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Kapitein Zeppos 
zal nooit zinken
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‘Of het nu in het 
Zwarte Woud of aan 

de Ei� eltoren was, overal 
werd Senne aangesproken 

als ‘kapitein’’
BRUNO ROUFFAER

ZOON VAN ACTEUR SENNE ROUFFAER

1 Timing

Op 21 oktober 1964 duikt Kapitein Zeppos voor 
het eerst in de Vlaamse huiskamers op. De kapi-
tein had zijn moment niet beter kunnen kiezen. 
Het medium televisie zal namelijk exact tien da-
gen later zijn elfde verjaardag vieren en mag zich 
na wat groeipijnen stilaan een massamedium 
noemen. Waar televisietoestellen in de jaren 
daarvoor er enkel waren voor de happy few, zijn 
ze ondertussen een stuk betaalbaarder en in 
steeds meer huiskamers te vinden.

Dat er in die huiskamers massaal naar Kapi-
tein Zeppos wordt gezapt heeft dan weer met het 
beperkte aanbod op dat moment te maken. “Er 
was toen nauwelijks Vlaamse � ctie op tv”, ver-
telt Peter Van Camp die met De kinderen van Zep-
pos een boek schreef over de jeugdfeuilletons 
van de openbare omroep. “Wie programma’s 
met een beetje spanning en avontuur wou, kon 
eigenlijk enkel terecht bij buitenlandse produc-
ties als Bonanza of Ivanhoe.” Kapitein Zeppos
bracht daar verandering in. “De kapitein was 
een soort James Bond avant la lettre”, zegt Pe-
ter Bouckaert, producent van de nieuwe Zep-
pos-� lm. “Een enigmatisch � guur die kon paard-
rijden, schermen en met coole auto’s reed. Dat 
was in Vlaanderen nog nooit gezien.”

De timing van de kapitein was op een nog an-

der vlak optimaal. Kapitein Zeppos was namelijk 
niet het eerste jeugdfeuilleton dat bij de toen-
malige BRT van de band rolde. Al sinds 1955 
werd er met tweewekelijkse vervolgverhalen ge-
experimenteerd. Die experimenten zorgen er-
voor dat er bij het begin van de draaiperiode 
voor Kapitein Zeppos een gerodeerd team klaar 
staat, bij elkaar gezocht door Bert Struys, een le-
gendarisch regisseur die later ook aan de wieg 
stond van series als Fabian van Fallada, Het 
Zwaard van Ardoewaan of Johan en de Alverman of Johan en de Alverman of . 
“De ploeg die hij samenbracht bulkte van het ta-
lent”, zegt Van Camp. “En met Kapitein Zeppos
konden die voor het eerst laten zien wat ze in 
hun mars hadden.”

2 De acteurs

Niet alleen het team achter de camera bulkte 
van het talent. Ook voor de camera dook een 
hele reeks grote namen op. Te beginnen met 
Senne Rou� aer, destijds een vaste waarde op de 
planken van de Brusselse KVS, die de rol van de 
kapitein voor zijn rekening nam. Maar ook ac-
teurs als Vera Veroft, Cyriel Van Gent of Vic Moe-
remans hadden al ruimschoots hun strepen ver-
diend in het theater. Dat zij een uitstapje 
maakten naar televisie was –  alweer – de ver-
dienste van regisseur Struys. Die was namelijk 

ook in de KVS aan de slag en vond het wel net 
zo handig om daar zijn televisieacteurs te rekru-
teren.

In het boek De kinderen van Zeppos legt Rouf-
faer uit wat daar de voordelen van waren. “Ka-
pitein Zeppos heb ik gedraaid terwijl ik in de KVS 
Richard III en Hamlet speelde. Tijdens ons uur 
pauze bij de KVS repeteerden we de feuille tons 
in een kamertje van het theater. Scè nes werden 
in elkaar gestoken, de dialogen gerepeteerd en 
de plaatsen uitgedokterd waar we moesten 
staan. Daarna hadden we é é n dag om dat voor 
de camera over te doen.”

Het was trouwens niet de bedoeling dat Rouf-
faer de geschiedenisboeken in zou gaan als Ka-
pitein Zeppos. Eigenlijk was het de bedoeling dat 
Rou� aer bij de reeks de spelregie voor zijn reke-
ning zou nemen. Theateracteurs waren het im-

mers niet gewoon om tussen verschillende scè-
nes en verschillende emoties te switchen en 
konden daar wel wat coaching van Rou� aer bij 
gebruiken. De rol van Zeppos was aanvankelijk 
gereserveerd voor Ward De Ravet. Maar toen die 
net voor de opnameperiode een heupoperatie 
moest ondergaan en actiescènes geen optie 
meer waren, moest Rou� aer inspringen.

Het acteerwerk van Rou� aer en co. deed niet 
alleen de kijkcijfers in eigen land pieken, het 
wekte ook de interesse van het buitenland. “De 
Britse openbare omroep BBC had het in die tijd 
lastig om bekende acteurs in zijn jeugdseries te 
casten”, vertelt Van Camp. “Die haalden daar de 
neus voor op. In Kapitein Zeppos liep het vol er-
varen acteurs, net daarom waren de Britten zo 
gecharmeerd door de reeks.” De reeks werd in 
het Engels gedubd en vond via de BBC zijn weg 
naar onder andere Nigeria, Australië en zelfs 
Iran. Ook dichter bij huis in Duitsland en Neder-
land was de reeks te zien. “Met als gevolg dat 
Senne ook in het buitenland vaak werd her-
kend”, vertelt Rou� aers zoon Bruno. “Of het nu 
in het Zwarte Woud of aan de Ei� eltoren was, 
overal werd Senne aangesproken als ‘kapitein’. 
In Parijs zijn we zelfs eens met het hele gezin op 
de loop gegaan toen een bende Hollanders ons 
plots in het oog kreeg.”
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De cast van de nieuwe 
 Zeppos-fi lm (in wijzerszin, 
te  beginnen linksboven): Carry 
Goossens, Carlos Schram, Nora 
Gharib, Koen De Bouw, Nathan 
Naenen en Britt Scholte. © RV



3 De auto

De meest iconische scène uit de reeks moet er 
wel een zijn waarbij de kapitein met zijn Amphi-
car het water in rijdt. De varende auto van Zep-
pos was een van de absolute blikvangers van de 
reeks. Maar hoewel Zeppos en zijn am� biewa-
gen anno 2022 onlosmakelijk met elkaar verbon-
den lijken was er toen de kapitein in 1964 op het 
scherm verscheen nog geen spoor van de Amphi-
car. In dat eerste seizoen moest onze held het 
nog met een Austin Champ – het Britse antwoord 
op de populaire Amerikaanse Jeep – zien te red-
den. Het was pas toen scenarist Louis De Groof 
in de krant een artikel las over een am� biewa-
gen waarmee de Duitse politie in de haven van 
Hamburg zowel op de weg als in het water pa-
trouilleerde, dat het idee ontstond om zo’n ding 
naar de set van Zeppos te halen. Eens daar aan-
gekomen groeide de varende auto meteen uit 
tot een fenomeen. 

Bruno Rou� aer, die in de reeks de rol van 
Frank voor zijn rekening neemt, herinnert zich 

nog levendig een reeks opnames met de Amphi-
car in het Gentse havengebied. “Duizenden men-
sen stonden op de kant te wachten tot de auto 
het water in ging.” Ondanks zijn populariteit op 
het televisiescherm werd de Amphicar – een 
Duits product – nooit een verkoopsucces. In to-
taal werden er zo’n 4.000 exemplaren van ge-
maakt, tot de fabrikant in 1968 er de stekker uit 
trok. De auto was eens in het water te moeilijk 
te besturen, maakte bij de minste golfslag water 
en vroeg bovendien erg veel onderhoud. Zo 
moest na elke vaarbeurt een hele reeks bewe-
gende onderdelen van nieuw smeermiddel wor-
den voorzien.

4 De muziek

Een paar noten van de begintune van Kapitein 
Zeppos volstaan om je naar de zwart-witte begin-
jaren van televisie terug te katapulteren. Het 
deuntje zit zo stevig in ons collectief geheugen 
gebeiteld dat iedereen het moeiteloos mee kan 
� uiten, ook wie bijlange niet oud genoeg is om 

de Kapitein Zeppos-hype actief te hebben mee-
gemaakt. Nochtans had het riedeltje bij zijn ont-
staan helemaal niks met Zeppos te maken. “Het 
nummer heet eigenlijk ‘Living it Up’ en werd ge-
schreven door de Duitse componist Bert Kaemp-
fert, vertelt Robin Broos, journalist en kenner 
van � lmmuziek allerhande. “In die tijd was er 
geen budget om een aparte soundtrack te laten 
componeren voor televisiereeksen. En dus 
moest de sonorisator – in dit geval was dat Pie-
ter Verlinden – op zoek naar muziek die bij de 
reeks paste. Zo kwam hij uit bij ‘Living it Up’, dat 
in 1963 was uitgebracht.”

Die manier van werken lijkt nu misschien 
vreemd, maar Broos wijst erop dat de jaren 60 
van de vorige eeuw echt wel andere tijden wa-
ren op het vlak van muziekconsumptie. “Er wa-
ren niet zoveel mogelijkheden om nieuwe mu-
ziek te ontdekken. Je kon niet zomaar in een paar 
online muziekcatalogi gaan rondneuzen. Er was 
heel veel nieuwe muziek die de mensen totaal 
niet kenden en die je dus makkelijk als tune voor 
een televisiereeks kon gebruiken.”

Dat de tune van Zeppos zo is blijven hangen 
heeft uiteraard ook met de kwaliteit van het 
nummer te maken. Kaempfert was dan ook een 
grote naam in de muziekwereld, legt Broos uit. 
“Hij heeft een aantal klassiekers geschreven zo-
als ‘Strangers in the Night’ voor Frank Sinatra of 
‘L.O.V.E.’ voor Nat King Cole. Maar zijn speciali-
teit was easy listening-muziek van het soort dat 
onherroepelijk in je hoofd blijft zitten. Zoals het 
Zeppos-deuntje of het muziekje dat je hoort wan-
neer je in de Efteling voorbij het sprookje van 
de Indische Waterlelies wandelt.”

5 De merchandising

Een reeks als Kapitein Zeppos zou tegenwoordig 
gepaard gaan met een heel assortiment brood-
dozen, drink� essen, verkleedkostuums en ac-
tie� guurtjes. Maar ook nog voor er o�  cieel spra-
ke was van dat soort merchandising hadden ze 
bij de openbare omroep door dat er ook naast 
het televisiescherm munt te slaan was uit de � -
guur van de kapitein. In de nasleep van de reeks 
kwam een aantal Zeppos-boeken op de markt. 
Gebaseerd op de scenario’s van Louis De Groof 
en opgeleukt met foto’s uit de reeks. En die boe-
ken gingen als zoete broodjes over de toonbank, 
vertelt Bruno Rou� aer. “In het weekend reed ik, 
samen met Senne, van de ene Standaard Boek-
handel naar de andere. En altijd waren het de-
zelfde taferelen; lange rijen mensen die stonden 
aan te schuiven om in hun exemplaar een hand-
tekening van de kapitein te hebben. Ik mocht 
ook mee ondertekenen. Dat deed ik dan als 
Frank, mijn personage in de reeks. Meestal te-
kende ik er nog een hondenpoot bij van onze 
Sint-Bernard Aster die ook te zien was in Kapi-
tein Zeppos.”

Zeppos: Het Mercatorspoor, 
vanaf woensdag in de zalen.

Ondanks zijn populariteit 
op het tv-scherm werd 

de Amphicar nooit 
een  verkoopsucces. 
In totaal werden er 
zo’n 4.000 gemaakt

Senne Rou� aer als Kapitein Zeppos in zijn iconische Amphicar. © RV

De moderne versie, met Carry Goossens aan het stuur. © RV
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Makers van ‘De mol’ 
blijven mij verbazen

N
een, dit verloop had ik niet verwacht.

Het begon nochtans allemaal volgens plan. Mijn 
vermoedens dat Nele de mol kan zijn, werden ver-
sterkt wanneer in het begin van de a� evering te zien 
was hoe ze vloekte op haar internetverbinding, om 
uiteindelijk een ADSL-draad tevoorschijn te tove-
ren. Ook de mollengemeenschap klaagt weleens dat 
het wi� signaal niet tot onder de grond reikt. Hoe 
duidelijk kan een tip zijn, dacht ik, maar toen be-
gonnen ook de andere kandidaten te klungelen.

Tijdens de proef met de foodblogger liet Philippe een zak 
vol eieren vallen, wat volgens hem de schuld van de wind 
was. Jens beeldde een kaneelstokje uit door een kameel na te 
bootsen, wat zijn medekandidaten naar een dromedaris leid-
de die iets verder stond te grazen. Beschikte Jens over infor-
matie en was dat een sluwe maar slimme zet om de rest op 
het verkeerde been te zetten?

De bedoeling was om lokale gerechten te serveren, maar 
“ik dien nog liever een dode vogel op”, zei Uma over de erbar-
melijke kookkunsten van Jens en Toon. Vooral Jens werd gevi-
seerd door de groep: koken was al niet zijn sterkste kant, 
maar de publiekslieveling die een tweede kans kreeg nadat hij 

vorig seizoen nog voor het 
einde van de eerste a� evering 
zijn biezen moest pakken, 
kwam een proef later met 
cruciale informatie op de 
proppen op een moment dat 
het kalf al verdronken was. 
Wederom: sluw maar slim.

Uma blijft een opvallende 
kandidaat, doordat ze over 
de overtuigingskracht van 
een succesvolle WWF-vrijwil-
liger beschikt. Ze verkoopt 
zichzelf als de Superwoman 
van West-Vlaanderen, maar 
haar enthousiasme ten spijt: 
ook in deze a� evering werd 

slechts 2.000 euro verdiend, waardoor de groep nu al meer 
dan 20.000 euro heeft misgelopen.

Het venijn zat ’m zoals steeds in de aankondiging van Gilles 
De Coster. De eliminatie zou in duo’s gebeuren, waardoor 
twéé kandidaten zouden afvallen. Emanuelle liet wel héél dui-
delijk verstaan dat ze Jens niet vertrouwde, terwijl zij even-
zeer onbetrouwbaar overkwam door wel heel vlot mee te 
gaan in Toons theorie dat léon Spaans is voor ram of hond. 
Emanuelle spreekt Portugees, maar Toon corrigeren? Neen, 
dat zat er niet in.

Intussen wantrouw ik Sven omdat hij mij een lepe vos lijkt, 
terwijl de aaibaarheidsfactor van Philippe – hoe schattig kan 
iemand ‘Don’t Look Back in Anger’ zingen? – zomaar deel zou 
kunnen zijn van een pose. “Er lopen dingen mis die onmoge-
lijk de schuld kunnen zijn van een mol”, vatte Anke het collec-
tieve gefoefel samen, wat de zoektocht naar het ongedierte 
binnen de groep bemoeilijkt.

Net zoals Bert en Jens tijdens de duikproef heb ik serieus 
naar adem moeten happen toen het zwaard van Damocles 
het hart van tv-minnend Vlaanderen doorboorde. Jens, de 
arme stakker, en Toon liggen eruit. En dat terwijl quasi ieder-
een Jens viseerde.

Na tien seizoen blijven de makers van De mol mij verbazen.De mol mij verbazen.De mol

De Mol, zondag om 19u55 op Play4.

ELMO 
LÊ VAN 
zet de blik op 
oneindig. Vandaag: 
de tweede afl evering 
van De mol.
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Wat vinden kunstliefhebbers mooi? Waar kopen ze kunst en voor-
al: wát kopen ze? Iedere maandag vertelt een liefhebber in deze 
rubriek over zijn band met kunst. Deze week: de 26-jarige Arne 
Van Wonterghem (associate director Gladstone Gallery).

‘Kunst verrijkt kennis 
en streelt het oog’
Wat betekent kunst voor u?
“Kunst is voor mij een onuit-
puttelijke bron van kennisver-
rijking, fascinatie en een stre-
ling voor het oog. Kunst daagt 
uit en vestigt de aandacht op 
humanitaire kwesties in onze 
samenleving. Kunst is bovenal 
schoonheid; ik beschouw me-
zelf als een estheet, dus dit is 
een belangrijk aspect.”

Hebt u kunst van huis uit 
meegekregen?
“Het pad heb ik zelf aange-
legd, maar de bouwstenen 
voor de weg werden mij ter 
beschikking gesteld. Mijn 
grootvader was een lie� ebber 
van jonge Belgische kunste-
naars, en hij had er de muren 
voor: zijn hotel hing vol 
kunst.”

Waar haalt u uw informatie 
over het wel en wee in de 
kunstwereld vandaan?
“Hoofdzakelijk online en vak-
bladen, maar ook de algemene 
pers, en dan wel eerder inter-
nationale, Engelstalige media.”

Hoe vaak per jaar koopt u 
kunst?
“Ik heb geen vast ritme maar 
toch een aantal keer per jaar, 
hoewel dit volledig a� ankelijk 
is van le coup de cœur.”

Is het belangrijk dat u en uw 
partner het altijd eens zijn 
over een aankoop?
“Mijn ‘kunstaankooppartner’ 
is mijn moeder daar we de 
voorbije jaren ‘samen’ kunst 
aankochten. Nu ik mijn eigen 
stek heb in Brussel, koop ik 
meer en meer kunst ‘in mijn 
eentje’.”

Is er een galerie waar u een 
speciale band mee hebt?
“In Brussel zijn dit voor mij 
Meessen Declercq, waar ik 
mijn allereerste hedendaags 
kunstwerk kreeg voor mijn 
vijftiende verjaardag. Daar-
naast Rodolphe Janssen, bij 
wie ik stage liep in 2017; sinds-
dien is hij zowat mijn mentor. 
En tot slot Gladstone, de gale-
rie waar ik momenteel werk.”

Als u een onbeperkt budget 
had, van wie zou u dan een 
werk aankopen?
“Mark Rothko, zonder twijfel. 
Er gaat niets boven zijn rustge-
vende en tevens opwindende 
schilderijen. Ik droom ervan 
zijn kapel in de Menil Collecti-
on in Houston, Texas te bezoe-
ken.”

Wie zijn uw favoriete kun-
stenaars?
“Jus Juchtmans is een heden-
daagse color� eld painter met 
een heel interessante tech-
niek, gebruikmakend van 
hars.

“Van Max Pinckers heb ik 
recent zijn werk ontdekt bij 
So� e Van De Velde. Ik heb 
weinig kennis van heden-
daagse kunstfotogra� e, 
maar bij deze fotograaf had 

ik veel aanknopingspun-

ten zowel op vlak van thema-
tiek als van beeldvorming.”

“Ik heb ooit meegeboden 
op een werk van Jerry Zeniuk 
dat gedoneerd was aan het 
Museum Dhondt-Dhaenens 
voor de bene� etveiling, maar 
het ging mijn plafond te bo-
ven.”

Max Pinckers, 
Supplemen-
ting the Pause 
with a Distrac-
tion (2012), 
Gallery Sofi e 
Van de Velde.

Een langere 
versie lezen 
of zelf kunst 
kopen? Surf 
naar gallery-
viewer.be
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‘Het hotel 
van mijn 
grootvader 
hing vol 
werken’
ARNE 
VAN WONTERGHEM


