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M
et NOTRE-DAME-DES-LACS eindigt de reeks MAGASIN

GÉNÉRAL na negen delen in schoonheid. Bedenkers

en tekenaars Régis Loisel en Jean-Louis Tripp zijn na

ruim tien jaar klaar met Marie, Serge, Gaëtan, Réjean, Noël,

Jacinthe en de andere dorpelingen van het kleine,

afgelegen dorpje in het Canadese Québec van

1927. Maar misschien toch niet helemaal: er zijn

(nog niet concrete) filmplannen. Als het ooit zo-

ver komt, willen beide Fransen een dikke vin-

ger in de pap houden: “Er mag niet geraakt

worden aan de geest van Magasin Général.”

We spraken de heren ter gelegenheid van

hun passage op de Antwerpse Boeken-

beurs. Over afscheid, plezier en ontroering,

over beestjes en metaforen, homo-

seksualiteit en materialisme, de Berlijnse

Muur en MICKEY MOUSE, en over toekomst-

plannen: “Géén langlopende series meer!”

ZAAK OVER TE NEMEN: LOISEL & TRIPP SLUITEN HUN MAGASIN GÉNÉRAL, INTERVIEW DOOR KOEN DRIESSENS

“Een intiem verhaal
in cinemascope.”

Jean-Louis Tripp (links)
en Régis Loisel (rechts)
flankeren hun hoofd-
personages Serge en
Marie uit MAGASIN GÉNÉRAL.



Enfin la fin! Opgelucht dat een klus

van ruim 10 jaar achter de rug is of

juist spijt dat het gedaan is?

LOISELOISEL: “Oh, we zijn er nog niet

vanaf. Tot eind dit jaar zijn we nog be-

zig met rondreizen en promotie, ook

in Canada. Pas als dat voorbij is, is

het voorbij.”

TRIPP: “Het is fijn dat het gedaan is,

want het was best een vermoeiende

tijd.”

In totaal 625 platen hoog kwalitatief

werk — met de nodige historische en

linguïstische research — aan een

tempo van één boek per jaar versche-

nen sinds 2006 in negen albums.

Pendelend en corresponderend tussen

Frankrijk en Québec — waar Loisel

woont en werkt en waar Tripp kwam

striplesgeven en Loisels atelier vervoe-

gen — stond Jean-Louis Tripp in voor

de inkting van de schetsen van Régis

Loisel. À quatre mains werkten ze op

voet van gelijkheid samen aan het sce-

nario, bedachten en schetsten ze de

personages, schreven ze de plot en te-

kenden ze samen het verhaal uit. Voor

die laatste klus verdeelden ze het werk

en creëerden beide tekenaars samen

een unieke mengvorm van hun werk:

een zachtere, rondere vorm van wat le-

zers gewend zijn van de hier vooral van

PETER PAN en OP ZOEK NAAR DE TIJDVOGEL

bekendere Régis Loisel. De mise-en-

scène was voor Loisel (“want dat is het

gedeelte van het tekenwerk dat ik het

liefste doe”), de sfeerschepping en de

definitieve vormgeving waren voor

Tripp (en de onmiskenbaar belangrijke

inkleuring voor François Lapierre):

“Omgekeerd zou het een ramp gewor-

den zijn, want dan zouden we net ge-

daan hebben wat we juist het minst

graag doen in het proces van het ma-

ken van een strip.”

Dat wordt dan weer wennen als jullie

weer autonoom van elkaar aan eigen

projecten gaan werken?

LOISEL: “Voor mij verandert er niet zó-

veel: met MAGASIN GÉNÉRAL moest ik

ook telkens van het witte blad vertrek-

ken. Het enige verschil zal zijn dat ik

nu ook het werk zal moeten afma-

ken.” (zucht)

TRIPP: “Wat mij betreft is de verande-

ring inderdaad groter omdat ik weer

van nul moet beginnen. Daarom is

het essentieel dat ik in de toekomst

vooral sterke scenario’s zal aanpak-

ken, waarbij de tekeningen eenvoudig

gehouden kunnen worden.”

Wat zijn precies jullie

toekomstplannen?

TRIPP: “Intieme verhalen. Ik blijf strips

maken — in de jaren 1990 ben ik er

lange tijd mee gestopt (Tripp legde

zich ruim tien jaar uitsluitend toe op

schilderen en meubels ontwerpen, kd),

maar dat ben ik nu niet van plan. Ik

heb een heleboel scenario’s liggen

waarmee ik aan de slag zou kunnen

gaan. Momenteel werk ik aan een per-

soonlijk grafisch project, waar ik nog

niet meer over kwijt kan. In ieder

geval is het fijn dat ik weer eens iets

anders kan doen.”

Meneer Loisel, u zou zich op MICKEY

MOUSE storten? Mag dat zomaar van

Disney?

LOISEL: “Uitgeverij Glénat is bezig aan

een heruitgave van het werk van de

oorspronkelijke tekenaar van de

MICKEY MOUSE-strips, Floyd Gottfredson.

In dat kader is het mogelijk om ook

nieuwe, eigen creaties te brengen.

Maar dan onder mijn voorwaarden. Ik

ben groot geworden met MICKEY MOUSE

(op zijn negende tekende Loisel het

weekblad JOURNAL DE MICKEY al over, kd)

en zou graag in die jaren 1930-stijl

nieuwe MICKEY-strookjes brengen.

Allicht gaan we het album dan ook

uitgeven à l’italienne (liggende vorm,

zoals de GUUST FLATER-facsimiles, kd).

Geen gemoderniseerde MICKEY dus,

maar een puur esthetisch project. Een

hommage aan het plezier dat ik als

kind beleefde aan die MICKEY-strips. En

wat daarna komt? Ik weet het nog

niet. Alleszins heb ik geen zin meer in

langlopende series. Nog eens tien jaar

van mijn leven (Loisel is nu 62, kd)!

Met PETER PAN heb ik hetzelfde meege-

maakt: dat gingen eerst ook maar

drie delen zijn en het werden er zes.”

TRIPP: “Negen à tien jaar met één ding

bezig zijn is veel, maar we haalden

veel voldoening uit de reacties van

2

Negen à tien jaar met één ding bezig zijn is veel,
maar we haalden veel voldoening uit de reacties
van onze lezers. Hun ontroering, hun tranen bij
het einde van de reeks zijn uiteindelijk het loon
dat ons wordt uitbetaald.



onze lezers. Hun ontroering, hun tra-

nen bij het einde van de reeks zijn uit-

eindelijk het loon dat ons wordt uitbe-

taald.”

LOISEL: “En niet te vergeten: wijzelf

werden ook ontroerd bij de creatie

van MAGASIN GÉNÉRAL. Ook wij pinkten

wel eens een traantje weg.”

TRIPP: “Het tekenwerk was zwaar en

vergde veel inzet, maar het schrijven

gaf ons enorm veel plezier.”

LOISEL: “Ik maakte het Jean-Louis ook

vaak niet gemakkelijk met grote pla-

ten vol details. (lacht) Dan kwam niet

de gebruikelijke reactie ‘olala, dat

wordt een plezier om uit te werken’,

maar we hielden ons niet in voor el-

kaar. Ik deed gewoon mijn zin.” (lacht)

TRIPP: “Tja, het hoorde bij het verhaal:

MAGASIN GÉNÉRAL is een intieme ge-

schiedenis, maar dan verteld en uit-

vergroot in cinemascope. En grote pla-

ten dragen daaraan bij.”

Eigenlijk is het na dit laatste album

nog niet afgelopen: er zijn

filmplannen, naar verluidt?

TRIPP: “Dat klopt. Een aantal Franse

producenten is geïnteresseerd en eens

langsgekomen.”

LOISEL: “Maar er is nog niks getekend.

De filmrechten zijn nog niet verkocht.”

TRIPP: “Het zou een Frans-Canadese

co-productie worden met acteurs uit

Québec. Als het ooit zover komt, zou-

den wij als co-scenaristen meewer-

ken.”

LOISEL: “Omdat we ervoor willen wa-

ken dat het niet iets totaal anders

zou worden.”

Hoe ver zijn jullie bereid toegevingen

te doen? Stel dat een Amerikaanse

financier zou eisen dat het verhaal

zich in de VS zou afspelen.

LOISEL: “Als de geest van de reeks er

niet mee geschaad zou worden,

waarom niet?”

TRIPP: “Of als Steven Spielberg het

zou verfilmen.” (lacht)

Hoe zouden jullie zelf de ‘geest van

de reeks’ omschrijven?

TRIPP: “Eentje van douceur, gentillesse

en solidariteit. Enkel positieve eigen-

schappen dus. Er is een werkwoord in

het Québec-Frans, s’émioter, dat ‘evo-

lueren door vooruitgang’ betekent. Er

is de technische vooruitgang met bij-

voorbeeld de auto of de grammofoon,

maar ook een persoonlijke, morele

vooruitgang, met daarin begrepen ook

de gevaren ervan. Met MAGASIN

GÉNÉRAL wijzen we op die vooruit-

gang en waarschuwen we tege-

lijk: je hebt je lot in eigen han-

den, pas op dat je je niet

verliest in egoïsme. Een risico

dat vandaag erg groot is. Neem

bijvoorbeeld die slogan van

cosmeticafabrikant L’Oréal:

‘Omdat ik het waard ben.’

Huh?”

Jullie hebben dus echt een les

bedoeld voor jullie lezers?

LOISEL: “Geen ‘les’, eerder een voor-

stel. We tonen dat bepaalde waarden

niet verloren zijn, dat er nog hoop is

voor volgende generaties. Vandaag

zijn er overal nog kleine dorpjes waar

de mensen dingen samen doen. Ik

zeg niet dat we de hele vooruitgang

maar moeten weggooien, maar er zijn

andere dingen in het leven dan enkel

voor jezelf zorgen.”

De gemeenschap van MAGASIN GÉNÉRAL

verschilt dan ook sterk van de

maatschappij die enkele weken

geleden zelfs in Canada enkele

extremistische aanslagen

voortbracht?

TRIPP: “De hele westerse beschaving

loopt dat gevaar door de overheer-

sende waarde erin: het materialisme.

Een samenleving van ‘hebben’: ie-

mand die rijk is, wordt bewonderd.

Terwijl er in de wereld genoeg andere

modellen zijn, samenlevingen van

‘zijn’. Maar die noemen wij dan ‘primi-

tief’. Ik weet dat ik dankzij het mate-

rialisme kan genieten van heel wat

dingen, bijvoorbeeld op het vlak van

communicatie. Maar ik hou er ook re-

kening mee dat ik het risico loop er-

door opgeslokt te worden. MAGASIN

GÉNÉRAL is echter geen politiek pam-

flet, maar gewoon een verhaal over

menselijke waarden.”

Een aspect daarvan is bijvoorbeeld

seksuele bevrijding, die Marie

ondergaat en introduceert in het

dorp. Via Serge doet zelfs

homoseksualiteit zijn intrede, maar

die blijft verborgen.

TRIPP: “Omdat dat een privézaak is. Als

Marie met verschillende mannen

slaapt, schreeuwt ze dat ook niet van

de daken. Belangrijk is echter dat de

anderen in de gemeenschap dat aan-

vaarden. Voor ongehuwd moederschap

is het dorp wel klaar, maar voor homo-

seksualiteit nog niet. Ik ben allergisch

voor lui die hun normen en waarden

opleggen: ‘Zo is het en niet anders. En

wie anders is, vervolgen we.’ Waarom?
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Welk leed ondervinden zij als twee

homo’s zouden samenleven? Daar heb-

ben zij toch geen last van?”

LOISEL: “Als Serge en Réjean, zoals we

schrijven, met hun boot samen gaan

‘vissen’, is wel duidelijk zonder dat we

dat zeggen wat ze gaan doen, niet?”

(lacht)

TRIPP: “We hebben een verhaal ge-

maakt waar die evolutie van normen

in voorkwam, niet andersom: we heb-

ben niet willen schrijven óver die

waarden en er dan een verhaal rond

geweven.”

LOISEL: “En we hebben ons tien jaar

lang hiertoe beperkt. Recente morele

ontwikkelingen hebben we eruit ge-

houden.”

TRIPP: “Zoals onze visie op de banken

sinds de financiële crisis bijvoor-

beeld.”

Aanvankelijk gingen het ook maar

drie delen zijn?

LOISEL: “Tja, dat is omdat de uitgever

bij het pitchen van een voorstel altijd

een idee van de grootte wil hebben.

Aanvankelijk hadden we enkel de pro-

blematiek tussen Marie en Serge op

het oog, maar gaandeweg merkten

we dat andere personages de kop op-

staken...”

TRIPP: “Het is geen reeks, maar één

roman. Een romanschrijver weet ook

niet hoeveel pagina’s hij gaat nodig

hebben als hij aan een boek begint.

Eigenlijk hebben we nog veel wegge-

laten, er zijn nogal wat ellipsen waar

de voortgang van de tijd in enkele

plaatjes geschetst wordt. We hebben

geenszins de boel willen rekken.

Integendeel, als we wilden, hadden

we er nog drie of vier delen bij kun-

nen maken.”

Had het succes van de reeks geen

invloed op de verlenging ervan?

LOISEL: “Absoluut niet. Wij wilden ge-

woon ons verhaal vertellen; dat is nu

klaar: er komt geen vervolg meer.”

Tegen het einde van de reeks staat

hoofdpersonage Marie wel minder op

het voorplan.

TRIPP: “In de delen 4 tot 6 ondergaat

Marie haar transformatie. Wat daarna

komt, is als met dominostenen: Marie

en Serge zetten een evolutie aan de

gang, waarvan in de delen 7 tot 9 de

rest van het dorp de gevolgen onder-

vindt, de ene na de andere.”

LOISEL: “Dat zie je bijvoorbeeld mooi

bij de vrouwen, waar de moeders te-

genover hun dochters komen te staan,

maar moeten toegeven dat toen zij

jong waren ook wilden dat de dingen

veranderden.”

TRIPP: “Neem nu de brand van Noëls

boot: een ongeluk, onverwacht, zo is

het leven. Maar er gebeuren twee din-

gen tegelijk: iets materieels gaat ver-

loren, maar er wordt ook nieuw leven

geboren. Wat is dan het belangrijkste?

Gaëtan, die Noël vraagt of hij niet blij

is met de baby’s (terwijl die net zijn le-

venswerk in vlammen zag opgaan), is

de eerste om dat te zien, omdat hij

als een kind reageert. Voor hem is het

evident wat belangrijk is.”

LOISEL: “Eigenlijk zit MAGASIN GÉNÉRAL

vól met dat soort metaforen...”

TRIPP: “De reeks begon met een sterf-

geval en eindigde met een geboorte.

De cirkel is rond.”

De op de eerste pagina’s overleden

Félix, Maries oudere echtgenoot,

fungeert de reeks lang als

commentator. Waarom deden jullie

dat zo?

LOISEL: “Dat leek ons een originele

manier van vertellen. Een verteller met

een heel andere blik op de dingen,

van bovenaf. Doorheen het verhaal

ziet Félix zijn vrouw veranderen en

beetje bij beetje verandert zijn blik

ook. En komt hij tot een staat van

aanvaarding. Bevrijd kan hij in vrede

alles loslaten.”

TRIPP: “Félix vertegenwoordigt het ver-

zet tegen de persoonlijke vooruitgang.

Terwijl de gezusters Gladu het verzet

uitmaken tegen de sociale vooruit-

gang: voor hen moeten de dingen zus

en zo zijn, ‘omdat de Kerk dat zo

zegt’. Tot Jeannette van beertje Roger-

Roger een onverwachte lik krijgt en de

wereld van de dames op zijn kop ge-

zet wordt. Ze doen me denken aan

communistische vrienden van me, bij

wie ik op bezoek was net toen de

Muur van Berlijn viel: het was voor

hen alsof de grond onder hun voeten

wegviel.”

Over Roger-Roger gesproken: terwijl

Marie Serge leert kennen, krijgt in

album 2 haar kat gezelschap van een

hondje, in album 3 komt er een eend

bij, in album 6 dan het beertje en ten

slotte in album 9 de papegaai van

De reeks begon met een sterfgeval en eindigde
met een geboorte. De cirkel is rond.
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Noël. De diertjes zijn getuige van

alle gebeurtenissen, alsof ze het

groeiende lezerspubliek

vertegenwoordigen en verbeelden.

LOISEL: (lacht) “Ja, zo zou je het kun-

nen zien. In het begin hadden die

beestjes geen echte rol. Ze waren er

gewoon als narratief element: om niet

altijd een aantal mensen te

moeten tekenen, gaven we een

beeld met bijvoorbeeld het

eendje dat toekijkt. Daarnaast

vormen ze een metafoor voor

wat er gebeurt: de kat en de

hond verjagen de nieuwkomer,

het eendje, net zoals Serge

door de dorpelingen verdreven

wordt.”

TRIPP: “De beer staat dan voor de

gebroeders Latulippe en Maries

nieuwe seksuele vrijheid. Net zoals

de beer komt die van buiten het

dorp.”

Voortaan kijken we héél anders naar

schattige diertjes. Bedankt voor het

gesprek.
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