment dat de over-
gang van het Gemeentekrediet naar
Dexia gebeurde en daar moesten aller-
lei interne communicaties voor gebeu-
ren.
Daarna ben ik twee jaar werkzaam ge-
weest voor een firma die voor Base
werkte en waar ik supervisor van het
callcenter was.
Zo heb ik voortdurend wel een of
 andere job gehad om te kunnen over-
leven.”

Dus jouw vlucht in de anonimiteit
was niet omdat je na het overlijden
van Karel Biddeloo afgewezen werd
als zijn opvolger? 
ROUFFA: “nou ja, indien de uitgeverij
mij aangenomen had, was ik uiteraard

aan de slag gegaan als nieuwe RODe

RiDDeR-tekenaar. Maar mijn verdwijning
uit het stripwereldje had niets met die
afwijzing te maken. ik was er toen
 eigenlijk al uitgestapt.

Vertel eens hoe die sollicitatie in
zijn werk ging.
ROUFFA: “Toen Karel biddeloo overle-
den was, heb ik zelf het initiatief geno-
men om Standaard uitgeverij te con-
tacteren en me kandidaat te stellen als
nieuwe RODe RiDDeR-tekenaar. ik moest
net zoals de andere gegadigden —
want die waren er wel degelijk — de
eerste twee bladzijden van GOG en

MAGOG  tekenen, het allerlaatste album
van Karel dat op dat moment nog niet
verschenen was. ik greep daarbij terug
naar de tekenstijl van tientallen jaren
geleden, want ik was van oordeel dat
een nieuwe RODe RiDDeR-periode back to
the roots moest gaan. Dat is trouwens
mijn favoriete RODe RiDDeR-stijl: teken-
werk van Karel Verschuere, maar dan
specifiek datgene wat geïnkt werd door
Edward De Rop. 
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Ik ben tien jaar uit het stripwereldje geweest en
ben toen zelfs afgehaakt als lezer van alle series die
ik volgde. Ik had geen zin meer. Het was op. Ik was
het moe om constant die onzekerheid te hebben.

Marcel Rouffa tekende De FaMilie KlippeR op scenario van Marc legendre voor familiestripboeken
van Standaard Uitgeverij. Bonte gaf de verhalen in 2011 en 2012 uit in vier albums.
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De afbeeldingen van mijn platen heb ik
helaas niet meer. Ze zaten in een grote
map die ik door mijn talrijke verhuizin-
gen kwijtgespeeld ben. uiteinde lijk
werd Claus uitverkoren. Toen ik later
zijn RODe RiDDeR-tekenwerk zag, vond
ik daarmee vergeleken mijn RODe

RiDDeR-tekeningen nogal statisch. ik
heb er daarna niet verder van wakker
gelegen.”

Je kwam terug aan de oppervlakte
toen je in Sint-Pauwels woonde, en
dan nog uitgerekend ten tijde van
de oprichting van het RoDE RiDDER-
standbeeld.
ROUFFA: “ik was in een oude boerderij
in Sint-Pauwels komen wonen. De tuin
was maar liefst twee are groot en stond
vol onkruid. een buur raadde me aan
om alles om te spitten en er aardappe-
len te planten, want daarmee zou het
onkruid wegblijven. Die raad heb ik
 opgevolgd en dat resulteerde in een
aardappeloogst van maar liefst dui-
zendvijfhonderd kilo! en weet je wat? ik
eet niet eens graag aardappelen! 
ik deelde een hoeveelheid uit aan mijn
familie, maar bleef met het overgrote

deel van de oogst zitten. Toen kreeg ik
een idee dat te maken had met een
dertigtal kleine schilderijtjes die ik de
voorgaande jaren gemaakt had. ik had
deze al geëxposeerd in Sint-niklaas en
daarna in Antwerpen, maar wegens de
bankencrisis kreeg ik niks verkocht. nu
had ik echter het licht gezien: ik ging
zakjes aardappelen verkopen waar
men dan een schilderij bij kreeg!
uiteraard werd de totaalprijs per pak-
ket bepaald door de waarde van het
schilderijtje.
ik stapte naar de schepen van cultuur
van de overkoepelende gemeente Sint-
Gillis-Waas en die was meteen voor het
idee gewonnen. Hij verzekerde me alles
ter beschikking te stellen wat ik nodig
had om de verkoopsexpositie pro-
bleemloos te laten verlopen. Die sche-
pen was bovendien op de hoogte van
mijn stripverleden, vandaar dat hij de
tentoonstelling liet doorgaan in de
Roomanmolen, die een rol speelt in het
RODe RiDDeR-album De VeDeLAAR VAn SinT-
PAuWeLS, dat tegelijkertijd met de ont-
hulling van het RODe RiDDeR-standbeeld
verscheen.
Toevallig viel de eerste dag van mijn

expositie samen met de officiële inhul-
diging van het standbeeld. Terwijl ik in
de Roomanmolen was, hoorde ik
opeens een aanzwellend lawaai en
stapte ik naar buiten. Daar zag ik uit
de richting van het nieuwe standbeeld
de burgemeester en schepenen, zij aan
zij met Martin Lodewijk en Claus, ko-
men aanmarcheren, met achter hen de
lokale fanfare die uitbundig aan het
blazen en trommelen was! in hun zog
volgde nog een vrij omvangrijk publiek.
enkele minuten later stond ik samen
met een massa mensen bij elkaar ge-
propt in de molen! (lacht)
Daar werd dan het glas geheven op de
realisatie van het standbeeld. Dat ge-
beurde met een speciaal voor de gele-
genheid gebrouwen rood bier,
Vedelaar, dat in stenen kruiken ge-
schonken werd.
Wat later vroeg Sascha Van Laeken me
om te komen signeren op zijn
Mercatorstripbeurs in Kruibeke. Hij
vond het interessant om elk jaar een te-
kenaar uit te nodigen die door het pu-
bliek al jaren niet meer is gezien. 
Zo gezegd, zo gedaan. in Kruibeke
stond tot mijn verwondering een rij

stripfans op mij te wachten, want die
hadden al jaren niet meer de gelegen-
heid gehad om een handtekening in
mijn eerdere albums te vragen. Heel
plezant was dat. 
Daar kwam ik Peter Bonte tegen, die
interesse had om De fAMiLie KLiPPeR in
 album te geven. ik zei toe, op voor-
waarde dat Marc Legendre ook ak-
koord was. Daarop heb ik Marc gecon-
tacteerd, die onmiddellijk toezegde.

Marc liet me ook weten dat hij nog een
scenario had liggen, en vroeg me of ik
interesse had om dat verhaal te teke-
nen. Daaruit kwam het album ASeM

voort. Dus opeens stond ik weer hele-
maal terug in het stripwereldje!”

En dan heb je voor de tweede keer
een gooi gedaan naar het RoDE

RiDDER-tekenschap.
ROUFFA: “Op een bepaald moment
kreeg ik via via te horen dat Claus op
pensioen zou gaan. Toen heb ik me bij
Standaard uitgeverij inderdaad voor
de tweede keer kandidaat gesteld als
toekomstig RODe RiDDeR-tekenaar. ik
heb dat overigens heel lang stil moeten
houden, want de uitgeverij wou toen
nog niet publiekelijk kenbaar maken
dat ze een nieuwe tekenaar zochten.
Zelfs Claus wist nog van niks! We spre-
ken dan ook van een paar jaar voordat
Claus op pensioen zou gaan. De uitge-
verij wou gewoon voorbereid zijn
mocht Claus aangeven te willen stop-
pen met de reeks.
Het was niet zo dat ik Claus zijn werk
wou afpakken, maar omdat ik het ge-
rucht over zijn nakende pensioen had
gehoord, wou ik er wél op tijd bij zijn. 
Toenmalig stripuitgever bij Standaard
uitgeverij, Johan De Smedt, heeft me
toen gevraagd om een paar proefpla-
ten op eigen scenario te tekenen. Hij
maakte wel de bemerking dat de op-
volging van Claus nog niet voor meteen

Toen Karel Biddeloo overleden was, heb ik zelf het initiatief genomen
om Standaard Uitgeverij te contacteren en me kandidaat te stellen
als nieuwe Rode Ridder-tekenaar.

Marcel Rouffa en Marc legendre vonden
 elkaar terug voor het tekstloze album aSeM, in
2010 verschenen bij Oogachtend.



was, maar dat maakte mij niets uit.
Regelmatig stuurde ik daarna nog
schetsen op, waarbij ik verschillende
sferen wou illustreren. Mettertijd
groeide dat aan tot een stapel teke-
ningen.
enfin, het feit dat Claus buiten de
 ontwikkelingen rondom mijn kandida-
tuur werd gehouden, kende een toe-
vallig hoogtepunt toen ik bij de
 uitgeverij op bezoek was voor een
 bespreking over mijn RODe RiDDeR-
 tekeningen. ik moest ijlings met mijn
gesprekspartner in de refter gaan zitten
omdat men zojuist van Claus een tele-
foontje had ontvangen dat hij straks
platen zou komen brengen. Claus werd
daarom aan de balie van de ingang op-
gevangen en naar de ontvangstruimte
begeleid!”

Heeft de uitgeverij je lang aan het
lijntje gehouden?
ROUFFA: “Men had altijd wel een an-
dere visie op hoe de reeks moest wor-
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een proefplaat en losse fragmenten uit Marcel
Rouffa’s poging om De RODe RiDDeR  over te nemen 
als tekenaar.
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Twee proefplaten van Marcel Rouffa op scenario van Marc legendre. Dat verhaal verscheen uiteindelijk als De RODe RiDDeR 243: De HellevlieT, getek       end door Claus D. Scholz. Tom Metdepenningen bepaalde het storyboard voor deze proefplaten.



den, die me dwong tot aanpassingen in
mijn tekenwerk opdat het aan hun
nieuwe wensen zou voldoen. Op een
bepaald moment heb ik zelfs aan Marc
Legendre gevraagd om me het begin
van een RODe RiDDeR-scenario — dat nog
niet gepubliceerd was — te mailen, in
de hoop dat men dat zou waarderen.
Het album is later verschenen onder
de titel De HeLLeVLieT. Dat Marc en ik al
jaren een meer dan behoorlijke tan-
dem vormden zag ik trouwens als een
pluspunt.
uiteindelijk luidde hun besluit dat mijn
tekeningen toch niet was wat ze zoch-
ten. eerlijk gezegd was dit ook een be-
vrijding voor mij, want vier albums per
jaar tekenen is echt wel veel werk. Ziek
worden is geen optie, want dan raak je
onherroepelijk  achterop met de arbeid.
Vanuit dat  perspectief kan ik ook niet
anders dan respect opbrengen voor
mijn collega’s die aan de reeks werken
of gewerkt hebben. Vandaar dat ik eens
terloops aan de uitgeverij had voorge-
steld om met een hele ploeg aan de
RODe RiDDeR-reeks te werken. Die uit-
spraak werd mij overigens niet in dank
afgenomen.”

Jammer voor jou dat je uiteindelijk
weer niet geselecteerd werd als
nieuwe Rode Ridder tekenaar.
ROUFFA: “Toen ik aan mijn kandida-
tuur als opvolger van Claus werkte, heb
ik bij de uitgeverij bovendien het idee
geopperd om naast de reguliere RODe

RiDDeR-reeks een reboot van de reeks
uit te brengen. Die nieuwe reeks zou
meer de richting van animatietekenin-
gen uitgaan, met andere woorden een
meer kindvriendelijke stijl. Voor dat
project had ik al samengezeten met
Tom Metdepenningen, die zou inkten,
en Rik De Wulf die het ging inkleuren.

in de loop van het project hadden 
we daarvoor zelfs een heleboel
 nevenfiguren ontworpen. en de Rode
Ridder zou in het eerste album niet
eens voorkomen! De titel ging De

ZOeKTOCHT nAAR De RODe RiDDeR worden.
We hebben tevens synopsissen ge-

schreven voor de daaropvolgende
 albums.
Dit alles hebben wij voorgelegd aan
Standaard uitgeverij, waar men zich
totaal niet aan zoiets had verwacht. We
hebben er nadien ook niks meer over
vernomen.”

Hoe zien jouw dagen er nu uit?
ROUFFA: “Zoals vroeger, hè. ik teken
en schrijf strips, ga al eens signeren,
vooral nadat ik een nieuw album heb
afgeleverd. ik ben altijd wel met een
paar ideeën of projecten bezig.
een paar dagen per week verblijf ik in
Antwerpen. elke maand spreek ik wel
eens af in een bepaald café met een
aantal andere striptekenaars die in het
Antwerpse wonen om samen pinten te
pakken.
Wie weet... misschien spruit daar ooit
nog iets uit voort?”
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Ik stelde eens terloops aan de uitgeverij voor om met een hele ploeg
aan de Rode Ridder-reeks te werken. Die uitspraak werd mij
 overigens niet in dank afgenomen.

Cover en nevenpersonages uit een ander RODe RiDDeR-project
van Marcel Rouffa.

Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2016


