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VOORWOORD
Tot de fans van DE RODE RIDDER mag sinds kort ook Josefien (°2006) gerekend worden. Die wil elke avond
een verhaaltje voor het slapengaan. Liefst iets met prinsessen of zeemeerminnen. Boze tovenaars en
heksen mogen ook, op voorwaarde dat deze op het einde streng genoeg gestraft worden. Papa (°1976) zat
de laatste tijd echter om inspiratie verlegen en vond er dus niets beter op dan gewoon enkele oude 
zwart-witte RODE RIDDER-albums boven te halen, en deze in een geïmproviseerde, aangepaste versie voor
te lezen.

Het allereerste album dat voor de bijl ging, was DE TOVERSPIEGEL (deel 58). In dit verhaal wordt Galaxa,
de Fee van het Licht, door een vreselijk monster ontvoerd. Het zal je maar overkomen! Johan dringt via
de Toverspiegel haar wondere wereld binnen. Hij doodt de draak, bevrijdt Galaxa en wordt prompt
verliefd op haar. Helaas is daar ook Bahaal, de Prins der Duisternis. Het lukt hem uiteindelijk om met
behulp van een bende rabauwen het verliefde koppeltje uit elkaar te halen. 
DE TOVERSPIEGEL bevat bijna alle klassieke sprookjeselementen zoals een draak, een fee, een boze
tovenaar, kabouters, boeven, een verliefde ridder,... en was daarom een voor de hand liggende keuze voor
dit voorleesexperiment.

Uiteraard werd in de voorleesversie de draak niet gedood, maar verwondde Johan hem slechts waarna hij
naar het drakenziekenhuis moest om een kleefpleister. Bahaal werd niet naar het vagevuur verbannen,
maar moest in de kelder van het kasteel in de hoek staan. En Johan vertrok op
het einde niet treurend om zijn verloren geliefde, maar ging naar de plaatselijke
Aldi papieren zakdoekjes halen om de wenende fee te troosten... Einde.
Het vergde dus wel een beetje inlevings- en improvisatievermogen om de al te
rauwe kanten van het verhaal voor Josefien aanvaardbaar te maken, maar
dochterlief was tevreden over de geleverde kwaliteit die avond en wou achteraf
nog eens zelf het album nog eens op het gemak doorbladeren.
De volgende avond volgde HET NIMFENWOUD (deel 66), over een stelletje duivel-
aanbidders en een grote spin die de woonplaats van een groepje bosnimfen
onveilig maakten. Of zoals ik het vertelde: over de stoute meneren die een
grote spin hadden losgelaten in het prinsessenbos. En of die prinsessen bang
waren! Natuurlijk was Johan weer nodig om dat vieze, harige beest weg te
jagen uit het bos. 
In het album DE WALKURE (deel 63) sterft Johan op het slagveld, en wordt door
deze krijgsters op gevleugelde paarden meegenomen naar het Walhalla. Of in
de Josefien-versie: Johan is moe en de toververpleegsters komen hem halen op hun toverpony’s. 
Ze brengen hem naar het lokale hospitaal waarna hij zich ter plaatse nog wat bemoeit met de plaatselijke
mythen en sagen.

Josefien bleek de smaak van DE RODE RIDDER te pakken te hebben. Net zoals ikzelf, vele jaren geleden,
toen ik die eerste, nog blauwe albums in mijn handen kreeg. De betoverende magie die deze albums
uitstraalden, had nu ook mijn dochter in de ban... Een bewijs dat goede verhalen moeiteloos de tand des
tijds doorstaan?

Hoe dan ook, in wat hierna volgt, krijg je een unieke blik achter de schermen van deze reeks. Soms wordt
de nostalgie doorprikt, want naast ridders, prinsessen, tovenaars, rabauwen en allerlei monsterachtig
gespuis bleek de reeks ook te draaien op heel veel tekenarbeid, fantasie, kopieermachines en schaars
geklede dames. Een vreemde mix die erin slaagt om zowel grote papa’s als kleine meisjes aan te spreken.

Beste lezer, lees DE RODE RIDDER STORY en ontdek het ware verhaal achter vijftig jaar DE RODE RIDDER. 

Ivo De Wispelaere
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HOOFDSTUK 1
Hoewel DE RODE RIDDER in 2009 63 jaar oud is, vierden we

dat jaar 50 jaar DE RODE RIDDER. Deze stripheld begon
namelijk al veel vroeger aan zijn carrière als redder in

nood van weduwen, wezen en maagden die hun titel beu
waren... DE RODE RIDDER kende naast zijn stripcarrière ook
een succesvolle jeugdboekenloopbaan, en die begon al wat

vroeger, net na de Tweede Wereldoorlog.

TEKST: IVO DE WISPELAERE

STORY



Leopold Vermeiren
Alles begon met Leopold Vermeiren, een school-
inspecteur voor het lager onderwijs die in zijn
vrije tijd aanvankelijk romans voor volwassenen
schreef, maar na de Tweede Wereldoorlog besloot
zich op kinderboeken toe te leggen. In 1946
verschenen van zijn hand korte verhaaltjes in 
DE KLEINE ZONDAGSVRIEND (de toenmalige jeugd-
bijlage van GAZET VAN ANTWERPEN). Die verhaaltjes
vertelden de belevenissen van lijfeigene Johan die
op de akkers van heer Oerold zijn dagelijkse
portie onrecht te verduren kreeg. 
Lijfeigenen waren toen eigenlijk werklieden die
aan het domein van de heer toebehoorden en

weinig tot geen rechten hadden. Wel een interes-
sant uitgangspunt natuurlijk voor Vermeiren: hij
liet zijn held ontsnappen en zich schuilhouden in
het woud, om van daaruit heer Oerold het leven
zuur te maken. Johan was bedoeld als een soort
mix van Jan zonder Vrees en Robin Hood.
Uiteindelijk zou Johan als een echte ridder terug-
keren uit het woud, maar nu met een rode tuniek
aan, zodat het lekker bekkende RODE RIDDER als
reeksnaam kon gebruikt worden. De kersverse
Rode Ridder zou vrede sluiten met heer Oerold en
daarna zijn verdere vrije tijd vullen met het her
en der bestrijden van ongemanierde roofridders,
niet aan het schoonheidsideaal onderhevige

heksen en ander typisch gespuis dat in die tijd
onze bossen onveilig maakte... 

Getouwtrek rond 
de striprechten
De verhaaltjes werden geïllustreerd door Jan de
Simpele. Die had Johan met een zwarte coupe
bedacht in plaats van de blonde mannen waarmee
we hem gewoon zijn. 
Onder impuls van Paul Ausloos, die aan de wieg
stond van uitgeverij Sheed & Ward, werden de
verhaaltjes bij die uitgeverij gepubliceerd. Hoewel
aanvankelijk als aparte deeltjes verkocht, werden
ze vanaf 1953 gebundeld in twee boeken die de
eerste delen van de eigenlijke jeugdboekenreeks
zouden worden. Er verschenen een aantal delen,
tot de uitgeverij in de problemen kwam. Een 
van de medewerkers van de uitgeverij, Joris
Schaltien, kocht alle aandelen over en veranderde
de naam in de Zuid-Nederlandse Uitgeverij. 
Intussen werden de boeken ook niet meer door de
Simpele geïllustreerd, maar door een zekere
Karel Verschuere. Schaltien, de nieuwe eigenaar
van de uitgeverij, had ook nog bij NV Standaard
Boekhandel (waar SUSKE EN WISKE werd uitge-
geven) gewerkt en kende de markt van stripv-
erhalen dus wel een beetje. Het lukte hem om
Leopold Vermeiren warm te maken voor het 
idee van een stripadaptatie van DE RODE RIDDER

door Karel Verschuere die toch al de boeken
illustreerde. 
Karel Verschuere werkte op dat moment echter
ook al samen met Willy Vandersteen, die toen
goed boerde met de verhalen van SUSKE EN WISKE

die bij NV Standaard Boekhandel werden
uitgegeven. Verschuere kon nu voor de Zuid-
Nederlandse Uitgeverij met de stripversie van 
DE RODE RIDDER beginnen. In dat geval zou hij
dan wel zijn job bij Vandersteen kunnen vergeten. 
Verschuere besprak dit ‘probleem’ met
Vandersteen, die op zijn beurt de situatie uitlegde
aan uitgever Antoon Sap van NV Standaard
Boekhandel (waaruit later Standaard Uitgeverij
zou groeien). 
Sap slaagde erin de hele situatie om te keren, en
uiteindelijk was het Leopold Vermeiren die de
Zuid-Nederlandse Uitgeverij verliet en zijn
nieuwe boeken vanaf dan bij Saps NV Standaard
Boekhandel liet verschijnen. Schaltien van de
Zuid-Nederlandse Uitgeverij bleef bijgevolg met
lege handen achter. 
Vermeiren tenslotte mocht als tegenprestatie ook
de figuren van Suske en Wiske gebruiken in de
schoolhandboeken waaraan hij meehielp, maar
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Johan met zwarte haren op
de cover van het eerste
jeugdboek van Leopold
Vermeiren uit 1953 met
daarnaast een latere
herdruk. De coverillustraties
zijn van Karel Verschuere
terwijl Jan de Simpele de
illustraties bij het verhaal
van de eerste boeken
verzorgde. Zwartharigen
waren in onze gewesten in
die tijd vrij zeldzaam. 
Gerard de Duivel, de Gentse
edelman, kreeg zijn bijnaam
zelfs door zijn pikzwarte
haar.

Pagina hiernaast: illustratie van Karel Verschuere 
uit ZILVEREN BLIKSEM (boek 13).
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omdat de combinatie strips en onderwijs toen
nog moeilijk lag, hadden die niet zoveel succes.
Hij werkte trouwens ook geruime tijd scenario’s
uit voor JOMMEKE van Jef Nys.
Leopold Vermeiren was in die tijd nog steeds
schoolinspecteur. Strips werden door de toen-
malige pedagogen niet hoog aangeschreven:
strips zouden onder andere leesluiheid bevorde-
ren. Vandaar dat Vermeiren liefst niet te veel met
de stripadaptatie van DE RODE RIDDER wilde
geassocieerd worden. Vanuit die optiek besloot de
uitgeverij daarom om Vermeirens naam niet op
de strips te vermelden. 

Op kruistocht
Om de jeugdboekenreeks en de toekomstige strip-
reeks elkaar niet teveel concurrentie te laten aan-
doen, werd besloten om de verhaallijnen van beide
reeksen van elkaar te scheiden. In deel 4 van de
jeugdboekenreeks vertrok Johan op kruistocht
naar het Heilige Land (een populaire reis-
bestemming in die tijd). Op die manier liep hij de
blonde Rode Ridder uit de strips niet voor de voe-

ten, die dan in onze eigen streken naar hartenlust
autochtone rabauwen in de pan kon hakken. 
De jeugdboekenversie van DE RODE RIDDER werd
dus een echte kruisvaarderreeks. De episch
ingestelde Leopold Vermeiren slaagde erin om
zelfs de reis van Johan naar het Heilige Land over
een aantal albums te rekken: Johan zou schip-
breuk lijden, het aan de stok krijgen met Zowa de
zeerover, vooraleer voet aan land te kunnen zet-
ten in Palestina. Verder dan Antiochië, de laatste
etappe vóór Jeruzalem, zou Johan niet raken.
Vermeiren hield Johan daar op want eens de eind-
bestemming bereikt zou zijn, was er niet veel
meer te vertellen...
In de jeugdboeken omringde Johan zich met een
aantal vaste - en freelancebijfiguren, zoals schild-
knaap Koen(raad), de reus Sid Dalas, Di(e)rk en
de corpulente, maar goedmoedige Rond, kort
voor Rondelius. Deze personages komen in de
strips niet aan bod.
Op een bepaald moment zou echter het kapsel
van Johan, tot dan nog steeds zwart, toch plots
geblondeerd raken op de covers, net zoals hij in
de strips ten tonele verscheen. Wellicht door een
misvallen pitta in Antiochië die een allergische
reactie teweegbracht?
Zelf is Vermeiren nooit in Palestina of Israël (het
huidige Heilige Land) geraakt om de plaatsen 
te bezoeken die hij beschreven had in zijn
verhalen. In een interview met de website
www.roderidder.com vertelde hij dat, toen hij ooit
met zijn vrouw een cruise maakte op de
Middellandse Zee, hij daar geen voet aan wal wou
zetten omdat hij niet wou dat zijn beeld van die
plaatsen zou verstoord worden door de reële
situatie daar. Liever bleef hij dan maar in de
brandende zon aan het nieuwe boek schrijven. 
En nieuwe boeken bleven maar verschijnen. De
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Illustraties van Karel
Verschuere uit 
(van links naar rechts): 
DE RODE RIDDER OP DE

IJZEREN BRUG (boek 7),
DALAS, DE REUS

(boek 14), HET BLAUWE

VUUR (boek 16) en 
DE VERDWENEN PRINS

(boek 36).

Pagina hiernaast: illustratie van Karel Verschuere 
uit DE RODE RIDDER OP DE IJZEREN BRUG (boek 7).

Reis naar de zon. Johan
(met zwart haar) wordt
vanaf het vierde jeugdboek,
DE RODE RIDDER

KRUISVAARDER, een kruis-
vaarder. Daarnaast de cover
van ZILVEREN BLIKSEM

(boek 13, nu met een
blonde Johan) over een
Arabisch raspaard. In de
boekenreeks zit Johan nog
het liefst op zijn eigen
trouwe paard, Jago.
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reeks kende een enorm succes. Rond 1983 waren
er al ongeveer één miljoen van verkocht.
Uiteindelijk verschenen er zo’n 64 delen van deze
reeks (de laatste, in 2000, niet meer bij Standaard
Uitgeverij). Op het einde van zijn leven schreef hij
onder het pseudoniem Paul Ticher ook een aantal
softerotische verhalen met ronkende titels als
MINNAARS ZIJN VULKANEN, DE DANS VAN DE DROMER

en DROOMVERHALEN. Hoewel ondermaats van
kwaliteit werden ze toch gepubliceerd.
Leopold Vermeiren stierf eind 2005, maar zijn
jeugdboeken staan gegrift in het collectieve
geheugen van hele generaties striplezers tussen

de jaren 1950 en 1980, die dankzij hem vele span-
nende leesuurtjes beleefden.

De Rode Ridder 
door Vandersteen
Toen Willy Vandersteen met de stripversie van 
DE RODE RIDDER begon, was hij al vrij bekend door
zijn reeksen SUSKE EN WISKE en BESSY. DE RODE

RIDDER was zelfs niet zijn eerste ridderstrip.
In 1945 zag de koldereske LANCELOT het levens-
licht in het weekblad BRAVO, met de grappige
avonturen waar Vandersteen zo goed in was.
Lancelot kreeg allerlei tegenstanders tegenover
zich zoals heksen, tovenaars, vikings en zelfs

Zwartbaard. Op het einde mocht Lancelot huwen
met prinses Alwina, een geluk dat de Rode Ridder
zelf nooit te beurt zou vallen. Voor LANCELOT bleef
het bij dit ene avontuur.
Vandersteen maakte daarnaast ook een aantal
kinderboeken onder de reeksnaam ZOO IK EEN...
WAS. ZOO IK EEN RIDDERTJE WAS behoorde tot het
betere kinderboek net na de Tweede Wereldoorlog
en was goed genoeg om door uitgeverij
Casterman (van KUIFJE) ook in een Franstalige
versie op de markt gebracht te worden. 
Toen het familieweekblad ONS VOLK na de oorlog
weer opgestart werd, mocht Vandersteen een
realistisch avonturenverhaal voor dit blad maken.
Het onderwerp was vrij en Vandersteens keuze
viel op een ridderstrip. RIDDER GLORIANT zou het
opnemen tegen Atilla de Hun en consorten.
Vandersteen was echter beter in humoristische
verhalen, en ook de realistische stijl ging hem
toen nog niet zo goed af. Na één avontuur was het
op 14 maart 1946 afgelopen voor RIDDER GLORIANT.
Het zou nog tot 1959 duren vooraleer er weer 
een ridderstrip van Willy Vandersteen verscheen,
namelijk toen Leopold Vermeiren bij NV
Standaard Boekhandel terechtkwam. 
Samen met Leopold Vermeiren werden uiteraard
eerst de grote lijnen uitgezet rond de stripreeks,
zodat de boeken en de strips elkaar nooit recht-
streeks zouden beconcurreren. Zo werd Koenraad
uit de serie geschreven, en zou Vandersteen zelf
alle scenario’s voor de strips schrijven. Als
schoolinspecteur kon Vermeiren het zich niet
veroorloven aan het toen nog verguisde strip-
medium mee te werken... 

Het eerste album
Het eerste album was voor het eind van het jaar
gepland, en zou op 5 november in de krant in
voorpublicatie gaan. Vandersteen had de
gewoonte om, wanneer hij een nieuwe reeks
opstartte, de eerste delen zoveel mogelijk zelf te
tekenen en te schrijven, kwestie van de reeks de
juiste richting op te sturen. Op dit moment kreeg
hij plots de gelegenheid aangeboden om op
kosten van de uitgeverij een reis naar het verre
oosten te maken samen met journaliste Maria
Rosseels. Deze kans liet hij uiteraard niet liggen:
daar lag nog voor talloze albums inspiratie te
rapen wat resulteerde in bijvoorbeeld het SUSKE

EN WISKE-album DE GOUDEN CIRKEL en later ook in
enkele RODE RIDDER-albums. 
Vandersteen liet zijn medewerkers achter met een
synopsis voor het eerste verhaal HET GEBROKEN

ZWAARD, en deze togen aan het werk: Karel

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 1
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Van de boekenreeks gingen meer
dan één miljoen exemplaren over
de toonbank. Ook in het buiten-
land, met name in het Hongaars
(één verschenen titel) en in de
jaren 1960 een achttal titels in
het Zuid-Afrikaans onder de
reeksnaam DIE ROOI RIDDER,
vonden de avonturen van onze
Johan hun publiek. In 1997
verscheen er met JOHANO, LA RÛGA

KAVALIRO een eenmalige uitgave 
in het Esperanto. Van de reeks
door Leopold Vermeiren 
kwamen in totaal 64 boeken uit. 
Het laatste verscheen in 2000.
Hiernaast de covers van 
DE VERDWENEN PRINS (boek 36)
met illustraties van Karel
Verschuere, DE NIJLKROKODILLEN

(boek 59) met illustraties van
Karel Biddeloo en HET GIFTIGE

OOG (boek 62, hernummerd als 1
door uitgeverij Facet) met
illustraties van Marvano, de
toenmalige tekenaar van 
RED KNIGHT.

Pagina hiernaast: illustratie van Karel Biddeloo 
uit DE NIJLKROKODILLEN (boek 59).
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Verschuere, die al de boeken illustreerde, maakte
de potloodtekeningen, die door Eduard De Rop in
inkt werden gezet. Zoon Bob Vandersteen ver-
zorgde de decors.
Vandersteen keerde terug op 27 oktober 1959 en
zag tot zijn tevredenheid dat het verhaal klaar 
was voor publicatie. Dat deed hem wellicht
onmiddellijk de exotische gerechten vergeten die
zijn darmen op reis hadden geteisterd. De
aankondigingstrook voor het verhaal verscheen op
5 november 1959 in HET NIEUWSBLAD en 
DE STANDAARD en het eigenlijke album zelf werd op
tijd uitgebracht om onder de kerstboom te kunnen
liggen, nog voor de voorpublicatie afgerond was. 
In dit verhaal wordt Johan geconfronteerd met
een valse rentmeester die de plaatselijke legende
van het ‘gebroken zwaard’ misbruikt om argeloze
reizigers te beroven. Iets waar Johan uiteraard
een stokje gaat voorsteken!

Vertelstijl
HET GEBROKEN ZWAARD en volgende verhalen
maken dankbaar gebruik van de klassieke
elementen waarmee een ridderverhaal kon
gestoffeerd worden, zoals belegeringen, toer-
nooien, flauwvallende kasteeldames en rabauwen
bij wie ethiek een vuil woord is. 
Vandersteen was professioneel genoeg om met
deze mix van elementen een aantal sterke albums
in elkaar te draaien. Aanvankelijk was er in de
verhalen geen plaats voor tovenarij en magie. Alle
vreemde verschijnselen moesten achteraf logisch
kunnen verklaard worden. Vandersteen wilde
daarmee tonen hoe in de bijgelovige middeleeu-
wen ongewone fenomenen al snel als magie en
hekserij werden beschouwd.
Zo zou de draak uit Moerdal, uit het gelijknamige
negende album uit 1961 een nepbeest blijken te
zijn, gemaakt uit een houten skelet met daarover
wat stof, waarvoor die bijgelovige middeleeuwers
uiteraard een heilige angst zouden koesteren.
In HET VEENSPOOK (deel 3, 1960) komt dan weer

een typisch Vandersteen-element voor: de myste-
rieuze held of bozerik, gehuld in een kapmantel.
Dit soort figuren komt ook vaak voor in de albums
van SUSKE EN WISKE en ROBERT EN BERTAND zoals
SPOKEN IN HET ZWIN. Waarschijnlijk is de piepjonge
Willibrord Vandersteen ooit eens door een flauwe
plezante nonkel aan het schrikken gebracht met
een oud laken en heeft dit jeugdtrauma Willy gete-
kend (letterlijk zelfs) voor de rest van zijn leven.

Welaan, schone lieden
Eigenlijk is het taalgebruik in deze eerste delen
bijzonder oubollig, maar net daardoor komt het
zo authentiek middeleeuws over. De albums 
kenmerken zich door een stroef, archaïsch taal-
gebruik. 
Wanneer een struikrover in DE VRIJSCHUTTER

(deel 5, 1960) om Johans beurs verzoekt, ant-
woordt deze: “Voorwaar, gij hebt geen geluk,
heren beurzensnijders! Mijn geldbeugel is leeg en
mijn zwaard heeft een afkeer van galgenaas!” 
In die tijd werkte dat misschien nog wel, maar
wie tegenwoordig dergelijke onzin uitkraamt
wanneer hij onder bedreiging zijn portefeuille
moet afgeven in de metro, riskeert alleen een dief
die er met de slappe lach vandoorgaat. 
Zo vlot als Johan in deze eerste delen is met het
zwaard, zo stroef komt hij ook over wanneer hij
een knappe dame te woord staat. “Vrouwe, mijn
zwaard staat in dienst van de gerechtigheid!”
stamelt hij dan uit, in plaats van gewoon haar
postduifadres te vragen om later nog eens af te
spreken en de eendjes te gaan voeren in de slot-
gracht van het kasteel. Wat een stijve hark! 

Het tekenwerk
Alhoewel de inspiratie voor de verhalen niet
onuitputtelijk zou blijken, leverde Vandersteen
voor ongeveer de eerste 43 albums het scenario.
Het uitwerken van de tekeningen liet hij al snel
aan zijn medewerkers over.

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 1
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Pagina hiernaast: de eerste prent uit HET GEBROKEN ZWAARD, daaronder een sfeervol plaatje als resultaat
van het teamwerk van Karel Verschuere (potlood), Edouard De Rop (inkt) en Bob Vandersteen (decors).

Aankondigingsstrook
van HET GEBROKEN

ZWAARD in HET

NIEUWSBLAD en 
DE STANDAARd van 
5 november 1959.
Hieronder de cover van
het eerste album.

Een typisch
Vandersteen-personage:
een geheimzinnige 
geheimzinnigaard, 
hier uit HET VEENSPOOK

(deel 3).
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Willy Vandersteen had voor de grafische uitwer-
king van zijn strips niet zoveel documentatie over
de middeleeuwen liggen, zodat hij voor inspiratie
te rade ging bij de bekende middeleeuwse PRINS

VALIANT-strip van Hal Foster. 
Uit het SUSKE EN WISKE-verhaal HET SPAANSE

SPOOK zijn afbeeldingen bekend die rechtstreeks
naar originelen van Foster zijn nagetekend. Willy
Vandersteen verklaarde dat achteraf als een soort
van eerbetoon, anderen hadden het over plagiaat.
Of Vandersteen ook voor DE RODE RIDDER bepaalde
tekeningen min of meer overnam, is niet bekend.
In de eerste albums was het een beetje zoeken
naar een geschikte tekenstijl, en dat is er ook dui-
delijk aan te zien. De eerste acht albums werden
door Vandersteen zelf geschetst, en daarna door
medewerkers verder uitgewerkt en in inkt gezet.
Eduard De Rop heeft later nog beweerd dat enkel
DE GOUDEN SPOREN (deel 2, 1960) volledig door
Willy Vandersteen zelf is getekend en dat de
andere verhalen in belangrijke mate door zijn
medewerkers werden uitgewerkt. Zoon Bob
tekende van de eerste drie delen de achter-
gronden en zette ze ook in inkt. Het blijft al bij al
vrij onduidelijk wat Vandersteen precies deed, en
wat zijn medewerkers maakten. 

Methodiek 
Normaal gezien bezorgde Vandersteen aan
Verschuere en De Rop een synopsis van het
verhaal, meestal aangevuld met wat tekeningen
op klein formaat. Met wat verdere aanvullingen in
het scenario werden die tekeningen dan uitge-
werkt in de uiteindelijke platen.
De eerste acht albums werden dus hoofdzakelijk
door De Rop en Verschuere geschetst en geïnkt.
Ze werkten volledig door elkaar zodat een schets
van De Rop even goed door Verschuere werd
geïnkt als omgekeerd. DE VRIJSCHUTTER is grafisch
gezien een van de sterkste delen uit deze begin-

periode, met soms bijzonder dynamische tekenin-
gen. Dit album zou later ook nog dienen als basis
voor RED KNIGHT, een soort RODE RIDDER voor vol-
wassenen, die in 1990 verscheen.
DE GOUDEN SPOREN (deel 2, 1960) zou dus, zoals
gezegd, het enige RODE RIDDER-album zijn dat
Vandersteen volledig zelf tekende en schreef. Het
is meteen een van de toppers uit de vroegste RODE

RIDDER-periode, met een mooi klassiek verhaal
over drie jonge schildknapen wier jonge ridder-
idealen danig op de proef worden gesteld wanneer
de Reigershoeve door een stel rondzwervend
schorriemorrie wordt belegerd. Twee van de drie
schildknapen sterven op het einde van het ver-
haal. Bij veel lezers raakt het een gevoelige snaar.
In vele top 10-lijstjes van RODE RIDDER-fans prijkt
dit album bovenaan.
Met het uiterlijk van Johan werd in deze eerste
delen ook nog lustig geëxperimenteerd (zie ook
het kaderstuk hierboven): De Rop en Verschuere
bleven zoeken naar de beste kop voor onze nobele
held, en pas bij het album DE DRAAK VAN MOERDAL

zou zijn uiterlijk min of meer vaststaan, om nog
slechts heel geleidelijk te wijzigen.

Johan in het rood
Na DE VRIJSCHUTTER veranderde Johan ook van
tenue: de rode tuniek was aanvankelijk afge-
zoomd met een trendy middeleeuws motiefje,
maar dat raakte blijkbaar niet door de douane
toen hij in HET WAPEN VAN RIHEI (deel 6, 1961) op
reis vertrok naar Japan.
In DE DRAAK VAN MOERDAL, toen Karel Verschuere
de reeks overnam, stond Johan al min of meer op
punt. Toch zou hij in het begin van dat album nóg
eens van kleren wisselen. 
Voor de vrouwelijke lezers (en voor wie de evolu-
tie in de outfits van Johan interessant vindt):
tussen HET WAPEN VAN RIHEI en DE GOUDEN SIKKEL

(deel 8, 1961) droeg hij nog geen maliënkolder en
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Verschillende stijlen passeerden de revue

Net afgestudeerd
aan de ridderschool
(uit HET GEBROKEN

ZWAARD)

Keicoole gast
(uit DE GOUDEN

SPOREN)

20 minuten voor de
spiegel voor een
gemaakt verward
kapsel
(uit HET VEENSPOOK)

Smalle kop
(uit DE PAREL VAN

BAGDAD)

Ideale schoonzoon
met haar naar
achteren
(uit HET WAPEN VAN

RIHEI)

Onbetrouwbare
gladjanus
(uit DE VAL VAN

ANGKOR)

Ouwe vent
(uit DE VAL VAN

ANGKOR)

Pagina hiernaast: DE RODE RIDDER door Willy Vandersteen in DE GOUDEN SPOREN

en een ‘levendige’ tekening uit DE VRIJSCHUTTER.
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had hij een vierkante halsuitsnijding, maar die
werd in DE DRAAK VAN MOERDAL vervangen door
een V-hals en een stijlvolle onderliggende maliën-
kolder. Johan had een toernooi gewonnen, en met
een goedgevulde beurs had hij zich een nieuwe
uitrusting aangeschaft, klinkt het in het begin
van DE DRAAK VAN MOERDAL. Uiteindelijk zou het
maliënkolletje dat boven de halsuitsnijding uit-
flapt, later toch nog verdwijnen, en de V-hals zou
plaatsmaken voor een ronde hals in DE ZEEKONING

(deel 17, 1963). Johan mocht dan al gewoon zijn
van gevechten te winnen tegen draken, roof-
ridders en ander welig tierend gespuis, in het
veelkoppig monster van de steeds veranderende
mode moest hij zijn meerdere erkennen.

Johan in het Midden- 
en Verre Oosten
In zijn eerste albums besloot Johan toch al snel
om Vlaanderen vaarwel te zeggen en naar de
Oriënt te trekken. De strip-Johan stopte echter

niet in Antiochië (omdat hij het pad van de
boeken-Johan niet mocht kruisen), maar reisde
direct door naar het huidige Irak, waar hij in 
DE PAREL VAN BAGDAD (deel 4, 1960) in de woestijn
een paar irritante toverreptielen en zwarte
magiërs naar het paradijs zond. 
In HET WAPEN VAN RIHEI arriveert Johan in Japan
waarin hij Sempei, een Japanse schildknaap wiens
meester seppuku (rituele zelfmoord) pleegde, met
zijn geheime missie helpt. Het verhaal is voor een
stuk geïnspireerd op het waargebeurde verhaal
van de 47 ronin (samoerai zonder meester). In 
DE VAL VAN ANGKOR (deel 7, 1961) komt Johan in
het huidige Cambodja terecht, waar hij het
regime van koning Yasodo helpt omverwerpen,
met massa’s doden en ontroostbare weduwen als
gevolg. Op reis moet een mens zich uiteraard
eens kunnen uitleven. 
Het Cambodjaanse avontuur is een wat zwaarder
verhaal, dat veel historische feiten en anekdoten
bevat. Wie wil weten wanneer de tempels ginds
werden gebouwd, of hoe de Khmers hun teksten
op een huid griften, moet zeker het album lezen.
Al bij al creëert deze informatie wel extra ballast
bij het verhaal, maar wie zei er ook alweer dat
strips de leesluiheid bevorderen?
Vandersteens reisje naar het Verre Oosten op
kosten van de uitgeverij eind 1959 zal wel niet
vreemd geweest zijn aan het feit dat er plots een
paar Aziatische avonturen op het menu stonden.
Misschien wel om de reis boekhoudkundig te
kunnen verantwoorden vanuit de uitgeverij?
Na nog één deel (DE GOUDEN SIKKEL, deel 8, 1961)
gaf Vandersteen de fakkel door aan Karel
Verschuere voor het tekenwerk.
Enkel de voorpagina’s van de albums werden nog
altijd door Vandersteen geschetst. Een voor-
pagina is het eerste wat een potentiële koper van
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In het veelkoppig
monster van de steeds
veranderende mode
moest Johan toch zijn
meerdere erkennen.
Hierboven: illustraties
uit de eerste vijf albums
met bont motiefje op de
randen van zijn tenue.
In DE ZEEKONING

(deel 17 — afbeelding
hiernaast) komt het tot
een definitievere versie.

Pagina hiernaast: Johan in het Verre Oosten in respectievelijk 
Japan (HET WAPEN VAN RIHEI) en Cambodja (DE VAL VAN ANGKOR).
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het album ziet, en moet dus zo aantrekkelijk
mogelijk zijn. Vandersteen vond de covers alles-
zins belangrijk genoeg om deze steeds zelf te
blijven ontwerpen. 
Ook het scenario bleef uiteraard nog altijd van de
hand van Vandersteen. Zelf hamerde hij erop dat
voor een stripverhaal drie elementen van belang
waren: het verhaal, het verhaal en nog eens het
verhaal. Met knappe tekeningen die een flut-
verhaal ondersteunen kom je misschien één keer
weg, maar geen tweede keer, aldus Vandersteen. 

Karel Verschuere
Karel Verschuere streed in de Tweede Wereld-
oorlog vier jaar lang als Oostfronter (Vlaming in

Duitse dienst) en bekocht dat na de oorlog met
evenveel jaar cel. In 1952 vervoegde deze 
autodidact als een van de eersten de studio van
Willy Vandersteen. Samen waren ze verantwoor-
delijk voor de stripreeks BESSY, die vanaf 1952
eerst in LA LIBRE BELGIQUE verscheen, en vanaf
1953 ook in DE STANDAARD. Die reeks was min of
meer geënt op het succes van de films rond de
Schotse collie Lassie. De inbreng van Verschuere
in die reeks was zo groot dat hij en Vandersteen
op de covers evenwaardig als auteur werden
gebracht, onder het pseudoniem Wirel, een

samentrekking van beider voornamen. Voor
geen enkele andere Vandersteenreeks was dit
later nog het geval. 
Karel Verschuere illustreerde naast zijn tijd op de
studio’s van Vandersteen ook voor eigen reke-
ning de jeugdboeken van Leopold Vermeiren
over de Rode Ridder, zodat hij dus de geknipte
persoon was om de stripversie verder te zetten.
DE DRAAK VAN MOERDAL was het eerste album dat
hij maakte. 
Onder Karel Verschuere bleef Johan vooral in
onze eigen gewesten zijn tijd verdrijven. Behalve
voor de albums DE HOORN VAN HORAK (deel 12,
1962), waarin hij naar Scandinavië trok, en 
DE GALMENDE KINKHOORNS (deel 14, 1963), in
West-Ierland, kon Johan dus niet veel vervoers-
onkosten inbrengen...
DE HOORN VAN HORAK is weer een topper, waarin
Johan na het overlijden van de Noorse koning
Horak zijn vriend Tanjar helpt om koning te
worden. Daarvoor moet hij wel eerst een gouden
appel en de hoorn van Horak vinden. Maar er zijn
kapers op de kust... Grafisch is Verschuere hier op
het toppunt van zijn kunnen. 
Vanaf DE GALMENDE KINKHOORNS stapte men over
van drie naar vier bandjes per pagina. Grotere
plaatjes behoorden daarmee ook tot de mogelijk-
heden. Voor de krantenpublicatie veranderde er
niets: al sinds de eerste verhalen stonden er elke
dag twee stroken naast elkaar. Pas bij het verhaal
DE ZWANEBURCHT (deel 29, 1966) verschenen de
twee krantenstroken boven elkaar.
DE ZWARTE WOLVIN (deel 15, 1963) was het laatste
album waaraan Karel Verschuere meewerkte.
Rond deze periode zat Verschuere in een echt-
scheiding verwikkeld, zodat hij de discipline en
concentratie niet meer kon opbrengen om voor
DE RODE RIDDER én BESSY alle werk tijdig af te
hebben. Het tekenwerk voor DE RODE RIDDER

werd hem uit handen genomen, maar hij werkte
wel nog verder aan KARL MAY en BESSY.
Verschuere werd verantwoordelijk voor de aparte
BESSY-studio, die opgericht was om te voldoen
aan de wekelijkse vraag naar nieuwe BESSY-
verhalen vanuit Duitsland waar die reeks een
gigantisch succes was. Zijn nonchalante houding
sloeg echter over op zijn medewerkers zodat de
productie ondermaats was en hij ook daar vervan-
gen werd. 
Uiteindelijk zou Verschuere onder eigen naam
nog voor de Duitse markt een eigen reeks kunnen
gaan maken, maar veel succes had hij niet. Begin
jaren 1970 stopte hij met strips tekenen en ging
in de reclamesector werken. In 1982 stierf hij aan
de gevolgen van kanker.

Vier maal Karel
Verschuere. DE DRAAK

VAN MOERDAL (deel 9),
is het eerste RODE

RIDDER-album
waaraan hij
meewerkte. In 
DE HOORN VAN HORAK

(deel 12), is hij
grafisch op zijn best.
Vanaf DE GALMENDE

KINKHOORNS (deel 14),
werd overgeschakeld
van drie naar vier
bandjes per pagina.
DE ZWARTE WOLVIN

(deel 15) betekende
het einde van zijn
RODE RIDDER-carrière.

Pagina hiernaast: Karel Verschuere grafisch op zijn best 
in DE HOORN VAN HORAK.
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1. Verloren culturen: 
Grieken, Romeinen en Amazones
Tijdens zijn uitgebreide omzwervingen komt Johan af en toe in contact met
een aantal culturen die in zijn tijd (hoofdzakelijk de late dertiende eeuw)
nogal anachronistisch overkomen, om nog niet te spreken over zijn
sciencefictionavonturen zoals in DE VLUCHTELINGEN en KARPAX, DE STALEN MAN. 
In dit artikel willen we een blik werpen op enkele van die oude culturen, 
te beginnen bij de Oude Grieken, hoewel we goed beseffen dat Johan ook
ervaringen heeft met mensen en dieren uit de prehistorie, onder andere in 
DE TROGLODS en DE GROT VAN DE BEER.

Volkeren 
historisch benaderd

De Oude Grieken
In DE WITTE TEMPEL (deel 18) wordt Johan van een schip
geworpen na het overlijden van een van de bemannings-
leden ten gevolge van de pest. Integer als hij is, wil Johan
dat de kapitein het schip verbrandt, een plan dat samen
met onze onfortuinlijke held snel in het water valt.
Eenmaal bijgekomen op de Griekse kust van het eiland
Thosas blijkt de Sun, Sea (and Sex?) nogal verstoord te
zijn door de Witte Demonen die van de autochtone
bevolkingen grote belastingen eisen. Dit kan de immer
rechtvaardige held uiteraard niet laten gebeuren en dus
beslist hij om van zijn gedwongen verblijf op het eiland,
geen Neckermanvakantie te maken, maar de Witte
Demonen eens een lesje te leren. De Demonen blijken
niemand minder te zijn dan een verloren beschaving van
springlevende Oude Grieken, die een gezellige woonst
gevonden hebben onder een vulkaan... Tja, Oude

Grieken hebben nu eenmaal niet gehoord van Pompeii. De leiding van de Grieken ligt in de bevallige
handen van koningin Chrisis, die met haar helmboswuivende verschijning sterk doet denken aan de
godin Pallas Athena. Op pagina 10 staat een opvallende tekening waarop Johan zijn zwaard aan haar
overhandigt. Deze tekening is duidelijk afgekeken van de Oud-Griekse zwartfigurige vazen! De
koningin wordt bijgestaan door de hogepriester Phaucrates en haar persoonlijke garde van hoplieten,
zoals Romeinse keizers door hun praetorianen. Opvallend is dat zij net zoals hun Romeinse collega’s
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schilden dragen met daarop het typische praetoriaanse schorpioenenlogo. 
De koningin is veel te “schoon” (om het in het oud Vlaams van deze strip te zeggen) om van slechte
wil te zijn en bekommert zich vooral om de verering van de Griekse goden, vandaar de Witte Tempel
van de titel. Door die goden te vereren zou de vulkaan niet tot uitbarsting mogen komen, maar wij
weten uiteraard beter... Van de devotie van de brave koningin profiteert slechterik van dienst Démétrios
die kost wat kost de fabelachtige schat wil veroveren die ergens bij de vulkaan is verborgen. Uiteindelijk
wordt de schat gevonden, maar net op dat moment rommelt het in de buik van de vulkaan, met alle
bekende gevolgen van dien. Chrisis kan samen met haar getrouwen en dank zij de Rode Ridder naar
veiliger oorden ontsnappen, maar de Oude Grieken verdwijnen definitief van de wereldbol.

De Romeinen 
Het heeft lang geduurd voor ook de Romeinen een plaatsje kregen in DE RODE RIDDER. Enkel in deel 78,
HET VERLOREN LEGIOEN, duiken ze voor het eerst expliciet op om daarna voor altijd te verdwijnen, een
lot dat wel meer oude beschavingen beschoren is in onze geliefde stripreeks. Uiteraard duiken in dit
album gladiatoren op (eentje prijkt zelfs op de cover) met wie Johan een dodelijk gevecht moet aan-
gaan. Ook de legioensoldaten ontbreken niet. Het verhaal lijkt nogal sterk op DE WITTE TEMPEL: door
een stom toeval — hier een zandstorm — komt Johan bij een verloren gewaande beschaving waar een
interne machtsstrijd gaande is. Johan kiest voor het goede kamp, namelijk voor Octavius die helaas
wordt vermoord door Magnus, de bevelhebber van de legioenen. De arme Octavius (hij lijkt trouwens
nogal sterk op de oudere keizer Nero), was veel te vredelievend in de ogen van Magnus en zijn hand-
langer, de snode hogepriester Beric. Geheel in de echte tradities van het Romeinse Rijk hadden zij geen
kleinere ambitie dan met hun legioenen de hele wereld te veroveren, je moet iets van je leven willen
maken, niet? Samen met Alida, de uiteraard knappe dochter van de overleden Octavius, kan Johan het
pseudo-Romeinse rijkje ontsnappen. Het lijkt er op dat niets de legioenen nu kan tegenhouden, maar
dan worden alle Romeinse soldaten én hun prachtige tempels, amfitheater, mausoleum,... kortom de
complete stad in een oogwenk radicaal vernietigd door een magisch kristal. Nogal stoïcijns sluit de
strip af: Johan bevindt zich weer in zijn vertrouwde wereld, maar het Romeinse avontuur is voor altijd
in zijn geheugen gegrift, ook al rept hij er in de rest van de reeks geen gebenedijd woord meer over.
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De Amazones 
Er zijn nóg steden die na de komst van de Rode Ridder helemaal verpulverd worden: Xanador (uit deel 94),
de stad van de Amazones, nog zo’n verloren gegane beschaving! Volgens de Griekse mythologie is het
legendarische krijgsvolk van de Amazones uitgeroeid in de Trojaanse oorlog die historisch gezien te
situeren valt tussen ongeveer de vijftiende en dertiende eeuw voor Christus. Ze werden geregeerd door
een koningin en het verhaal zou zijn dat de Amazones hun rechterborst afsneden om beter met pijl en
boog te kunnen schieten. Zo gaf men in de oudheid ook al aan dat ze zo krijgshaftig mogelijk wilden
zijn en dus alles behalve vrouwelijk. Niets is echter minder waar voor de Amazones van Karel Biddeloo.
In nauwelijks meer dan minuscule bikinitjes dartelen ze over de bladzijden, maar ze staan wel hun
mannetje! Ook in deze beschaving is een interne machtsstrijd aan de gang — waar hebben we dat nog
gehoord? — waarbij Johan onder invloed van zijn vriend, de minstreel Gaetan, kiest voor de mooie
Vida in wiens naam we een een anagram herkennen van diva. Vida verslaat koningin Alena in een
gevecht en de gouden stad Xanador gaat door een toevallige vulkaanuitbarsting roemloos ten onder.
De naam Xanador is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op het legendarische Xanadu, de hoofdstad van
Kublai Khaan, die door de Britse dichter Coleridge vereeuwigd werd in een prachtig gedicht. De stad
zelf is bij Karel Biddeloo een amalgaam van elementen uit Knossos (Kreta) en het al Hambra (Spanje),
terwijl het oorspronkelijke Xanadu niet meer dan een nomadenstad was, dus hoofdzakelijk bestond uit
een verzameling van grote vilten tenten.
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HOOFDSTUK 2
Wat voorafging: De succesvolle jeugdboekenreeks over
Johan, de Rode Ridder, werd door Willy Vandersteen

bewerkt tot een even succesvolle stripserie. Het uittekenen
van die serie liet hij vooral over aan medewerkers die

uitmuntten in een realistische stijl. Karel Verschuere was
verantwoordelijk voor de delen tot DE ZWARTE WOLVIN, maar

na persoonlijke problemen werd iemand anders voor de
reeks verantwoordelijk. In hoofdstuk 2 concentreren we

ons op onder meer Johan en Lancelot die vechten om een
vrouw, een Hun met een blond pruikje op en... waarom

draagt Merlijn de tovenaar een kinderslaapkleedje?

TEKST: IVO DE WISPELAERE
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François Sels
De piepjonge François Sels, beter bekend als
Frank Sels, was de volgende tekenaar van 
DE RODE RIDDER. Van 1963 tot 1966 werkte hij bij
Studio Vandersteen als inkter/tekenaar voor
verhalen van DE RODE RIDDER en KARL MAY. Sels
was misschien wel de meest talentvolle van alle
tekenaars die aan DE RODE RIDDER hebben mee-
gewerkt. De meest productieve was hij zeker.
Niemand kon sneller tekenen dan hij.
BALOCH, DE REUS (1963), inmiddels al deel 16, was
het eerste album waaraan Sels meewerkte. Daarin
komt Johan tegenover Baloch de reus te staan,
een soort Jerommeke-uit-de-middeleeuwen, die
onder invloed van de boze tovenaar Verdal allerlei
verkeerde dingen doet. 
Vandersteen verzorgde nog steeds de scenario’s
van de reeks, maar leek steeds minder en minder
inspiratie te hebben. Zo speelde DE WITTE TEMPEL

(deel 18, 1964) zich af in een of andere grot waar
een volledige beschaving leefde zoals in de tijd

van de Oude Grieken. Die Griekse helmen met
pluimstaarten erop waren waarschijnlijk enorm
leuk om te tekenen, maar het kwam allemaal een
beetje vergezocht over. Gelukkig zou het
volgende album de start inluiden van de Camelot-
cyclus. Vandersteen vond een nieuwe inspiratie-
bron in de legenden rond koning Arthur, en tot
DE LAATSTE DROOM (deel 41, 1969) zou dat de
vertrouwde omgeving van Johan worden. 
Deze verhalen waren uiteraard geen slaafse kopie
van de Arthur-legenden, maar een eigen bij momen-
ten heel vrije interpretatie door Vandersteen. 

De historische 
en legendarische Arthur
De historische koning Arthur was waarschijnlijk
een Keltische legeraanvoerder die ergens tussen
400 en 600 na Christus, in de woelige tijd toen de
Romeinen zich terugtrokken uit het latere

Groot-Brittannië, het hoofd moest bieden aan de
invallen van verschillende volksstammen zoals
Saksen, Juten, Picten enzovoort. Wie daarin
geïnteresseerd is, moet zeker de film KING

ARTHUR met onder andere Keira Knightley
bekijken. 
De Arthur-legende in de literatuur is dan weer
van een latere oorsprong. De verhalen rond
koning Arthur werden fel aangedikt en er
ontstond in de middeleeuwen een hele verhalen-
cyclus rond deze mythische vorst. In het Vlaams
onderwijs zijn deze trouwens verplichte leerstof
in het vijfde middelbaar voor het vak Nederlands.
In deze verhalen zijn vooral Arthur en Lancelot
de grote helden. Een groene en een blauwe ridder
maken in deze verhalen hun opwachting, en een
enkele keer komt er zelfs een rode in voor, maar
die behoort tot het kamp van de bad guys...
Uiteindelijk wordt Arthur in deze Arthur-legenden
gedood tijdens de slag van Camlann door Modred.
Al naargelang de versies is Modred (ook Mordred
genoemd) zijn bloedeigen zoon (door een list
verwekt bij zijn halfzus) of een neef. Zo kunnen
ze het in de soaps tegenwoordig niet meer beden-
ken, maar laten we vooral niemand op gedachten
brengen!
In de strips krijgt Modred een kleinere rol toebe-
deeld en zal uiteindelijk een zekere Bahaal de
ondergang van Arthur betekenen.
Ook de relatie tussen ridder Lancelot en koningin
Guinevere, de vrouw van Arthur, is niet
ondubbelzinnig in Arthur-legenden: Lancelot en
Guinevere zagen elkaar wel zitten, wat de
loyauteit van Lancelot ten opzichte van zijn
koning zwaar op de proef stelde. In de strips
wordt daar echter bijna niet naar gerefereerd.

Arthur en De Rode Ridder 
Johan vertrekt in KONING ARTHUR (deel 19, 1964)
naar Britannië en komt daar in contact met
Arthur, wat de start betekent van een boel avon-
turen met tal van kleurrijke nevenfiguren zoals
Hugon de hofnar, een klein bebaard en gebocheld
springding dat fratsen uithaald met diverse
ridders en in het naar hem genoemde album
HUGON, DE HOFNAR (deel 23, 1965) een wat drama-
tischer diepgang krijgt. 
Tovenaar Merlijn is ook van de partij, zij het
gekleed in een bontgeborduurd kleed met
daarop sterretjes, maantjes en andere symbolen
genaaid. Misschien een kinderslaapkleedje dat
onder invloed van een verkeerd wasmiddel
uitgerokken was en dat Merlijn zich dan maar
direct toe-eigende? Merlijn is een rasechte
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Pagina hiernaast: Introductieprent uit KONING ARTHUR en de hereniging van 
Guinevere met koning Arthur. Merlijn (in slaapkleed!) kijkt waakzaam toe.

Guinevere en Lancelot
een droomkoppel?
Toch niet in de
stripversie van Willy
Vandersteen. Voor
Guinevere betekent de
winst van Lancelot in
een tweekamp een
nieuw leven aan het
hof van koning Arthur.
Lancelot is de
godsvruchtigheid zelve
en strijdt voor vorst en
een nog bij elkaar te
grabbelen vaderland.

KONING ARTHUR

(deel 19) was de start
van een lange cyclus
verhalen omtrent
Arthur, Lancelot,
Merlijn en de Ronde
Tafel.
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postmaterialist, en hecht weinig waarde aan de
materiële beslommeringen van ons bestaan. De
nieuwste 4x4-koets voor de deur of de allerlaat-
ste flatscreentoverspiegel interesseren hem niet. 
In de originele legende was Merlijn eerder een
soort mentor die nu en dan opdook om Arthur
van wijze raad te voorzien. In huidige termen
heet dat een managementcoach, maar we weten
zeker dat Merlijn geen perkamenten powerpoint-
slides uitdeelde vooraleer de vergaderingen van
de Ronde Tafel begonnen.
Kerwyn de magiër (in deel 20, 1964) is dan weer
de vuige magiër die het allerslechtste voor heeft
met Arthur en zijn Ronde Tafel-gezever. De
lafaard verbergt zijn gelaat achter een potsierlijk
masker, waarvan het model duidelijk al vele sei-
zoenen geleden in de winkels lag. Deze slechterik
sterft op het einde van het album en zijn iden-
titeit wordt niet onthuld. Dat zal pas een kleine
honderdvijftig (!) albums later gebeuren, wanneer
hij nog eens in de spotlights mag treden tijdens
een reeks flashbackalbums. 

De vergeten zoon
Parcival (ook wel Parcifal genoemd) is het zoon-
tje van Arthur en Guinevere. Al snel wordt het

koningskind belaagd door allerhande gespuis,
zoals Modred die in HET RIJK VAN ENID (deel 25,
1965) met een speciaal medaillon de troon-
opvolger verlamt... waarna Johan de boel
uiteraard weer mag oplossen. 
Maar twintig albums later, wanneer Arthur op het
slagveld is gestorven, blijkt niemand zich nog het
bestaan van Parcifal te herinneren. Blijkbaar is
iedereen het doopfeest uit DE WILDE HORDE

(deel 21, 1964) vergeten zodat hij als een duivel-
tje uit een doosje kan gebruikt worden om na
Arthurs dood de troon te claimen en zo weer
enkele albums te vullen. In de originele Arthur-
legenden is Parcifal dan weer een gewone ridder
van de Ronde Tafel.
De verhalen zelf zijn ook losjes geënt op de oor-
spronkelijke Arthur-verhalen: een kelk, kroon,
scepter of ander prul uit het rommelkot van
Merlijn is in handen gevallen van schurk
Vandenslechterycke of heks Crommewijfs en
moet koste wat het kost teruggehaald worden:
het klassieke queesteconcept dus dat in de
huidige fantasystrips meestal over meerdere
albums gespreid wordt. Na allerlei avonturen
wordt het voorwerp dan vernietigd zodat
niemand er nog kwade dingen mee kan uithalen
of wordt het teruggebracht zodat het weer 
stof kan verzamelen tussen Merlijns overige
prullen. 
Dit “haal het verdwenen voorwerp terug”-concept
is iets waar eigenlijk heel veel verhalen, ook
buiten de stripwereld, zich van bedienen: er is een
voorwerp of persoon verdwenen, de held moet dat
ding of die persoon terughalen, beleeft onderweg
het een en het ander, vindt en passant ook nog
een vrouw en trouwt op het einde van het verhaal.
Vladimir Propp, een Russische taalkundige en
folklorist beschreef dat proces trouwens in zijn
DE MORFOLOGIE VAN HET TOVERSPROOKJE. De verge-
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Toen de Ronde Tafel
nog een Tafeltje was
in KERWYN, DE MAGIËR

(deel 20). Met
daarnaast Modred die
niet alleen het hoge
woord voert, maar ook
een dubbele agenda
heeft.

Pagina hiernaast: Ja, vol trots toont koning Arthur zijn zoon aan de ridders 
van de Ronde Tafel, maar het jonge prinsje raakt daarna vergeten.

Kerwyn de magiër
is een te duchten
vijand die Ronde
Tafelridders tegen
elkaar opzet. Op het
einde wordt hij
geveld door een
wraakzuchtige
Lancelot. Het
personage komt een
honderdvijftigtal
albums later terug
in een van de
belachelijkste 
verhaallijnen.
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lijking met DE RODE RIDDER-verhalen houdt op
daar waar volgens Propp op het einde gehuwd
wordt terwijl Johan altijd met een lege plaats in
bed achterblijft...

Een amoureuze ridder
Met de vrouwtjes vlot het nog altijd niet: in 
DE RING VAN MERLIJN (deel 22, 1964) geraakt Johan
slaags met de niet onknappe heks Gawhint die de
ring van Merlijn heeft bemachtigd. Maar in plaats
van het geschil onder het genot van een kaarsje
en een glaasje wijn onderling te bespreken, haalt
Johan direct zijn zwaard uit om op die manier
zijn goesting te krijgen... Zo zal het natuurlijk
nooit lukken, Johan!
Zelfs een handje vastpakken ligt bij Johan al wat
moeilijk. Men zou bijna beginnen denken dat al
die amuletten, talismannen en andere rotzooi
waarvan Merlijn hem voorziet een libidoverlagende
bijwerking hebben.
In DE KROON VAN DEIRDRE (deel 26, 1965) zien we
eindelijk dat Johan dan toch niet helemaal
ongevoelig is voor het zwakke geslacht. Hij
maakt kennis met Deirdre, een prinses uit het
noorden die te maken krijgt met een stelletje
Ieren die haar een toverkroon willen opzetten.

Die kroon bezorgt de drager ervan ondraaglijke
pijnen. Eindelijk merken we dat Johan wel wat
voelt voor een vrouw. Lancelot koestert echter
dezelfde gevoelens voor Deirdre. In het volgende
album HET GRAF VAN RONJAR (deel 27, 1966)
blijken Johan en Lancelot nog steeds rond
Deirdre te draaien als hongerige katers rond een
kommetje halfvolle melk. Wanneer Deirdre te
weten komt dat haar vader gestorven is, moeten
Johan en Lancelot haar naar haar thuisland
brengen. Tijdens die avontuurlijke tocht polst
Lancelot, wanneer Johan eventjes op berggeiten
is gaan jagen, of Deirdre hem ziet zitten, maar
zij antwoordt dat ze aan hen beiden veel denkt.
Johan komt uiteraard Lancelots versierpoging te
weten en de verdere sfeer tussen de twee blijft
ondermaats. Op het einde van het album komt
het echter gelukkig weer goed tussen beide
rivalen: Deirdre kan haar troon weer bestijgen
en aangezien ze getrouwd is met haar job heeft
ze geen tijd voor een vent. Carrièrevrouwen zijn
van alle tijden! 
Wanneer Johan in het volgende avontuur, 
DE MAANSTEEN (deel 28, 1966), kennismaakt met
Herzlide, de dochter van smid Oberon, is zijn
amoureuze waakvlammetje echter alweer
gedooft. Pas in MET MASKER EN ZWAARD (deel 49,
1971) krijgen we weer wat meer te zien...
Wanneer Johan avontuurtjes beleeft met andere
vrouwen, mogen we dat voorlopig dus nog heel
letterlijk interpreteren.

Een nieuwe tekenaar
Sels stopt met DE RODE RIDDER nog vóór MYSTERIE

TE CAMELOT (deel 30, 1966) is afgewerkt: de laatste
pagina’s verraden al de stijl van opvolger Eduard
De Rop.
De albumcovers onder Sels zijn vaak van wat
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Een mislukt
huwelijksaanzoek van
Lancelot in HET GRAF

VAN RONJAR (deel 27)
zorgt voor tweespalt
tussen hem en zijn
rivaal Johan. Ze zien
namelijk allebei wel
wat in Deirdre.

Rudimentair
uitgewerkte figuren 
van Frank Sels op de
albumcovers van 
DE KROON VAN DEIRDRE

(deel 26) en 
DE ZWANEBURCHT

(deel 29).

Pagina hiernaast: De rivaliteit tussen Lancelot en Johan over de gunsten van Deirdre 
bereikt een hoogtepunt in HET GRAF VAN RONJAR.
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mindere kwaliteit: het lijkt wel alsof het om
achteraf uitvergrote tekeningen gaat waardoor
sommige personages vrij rudimentair afgebeeld
staan. Een interessant grafisch effect, maar het
komt soms wat slordig over.
Frank Sels was een ambitieus tekenaar, die zijn
naam zette op het meeste werk dat hij onder
Vandersteen maakte. Dat was not done bij Studio
Vandersteen want alle albums verschenen nog
steeds onder de naam van Vandersteen. Die
besefte wel dat hij de ambitieuze Sels niet lang bij
zich zou kunnen houden. 
Midden 1966 verliet Sels dan ook de studio.
Uitgeverij Het Volk slaagde erin hem te strikken
voor zijn OHEE-reeks waarin wekelijks een
volledig album verscheen. Sels zou daar zijn
eigen reeks ZILVERPIJL mogen publiceren. Dat
gebeurde aanvankelijk ook, maar daarna werd

alles weer stil rond hem. Het was heel vreemd,
maar het leek alsof, een keer onder de vleugels
van Vandersteen vandaan, het hem niet meer
lukte om zelf nog albums gepubliceerd te
krijgen. 
Willy Vandersteen bood eind april 1967 Frank
Sels dan weer aan om te komen werken in 
de BESSY-studio, waar de albums voor de 
Duitse markt werden gemaakt. Die haalde maar
niet het gewenste tempo. Eenmaal weer in
dienst bij Vandersteen lukte het Sels daarna toch
weer om ook onder eigen naam verhalen uit te
brengen. 
Later zou Sels zijn stripreeks ZILVERPIJL nog
hernemen voor de Duitse markt onder de naam
SILBERPFEIL. Daarvoor zou hij samenwerken met
een zekere Claus D. Scholz, die veertig jaar later
héél belangrijk zou worden voor de verderzetting
van DE RODE RIDDER.

Eduard De Rop
Vanaf DE GROENE MUMMIE (deel 31, 1966) mocht
Eduard De Rop de inkting en tekeningen voor 
DE RODE RIDDER verzorgen. De Rop was al bij de
opstart van DE RODE RIDDER betrokken geweest,
samen met Karel Verschuere. Toen Verschuere
de reeks had overgenomen, werkte De Rop
voornamelijk als inkter voor een aantal verhalen
van SUSKE EN WISKE. Zijn dikkere lijnen zijn zeer
kenmerkend voor die periode. Frank Sels
opvolgen, was niet echt een dankbare taak. 
De verschillen tussen beide tekenstijlen zijn
overduidelijk. 
De verhalen zelf, nog steeds door Vandersteen

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 2

Al tijdens MYSTERIE TE

CAMELOT (deel 30) nam
Eduard De Rop de
tekeningen van Frank
Sels over. Vanaf 
DE GROENE MUMMIE

(deel 31) zou hij nog
tot HET DERDE WAPEN

(deel 35) daarmee
doorgaan. Dat de
overgang tussen Sels
en De Rop niet
vlekkeloos verliep,
bewijst de uitschuiver
bij koning Arthur. Wie
is er nu verantwoor-
delijk voor de enkel in
het album MYSTERIE TE

CAMELOT opgeplakte
snor? In DE GROENE

MUMMIE onderging de
koning ook een
vermageringskuur.

Pagina hiernaast: Heldhaftige, maar ook apocalyptische scène 
uit HET BELEG VAN CROWSTONE.

Haram, de Zeearend,
wiens leven werd gered
door Johan, zet niettemin
zijn plan door om wraak
te nemen op kasteelheer
Malvor in HET BELEG VAN

CROWSTONE (deel 33), 
een van de meest
gewaardeerde albums 
uit de reeks.
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bedacht, zijn behoorlijk, maar niet wereld schok-
kend. HET BELEG VAN CROWSTONE (deel 33, 1967),
is een van die albums die wel tot de toppers van
de reeks beschouwd wordt. Een oude vete tussen
Malvor, kasteelheer van Crowstone, en de Moorse
commandant Haram escaleert en met het leven
van de gegijzelde onderdanen van Malvor als
inzet vangt het langdurig beleg van Crowstone
aan. Johan overleeft uiteindelijk als enige deze
slag (want er moeten natuurlijk nog albums
volgen).
Moren als tegenstanders zullen nog vaak opdui-
ken in de albums. Slechts één keer zal Johan ze
tot zijn medestanders mogen rekenen, maar dan

zijn we weeral zo’n vijftig albums verder…
HET DERDE WAPEN (deel 35, 1967) was het laatste
wapenfeit van Eduard De Rop voor DE RODE

RIDDER. Daarna hield hij zich nog bezig met de
inkting van SUSKE EN WISKE en was hij
verantwoordelijk voor ettelijke albums van de
‘groene’ JEROM-albums, en later ook voor
DE WONDERBARE REIZEN VAN JEROM (de rode of
oranje Jerommekes). Eind jaren 1980 was ook
voor die reeks het liedje uit en De Rop begon met
een eigen reeks, TOM TEMPO, die bij HET VOLK

werd uitgebracht. De Rop stierf in 2007, zijn
zoon Eric werkt nog steeds voor Studio
Vandersteen als inkter.

Gepruts
DE ZWARTE ROOS (deel 36, 1968) zal helaas de
geschiedenis ingaan als het slechtst getekende
RODE RIDDER-album. Afgaande op de verschillende
tekenstijlen die in dit album door elkaar gebruikt
worden, zijn verschillende medewerkers van
Studio Vandersteen hiervoor verantwoordelijk.
Er zijn er al voor minder naar de galeien
gestuurd! Of mochten enkele onbekwame
stagiairs hun enthousiasme botvieren op onze
held? 
Feit is dat het resultaat heel teleurstellend is.
Het verhaal op zich had nochtans de kwaliteiten
om tot een topper uit te groeien: Gawan wil
Elaine, een knappe jonkvrouw, voor zich
winnen, maar “niemand kan haar hart beroeren”
wegens een of andere vloek. Een heks raadt
Gawan aan om de zwarte roos te gaan zoeken
want die kan de vloek opheffen. Door om-
standigheden wordt Johan betrokken bij die
zoektocht, maar wanneer plots de Hunnen de
streek binnenvallen en Gawan die wreedheden
ziet, moet hij kiezen tussen zijn zoektocht naar
de Zwarte Roos (en het vinden van de liefde) of
het verwittigen van de koning, zodat het land
gered wordt van de Hunnen... Dit knappe
verhaal wordt dus echt tekort gedaan door de
tekeningen... Zonde!

Karel Biddeloo 
Ook DE WILDE JACHT (deel 37, 1968) lijkt aanvan-
kelijk hetzelfde lot beschoren als zijn voorganger.
In de loop van het album, dat grafisch gezien heel
zwak begint, ziet men her en der toch een zekere
vaste stijl opduiken. Daarvoor was Karel Biddeloo
verantwoordelijk. 
Karel Biddeloo werkte aanvankelijk mee aan alle
realistische reeksen van Studio Vandersteen,
zoals BESSY, SAFARI, BIGGLES en KARL MAY.
Waarschijnlijk werd hem gevraagd om, na de
ramp met DE ZWARTE ROOS en DE WILDE JACHT, die
dezelfde richting leek uit te gaan, DE RODE RIDDER

onder handen te nemen. 
Biddeloo kwijtte zich aardig van zijn taak en
leverde daarna met DE VERZONKEN KLOK (deel 38,
1968) en NOODKREET UIT CAMBOR (deel 69, 1968)
twee degelijk getekende albums af. Biddeloo en
DE RODE RIDDER, dat klikte wel want voor 
DE BARST IN DE RONDE TAFEL (deel 40, 1969) lever-
de hij het basisidee, dat dan door Vandersteen tot
het verdere scenario werd uitgewerkt. 
De reeks begon op dat moment qua verkoopcijfers
echter te slabakken. Daarnaast was Vandersteen
DE RODE RIDDER eigenlijk beu geworden.
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HET DERDE WAPEN

(deel 35), het laatste
album van Eduard 
De Rop. DE ZWARTE

ROOS (deel 36) mag
doorgaan voor het
slechtst getekende
album uit de reeks en
is broddelwerk van
verschillende
studiotekenaars. Een
voorbeeld hieronder:
het lijkt wel alsof een
Hun een blond pruikje
heeft opgezet om zich
als Johan voor te doen.

Pagina hiernaast: Twee scènes uit DE BARST IN DE RONDE TAFEL, 
idee en tekeningen zijn van Karel Biddeloo.
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Enerzijds waren er de problemen met de teke-
naars en anderzijds was de inspiratie ook op. In
een middeleeuwse setting heb je maar beschik-
king over een beperkt aantal elementen om je
verhalen mee op te bouwen. Met stoere ridders,
lelijke heksen, knappe prinsessen, stoute draken,
kwaadaardige tovenaars en een toernooi of
belegeringkje hier en daar kan je wel een aantal
verhalen stofferen, maar uiteindelijk is alles wel
al eens uitgeprobeerd...
Vandersteen wou met de reeks stoppen. In 
DE BARST IN DE RONDE TAFEL werd nog een laatste
megaschurk gelanceerd, Bahaal, en die zou in 
DE LAATSTE DROOM (deel 41, 1969) uiteindelijk ver-

antwoordelijk zijn voor de dood van koning
Arthur en koningin Guinevere. Dit laatste album
baadde in een vrij depressieve einde-van-de-
wereld-zoals-we-die-nu-kennen-sfeer. Na een
dramatisch einde aan het epos zou Vandersteen
zich weer op andere reeksen kunnen concen-
treren.
Lezers van de kranten waarin DE RODE RIDDER

werd voorgepubliceerd, reageerden echter en
masse op het stopzetten van de reeks. Ook
Biddeloo zelf vond dit jammer, en hij kon
Vandersteen ervan overtuigen om de reeks verder
te zetten. Uiteindelijk werd dan in de plaats de
avonturenreeks BIGGLES stopgezet. 

Johan leeft
De Rode Ridder zelf stierf niet in DE LAATSTE

DROOM, alhoewel Vandersteen dat wel van plan
zou zijn geweest moest de reeks definitief stop-
gezet zijn. Johan werd dan maar weer een
dolende ridder die de idealen van Arthur verder
zou verspreiden.
De Arthur-cyclus wordt door veel lezers als de
beste RODE RIDDER-verhalen beschouwd wegens
de typisch middeleeuwse sfeer en de sfeervolle
tekeningen. Daarom zou rond deel 180 de
Kronieken van Camelot worden opgestart, een
soort flashbacks van Merlijn waarmee nieuwe
verhalen van Johans tijd bij de Ronde Tafel
zouden kunnen worden verteld, maar deze haal-
den niet echt het niveau van de originele
Camelot-cyclus.
Bahaal als bijfiguur zou echter wel een blijver
worden: je hebt een even sterke tegenstrever
nodig om je eigen hoofdfiguur in de verf te zet-
ten, en deze gesikte magiër was daar uitermate
geschikt voor.
De twee delen die daarna volgden, HET TESTAMENT

(deel 42, 1969) en PARCIFAL (deel 43, 1969), waren
bijzonder atypisch. In HET TESTAMENT gaat Johan
op zoek naar Merlijn die na de dood van Arthur is
verdwenen. Merlijn bezit het testament van
Arthur en dat is noodzakelijk om het land, dat
inmiddels weer in chaos is vervallen, weer te
kunnen opbouwen. Een paar snoodaards hebben
wel belang bij die chaos, en willen daarom ver-
mijden dat Johan Merlijn vindt. Uiteindelijk blijkt
dat Arthur een toonopvolger heeft klaarstaan,
namelijk Parcifal, en dat Johan die moet gaan
zoeken en klaarstomen voor het koningsschap.
Meer houdt de plot van dit scharnieralbum niet
in... 
In PARCIFAL komt Johan in driekwart van het ver-
haal niet aan bod: bijna alle aandacht gaat naar
Parcifal. Die werd, onbewust van zijn afkomst,
opgevoed door een eenvoudig boerenkoppel, en
trekt op een bepaald moment in zijn eentje de
wijde wereld in, als een klein kind vol bewonde-
ring voor alles wat hij ziet. Op zich is het een van
de grappigste en ontroerendste albums uit de
reeks. Naïef als hij eerst was, leert hij uiteindelijk
toch de ware aard van de mensheid kennen, na
het obligate kasteelbeleg op het einde van het
album voeren Johan en Lancelot hem mee naar
Merlijn.
Vanaf het volgende album zou Karel Biddeloo
zowel voor het scenario als de tekeningen
instaan, en gaf hij de reeks een volledig nieuwe
wending.
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Even werd overwogen om de albums een nieuwe look
te geven toen Karel Biddeloo de reeks overnam.

Pagina hiernaast: Koning Arthur slaags met Bahaal in DE LAATSTE DROOM. 
Het is Arthurs laatste gevecht.



pagina 37



pagina 38

2. De woeste nomaden: Picten, Thughs, Kazanga’s,
Scythen en Mongolen
In de oudheid en middeleeuwen bestonden een aantal volkeren die niet in
steden leefden, maar als nomaden rondtrokken en hierdoor vaak in conflict
kwamen met de zogenaamde sedentaire beschavingen... Het spreekt voor zich
dat een dolende ridder als Johan vaak hardhandig in contact komt met deze
nomaden.

Volkeren 
historisch benaderd

De Picten
In het album DE WILDE HORDE (deel 21), krijgt Johan zijn allereerste confrontatie met een van deze
rondtrekkende volkeren: de Picten. De Picten (Latijn voor “de beschilderde mensen”) waren een
aaneenschakeling van stammen afkomstig uit het noorden van Schotland en zouden het niet alleen aan
de stok gekregen hebben met de Romeinen, maar later ook met de Saksen en zelfs met koning Arthur...
Als trouw ridder van deze laatstgenoemde koning kan Johan dit uiteraard niet laten gebeuren, zeker niet
als blijkt dat ook
nog eens de oer-
slechterik Mordred
(die uiteindelijk de
moordenaar zou
worden van koning
Arthur) zich aan
het hoofd van de
woeste Picten heeft
gesteld. Mordred heeft de primitieve Picten immers van zijn leiderschap kunnen overtuigen dank zij een
extract van de hoorn van een eenhoorn, waardoor hij onkwetsbaar geworden is. Dat laatste idee is een
welbekende middeleeuwse legende, maar voor de rest van het album verdient Willy Vandersteen toch
een aantal serieuze pedagogische tikken: De Picten — over wie historici in feite niet erg veel weten —
waren in de tijd van de Romeinen al lang geen nomaden meer. Ze leefden niet in tenten, maar in ste-
nen huizen (“brochs”) en waren alles behalve primitieve woestelingen. Verder zijn ze beroemd omwille
van hun prachtig versierde stenen, maar daar is in DE WILDE HORDE niets van te zien...

De Thughs
Ook het volgende album waarin Johan te maken krijgt met nomadenstammen bevat heel wat fouten. IN

DE SCHADUW VAN DE THUGHS (deel 61) is wel een ridderverhaal, maar de Thughs waren helemaal geen rond-
trekkende steppenomaden! Integendeel, zij waren Indische moordenaars die soms reizigers vergezelden

om hen dan niets-
vermoedend te wur-
gen ter ere van hun
godin Kali. Karel
Biddeloo zal zijn
fout later goedma-
ken in de albums DE

SCHEMERZONE (deel
112) en NIRWANA

(deel 113) in welke

TEKST: BERT GEVAERT
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Johan zelfs bevriend zal raken met de Thugh Ramar Singh, die al in de loop van NIRWANA in een afgrond
dendert... Nu ja, hij was dan ook een ex-wurger.

De Kazanga’s
In het album DE ONTVOERING (deel 89) maakt Johan kennis met de Kazanga’s, nomaden onder leiding van
N’Derri Derri, die hun tegenstanders het liefst afmaken met hun vlijmscherpe slingerstenen. De naam
Kazanga’s is wel-
licht geïnspireerd
op de Kazachen,
een bevolking waar-
van vandaag nog
steeds een groot
gedeelte als noma-
de leeft. Maar voor
de rest zijn de
Kazanga’s volledig aan de fantasie van Biddeloo ontsproten. Hun kaalgeschoren schedels met een klein
lokje haar doen nog wel Mongools aan, maar nergens in de ons bekende geschiedenis is sprake van een
nomadenstam met gevreesde slingers...

De Scythen
In het laatste Biddeloo-album, GOG EN MAGOG (deel 206), liet de teke-
naar de twee reuzen Gog en Magog opdraven. Het zijn twee bijbelse
creaties die de mythische stamouders zouden zijn van de Mongolen,
maar niet volgens de auteur. Hier helpen ze de Scythen die echter
geen partij zijn voor de tempeliers. Dat is ook niet zo verwonderlijk
want de Scythen werden het laatst als volk gezien in de late oudheid,
dus eeuwen en eeuwen vóór het tijdperk van DE RODE RIDDER. Wonder
boven wonder kloppen de onnozele hoedjes die de Scythen in de strip
dragen wél met de historische realiteit!

De Mongolen
En zo komen we eindelijk uit bij het ultieme nomadenvolk van de middeleeuwen: de Mongolen!
Telkens wanneer Karel Biddeloo nomaden liet opdraven, vertoonden ze altijd al trekjes van het
beroemde volk dat hun hoogtepunt in de geschiedenis kende tussen de dertiende en veertiende eeuw.
Zo ontmoetten we achtereenvolgens de typische ronde Mongoolse tenten en het sjamanisme uit DE

WILDE HORDE, de Mongoolse kledij, hoedjes en bogen uit IN DE SCHADUW VAN DE THUGHS, elementen dus
die telkens toegeschreven waren aan een stam die niet Mongools was. De enige stam die een semi-
Mongoolse naam draagt, de Kazanga’s, hebben afgezien van hun kapsels geen enkele overeenkomst
met de stam van Chinggis Khaan. DE REGENSTEEN (deel 214) zal alle vorige fouten uiteindelijk recht-
zetten.
Dit laatste album zou nog vrij goed passen binnen de reeks VASCO van Gilles Chaillet of TRISTAN van
Jacques Martin. DE REGENSTEEN bulkt van de historisch correcte informatie en biedt een vrij compleet
beeld van de Mongolen in de dertiende eeuw. Lovenswaardig is hoe Claus D. Scholz en Martin Lodewijk
in dit album de lezer laten kennismaken met Willem van Rubroek, een Vlaams franciscaan die een reis
maakte tot bij de opperkhaan van de Mongolen. Willem van Rubroek maakte zijn reis ongeveer twintig
jaar vóór de veel beroemdere Marco Polo en bovendien staan in het Latijnse verslag van zijn reis
(ITINERARIUM FRATRIS WILLIELMI DE RUBRUQUIS) nauwelijks fouten of overdrijvingen, iets wat je van Marco
Polo zeker niet kan zeggen. Ook de Regensteen, de magische steen die zijn naam als titel gaf voor dit
album en waarmee men regen kan opwekken, wordt trouwens vermeld door Willem van Rubroek.

VOLKEREN HISTORISCH BENADERD 2
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Maar ook Claus heeft zich erg goed gedocumenteerd voor zijn tekeningen: de lamellenuitrusting
(kleine metalen plaatjes als schubbenpantser), de kromzwaarden, de bogen en hun typisch Mongoolse
pijlenkoker, de Mongoolse kapsels, de traditionele kledij,... Het krijgt allemaal een prominente plaats
in het album. Uniek is ook dat Lodewijk de Mongoolse tenten met hun Mongoolse naam “ger” noemt
en niet met het Russische “yurt”. 
Is er dan niets aan te merken op dit album en zijn de Mongolen dan eindelijk volledig recht gedaan?
Toch niet... De grote kracht van de Mongolen lag in hun vaardigheden in het paardrijden en boog-
schieten, twee sporten die samen met het worstelen vandaag nog steeds beoefend worden op de natio-
nale feestdagen van de Naadam. Van deze sporten is niet veel te merken in DE RODE RIDDER: Johan jaagt
hun paarden ‘s nachts met vuur op hol en in plaats van te worstelen met de Mongoolse leider duelleert
hij met messen, wat echte Mongolen nooit zouden doen! Verder is het ook verwonderlijk hoe de
Mongolen eerder vechten met kromzwaarden dan hun alomgevreesde pijlen af te vuren. De enige die
de korte Mongoolse boog gebruikt, is Johan zelf. En zeg nu zelf, dat past toch niet bij een echte ridder?



HOOFDSTUK 3
Wat voorafging: Met Frank Sels en daarna Eduard De Rop
als nieuwe tekenaars, vervoegt Johan de mythische koning
Arthur in Camelot. Voer voor een hoop albums, tot Arthur

in album 41 sterft, en Willy Vandersteen de reeks wilde
stopzetten. Karel Biddeloo, die aan de laatste delen

meewerkte, overtuigde Vandersteen ervan dat niet te doen,
en nam de reeks volledig over. In hoofdstuk 3 hebben we

het onder meer over: eindelijk succes bij de vrouwen, 
het gevecht met de tomate-crevette en “Zeeheks worden in

twaalf lessen”.

TEKST: IVO DE WISPELAERE

STORY



100% Biddeloo
Vanaf DRIE HUURLINGEN (deel 44, 1969) stond
Karel Biddeloo niet alleen meer in voor de
tekeningen, maar ook voor de scenario’s. Willy
Vandersteen wilde niet te veel tijd meer in de
reeks stoppen en doordat hij op die manier van
dat extra werk ontlast werd, mocht Biddeloo de
reeks volledig in eigen handen nemen.
Daarnaast moest Biddeloo wel nog, naast het
RODE RIDDER-werk, voor de PATS-krant één
pagina per week van de strip KARL MAY blijven
leveren.
Vandersteen bleef het werk natuurlijk wel super-
viseren: hij bleef de voorpagina’s van de albums

ontwerpen en de synopsis van elke nieuw
verhaal moest eerst door hem goedgekeurd wor-
den. 
Biddeloo schreef die synopsis voor zijn verhalen
altijd uit op één A4-tje, zoals hij dat Vandersteen
steeds had zien doen. Een plot die niet kan
neergeschreven worden op één kantje is
namelijk te ingewikkeld voor een volledig
album. Deze synopsis werd dan op klein formaat
uitgeschetst onder de vorm van een pagina-
lay-out met plaatsing van de personages, tekst-
ballonnen, enzovoort. Daarna begon Biddeloo
aan de originele platen zelf. Die werden in een

groter formaat uitgetekend dan ze werkelijk
verschenen. 
De voorpublicatie in de krant bevatte grijze
rasters om het monotone zwart-wit te door-
breken. Daarom werden sommige stukken op de
originele platen blauw gemarkeerd, zodat de
drukker zou weten waar de rasters moesten
komen. 
Met DRIE HUURLINGEN leverde Biddeloo meteen
een klassieker af, die ook weer hoog zou scoren
in diverse favorietenlijstjes. Parcifal, de troon-
opvolger, wordt achternagezeten door een aantal
edelen die het niet zien zitten dat hij op de troon
terechtkomt. Deze edelen belegeren het dorpje
waar Parcifal zich verschanst. Johan krijgt de
hulp van drie huurlingen in de strijd om het
dorpje. Deze drie huurlingen bekopen hun moed
uiteindelijk met hun leven, wat het verhaal een
beklijvend einde oplevert. 
In het daaropvolgende DE HAMER VAN THOR

(deel 45, 1970) vertrekt Johan naar Duitsland
waar hij in de omgeving van de Rijn enkele
avonturen beleeft. Daar maakt hij ook kennis
met de knappe Amazone Hisol. De Amazones
zijn voor Biddeloo een reden om eens wat korter
gerokt vrouwelijk schoon te tonen. Het album
verscheen in 1970, toevallig ook de periode
waarin de Dolle Mina’s voor het eerst van zich
lieten horen. De Dolle Mina’s waren een
feministische protestbeweging tegen de toen-
malige mannenmaatschappij begin jaren 1970
toen bijvoorbeeld vrouwentoiletten nog ont-
braken in het straatbeeld... Ook Marc Sleen vond
in dat jaar voor zijn reeks NERO inspiratie in de
Dolle Mina’s, die als de “Dolle Dina’s” ten tonele
werden gevoerd. In DE HAMER VAN THOR lijken
Johan en Hisol wel wat voor elkaar te voelen,
maar de ontluikende romance wordt ruw
verstoord door Mogular, de slechterik van dienst
die met de hamer van Thor de hele streek
terroriseert en Hisol om het leven brengt. De
eindstrijd tussen de op wraak beluste Johan en
Mogular is door Biddeloo in een haast filmische
stijl knap in beeld gebracht.
Niet alleen de Amazones zouden in latere
albums nog eens terugkeren. In dit album
begint Biddeloo ook wat te experimenteren met
een mix van mythologie en eigen fantasie, wat
kenmerkend zou zijn voor veel latere delen. 
Tegen MET MASKER EN ZWAARD (deel 49, 1971),
heeft Johan het Rijngebied weer verlaten en
komt hij terecht tussen een groep kermis-
klanten die, verkleed als de Duivel en de Dood,
allerhande markten opluisteren. Hun vermom-
mingen gebruiken ze echter ook om mensen te
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DRIE HUURLINGEN

(deel 44), het eerste
album van Karel
Biddeloo waarvoor hij
én de tekeningen én
het verhaal
verzorgde. Vanaf 
DE HAMER VAN THOR

(deel 45) mochten de
rokjes al wat korter
In dat verhaal leert
Johan ook de
Amazone Hisol
kennen, een fraai,
blond meisje met wie
het wel botert. Helaas
laat zij het leven in
een treffen met
Mogular. Johan is
daardoor zo pissed off
dat bij Mogular het
angstzweet uitbreekt.

Pagina hiernaast: Filmische actie bij de finale confrontatie in DE HAMER VAN THOR

en een romantisch moment in MET MASKER EN ZWAARD.
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kunnen beroven. Johan mag in dit album voor
de eerste keer wat meer doen dan het handje
vasthouden van een vrouw. In strook 43 kust hij
(of is het slechts een innige omhelzing?) kasteel-
dochter Rosemarie onder een flikkerende
sterrenhemel. Eindelijk mag hij eens andere
wapens in de strijd werpen dan zijn zwaard! De
middeleeuwse gayscene echter, die uit Johans
onhandigheid met de vrouwen andere conclu-
sies hoopte te trekken, slaakte waarschijnlijk
een zucht van teleurstelling. 
Johan hoopt uiteraard Rosemarie nog terug te
zien, maar dat zal er niet meer van komen:
zwervende helden hebben geen vast lief want
dan blijven ze thuis voor de haard zitten en dat
zou alleen maar saaie albums opleveren genre
“Johan gaat aardappels schillen”. 

Idiote en coole monsters
DE TERUGKEER (deel 50, 1971) bevat een ander
typisch Biddeloo-element dat later nog vaak zijn
opwachting zal maken: dat van de gruwelijk
bedoelde, doch soms ronduit lachwekkende
monsters die na een ontmoeting met Johan
zonder uitzondering het tijdelijke voor het
eeuwige wisselen. In het kaderstuk hierboven
zie je enkele van deze monsters.
Biddeloo kon echter ook geslaagde monsters uit
zijn tekenpen toveren (zie pagina hiernaast). Die
waren meestal van een veel kleiner formaat dan
de mislukte exemplaren die we in het kaderstuk
opnoemen.
De Moloch uit het gelijknamige DE MOLOCH

(deel 73, 1976) is dan weer een twijfelgeval: dit
monster is namelijk onzichtbaar. Uiteraard

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 3

1 In DE TERUGKEER (deel 50) moet Johan de strijd aanbinden met de Krigton, eigenlijk
een reusachtig uitgevallen garnaal die door Johan na een verwoed onderwatergevecht
tot tomate-crevette wordt verwerkt.

2 In DE MAAGDENBURCHT (deel 102) houdt Urmürmürr, een buitenaards monster dat op
aarde crashte, zichzelf in leven door de levensenergie uit vrouwen en kinderen te
zuigen. Urmürmürr blijkt eigenlijk gewoon een gigantische mier met een
rupsenlichaam te zijn. En met héél slechte manieren.

3 In DE TROGLODS (deel 107) wordt een hele beschaving holbewoners onder de knoet
gehouden door het ondergrondse monster Wotlam, die uiteraard geregeld van verse
mensenoffers moet voorzien worden (tradities zijn er om in stand gehouden te
worden!) en al eens een gulp groene vloeistof uitkotst. Wotlam ziet eruit als een
kruising van een boze naaktslak met een slijkmossel.

4 In DE VLOEK VAN TUPILAK (deel 197) treedt een sneeuwrups ten tonele, tot dan toe een
nog niet uitgestorven diersoort.

5 De hoofdprijs is toch voor Zerahemnah, opperdemon uit de Nevenwereld (een andere
dimensie) waarin deze veel te grote oester met korte pootjes en een dikke slurf het
ultieme kwaad personificeert. Zerahemnah mag in het album NEVELSTEEN (deel 93)
zijn kunstjes vertonen...

1
Idiote monsters 2 3

4

5

Pagina hiernaast: Niet bang zijn, het zijn maar prentjes. 
Een parade van acht coole monsters.
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Coole monsters

1 De Forgallars schuwen het licht en zijn uiterst
kwaadaardig. Anders verwacht je natuurlijk niet. Johan
krijgt met hen te maken in SIDARTA (deel 60). 

2 Naast een van de belachelijkste monsters (zie pagina
hiernaast) in DE MAAGDENBURCHT (deel 102) komen ook
de Ghüüls ten tonele: indrukwekkende, gespierde
monstermannen met een schelpachtig gezicht. Ook zij
komen niet naar buiten zolang de zon niet is onder-
gegaan.

3 Een oversized tarantula: een gemakkelijkheidsoplossing
wanneer je als tekenaar om een vreselijk monster
verlegen zit, maar desalniettemin indrukwekkend.
Kriggirk de spin uit HET NIMFENWOUD (deel 66,) werd uit
zijn winterslaap gewekt door een stelletje duivel-
aanbidders. 

4 In DE SCHARLAKEN BRIGADE (deel 101) wordt Awura de
woudfee gevangengezet door de Rifka’s, bosdwergen die
god noch gebod kennen. En wie kan de knappe bosfee
weer gaan bevrijden? 

5 Levende doden hebben er nog nooit zo goed uitgezien
als in het gelijknamige album DE LEVENDE DODEN

(deel 106). De lege, maar lichtgevende oogkassen
verraden de emotieloze kilheid waarmee deze lieden
doorheen het leven gaan.

6 VRYKOLAKAS (deel 114) zat gevangen in een ruïne achter
een magisch zilveren kruis. Wanneer een paar
huurlingen die ruïne bezetten en het kruis van de muur
halen omdat ze een schat vermoeden achter de deur,
wordt Vrykolakas vrijgelaten uit zijn eeuwenoude
kerker. Door zijn clowneske kop komt hij aanvankelijk
misschien grappig over, maar zijn moordlust maakt
dergelijke misvatting des te gruwelijker. De naam
Vrykolakas komt uit de Griekse folklore en duidt op de
Sirtaki-versie van de bekende vampiers.

7 Ook Chikaraishi, de zanddemon uit PRINSIS KIN-LIEN

(deel 115, 1985) mag er wezen. Johan slaagt er niet in
deze groot uitgevallen huisspin te doden, maar gelukkig
eet het beest eerst zijn boze meester Yin Sjang-Feng op
alvorens zichzelf weer propertjes in te graven in het
woestijnzand. Opgeruimd staat dan toch nog netjes!

8 Grauwaard uit het
vaak verguisde
album DE WRAAK VAN

DE NACHTRIDDERS

(deel 182) bewaakt
de brug die toegang
geeft tot het
schuiloord van
Kerwyn de magiër. 

2 3

1

4

6

5

8

7



betekende een dergelijk monster veel tijdswinst
voor Biddeloo, die elke dag zijn halve pagina
moest afhebben. Maar ook om verhaaltechnische
redenen was de Moloch een vondst: een monster
dat je niet kan zien, is niet zo makkelijk te
bestrijden. Rond dat uitgangspunt weefde
Biddeloo een heel verhaal. Wat de Moloch
betreft: uiteindelijk zou die een blaaspijp vol
roet in zijn gezicht geblazen krijgen zodat Johan
toch zag waar precies hij zijn zwaard moest
insteken om dit boosaardige geval linea recta
naar pierenland te sturen.

Rebuilding Camelot
Vanaf DE TERUGKEER draait alles weer rond
Parcifal, zoon van Arthur. Camelot, het
inmiddels vervallen kasteel van koning Arthur
die sneuvelde op het slagveld, moet opnieuw
opgebouwd worden. Dan kan Parcifal weer de
troon bestijgen zodat hij weer orde en rust kan
terugbrengen in het door oorlog en chaos
geteisterde Engeland. Uiteraard levert dat weer
stof op voor diverse avonturen. Parcifal heeft
Excalibur, het zwaard van zijn vader Arthur
nodig. Excalibur werd samen met zijn drager
begraven op het slagveld. Johan wordt eropuit
gestuurd om tussen de ribben van Arthurs stof-
felijke overschot te gaan porren en het zwaard

terug naar Camelot te
brengen. Dat gebeurt in
DE EXCALIBUR (deel 51,
1971) Qrandar, de zoon
van Bahaal die Arthur
doodde, komt in dit
album ook ten tonele: hij
wil zijn vader wreken en
tot elke prijs de herop-
bouw van Arthurs rijk
tegenhouden. De (rotte)
appel valt blijkbaar niet
ver van de boom! 
In DE WATERMOLEN (deel
52, 1971) raakt Johan
weer slaags met Qrandar.
Tegelijkertijd wordt hij
echter verliefd op Astra, Qrandars bloedmooie
zus. Qrandar moet in dit album weer het onder-
spit delven, maar Astra haalt het einde van het
album niet: zij werpt zich voor Johan wanneer
haar broer hem met een laffe steek wil door-
boren. Johan is uiteraard ontroostbaar en laat
Camelot en Engeland definitief achter zich om
terug te keren naar Vlaanderen, zijn geboorte-
streek. 
Niet dat hij daar lang blijft want in 
DE KLUIZENAAR VAN RONCEVAL (deel 54, 1972)
vinden we hem alweer terug in Spanje waar hij
een avontuur beleeft, vermengd met een aantal
(pseudo)historische gegevens en legenden. Het
middeleeuwse Spanje werd namelijk voor een
groot stuk overheerst door de Moren. De middel-
eeuwen stonden voor de Spaanse christelijke
koningen dan ook in het teken van de
Reconquista, de herovering van Spanje op 
deze moslims. Johan bevindt zich in dit album
middenin deze strijd. Biddeloo verwerkte ook de
ROELANT-legende, een typisch middeleeuwse
KAREL-roman, in dit album. In die legende wordt
de achterhoede van het leger van Karel de Grote
na een grote overwinning in een hinderlaag
gelokt door de Moren. Roelant, de ridder die als
laatste weerstand blijft bieden, blaast op zijn
hoorn om de legermacht te verwittigen. In deze
ROELANT-legende komt die hoofdmacht geheel
dramatisch te laat op de proppen om nog leven-
den aan te treffen. In dit RODE RIDDER-album
loopt het gelukkig wel allemaal goed af.
DE KORAALBURCHT (deel 55, 1972) bevat wat meer
horrorelementen zoals vieze inktvissen, schelvis-
achtige monstermannen en een heks met een
zeewierkapsel. Van slechteriken mag je echt wel
alles verwachten. Dit album kondigt eigenlijk al
het begin van de fantasy of sword & sorcery-
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Terug naar Camelot
in DE TERUGKEER

(deel 50). In DE

WATERMOLEN (deel 52)
krijgt Johan niet
alleen te maken met
Qrandar, de zoon van
Bahaal, maar ook
met diens bloedmooie
zuster Astra, dus
eigenlijk de dochter
van Bahaal. En zo
heeft de kwade kracht
toch nog wat positiefs
tot de reeks
bijgebracht. 
DE KLUIZENAAR VAN

RONCEVAL (deel 54) is
een pseudohistorisch
verhaal dat
elementen van de
ROELANT-legende
bevat, maar waarin
Johan wel tegen
echte Moren vecht.
DE KORAALBURCHT

(deel 55) geldt meer
dan ooit als het begin
van de fantasy of
sword & sorcery in de
reeks.

Pagina hiernaast: Johan graaft het zwaard Excalibur op uit het graf van koning Arthur in DE EXCALIBUR. 
In DE WATERMOLEN raakt hij straalverliefd op de mooie Astra.

Qrandar (hier te zien in
DE WATERMOLEN) maakt
het Johan enkele albums
lang knap lastig.
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periode van DE RODE RIDDER aan, waarin de
traditionele middeleeuwen werden verlaten en
het verhaal meer de fantasytoer opging. 
MANDRAGORA (deel 56, 1972) gaat verder op dit
elan. Hierin dient de Alruinman, een harig geval
met als enige positieve eigenschap zijn slechte
bedoelingen, een willoos makend middel toe aan 
de bewoners van een dorpje waarna hij hen als
slaaf verkoopt aan de lokale despoot Boarbas.
Enkel Gerwina ontloopt de dans en samen met
Johan gaat ze op zoek naar de magische alruin-
wortel die als tegengif kan dienen voor haar
dorpsgenoten. 
Deze genrewending werd niet gesmaakt door
sommige fans van het eerste uur die vooral de
klassieke ridderverhalen apprecieerden. Ander-
zijds werden wel nieuwe generaties lezers aan-

getrokken. Heel veel verhalen uit de fantasy-
periode zijn echte toppers en komen steevast in
top 10-lijstjes van veel lezers terug.
MANDRAGORA is ook het eerste album waarin een
schaars geklede vrouw rondhuppelt. Gerwina is
voorzien van een half afhangend topje en een
kort rokje en prijkt ook zo op de voorpagina (zij
het toch nog een beetje weggestopt op de achter-
grond). De rokjes werden onder Biddeloo steeds
korter en korter, en deze spontane uiting van
textielschaarste werd nu eindelijk ook op de
covers zichtbaar. 
Onder Willy Vandersteen (vóór album 44) waren
de vrouwen in DE RODE RIDDER vaak brave
kwezels waarvan men zou vermoeden dat ze ook
een kuisheidsgordel dragen wanneer hun man
níet op kruistocht is. Biddeloo kwam echter
opdraven met sexy heldinnen die de kuisheids-
gordel (en heel wat meer) van zich afgeworpen
hadden en een actieve rol in het verhaal
speelden... Toch zou Willy Vandersteen nu en
dan nog eens moeten ingrijpen en een
kledingstukje extra tekenen daar waar Biddeloo
iets te veel bloot liet zien. 

De fantasyperiode breekt
in alle hevigheid los
In DE VERBODEN BERG (deel 57, 1972) mag
Qrandar nog een keertje meedoen, deze keer 
met modieus ooglapje. Blijkbaar was hij in 
DE WATERMOLEN niet om het leven gekomen. Wat
een verrassing! Deze stouterik heeft uiteraard
weer vanalles uitgestoken. Qrandar heeft een
oogje laten vallen op Ilyona, de verloofde van de
talentvolle beeldhouwer Adelbert. Hij plant een
dolk in de rug van het beeld dat Adelbert van
zichzelf en zijn verloofde had gemaakt en met
wat magische spitstechnologie — zijn bijnaam
is niet voor niets De Zwarte Magiër — resulteert
dat in een verlamde beeldhouwer in een rol-
stoel... Iljona wordt ontvoerd en Qrandar neemt
haar mee naar de top van de Verboden Berg waar
hij zijn nederige stulpje heeft. Die berg wordt
beschermd door een radioactieve stof waarlangs
mogelijke belegeraars niet kunnen passeren
zonder te bezwijken aan de stralingsziekte.
Uiteraard snapt Johan dat niet, maar Merlijn, die
postduifgewijs gecontacteerd wordt, bevestigt
dat het om een erts gaat dat “later de wereld op
zijn grondvesten zal doen daveren”. Hij raadt
Johan een loden harnas aan om de berg te
bestijgen en zo Qrandar te verslaan. Deze mix
van een romantisch drama, de sinistere Zwarte
Vendelridders, de pterodactyli (gevleugelde
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In MANDRAGORA (deel 56)
mag het al wat bloter
met Gerwina in een
halfafhangend topje en
een kort splitrokje.
Maar op de cover mag
ze toch niet al te
prominent in beeld
komen.

Pagina hiernaast: Spektakel verzekerd in DE VERBODEN BERG in dit treffen tussen de trouwgebleven ridders 
van koning Romberius en de sinistere ridders van het Zwarte Vendel.
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dino’s) die het gebied rond de Verboden Berg
onveilig maken en de uitstekende grafische
uitwerking leverde een uitstekend album op dat
later terecht als een van de eerste albums in
ingekleurde versie verscheen in 1984. Het is ook

een van de weinige albums waarvan de cover een
nieuwe illustratie kreeg toen het achteraf in
kleur verscheen.
Op het einde van het verhaal werden enkele
platen door een andere tekenaar getekend. Dit
kwam wel vaker voor in RODE RIDDER-albums: de
tekenaar was ziek of op een ander manier
onbekwaam om zijn productie af te leveren,
zodat iemand anders moest inspringen. Vaak
gaat het om een duidelijke en plotse stijlbreuk
die enkele pagina’s duurt waarna de oorspronke-
lijke tekenaar weer overneemt. In het geval van
DE VERBODEN BERG was het verhaal slechts voor
de helft af toen Karel Biddeloo tijdens een
schietpartij in zijn westernclub van een huis af
viel, met een polsbreuk tot gevolg. Eugeen
Goossens en Willy Vandersteen himself vielen
toen in om het verhaal af te werken. Sindsdien
had Biddeloo de gewoonte om steevast een
beetje voorsprong op te bouwen.

Eindelijk een vaste relatie
DE TOVERSPIEGEL (deel 58, 1973) is een schar-
nieralbum in de reeks. In dit album betreedt
Johan een toverspiegel. Aan de andere kant van
de spiegel bevindt zich een andere wereld waar
hij de fee Galaxa (met looks die geïnspireerd zijn
op de Oostenrijkse actrice Senta Berger, zie
pagina hiernaast) redt van de draak Gorgontar
die haar gevangen houdt. Uiteraard wordt hij op
slag verliefd op deze knappe dame. Als het aan
Johan lag, zou hij bij Galaxa blijven en zijn
zwerversbestaan vaarwel zeggen, maar dit alles
is echter buiten Bahaal gerekend. Die viel een
kleine twintig albums terug onder het zwaard
van Arthur, maar heeft in de hel promotie
gemaakt en maakt hier als hellevorst in onstof-
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Stijlverschillen binnen dezelfde albums

Pagina hiernaast: De allereerste, sprookjesachtige verschijning van Galaxa 
in DE TOVERSPIEGEL. Johan weet niet wat ‘m overkomt.

In KERWYN, DE MAGIËR (deel 20) treden
doorheen het hele album stijlwisselingen op,
soms heel subtiel en soms overduidelijk. Hier
zie je Lancelot door Frank Sels (links) en
door een anonieme vervanger (rechts). 

Stijlverschillen zijn overduidelijk, vooral
wanneer wanneer het vrouwen betreft:
iedere tekenaar heeft zijn eigen typische
vrouwenkopje. Koningin Enid door Frank
Sels (links) en door de invaller van het
moment (rechts) uit HET RIJK VAN ENID

(deel 25) tonen duidelijk het stijlverschil.

In DE VOORSPELLING (deel 48) wordt Johan getekend door
iemand die verboden zou moeten worden om nog een potlood
te mogen vastnemen (links). Ter vergelijking: de Rode Ridder
door Karel Biddeloo (rechts).

In DE KORAALBURCHT

(deel 55) zijn de
tekeningen duidelijk 
van de hand van
Biddeloo, maar de
inkting verraadt een
andere stijl...

Dat DE TOVERSPIEGEL

(deel 58) eigenlijk één
groot sprookje is, zit ‘m
ook in de aanwezigheid
van elfjes, aard-
mannetjes en kabouters
die net zoals de zeven
dwergen uit SNEEUWWITJE

EN DE ZEVEN DWERGEN

kristallen en diamanten
delven.



Senta Berger
Karel Biddeloo was een grote filmliefhebber. Hij bezocht er
vaak in de spreekwoordelijke cinema om de hoek. In de jaren
1960 en vooral de jaren 1970 ging de ene na de andere 
B-film of pulpfilm in roulatie. En Biddeloo loved it! Meer dan
eens zou een Amerikaanse, Duitse, Italiaanse,... prent
inspiratie bieden voor een van zijn verhalen. Daarnaast kocht
en las hij vele tijdschiften over films en schreef er artikels
over voor onder meer JET-MAGAZINE onder het pseudoniem
Bik. Zo kon hij al eens een Charlton Heston interviewen of
karikaturen maken van de bekendste filmsterren van het
moment. Van een zekere Senta Berger moest hij wel een
hele collectie foto’s bij elkaar hebben verzameld want van
haar ontleende Biddeloo haar looks om Galaxa in de loop van
de verhalen vorm te geven. Maar wie is deze Senta Berger?

Senta Berger werd geboren op 13 mei 1941 in Wenen,
Oostenrijk. Haar ouders hadden het niet te breed, maar
probeerden toch te voldoen aan de wensen van hun dochter.
Op haar vierde al begeleidde haar vader, een muzikant, haar
op de piano terwijl ze op het podium zong. Een jaar later
poogde ze een prille doorbraak te forceren als balletdanseres,
maar haar lerares zag problemen in haar fysieke
veranderingen tijdens haar puberteit.
Ze nam dan maar privéacteerlessen. In 1957 speelde ze een
eerste rolletje waarop ze zich inschreef op de befaamde
Weense acteerschool Max Reinhardt Seminar. Maar hier ook
geen geluk. Ze moest de school verlaten nadat ze zich zonder
toestemming engageerde voor een nieuwe filmrol. In 1958
werd ze het jongste lid van het toneelgezelschap Josefstadt in
Wenen. Toch ambieerde ze een job als filmactrice.
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felijke vorm zijn rentree. Zoiets kan in de
Belgische politiek, dus waarom ook niet in een
stripverhaal? De multifunctionele Bahaal blijkt
zowel achter Gorgontar te zitten als achter de
bende rovers die de wereld achter de Tover-
spiegel willen binnendringen. Galaxa grijpt in
om Johan te redden van de wraak van Bahaal,
maar maakt daarbij de fout de spiegel te ver-
laten. 
Het gevolg is dat ze ook haar eigen stoffelijke
vorm verliest en vanaf nu voor eeuwig in het
universum rondzweeft. Johan is daarmee tot een
latrelatie met Galaxa gedoemd. Nu en dan zal ze
in de volgende verhalen nog eens opduiken,
meestal lang genoeg om de balans in het voor-
deel van Johan te doen uitslaan en hem weer
voor een tijdje tevreden te stellen. Maar daarna
is het uit met de pret en moet Galaxa terug haar
onstoffelijke vorm aannemen. Galaxa en Bahaal
zullen in volgende albums nog veel conflicten
uitvechten, via de Rode Ridder enerzijds en een
ingehuurde boze magiër of lelijke toverkol
anderzijds. 
Weeral geen geluk met de vrouwtjes dus voor
Johan. Zijn eerste échte kus kreeg hij pas in 
DE WATERMOLEN en daarin sterft zijn eerste grote
liefde Astra. En nu blijkt zijn eerste serieus lief
over te gaan naar een soort onstoffelijke toe-
stand. Teleurstellend voor Johan die natuurlijk
graag “een beetje pak” heeft.
De afwezigheid van Galaxa was natuurlijk een
zet van Biddeloo om Johan toch weer tot een
dolend bestaan te dwingen, met alle avonturen
en andere vrouwen vandien.
Door de Toverspiegel te betreden, werd Johans
lichaam trouwens volledig gespiegeld. Heel
interessant als je tegenstrever denkt je hart te
doorboren, dat inmiddels echter aan de linker-
kant van je lichaam zit... Een trucje dat Johan
voortaan nu en dan uit de kast zou halen om zijn
verraste tegenstrevers te verschalken. 

Verbanning naar Pats

Toen de voorpublicatie van DE TOVERSPIEGEL op
woensdag 29 november 1972 afgelopen was,
werd besloten om DE RODE RIDDER, die op 
dat moment al jaren in DE STANDAARD en 
HET NIEUWSBLAD verscheen, af te voeren naar de
wekelijkse kinderbijdrage PATS (de latere
STIPKRANT en JOMMEKESKRANT). De plaats van
Johan zou ingenomen worden door een nieuw
project van Willy Vandersteen, namelijk ROBERT

EN BERTRAND. DE IJZEREN HAND (deel 59, 1973)
verscheen nu dus in wekelijkse afleveringen. 
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Ze slaagde erin om bij meer en meer
regisseurs en producenten interesse te kweken
om met haar in zee te gaan. Om te beginnen
gebeurde dat voor een reeks musicals van
producer Arthur Brauner, maar dat raakte ze

snel beu. In 1962 verkaste ze naar Hollywood
en werkte samen met sterren als Charlton
Heston, Frank Sinatra, Richard Widmark,
John Wayne en Yul Brynner. Ze keerde
vervolgens terug naar Duitsland nadat ze
toehapte om in een reeks mee te spelen.
In 1963 ontmoette ze Michael Verhoeven,
zoon van de Duitse regisseur Paul Verhoeven
(niet te verwarren met de gelijknamige
Nederlandse regisseur!). De twee begonnen
hun eigen filmmaatschappij Sentana in 1965.
Een jaar later trouwden ze. In 1970 speelde 
ze voor het eerst de hoofdrol in een zelf-
geproduceerde film. Ondertussen speelde ze
ook mee in Franse en Italiaanse films, meestal
als sexy babe.
In 1966 schitterde ze naast Kirk Douglas in de
film CAST A GIANT SHADOW waarin ze Magda
vertolkte, een Israëlische soldaat tijdens de
Israëlische onafhankelijkheidsoorlog in 1948.
In 1967 wenkte een nieuwe Amerikaanse 
tv-serie met IT TAKES A THIEF. Ze speelde mee
in de pilot, maar deed daarna enkel nog mee
in een losse aflevering waarin haar personage
om het leven kwam. Leuk om weten is dat ze
ook te zien is in de film IF IT’S TUESDAY, THIS

MUST BE BELGIUM uit 1969. 
Door de geboorte van haar twee zonen, ging
ze opnieuw op de theaterplanken staan. Met

groot succes! Niet
alleen in Wenen,
maar ook in
Hamburg en
Berlijn trad ze op.
Tussen 1974 en
1982 speelde ze 
in het theater
steeds maar 
weer hetzelfde
personage.
Tussendoor nam
ze er toch nog

filmrollen bij, onder meer in de oorlogsfilm
CROSS OF IRON (1977) met James Coburn in
een van haar grootste rollen.
In 1985 en 1986 maakte ze een comeback op
de Duitse tv in de populaire serie KIR ROYAL.
Daarna verzeilden nog meer hits op haar
conto zoals de film THE FAST GERTI waarin ze
een taxichauffeur speelde. In diezelfde periode
startte ze een carrière als zangeres van
chansons. 
Ook in 2005 is ze nog steeds niet van het
scherm weg te branden. Toen speelde ze in de

tearjerker EINMAL over een vrouw die gevangen
zit in een ongelukkig huwelijk.
In februari 2003 werd ze de president van de
Duitse filmacademie met als doel de nieuwe
generatie Duitse acteurs en actrices in Duitse
en Europese films te introduceren.
In de lente van 2006 verscheen in Duitsland
haar biografie onder de ronkende titel ICH

HABE JA GEWUßT, DAß ICH FLIEGEN KANN. Daarin
spreekt ze vrijuit over de niet erg subtiele
toenadering van Hollywood-producer Darryl
Zanuck om haar via de zetel een eind op weg
te helpen in haar carrière. Op de set van de
film MAJOR DUNDEE kreeg ze van een
filmmedewerker ook het onflatteuze
compliment “You German pig” toegeslingerd
omdat de familie van zijn vrouw in Auschwitz
omkwam. De biografie werd een bestseller.
Heden ten dage zet ze zich actief in voor
milieubescherming en in vredesbewegingen.
Ze woont nu in Grünwald nabij München in
Duitsland. 
Senta Berger heeft meer dan 140 rollen op
haar actief en daar komen er nog steeds bij.
Vooral in de jaren 1960 en 1970 trad ze daarbij
wel eens op in weinig verhullende kledij in 
B- en pulpfilms waarin ze hoofdzakelijk sexy
moest wezen. Daarbij was ze er niet te vies van
om haar tetjes te tonen of in haar blote kont
rond te lopen. In de Italiaanse sekskomedie
WHEN WOMAN HAD TAILS (1971) bijvoorbeeld
vertolkte ze een prehistorische vrouw die een
onwetende man de geneugten van seks

aanleert. In de film DE SADE (1969) onderging
(of eerder ondernam) ze lesbische standjes in
een film over de geperverteerde Markies 
De Sade. Voor de Italiaanse erotische reeks
JOLANDA namen de opeenvolgende tekenaars
(onder wie Milo Manara) eveneens Senta
Berger als model. Deze serie liep van 1970 
tot 1974 en werd grotendeels vertaald door 
De Vrijbuiter / De Schorpioen tussen 1973 en
1977. Karel Biddeloo heeft de actrice in zijn
strips toch een rol toebedeeld met meer
aanzien: de Fee van het Licht.

Pagina hiernaast: Drama in DE TOVERSPIEGEL! Galaxa wil Johan redden en verlaat daarbij 
haar beschermde sprookjesomgeving achter de spiegel. De idylle is verstoord.
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Alhoewel Biddeloo nu de vrijheid had om een
volledige pagina per week te publiceren,
verscheen het verhaal in PATS netjes per twee
halve pagina’s onder elkaar. Wat in PATS werd
gepubliceerd, had probleemloos en zonder enige
aanpassing in de krant kunnen staan. 
Een ‘verbanning’ van een stripreeks naar de
PATS-krant was nochtans meestal geen goed
teken: voor verschillende Vandersteen-reeksen
zoals BIGGLES en KARL MAY bleek dat de laatste
halte te zijn vóór de definitieve stopzetting van
de reeks...
DE STANDAARD kreeg echter veel boze brieven van
lezers die hun dagelijkse dosis DE RODE RIDDER

terugwilden. Ook een aantal van Vandersteens
medewerkers protesteerde. De krant besliste 
dan maar om de reeks terug naar de krant te
verhuizen, en liefst zo snel mogelijk!
Maar DE IJZEREN HAND was nog maar halfweg. 
Het was geen goed idee om het hier en nu te
onderbreken en vervolgens voort te zetten op
een andere plaats in de krant. Biddeloo zag zich
genoodzaakt om het verhaal in sneltempo af te
werken. Op het laatst verschenen er in plaats van
één wel twee pagina’s in PATS, met uitzondering
van de laatste week toen het verhaal met één
pagina eindigde. 
Zelfs die twee wekelijkse pagina’s volstonden
niet. Het verhaal diende ingekort te worden. Op
die manier kon het verhaal eerder ophouden en
kon er voor de krantenpublicatie met een nieuw

verhaal gestart worden. De PATS-versie van 
DE IJZEREN HAND telt slechts 21 pagina’s, niet
genoeg voor een album. Biddeloo loste dit op
door het verhaal her en der terug open te gooien
en prenten, stroken en volledige pagina’s toe te
voegen. Omdat het volgende verhaal SIDARTA

(deel 60, 1974) al in de krant verscheen en er
haast mee was gemoeid, opteerde Biddeloo voor
het gebruik van grote prenten en drie in plaats
van vier stroken per pagina. De stroken werden
hernummerd en het verhaal was klaar voor een
albumuitgave. Er was dus geen experimenteer-
drang mee gemoeid door te spelen met een vaste
paginaopbouw, het was pure noodzaak!
Met SIDARTA stond Johan dus weer in dagelijkse
afleveringen van een halve pagina in de krant. In
de plaats werd de strip SAFARI dan maar in PATS

geplaatst waar deze reeks ook zijn zwanenzang
zou kennen. 
Het album zelf is bijzonder vermakelijk, met de
obligate zwarte magiërs, een vleugje alchemie
en Sidarta zelf als de ultieme machoheld die niet
goed met vrouwen overweg kan.

Van middeleeuwse reeks naar
fantasy en sword&sorcery
Het is eigenlijk vrij eenvoudig te begrijpen
waarom Biddeloo overschakelde van een pure
middeleeuwse strip naar een meer gefantaseerd
verleden met monsters, vrouwen in vergevorderde

Pagina hiernaast: Er mag al eens gelachen worden dankzij de kibbelende macho Sidarta uit het gelijknamige album 
en de vrijgevochten Miurah. Uiteraard zal er iets moois bloeien tussen de twee.pagina 54
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DE IJZEREN HAND

(deel 59) telde in de
voorgepubliceerde vorm
in de PATS-krant niet
meer dan 21 pagina’s.
Voor de albumversie
diende Karel Biddeloo
pagina’s bij te tekenen en
andere te rekken door
middel van grotere
prenten en het door-
breken van het stramien
van vier stroken. De
platen hiernaast zijn twee
voorbeelden van toen nog
atypisch te noemen
paginaconstructies. In
veel latere albums
kwamen grotere prenten
ook van pas om sneller
pagina’s te vullen. 
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staat van ontkleding en boze magiërs met door-
lopende wenkbrauwen... De pure middeleeuwen
als onderwerp voor de reeks waren namelijk vol-
ledig uitgemolken. Volgens Biddeloo kon je niet
altijd rabauwen en heksen opvoeren, gelardeerd
met een simpel toverkunstje hier en een
zwaardgevecht daar... De overgang naar fantasy
was nodig om de reeks fris te houden. De pure
fantasy werd al snel uitgebreid naar bestaande
mythologie, verwerkt met eigen elementen (in de
praktijk meestal een rondborstige vrouw en een
paar monsters extra). Bljkbaar had Biddeloo in
deze periode een boek met verzamelde mythen
en sagen cadeau gekregen want veel van de vol-
gende albums verwezen naar bekende of minder
bekende verhalen. Bij SIDARTA fungeerde enkel de
naam van de Boeddha als inspiratie voor een
album. 
Bij de topper DE WALKURE (deel 63, 1974) kreeg
Biddeloo inspiratie na een reis door Scandinavië.
Hij vermengde in dit album een aantal Noorse
mythes tot een origineel verhaal. Johan bezwijkt
op het slagveld en wordt door de Walkuren, vrou-
welijke krijgers gezeten op gevleugelde paarden,
opgehaald om in het Walhalla aan de feestdis te
zitten met de Noorse god Odin zoals alleen de
allerdapperste gesneuvelden dat mogen. Maar
ook bij de goden aan tafel is het niet allemaal
koek en ei... Johan moet samen met Walkure
Hildegonde enkele integratieproblemen met de
Vorstreuzen gaan oplossen. Deze ambetanteriken
hebben de Vuurgeest, die de lente weer in gang
moet steken, opgesloten in een ijsgrot.
Gewapend met een magische speer en dito man-
tel, maar zonder frigobox, vervult Johan deze
queeste.

Veel van de volgende albums zouden uit 
het succesvolle fantasyvaatje tappen, zoals 
HET NIMFENWOUD (deel 66, 1975) en DE IJSVORSTIN

(deel 69, 1975).
Niet dat het nu allemaal spetterende tover-
toestanden en gruwelijke monsters met
bijhorende, verschrikt kijkende, doch knappe
deernes waren wat de klok sloeg. Nu en dan zou-
den, als we even verder kijken tot DE VERVLOEKTE

STAD (deel 100, 1982), ook nog wat klassieker
aandoende ridderverhalen volgen zonder al te
veel special effects, zoals HET DODENSCHIP

(deel 64, 1974) waarvoor Vandersteen zelf nog
eens het scenario schreef. Daarin komen wel een
aantal griezels voor, maar dat blijken poppen te
zijn die de lokale bijgelovige zeeschuimers angst
moesten aanjagen. Ook HET ADELAARSNEST

(deel 65, 1975), waarin
Johan zich moet vermom-
men om een dievenbende
te infiltreren, maar er met
hangsnor en zwart geverfd
haar uitziet als een
rasechte pornoacteur,
heeft niks met boven-
natuurlijke zaken te
maken. Ook albums zoals
DE VETE (deel 74, 1977),
het dubbelverhaal DE

BARBAAR (deel 76, 1977) en 
DE GALEISLAAF (deel 77,
1977), DE BANNELING (deel
79, 1977), DE SCHILDKNAAP

(deel 80, 1978) en HET DIEVENGILDE (deel 90,
1980) bevatten geen sprankeltje toverkracht of
ook maar het kleinste schubje van een afzichte-
lijk monster. Dat betekent dan wel dat bijna alle
andere albums wel een of andere fantasy- of zelfs
sciencefictioninslag hadden. 
Uiteindelijk zou ook de fantasy grotendeels 
uitgemolken raken, zodat Biddeloo later nog
naar het horrorgenre zou grijpen met albums
als DE LEVENDE DODEN (deel 106, 1983) en
VRYKOLAKAS (deel 114, 1985).

Kwade luitjes
Verscheidene boze tovenaars en kwade magiërs
laten zich gelden als tegenspeler van Johan, op
eigen initiatief of als onderaannemers van
Bahaal, de Prins der Duisternis. Zo verging het
in die tijd veel boosaardige genieën: net niet
goed genoeg om in de politiek te gaan, werden
ze maar dienaar van het kwaad. 
Soms zijn het geslaagde slechteriken. Heptateuk,

Johan in vermomming
met zwartgeverfde
haren en opgeplakte
zwarte snor in 
HET ADELAARSNEST

(deel 65). Al bij al ziet
hij eruit als een porno-
acteur.

Pagina hiernaast: Johan bewijst zijn dapperheid tegenover de Noormannen 
en mag het Walhalla binnen in DE WALKURE hoewel hij nog niet dood is.

In DE WALKURE (deel 63)
blijkt de zwerver Od de
Noorse oppergod Odin,
“de Alvader, heerser over
al wat leeft”, te zijn.
Hildegonde, een van de
Walkuren, maakt echter
nóg meer indruk.
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uit DE IJSVORSTIN, is het archetype van de
boosaardige tovenaar: kaal, zware wenkbrauwen,
puntig baardje, ongelukkige jeugd gehad,... 
Wat ook opvalt is dat magiërs altijd hun 
beide handen verstoppen in de overliggende
mouwen.
Andere booswichten blinken dan weer uit in hun
groteskheid en naïviteit. Zo weet elk klein kind
dat je een geboeide held niet mag achterlaten bij
zijn zwaard want die zal zijn boeien binnen de
kortste keren met dat zwaard doorsnijden. Iets
waar Murena de zeeheks uit DE KORAALBURCHT

uiteraard niet aan denkt wanneer ze Johan
vastgebonden achterlaat in een grot die onder
water zal lopen. Blijkbaar had ze in haar
schriftelijke cursus “Zeeheks worden in 12 les-

sen” de paragraaf “Aandachtspunten bij een
geboeide held” niet gelezen.
Er worden nog andere zware beroepsfouten
gemaakt. Johan zelf om het hoekje helpen, 
is voor de meeste magiërs beneden hun
waardigheid: dat laten ze over aan hun minder
slimme medewerkers of hun hongerige huis-
dieren. Ze nemen echter nooit afscheid zonder
uit ijdelheid hun snode plannen van naaldje tot
draadje uit te leggen aan de held alvorens met
een boze lach te verdwijnen... Mwuhahahahah!
Een beetje zoals in veel JAMES BOND-films dus.

Het lijkt wel een standaardprocedure die 
alle boze magiërs aanleerden tijdens 

hun studies Bachelor Toverpraktijk
Gevorderden of Master in de Criminele

Magie. Maar Johan slaagt er zoals steeds
weer in om toch te ontsnappen, waarna
hij de boze opzet verijdelt. Enkel Bahaal,
de ultieme booswicht, houdt op derge-
lijke cruciale momenten wijselijk zijn
mond,en dat onderscheidt natuurlijk de
echten van de amateurs. 

Bozeriken zijn ook vrij traditioneel ingesteld: zij
houden geen roodwangschildpadje, goudvisje of
bonte cavia want dat past niet bij hun status. Met
minder dan een reusachtig watermonster, zoals
Vlad Drakul uit HYDRA (deel 129, 1989), een
gigantische spin (Chikaraisi) uit PRINSES KIN-
LIEN (deel 115, 1985) of een ander vies (en liefst
groot) beest stellen zij zich niet tevreden. Aan de
kostprijs voor het voeren van zo’n beest wordt er
natuurlijk niet gedacht zodat menig monster
achteraf ondervindt dat er op het voer bespaard
wordt. Daarmee natuurlijk dat ze altijd zo
hongerig zijn wanneer ze tegenover Johan
komen te staan. Maar het moet gezegd: Johan
zorgt er altijd voor dat het de laatste keer was
dat ze honger hadden.

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 3
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Pagina hiernaast: HET DODENSCHIP is een klassieker RODE RIDDER-verhaal, 

nog eens geschreven door Willy Vandersteen.

Johans zwaard in zijn buurt zetten terwijl hij vastgebonden zit, is een dom idee. 
Hij zal dat toch te pakken krijgen. Uit DE KORAALBURCHT (deel 55).

Wat gebeurt daar
allemaal tussen die
mouwen? Zitten er
spiekbriefjes met tover-
spreuken? Hiernaast
respectievelijk
Ashastaak uit DE

VERRADER VAN YARKAND

(deel 67) en Heptateuk
uit DE IJSVORSTIN

(deel 69). Er zijn er nog
vele andere uiteraard.
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3. De Noormannen
Hoewel ze historisch gezien Europa vooral teisterden van de achtste tot de
elfde eeuw, duiken de Noormannen (of Vikingen) toch vaak op in de
avonturen van de veertiende-eeuwse Rode Ridder. Zijn het hun woeste
baarden, hun snelle schepen, hun scherpe bijlen en hun fantasierijke
mythologie die zowel Willy Vandersteen als Karel Biddeloo bleven inspireren?
In elk geval duiken deze heidense krijgers uit Scandinavië en Denemarken op
in tal van albums in de reeks...

Volkeren 
historisch benaderd

Historische blunder
Laat ons alvorens met de Noormannen drakkars,
euh... scheeps te gaan eerst en vooral een belangrijk
misverstand uit de weg ruimen. Het betreft een
historische blunder die zowel Willy Vandersteen als
Karel Biddeloo consequent gemaakt hebben: de
befaamde hoorns op de helmen van de Vikingen. Wie
zou zo stom zijn om te vechten met hoorns op zijn
helm? Het biedt je tegenstander alleen maar voordeel
want zo kan hij je beter vasthouden om je een flinke
dreun op je hersens te verkopen. Dat wisten Vikingen
ook wel en daarom hadden ze zeker geen hoorns op

hun helmen. Er zijn wel enkele afbeeldingen van Noorderlingen met hoorns op hun helmen maar deze
verwijzen ofwel naar een ceremonieel gebruik of dateren uit de Keltische periode (vijfde eeuw voor
Christus) waarbij de hoorns van brons gemaakt zijn. Nergens, maar dan ook nergens, nowhere, nirgen-
dwo, nulle part, nullo in loco,... kortom op geen enkele plaats ter wereld werd een authentieke
Noormannenhelm gevonden met hoorns er op! Heeft men niet hard genoeg gezocht? Neen, zeker niet
want er zijn tal van archeologische vondsten van Vikingenhelmen. De hoorns op de helmen van de
Noormannen zijn een romantisch verzinsel dat vooral populair werd in de negentiende eeuw, net zoals
de vleugeltjes op de helmen van Asterix. Tja, zo werd hun duivels karakter nog meer in de verf gezet. In
de bewapening van de Vikingen vergissen Vandersteen en Biddeloo zich in elk geval niet: Zwaarden met
een korte pareerstang en (werp)bijlen waren het favoriete speelgoed van deze sympathieke moordenaars.

Elfjes en berserkers
Maar, ze waren niet allemaal slecht, die vileine Vikingen. Al in zijn twaalfde avontuur, DE HOORN VAN

HORAK, komt Johan in contact met de Noormannen. Hij ontmoet hen toevallig wanneer ze van boord
gaan van hun drakkar of snek, het typische schip van de Vikingen. Het zien van de krijgers ontlokt Johan
de uitspraak: “Prachtkerels, ruw maar met een sterk begrip van tucht en eer. Het verwondert mij echter
dat zij niet waakzamer zijn...” waarna onze Johan al meteen een Vikingenzwaard in de rug krijgt geduwd.
Al gauw wordt Johan op de hoogte gebracht van een interne machtsstrijd om de oude koning Horak op
te volgen. Zal het de edele Tanjar worden of de kwaadaardige Gorm? Uiteindelijk zal de krijger, die zowel
de hoorn als de gouden appel van Horak kan bemachtigen, de troon erven. De volledige titel van dit
album zou dus veeleer DE HOORN EN GOUDEN APPEL VAN HORAK moeten luiden, maar dat zou nogal onnozel
klinken. In plaats van zich over de titel van zijn nieuwe avontuur te bezinnen, vertrekt Johan er samen
met de goede Tanjar op uit om die hoorn te veroveren. En zo maakt de Rode Ridder samen met ons
kennis met enkele aspecten van de Vikingencultuur. Niet alleen elfjes en kobolden passeren de revue,

TEKST: BERT GEVAERT
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maar ook de woeste
berserkers, krijgers die
in het gevecht door
middel van psychedeli-
sche middelen in trance
gaan en compleet van
hun zinnen beroofd de
vijand gaan bekampen,
ongevoelig voor pijn,
honger of dorst. Ze
zwaaien ook al eens met
een gigantisch zwaard, missen één oog en hebben een armprothese... de manga BERSERK al eens gelezen?

Mythisch zwaard 
Het zal je wellicht niet verbazen dat Johans vriend Tanjar de nieuwe koning wordt. Reden te meer om hem
na een aantal albums met een bezoekje te vereren. In deel 17, DE ZEEKONING, bevindt Johan zich opnieuw
in Noorwegen. In plaats van 's avonds gezellig met Tanjar bij het haardvuur te keuvelen, trekt Johan erop-
uit want het avontuur lonkt. Dat had hij misschien beter niet gedaan. Vervelende Vikingen pakken zijn
zwaard af waarna Johan, dankzij de tip van Brundar de kluizenaar, op zoek gaat naar een nieuw zwaard, het
Onoverwinnelijke Zwaard Djorndal. De naam Djorndal is niet toevallig gekozen, het is een 'vernoorsing'
van Durendal, het mythische zwaard waarmee Roelant in de achtste eeuw duizenden Saracenen op zijn
eentje een kopje kleiner maakte. De naam van het zwaard mag misschien wel christelijk van oorsprong
zijn, maar ook de heidense Vikingenmythologie kende het bestaan van magische zwaarden. Zo doodde
Siegfried, die vereeuwigd werd in Richard Wagners operastuk LIED VAN DE NIBELUNGEN (én in de sublieme
stripreeks SIEGFRIED van Alex Alice) de draak Fafnir met het beroemde zwaard Balmung, dat door Wagner
Nothung wordt genoemd. Zoals dat wel meer gaat met magische zwaarden is de vraag nu eenmaal groter

dan het aanbod en dat zorgt
natuurlijk voor problemen.
Ook de Kjalten en de Witte
Vikings van de Zeekoning
willen omwille van minder
koosjere redenen het zwaard
in handen krijgen. Uiteinde-
lijk bemachtigt Johan het

zwaard en veroorzaakt een massaslachting onder de Kjalten. Het blinkende ijzer wordt echter meegesleurd
door hun leider Gorling, wanneer hij stervend de vissen gezelschap gaat houden. En zo komt het dat het
zwaard zich nu nog steeds ergens op de zeebodem bevindt, wachtend op een gelukkige ontdekker.

Vikingen in frivole zomeroutfits
In deel 26, DE KROON VAN DEIRDRE, maken we kennis met het titelpersonage, maar haar thuisland het
Noorderland leren we pas echt kennen in het vervolg HET GRAF VAN RONJAR (deel 27). Alhoewel... “leren
kennen” is misschien wat té sterk uitgedrukt. Opnieuw zien we kobolden, enkele Noormannen met
hoorns, veren, zelfs met complete hertengeweien of een wolvenvel op hun helmen. Maar niet alleen Gaia
moet zich ergeren aan die flagrante dierenmishandeling, het gaat nog verder. Opnieuw moeten we vast-
stellen dat de typische maliënkolders van Vikingen ontbreken en plaats moeten maken voor frivole zomer-
outfits met bretellen! Maar Willy Vandersteen is op andere vlakken verbazingwekkend correct. Zo over-
nachten Johan en Lancelot op een grafveld dat erg doet denken aan het Vikingengrafveld van Lindholm in
Denemarken. Alleen jammer dat de runetekens er nogal simplistisch uitzien. Het graf van Ronjar, een
drakkar bedolven onder een heuvel, is hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op het beroemde graf van Oseberg,
dat gedateerd wordt in 834.

VOLKEREN HISTORISCH BENADERD 3
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Volledigheidshalve vermelden we ook nog DE ZWANEBURCHT (deel 29), een album dat sterk gebaseerd is op
de beroemde opera van Tsjaikowski, HET ZWANENMEER. Samen met Perzen zijn de Vikingen de bad guys
van dienst en gehoornd en gehuld in bretellenpakjes worden ze door Johan en Lancelot bij bosjes afge-
maakt. In dezelfde lijn is ook deel 50, DE TERUGKEER, waarin de Noormannen de Perzen geruild hebben
voor een knappe heks, maar het resultaat is hetzelfde: ze sneuvelen dapper onder het zwaard van Johan.
Waar zijn die 'prachtkerels' gebleven waar Johan het in DE HOORN VAN HORAK nog over had?

Walkuren
Pas in DE HAMER VAN THOR (deel 45) en DE WALKURE (deel 63), wordt eindelijk recht gedaan aan de boeiende
mythologie van de Noormannen. In DE HAMER VAN THOR is Biddeloo precies nog in de verkenningsfase want
van die mythologie is nog niet zoveel sprake. Thor wordt even vermeld wanneer blijkt dat zijn bliksem
veroorzakend gereedschap op aarde is neergesukkeld, maar daar blijft het dan ook bij. Biddeloo concen-
treert zich liever op een stam van Amazones die zich in dit album duidelijk van tijd en plaats hebben
vergist. Ach, ze blijven leuk om naar te kijken. We zullen maar zeggen dat hij zich wellicht heeft laten
inspireren door de Walkuren, de krijgshafitige goddelijke dames die hun naam gegeven hebben aan de titel
van het reeds vermelde deel 63, waarin de Noorse mythologie een erg grote rol speelt. Altruïstisch (of
moeten we zeggen masochistisch?) als hij is, heeft Johan beslist om mee te doen in een grote veldslag waar
de Vikingen definitief verslagen zouden moeten worden. Onderweg naar de leider van de coalitie tegen de
Noormannen, ontmoet Johan de eenogige Od die onze rode held introduceert in de Noorse godenwereld:

Thor (god van de bliksem), Bifrost (de regenboogbrug tussen
Asgard, de godenwereld, en Midgard, de mensenwereld), Heimdall
(de bewaker van Bifrost),... komen dank zij het verteltalent van Od
voor zijn nieuwsgierige ogen tot leven.
Johan had echter nooit gedacht dat hij het Walhalla, de plaats waar
de Walkuren dapper in de strijd gesneuvelden naartoe brengen,
zélf zou mogen bezichtigen. Na een verbeten en oneerlijke strijd
tegen een overweldigende overmacht Vikingen voeren de
Walkuren de dode Johan van het slagveld naar de grote krijgshal
van de Noorse oppergod, de eenogige Odin die zich natuurlijk
vermomd had als de zwerver Od. In plaats van het gezellig met de
goden en de heldhaftige gestorvenen op een zuipen te zetten,
krijgt Johan meteen de opdracht om het op te nemen tegen de

Vorstreuzen die de macht van Odin bedreigen. En hier is Biddeloo erg creatief omgegaan met de Noorse
mythologie: hij brengt de Vorstreuzen in verband met Surtur, de vuurgod, die door de gemene reuzen in
een diepe slaap zou zijn gebracht, een mythologische twist die de grote Wagner waardig zou zijn!
En wie mag Surtur wakker gaan maken? Juist, onze vriend Johan! Geen makkelijke klus, maar met behulp
van Hildegonde, een schone Walkure met een puntbeha waar Madonna een puntje aan kan zuigen, de
onzichtbaarheidsmantel én de superspeer van Odin brengt Johan de moeilijke taak tot een goed einde.
Wanneer Johan eindelijk zijn voetjes onder tafel schuift in de feesthal van het Walhalla en de beker aan
zijn lippen brengt voor een ferme teug wordt hij toch wel wakker, zeker? Was alles een droom?
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Horny Vikingen 
Na DE WALKURE verdwijnen de Vikingen lange tijd uit de
avonturen van DE RODE RIDDER. Pas in deel 116, IN DE

WITTE HEL, ongetwijfeld een van de beroemdste (of
beruchtste?) RODE RIDDER-albums ooit (maar dat zal
wel niet aan de Vikingen liggen), komen onze gehoorn-
de vrienden terug. Meteen maakt ook de immer sym-
pathieke kapitein Thorwald zijn intrede in de wereld
van Johan. We zullen maar niet zeggen dat we hem
kunnen herkennen aan zijn lange rosse baard en aan
zijn helm, waar precies een zielig vogeltje voor is
moeten sterven (trouwens hét RODE RIDDER-kenmerk
bij uitstek voor Vikingenkapiteins). Wat Johan aan
boord doet bij de Vikingen is niet geheel duidelijk, maar na een mysterieuze storm komt hij samen met
Thorwalds mannen terecht in de strijd tussen de Asys, de mythische voorouders van de Vikingen waarvan
de naam en het idee zijn gebaseerd op de Asen, de goddelijke volgelingen van Odin, en hun tegenstanders,
de Poolkrijgers. De Asys, die trouwens zowel in deel 116 als in het vervolg 117, DE MAGISCHE SCEPTER,
nooit hun — jawel! — gehoornde helm afzetten, worden geregeerd door de onvoorstelbaar knappe,
charmante blondine — You can leave your helmet on — Amargith. Misschien daarom dat ze allemaal
steeds zo horny rondlopen? Maar we moeten verder gaan met deze serieuze bespreking. 

Terug naar de Asys. Zij binden een gigantische strijd aan tegen de Poolkrijgers en verpulveren hen uit-
eindelijk met een mini-atoombom die in een magische scepter verborgen zat. Die scepter was een mooi
cadeautje van de voorvader van de Asys, Yrmyr, wiens naam Biddeloo vond tussen de mythische
Scandinavische reuzen. Alleen de leidster van de Poolkrijgers, oude bekende Demoniah dus, kan
ontsnappen. Maar zij is dan ook een duivelin in mensengedaante. Na een vurige afscheidskus van
Amargith — waarbij we toch meer hadden verwacht na het zinnenprikkelende voorspel in de badkamer
— vertrekt Johan opnieuw op avontuur. En welke beloning krijgen de Vikingen voor hun hulp aan
Amargith? 't Is nogal triestig, in GILGAMESJ (deel 118) komen ze allemaal om.

VOLKEREN HISTORISCH BENADERD 3
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Vikingen bij de vleet 
Gelukkig zijn er in stripalbums van DE RODE RIDDER Vikingen bij de vleet en kunnen ze nog een (voorlo-
pig?) laatste keer opduiken in deel 122, DE DUINENABDIJ. In dit album zien we de Noorse krijgers niet echt
van hun fraaiste kant. Ze vallen onschuldige monniken aan, maar gelukkig komt een geharnaste Johan
tussenbeide. Alsof die Noormannen nog niet lastig genoeg zijn, worden de monniken ook nog eens
geteisterd door een mysterieus spookzwaard én een letterlijke one armed bandit, de Franse Spijkergoed
die in de lessen Nederlands wat beter had moeten opletten: “Jij mijn beste mannen gedood hebt, ridder!”
Ondertussen heeft Johan met de hulp van de heks Wanda (werden dergelijke dames door monniken niet
op de brandstapel gezet?) het mysterie van het spookzwaard ontrafeld. Yngar, een Vikingenkoning, werd
door zijn manschappen verraden, neergestoken en zieltogend achtergelaten op het strand. Alvorens te
sterven, vervloekte de koning zijn moordenaars waarna zijn zwaard oprees uit zijn graf om bloed te laten
vloeien. Vermelden we even tussendoor dat van alle Vlaamse strips dit album hét absolute record heeft in
het gebruik van Zweedse woorden, proficiat mijnheer Biddeloo! Ondanks dat Zweeds gebrabbel begrijpt
Johan waarom die Vikingen de monniken aanvielen. Ze wilden gewoon het zwaard terug, niet voor zich-
zelf maar om het te geven aan Wulfgard, de laatste nazaat van Yngar. Akkoord, dat is pas een geldig excuus
om ongewapende monniken af te maken. Het album eindigt in een orgie van geweld waarbij Franse
strandjutters, een conservenblikken Johan, een fluorescerend spookzwaard, getonsuurde monniken en
woeste Noormannen op elkaar inhakken. Toch heeft dat geweld een mooi doel: het spookzwaard wordt
door Wulfgard tot rust gebracht en samen met de beenderen van Yngar op volle zee gecremeerd. De
Noorse krijgers keren tevreden terug naar huis, met aan boord Wanda, de knappe heks die door Yngar
versierd werd. Zouden de Noormannen nu definitief met de Noorderzon uit DE RODE RIDDER verdwenen
zijn?... Welnee!

Ook na deel 122 doken de Noormannen of aanverwanten nog enkele keren op, onder andere in DE SCHAT

VAN DIJKENLAND (deel 180), DE BERSERKERS (deel 184) en DE VLOEK VAN DE TUPILAK (deel 197), maar hun voor-
stelling wijkt weinig af van wat wij hiervoor beschreven hebben. We zijn erg benieuwd of het ‘Daverende
Duo’ Claus D. Scholz en Martin Lodewijk dat clichébeeld van de Noormannen zal corrigeren. Of worden
de Noormannen definitief in de prullenbak gegooid omdat ze historisch gezien niet thuishoren in DE RODE

RIDDER? Gelukkig bestaat nog steeds de toverkracht van Merlijn... Of is het genoeg geweest?



HOOFDSTUK 4
Wat voorafging: Sinds Karel Biddeloo DE RODE RIDDER

volledig overnam, nam de fantasysfeer meer en meer de
bovenhand. Gruwelijke monsters, boze magiërs en luchtig

geklede, vrouwelijke tegenspeelsters zorgen voor een
succesvolle mix die de reeks geen windeieren legt. 
In hoofdstuk 4 belichten we de humor in de reeks,

ecologisch verantwoord recyclagetekenen, de kopieer-
machine als modern tekengereedschap en doden 

met een kleurtje.

TEKST: IVO DE WISPELAERE
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Een verborgen komisch talent
Stoere ridderverhalen, veel wapengekletter, hier
en daar een spatje bloed: het betekent nog niet
dat er niet mag gelachen worden. Karel Biddeloo
was ook een begenadigd humoristisch scenarist,
maar de setting van de realistische RODE RIDDER-
reeks verhinderde al te veel komische uitspattin-
gen doorheen de albums.
DE VERRADER VAN YARKAND (deel 67, 1975) combi-
neerde een pseudoantieke beschaving met horror-
elementen (de Brindikils, reusachtige krabben) en
een vastgekende vrouw (de vrouwelijke pirate
Tesora) die gered moest worden. Een zeer geniet-
baar album, dat vooral opvalt door het vrij grote
humorgehalte waarvoor de twee alchemisten Jork
en Muulsh verantwoordelijk zijn. Deze middel-
eeuwse equivalenten van Laurel en Hardy, ook
qua postuur, blijven vooral bij door hun mislukte
experimenten en onderlinge rivaliteit. Ze spelen
zelfs een vrij cruciale rol in het verhaal wanneer
de reusachtige krabben de hoofdstad aanvallen en
bestreden moeten worden. Dat doe je natuurlijk
niet met een oestermesje, maar met degelijke
alchemische brandgranaten.
Jork en Muulsch spelen ook nog in een aantal
daaropvolgende albums mee zoals DE STER VAN

HET OOSTEN (deel 72, 1976) en DE SCHARLAKEN

BRIGADE (deel 101, 1982). In DE STER VAN HET

OOSTEN wordt een Frans edelman achtervolgd
door de vloek die verbonden is aan de edelsteen
die hij in zijn bezit heeft. In dit album wordt het
humoristisch effect nog verder uitgebreid door
zeeman Derrick die nu en dan het verhaal onder-
breekt om over zijn eigen avonturen te vertellen;
meestal zwaar overdreven feiten waarin hij de
hoofdrol speelt, zoals wanneer hij beweert dat hij
eigenhandig Neptunus de zeegod te lijf ging of
een weerloze maagd redde uit de handen van
enkele gorilla’s. DE STER VAN HET OOSTEN is met
voorsprong het grappigste album uit de reeks.
Een andere grappige bijfiguur is de barbaar
Storkas in de albums DE BARBAAR (deel 76, 1977)
en DE GALEISLAAF (deel 77, 1977): een sympathieke
reus die te veel zuipt en naar hartenlust vijandige

soldeniers in een hoekje kegelt, maar voor de rest
geen vlieg kwaad doet. In DE BARBAAR vallen er
zelfs bijna geen doden wat vrij uitzonderlijk is
voor een RODE RIDDER-album. Ook robot Karpax,
de stalen man uit het gelijknamige KARPAX, DE

STALEN MAN (deel 81, 1978) blijkt grappig uit de
hoek te kunnen komen... en in DE TROGLODS (deel
107, 1984) kunnen we even meegenieten van een
beschaafde conversatie tussen twee holbewoners.

Klein, mager, kaal, arrogant,
opvliegend en heel grappig
De figuur Yacki, een schriel
kereltje dat in veel andere
albums opduikt, is zeker een
aparte vermelding waard. In
albums als XANADOR (deel 94,
1981), MEDUSA (deel 125, 1988),
HET TOERNOOI (deel 138,
1991), DE BIERKONING

(deel 148, 1993), DE

SLAVENMEESTER (deel 154,
1995) en de op elkaar vol-
gende albums REIS NAAR ATLANTIS (deel 164, 1997)
en MAGIËRS VAN ATLANTIS (deel 165, 1997) duikt hij
telkens opnieuw op onder een variatie van de
naam Yacki. In XANADOR is dat als de op het goud
van de Amazones beluste avonturier Jakke, in
MEDUSA als de omhooggevallen assistent Yakki, in
DE BIERKONING als meesterkleermaker met vooral
veel praats Jacqui, in DE SLAVENMEESTER als alche-
mist Shaky, in REIS NAAR ATLANTIS en MAGIËRS VAN

ATLANTIS als oppergeleerde van Atlantis Dzaky.
Bijna zonder uitzondering dus krijgt dit
personage een grappige rol toebedeeld als
omhooggevallen opdondertje met een veel te
grote mond en een klein hartje. Het personage
was eigenlijk gebaseerd op een leer-
kracht die Biddeloo kende en die
tijdens de schoolvakanties een
baancafé hielp uitbaten in
Wuustwezel, niet ver van de
woonplaats van Biddeloo.

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 4

Afbeelding links: Jork
en Muulsh, verreweg de
grappigste personages
uit de reeks. Hier te
zien na een mislukt
experiment met glazen
bolletjes gevuld met
explosieven in 
DE VERRADER VAN

YARKAND (deel 67). Pas
bij de derde druk van
het album kreeg de titel
trouwens zijn
oorspronkelijke correcte
spelling: YARKAND in
plaats van YARKLAND.
Afbeelding midden: 
het komische duo in
combinatie met
stuurman Derrick, een
eersteklasopschepper en
altijd goed voor sterke,
maar ongeloofwaardige
verhalen, uit DE STER

VAN HET OOSTEN

(deel 72). Afbeelding
rechts: krachtpatser
Storkas zorgt ook al
voor een komische noot
in DE BARBAAR (deel 76)
en DE GALEISLAAF

(deel 77).

Pagina hiernaast: Jork en Muulsh en Derrick in respectievelijk verbale en imaginaire actie in 
DE VERRADER VAN YARKAND en DE STER VAN HET OOSTEN.
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Tekenstijl
De inkting van Biddeloo doet denken aan de lijn-
voering van een penseel waarmee dunne en dikke
lijnen aan het papier toevertrouwd worden door
harder of zachter te drukken. Biddeloo werkt
echter met een gewoon inktpennetje dat hij wat
vervormde met behulp van een hittebron. Met
zo’n krom pennetje inktte hij zijn pagina’s in.
Naast het krom pennetje deed vanaf DE STER

VAN HET OOSTEN een nieuw tekengereedschap 
de intrede: de fotokopieermachine. Biddeloo
kopieerde foto’s en kleefde die op de originelen.
Meestal gebruikte hij de kopies voor plaatjes waar
de afbeelding niet heel precies moest zijn, zoals
een rotslandschap of een schaduwrijk woud. Al
snel werden ook tekeningen waar meer werk aan
was, zoals kastelen, door middel van kopies toe-
gevoegd. Waarschijnlijk werd in deze periode (het
album verscheen in 1976) het eerste copycenter
in de buurt van Biddeloos woonplaats geopend
want deze nieuwe werkmethode werd vanaf nu in
alle volgende albums gebruikt.
Het leverde Biddeloo alvast veel tijdswinst op.
Soms werd de fotokopie gewoon voorzien van een
tekstvakje of -ballonnetje. In andere gevallen
tekende Biddeloo er nog enkele figuurtjes bij of
werd de kopie als basis voor een tekening verder
uitgewerkt.
Soms had het kopiegebruik originele effecten als
gevolg, maar soms resulteerde het ook in een “ik
had niet veel tijd en ik heb me er wat vanaf
gemaakt”-stijl, vooral in de latere albums waarin
hij heel kwistig was met zijn kopieën. 
Biddeloo was erg goed in het neerzetten van
dynamische personages. Decors waren echter niet
zijn ding. Op den duur ontwikkelde hij een uitge-

breid arsenaal aan trucjes om daar toch niet te
veel tijd in te moeten steken. Niet dat die rudi-
mentaire decors stoorden: ze leidden de aandacht
niet af van het verhaal en droegen zo bij tot een
vlotte lezing.

Recyclage
Biddeloo durfde ook wel tekeningen te hergebrui-
ken. Zo valt Johan in zijn eerste album HET

GEBROKEN ZWAARD in een vergeetput waar hij
gelukkig weer uitraakt, maar 83 albums later, in
DE DUISTERE BONDGENOOT (deel 84, 1979) doet hij
hetzelfde. Biddeloo tekende de prentjes opnieuw,
maar gebruikte exact dezelfde poses.

Het kwam nog een paar keer voor, zoals met een
gevechtscène in DE GIJZELAARS (deel 99, 1982) en
DE LEEUW VAN VLAANDEREN (deel 109, 1984), maar
hier werden de harnassen wel hertekend. 

Ook de duikboten in DE DUIVELSZEE (deel 86,
1997) en die uit MAGIËRS VAN ATLANTIS lijken nogal
goed op elkaar. Beide verhalen hebben bewoners
van Atlantis als personages.

Afbeeldingen van haaien werden in verschillende
albums hergebruikt. Blijkbaar had Biddeloo in
deze pre-internettijden maar een beperkt aantal
foto’s van deze kraakbeenvissen tot zijn beschik-
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Wellicht de eerste
fotokopie die Karel
Biddeloo gebruikte als
basis voor een tekening
staat in DE STER VAN HET

OOSTEN (deel 72).

Pagina hiernaast: Een overzicht van het verschillende gebruik 
van kopieën en decors.
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1 Een kopie werd verder uitgewerkt en voorzien van
Johan te paard in DE MOLOCH (deel 73).

2 Wat tekstballonnetjes toevoegen, hier en daar een
onduidelijk gekopieerd lijntje bijwerken en klaar is
kees! (DE VETE, deel 74).

3 Ook foto’s met personages werden gekopieerd en
bijgewerkt (DE BEELDEN VAN DJOMAZ, deel 87).

4 Een foto van een maquette van de oorspronkelijke Abdij
ter Duinen in Koksijde waar een stoet monniken in
verwerkt is in DE DUINENABDIJ (deel 122).

5 In latere albums als DE WATERDEMON (deel 159) zijn er
verwerkte kopieën in overvloed.

6 Uiteraard verwerkte Karel Biddeloo ook kopies tot een
decor... (DE BARBAAR, deel 76).

7 ... maar even goed suggereerde hij met behulp van een
paar silhouetten een bepaalde ruimte... (DE GALEISLAAF,
deel 77).

8 ... of koos hij zijn kadrering zodanig dat de personages
en tekstballonnetjes bijna alle plaats innamen en voor
het decor nog slechts een paar rudimentaire lijnen
nodig waren (DE BANNELING, deel 79).

9 De paar keren dat Biddeloo dan toch zelf een burcht
tekende, leken die eerder op een theaterdecor dan op
een echte burcht (OLAVINLINNA, deel 195).

10 Nochtans bewees Biddeloo in zijn vroegere albums
dat hij knappe decors zeker aankon (DE KLUIZENAAR VAN

RONCEVAL, deel 54).

1
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9
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10

8

Kopies en decors en gekopieerde decors



king waardoor sommige prentjes meermaals als
inspiratiebron werden gebruikt. Zo is de overeen-
komst tussen de hierboven afgebeelde prenten
frappant.
Ook twee keer gebruikt: het volgende plaatje, uit
DE BARBAAR en DE ONTVOERING (deel 89, 1980). 

De eerste keer werd
het nog vrij nauw-

keurig herwerkt (vooral in de gezichten en de
kledijplooien) en valt het stijlverschil niet zo op.
In DE ONTVOERING werd de afbeelding gespiegeld
en werden enkel de wapens wat bijgewerkt met
een vrij impressionistisch beeld tot gevolg.

Succes
In 1976 was de oplage op anderhalf jaar tijd
verdubbeld van 25.000 naar 50.000 exemplaren...
Rond 1982 stond de oplage al op 120.000 exem-
plaren per nieuw album. De overname door Karel
Biddeloo, die intussen al zo’n zeven jaar volledig
instond voor DE RODE RIDDER en die de held wat
meer fantasygerichte avonturen deed beleven, was
dus een volledig succes. In deze periode kende
Biddeloo zichzelf ook een hoofdrol toe in DE VETE.

Biddeloo portretteerde in dit album Kilyon naar
zichzelf. Deze verlopen ridder was een tegen-
strever van de Rode Ridder en uit ervaring weten
we intussen dat dat niet veel goeds voorspelt voor
de toekomstige gezondheid van die persoon.
Wanneer Kilyon op het einde van het album ver-
slagen wordt, smeekt hij om gedood te worden
want als ze hem te pakken krijgen, wordt hij
levend gevild... Johan laat uiteindelijk de boef
ontsnappen die belooft om zijn leven te beteren.
Het lukte Biddeloo dus niet om zijn alter ego in
het album om te brengen.
Voor de rest is DE VETE vreemd genoeg een album
zonder ook maar de minste zweem van fantasy,
magie of andere bovennatuurlijke ingrepen. Het
centrale thema van dit verhaal gaat over een
onbereikbare liefde tussen de dochter van de
kasteelheer en de zoon van de hereboer wier
vaders elkaars bloed wel kunnen drinken. Op het
thema van de onmogelijke liefde kwam Biddeloo
nog in vele andere albums terug.

Sciencefiction: 
een brug te ver?
In DE VLUCHTELINGEN (deel 81, 1978) doet science-
fiction zijn intrede. Een vriend van Karel
Biddeloo had in de Verenigde Staten de film STAR

WARS gezien. Er was sowieso al niet veel nodig om
de fantasie van Biddeloo te prikkelen en dus
verzon hij een verhaal waarin twee vluchtelingen
een intergalactische oorlog ontvluchten met hun
vliegende schotel en in onze middeleeuwen
terechtkomen. Op hun thuiswereld komen
diamanten even veel voor als bij ons vliegen op
het achterste van een koe. Met hun voorraadje
diamanten willen deze vluchtelingen een kasteel
kopen maar de achteloosheid waarmee ze dat
doen, valt op. En dan beginnen natuurlijk de
moeilijkheden. Daarnaast worden ze ook nog
eens achternagezeten door Zadok en de Grywyls,
hun buitenaardse vijanden. 
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In DE VETE (deel 74)
portretteerde Karel
Biddeloo zichzelf als de
coole schurk Kilyon.
Zijn eerste zelfportret
tekende hij in DE

IJSVORSTIN (deel 69). 
Je kan ‘m zien in 
strook 71.

Sciencefiction maakt zijn opvallende entree in 
DE VLUCHTELINGEN (deel 81) en KARPAX, DE STALEN MAN (deel 82).

Pagina hiernaast: Space invaders in 
DE VLUCHTELINGEN.
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Voor sommige lezers was een vliegende schotel in
een middeleeuwse setting iets als een tang op een
varken, maar al bij al maakte Biddeloo er nog een
degelijk verhaal van waarin de sciencefiction met
mate werd gebruikt. In het vervolg, KARPAX, DE

STALEN MAN (deel 82, 1978), gaat DE RODE RIDDER

veel meer de echte sciencefictiontoer op, met
robot Karpax, ruimteschepen, laserwapens en
ander geinig blinkend tuig dat normaal gezien
niet in de middeleeuwen thuishoort. 
Deze albums waren voor veel trouwe lezers een
afknapper, maar naar toch verkocht sf toen als
zoete broodjes. De albums zelf waren echte
verkoopssuccessen. Willy Vandersteen, op dat
moment bezig met ROBERT EN BERTRAND, zag dat 
en maakte ook een album (VREEMDE BEZOEKERS,

deel 25) waarin ruimteschepen voorkomen. In die
tijd verschenen in DE STANDAARD en HET

NIEUWSBLAD naast DE RODE RIDDER en ROBERT EN

BERTRAND ook nog SUSKE EN WISKE en NERO. Toen in
die periode Vandersteen ook in SUSKE EN WISKE met
een sf-achtig verhaal op de proppen kwam, was de
maat voor sommige lezers van deze kranten meer
dan vol. 
Toch zou sciencefiction ook in volgende delen van
DE RODE RIDDER nu en dan terugkeren. In 
DE DUIVELSZEE (deel 86, 1979) ontvoeren de twee
laatste overblijvende inwoners van Atlantis
vissers uit de kuststreek, en planten de breinen
van deze ongelukkigen in allerhande zeemonsters
in. Daarmee willen ze een leger creëren dat het
binnenland kan veroveren. Kalidiah en haar broer
Kogorka beschikken over een technologisch
geavanceerde basis en dito duikboot. 
In DE BEELDEN VAN DJOMAZ (deel 87, 1979) bewaakt
een oude man de bron die de eeuwige jeugd
schenkt aan ieder die er van drinkt. Hij blijkt —
alweer — de laatste overlevende te zijn van een
een volk uit de sterren dat zich, toen de aarde nog
jong was, hier vestigde. Djomaz wordt op het
einde van het verhaal weer opgehaald door zijn
volk met een ruimteschip. 
In NEVELSTEEN (deel 93, 1980) bracht Biddeloo
dan weer een vrij geslaagde mengeling van
fantasy en sciencefiction. In kasteel Nevelsteen
heeft de alchemist Kirzillian een poort naar een
andere dimensie gevonden: de Nevenwereld. Die
wordt bevolkt door een vreselijke demon en zijn
schorpioensoldaten. Deze snoodaards hebben
Jorada, de beeldschone dochter van Kirzillian
ontvoerd. Meer heeft Johan niet nodig om weer
eens in gang te schieten. 
Daarna zouden sciencefictiontoestanden maar
heel sporadisch meer voorkomen. In DE ZWARTE

TOREN (deel 121, 1987) wordt de kuststreek
geteisterd door een vreemde ziekte waarbij de
bewoners apathische, willoze wezens worden.
Daar blijkt de geniale alchemist Alberstein,
volledig gemodelleerd naar Albert Einstein, voor
verantwoordelijk. Hij heeft proefpersonen nodig
voor zijn experimenten waarbij hij menselijke
hersenen overplant in robotten. De vreemde
ziekte in het kustgebied is te wijten aan eerdere,
mislukte experimenten. Met de robotten, die hem
zullen gehoorzamen, wil Alberstein dan de wereld
veroveren. Waar hebben we dat nog gehoord?
Samen met Kelso, gezant van de koning, die de
ziekte in de kuststreek komt onderzoeken,
probeert Johan Alberstein tegen te houden. Kelso
is echter verliefd op de pleegdochter van de gekke
geleerde wat een en ander natuurlijk wat
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Johan maakt kennis
met Karpax in KARPAX,
DE STALEN MAN (deel 82).
Deze eerste kennis-
making verloopt niet
vlot want de opgeheven
arm van Karpax als
groet interpreteert de
ridder als een aanval
waarop hij passend,
maar geheel nutteloos
op reageert. 

Pagina hiernaast: Biddeloo pakt groots uit met zijn ruimtetuig uit DE BEELDEN VAN DJOMAZ. 
In NEVELSTEEN is de sf meer fantasygericht.
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ingewikkelder maakt. Uiteindelijk blijkt de liefde
tussen beiden onmogelijk te zijn, wegens een niet
voor de hand liggende reden…
In de Atlantis-cyclus (delen 164 en 165, 1997) zou
sciencefiction daarna nog eens in bijzonder over-
matige vorm aan de lezer worden aangeboden,
maar op dat moment is de reeks weer een heel
eind verder geëvolueerd. 

Recyclage uit andere strips
Karel Biddeloo durfde helaas soms ook wel werk
van andere tekenaars over te nemen. Van de twee
slechteriken van dienst in DE DUIVELSZEE is

aangetoond dat de hippe tenues van Kalidiah en
Kogorka eigenlijk gekopieerd werden uit de
comic BATMAN AND AQUAMAN (THE BEST OF THE

BRAVE AND THE BOLD 3 uit 1969) door Bob Haney
en Neal Adams.
In DE BEELDEN VAN DJOMAZ doet Grawwar mee, een
soort waakhond die eigenlijk gewoon overgeno-
men werd uit een van de comic- en pulpstrips waar
Karel Biddeloo zo naar opkeek (en van afkeek)...
Ook sommige scenario’s waren afgekeken van
romans of films. De plot van deel 105, DE BEWAKER,
was eigenlijk overgenomen van de film 
THE SHADOW OF CHIKARA met Sondra Locke. Daarin
gaan een aantal Zuidelijke deserteurs uit de
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Karel Biddeloo 
speelt leentjebuur in 
DE DUIVELSZEE (deel 86).
De personages Kogorka
en Kalidah lijken erg 
op Aquaman en een
schone uit een comic
van BATMAN AND

AQUAMAN.

Frank Frazetta’s Grawwar
In STRIPSCHRIFT 133 (maart
1980) toont Hans van Adrichem
met voor zichzelf sprekende
voorbeelden aan waar Biddeloo
de mosterd haalde voor het
monster Grawwar uit DE

BEELDEN VAN DJOMAZ (deel 87).
Biddeloo was een grote comic-
en pulpliefhebber waarin onder
andere Frank Frazetta
(schepper van onder meer
VAMPIRELLA) school maakte. 
Het verhaal waaruit Biddeloo
pikte, heet WEREWOLF en werd
onder meer herdrukt in 
CREEPY YEARBOOK 1968.
WEREWOLF telt amper zes
pagina’s, geschreven door Larry
Ivie. STRIPSCHRIFT verzocht
Biddeloo om een reactie. 
Het luidde als volgt: “Het is
normaal dat een striptekenaar
veel documentatie gebruikt en
zich soms inspireert op werk
van collega’s, wat — in mijn
geval — wel iets van teveel van
het goede is geweest. Dit is wel
enigszins te wijten aan het vrij
hoge tempo van DE RODE

RIDDER-productie. Maar wil de
tekenaar zonder ‘kopieer-
zonden’ mij de eerste steen
toewerpen?”

Pagina hiernaast: Johan onder water bij de laatste overlevenden 
van het vergane rijk Atlantis.
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Amerikaanse Burgeroorlog op zoek naar een schat
die wordt bewaakt door een wezen dat elke geïnte-
resseerde geheel professioneel om zeep brengt.
Biddeloo verving de Zuidelijke deserteurs door een
stel ridders en de bende van Roniard de bultenaar.
De scène uit de film, waarbij een van de deserteurs
thuis zijn vrouw met een ander betrapt, weerhield
Biddeloo uiteraard niet voor zijn verhaal. 
Ook VRYKOLAKAS (deel 114, 1985), dat geregeld in
toplijstjes voorkomt, is geïnspireerd op een ander
werk, meerbepaald het boek van F. Paul Wilson
met als titel DE VESTING (in het Engels: THE KEEP).
In 1983 werd hiervan een filmversie uitgebracht
en het is niet ondenkbeeldig dat Biddeloo die
gezien heeft, of toch het boek las. In DE VESTING,
dat zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog,
moeten een aantal Duitse soldaten in de Karpaten
een strategische bergpas en bijhorend kasteel
bezetten. Een zilveren kruis aan een muur blijkt
er een dodelijk geheim te herbergen. In
VRYKOLAKAS werd deze plot gewoon naar de
middeleeuwen verplaatst…
Biddeloo gaf toe dat heel veel fantasy- en sword &
sorcery-boeken een inspiratiebron vormden,
maar dat hij slechts doorfantaseerde op één
bepaald gegeven uit die verhalen en daar een
geheel eigen verhaal rond weefde.
Biddeloo haalde zijn inspiratie ook wel eens uit
films zonder de plot bijna klakkeloos over te
nemen. Zo is het album XANADOR, over een

gouden stad met rondborstige Amazones, gete-
kend in de periode dat de musical XANADU (en
gelijknamige single) uitkwam in 1980. De fim
gaat over een bron in de Himalaya waar de
eeuwige jeugd te vinden is. Olivia Newton-John
(GREASE) speelde mee in de film... die flopte. De
soundtrack was wel een succes.
HEERSER DER DIEPTEN (deel 95, 1981) was dan weer
gebaseerd op de hype rond de JAWS-films die zo’n
twee à drie jaar tevoren veel furore hadden
gemaakt in de bioscoop. Het verhaal zelf had niks
te maken met JAWS: een vissersgemeenschap op
een tropisch eiland aanbidt de heerser der diepten
en offert daarom nu en dan een weerloze maagd
aan deze godheid. Deze heerser der diepten blijkt
een soort gigantische haai te zijn, een Megalodon
zoals die in de prehistorie in de zeeën rondzwierf.
Die Megalodon wordt aangestuurd door de slech-
terik van dienst, de dorpspriester van de vissers-
gemeenschap. Samen met een stel holbewoners
die ook op het eiland wonen, gaat Johan dit
varkentje wassen.

Goed bezig
Niettegenstaande enkele gevallen waarin
Biddeloo nogal losjes allerhande inspiratie-
bronnen aanboordde, zijn de verhalen uit deze
periode nog altijd van heel hoge kwaliteit, net als
de tekeningen zelf. In 1979 kreeg Biddeloo voor

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 4

XANADOR (deel 94)), een
album vol Amazones,
was voor Biddeloo ook
weer een aanleiding 
om weer eens wat
vrouwelijk schoon te
tekenen. In volgende
albums zouden de
dames nog minder om
het lijf hebben.

Pagina hiernaast: Een anekdote van Merho over Karel Biddeloo en prinses Caroline van Monaco en vrouwen en haaien 
in respectievelijk de gouden stad Xanador (uit XANADOR) en de diepzee (uit HEERSER DER DIEPTEN).

JAWS achterna met
angstaanjagend grote
haaien in HEERSER DER

DIEPTEN (deel 95).



pagina 77

Geobsedeerd door prinses Caroline
Een tijdlang had Karel Biddeloo een boontje voor de jonge prinses Caroline van
Monaco. Hij hield een plakboek van haar bij met uitgeknipte foto’s uit de vele bladen
waarvan ze de cover sierde. Studio Vandersteen-medewerkers moedigden hem aan
om haar een rolletje in een RODE RIDDER-album te geven. Ze maakten hem ook wijs
dat je zoiets officieel moet aanvragen. In zijn beste Frans stelde Biddeloo een
verzoekbrief op en stuurde het in een pakket met een Frans album van het SUSKE EN

WISKE-album DE BRONZEN SLEUTEL (dat zich in het fictieve Mocano afspeelt) én het
plakboek op naar Monaco. Een
paar weken later kreeg Willy
Vandersteen een telefoon van
zijn uitgever met de vraag of
een van zijn tekenaars stiekem
verliefd was op prinses
Caroline. Vandersteen viel
natuurlijk uit de lucht. Via het

album was men in Monaco aan het adres van Standaard Uitgeverij geraakt. De
uitgeverij kreeg een brief van de privésecretaresse van prinses Grace Kelly waarin
werd bedankt voor de belangstelling voor haar dochter, maar dat het wel moeilijk lag
om haar in een strip te laten optreden. Biddeloo’s brief en zijn beduimelde plakboek
werden netjes teruggestuurd. Het SUSKE EN WISKE-album is in Monaco gebleven.

Bovenstaande anekdote publiceerde Merho als column op www.dekiekeboes.be. 
Het werd ook gepubliceerd in het boek www.dekiekeboes.be uit december 2010.



zijn œuvre de Bronzen Adhemar, een tweejaar-
lijkse Vlaamse onderscheiding voor een stripteke-
naar. De toppers bleven maar uit zijn tekenpen
vloeien en de merchandising ontdekte DE RODE

RIDDER want DE BANNELING werd ook uitgebracht
als hoorspel op cassette. 
DE DUISTERE BONDGENOOT behoort tot de allerbeste
albums ooit van DE RODE RIDDER met een knap
verhaal over de dunne grens tussen goed en
kwaad. Mayola, de knappe deerne van dienst, wil
haar vermoorde stiefvader wreken. Die werd door

graaf Krodax vermoord. Mayola gaat een verbond
aan met het Kwaad om Krodax’ ondergang te
bewerkstellingen. Tot zover nog altijd business as
usual. Het kwaad stuurt de zwarte ruiter
Nocturno op pad om Mayola’s wraak te voltrek-
ken, maar dat gebeurt ten koste van een héél
hoge prijs. Johan raakt ook betrokken en zag het
probleem uiteraard liever anders opgelost. Het
feit dat zowel Nocturno als Johan graaf Krodax
bevechten, betekent dus dat ze eigenlijk aan
dezelfde kant staan. Maar omdat Nocturno een
dienaar van Bahaal blijkt te zijn, creëert dit een
heel onwezenlijke sfeer...
Deze periode, van begin jaren 1970 tot begin
jaren 1980, werd dus nogal gekenmerkt door
fantasy en sciencefiction, gaande van magische
spiegels (DE TOVERSPIEGEL), een onzichtbaar
monster (DE MOLOCH), beren of haaien die aan de
donkere wensen van een magiër gehoorzamen
(ZYGMUD EN DE BEREN VAN KRAGERO, deel 92, 1980)
en HEERSER DER DIEPTEN, een doorgang naar 
een andere wereld vol schorpioenlegioenen
(NEVELSTEEN), Amazones (XANADOR) tot een poort
naar de onderwereld die niet goed sluit waardoor
nu en dan monsters ontsnappen (DE DAME VAN DE

POORTEN, deel 96, 1981), om van een boel andere
albums nog te zwijgen.

Western en alchemiepunk
Ook het westerngenre diende als inspiratie-
bron voor een aantal RODE RIDDER-verhalen. 
DE ONTVOERING is een echte western, maar dan
vertaald naar de middeleeuwen met typische
elementen als Haapsala de goudzoeker, een wilde
stam (geen Indianen maar imaginaire Kazanga’s),
een canyonlandschap, de cavalerie die op het
einde te hulp komt, enzovoort... Karel Biddeloo
zelf was ook een immense westernfan. Zijn
grootste hobby was het figureren als cowboy in
het westerndorp El Paso en later in Arizona
Ranch waar westernshows werden gegeven
waarin hij optrad als Johnny Rebel.
Ook HET BRONZEN GEVAAR (deel 98, 1982) ademt
een westernsfeertje uit: in een dorpje aan de rivier
wordt de boel regelmatig op stelten gezet door
een stelletje boeven. Gawein de schout en zijn
helper, de alcoholverslaafde Doric, proberen de
orde te handhaven, maar slagen daar maar met
moeite in. Vervang “schout” door “sheriff” en de
middeleeuwse huisjes door saloons en cactussen
en je hebt een western. Ook de lange jassen
waarmee Johan en Gawein de nachten trotseren
of de vier helden die in de herberg hun vijanden
tegemoetgaan, verwijzen naar het genre. 
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Pagina hiernaast: Een introductie die kan tellen: 
Nocturno in DE DUISTERE BONDGENOOT.

Met zo’n uitrusting
maak je indruk op het
slagveld! DE DUISTERE

BONDGENOOT (deel 84) is
een ideaal instapalbum
voor wie eens een
typisch Biddeloo-album
wil savoureren.

Kenmerkende albums
uit de jaren 1980 met
beren die aan de
wensen van een
magiër gehoorzamen
in ZYGMUD EN DE

BEREN VAN KRAGERO

(deel 92) of een
doorgang naar een
onderwereld die niet
goed sluit in DE DAME

VAN DE POORTEN

(deel 96).
Ondertussen verkent
Karel Biddeloo, een
cowboy in zijn vrije
tijd, ook in DE RODE

RIDDER het western-
genre met verhalen
als DE ONTVOERING

(deel 89) en HET

BRONZEN GEVAAR

(deel 98).
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Naast de westerninslag creëerde Biddeloo met 
dit album eigenlijk ook een eigen nieuw 
genre, namelijk alchemiepunk naar analogie 
met cyberpunk (sciencefiction in een nabije 
toekomst met veel verwijzingen naar netwerken,
hackers,...) en steampunk (sciencefiction in het
stoomtijdperk met technologieën op basis van
stoom). In dit album krijgen we een soort
sciencefiction met behulp van middeleeuwse
technologie (meestal geavanceerde, mechani-
sche en optische apparaten). Een geniale vondst
van Biddeloo want dat verleende een natuurlijk
karakter aan de sciencefiction die hij in de
middeleeuwse setting inbracht. Helaas maakte
hij er in latere albums geen gebruik meer van. De
boeven uit het verhaal staan onder bevel van
landjonker Xilas die snode plannen smeedt met
het bronzen gevaar, een soort harnas waarin een
man kan plaatsnemen, en waarbij een systeem
van hefbomen en veren de spierbewegingen
honderdmaal versterkt. Uiteraard beschikt ook
Johans kamp over een dergelijke automaat. Het
komt tot een duel tussen de twee mechanische
supercowboys.

Een jubileum in kleur
De reeks was op het toppunt van zijn succes en
haalde in 1982 vlot album 100. DE VERVLOEKTE

STAD was een aantal pagina’s langer dan gewoon-
lijk en werd ook verkocht in een speciale opberg-
tas met daarin het album, een poster, een spel en
nog wat spullen. 
Ook DE LEVENDE DODEN (deel 106,
1983), was een speciaal album. Het
was het eerste dat direct in kleur
verscheen. En wij die dachten
dat doden geen kleurtje heb-
ben... Het album kreeg ook een
vernieuwde achterflap. Pas vanaf
het daaropvolgende DE TROGLODS

(deel 107, 1984) kwam de nieuwe
grijze cover met een zegelachtige
versiering op de cover aan te pas.
Vanaf NINJA! (deel 111, 1985) werd
dat grijs een stijlvolle zilverkleur.
DE RODE RIDDER was op dat moment (1983) de
enige reeks van Vandersteen die nog niet in kleur
verscheen. Vandersteen had altijd geoordeeld dat
DE RODE RIDDER-albums eigenlijk impuls-
aankopen waren van kinderen, en niet van
ouders. Daarom werd dit product afgestemd op
hun budget en werd voor de goedkopere zwart-
witalbums geopteerd. Vandersteen wou niet
dezelfde fout maken die hij indertijd met de reeks
SAFARI had gemaakt: in kleur en dus te duur voor
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Arguzian, een wijze
alchemist en sterren-
wichelaar, wil het door
barbaren bedreigde
dorp, waar hij sinds
kort zijn intrek nam,
beschermen. Hij kruipt
daarvoor in de bronzen
huid van een
zelfgefabriceerd
gevaarte dat hij
Durmitor noemt in 
HET BRONZEN GEVAAR

(deel 98). Zijn zoon
Zaltar heeft er minder
fraaie bedoelingen mee. 

DE VERVLOEKTE STAD (deel 100) en DE LEVENDE DODEN

(deel 106), respectievelijk het honderdste album en het 
eerste in kleur. Ook de backcover werd aangepast.

Pagina hiernaast: Het is al dan niet een blij werzien met Bahaal en Galaxa in DE VERVLOEKTE STAD. 
Ook Merlijn is trouwens weer van de partij.

Speciale editie van 
DE VERVLOEKTE STAD

(deel 100) met het
album in een
opbergomslag en ook
nog een poster in
tweekleurendruk 
(rood en zwart), een
“tournooispel” en
bijhorende speelschijf
waaruit pionnen 
(niet meer dan ronde
kartonnen schijfjes)
gehaald kunnen
worden.
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het koperspubliek. Tegen 1983 was die redering
blijkbaar achterhaald. Een zwart-witalbum kostte
toen ongeveer 30 Belgische frank (omgerekend
0,75 euro), voor het eerste kleurenalbum van 
DE RODE RIDDER werd 65 Belgische frank  (een
kleine anderhalve euro) aangerekend. 
DE RODE RIDDER kreeg een vrij moderne inkleu-
ring met veel schaduweffecten, sfeervolle kleur-
zwemen, enzovoort. Het stak daarmee af tegen de
andere vlakke kleuringen die toen bij veel andere
stripreeksen toegepast werden. Pas vanaf PRINSES

KIN-LIEN (deel 115, 1985) werden de inkleursters
vermeld. Marita Bayens en Hannelore Vantieghem,
vaste inkleursters bij Standaard Uitgeverij,
verzorgden aanvankelijk de inkleuring tot 
DE DUINENABDIJ (deel 122, 1987). Daarna nam
Urssla Lundmark, de Zweedse echtgenote van
Karel Biddeloo, de inkleuring over op freelance-
basis. Haar inkleuring viel op door nu en dan wat
fellere kleuren te gebruiken. Maar in werkelijk-
heid was het Karel Biddeloo zelf die de inkleuring
op zich nam en het zekere voor het onzekere
nam. Urssla was op dat moment immers nog niet
bedreven in het inkleuren. Na verloop van enkele
verhalen nam zij die inkleuringen geleidelijk van
Biddeloo over.
Ook een aantal oudere delen werd ingekleurd en
uitgebracht in het (zilver)grijze formaat. Deze
oude albums waren oorspronkelijk voor een
zwart-wituitvoering bedoeld, waardoor ze veel
meer zwarte vlakken, arceringen, enzovoort
bevatten. De latere inkleuring was dan soms ook
minder geslaagd.
Lundmark zou de inkleuring uiteindelijk meer
dan veertien jaar verzorgen, aanvankelijk met
penseel en airbrush. Gaandeweg begon de
kwaliteit van de inkleuringen wel te verminderen

met vrij slordig lijkende inkleuringen. Later
volgden ook nog drie delen ingekleurd met de
computer, maar dat lag Lundmark niet zo en de
vele technische problemen die toen nog de kop
opstaken, brachten haar aan de rand van een
zenuwinzinking zodat ze in 1998 stopte na de
inkleuring van FATA MORGANA (deel 168, 1998).
Hannelore Vantieghem zette daarna de inkleu-
ring weer verder.
Vanaf DE GROT VAN DE BEER (deel 207, 2005), onder
het huidige auteursduo, zou de inkleuring door
Studio Leonardo overgenomen worden. Deze
studio verzorgt onder andere ook de inkleuring
voor DE BLAUWBLOEZEN, YOKO TSUNO, LUCKY LUKE

en andere bekende reeksen, meestal van uit-
geverij Dupuis. Vittorio Leonardo zelf tekende
ook een tijd lang de LUCKY LUKE-spin-off RATAPLAN

over de avonturen van de hond die deze cowboy
soms vergezelt op zijn avonturen.
Voor de huidige albums neemt de computer-
inkleuring van één RODE RIDDER-album ongeveer
zes weken in beslag. Fotokopieën van de origine-
len (ongeveer op A3-formaat) worden ingescand
en door middel van het grafische programma
Photoshop ingekleurd waarna alles via e-mail
naar de uitgeverij wordt teruggestuurd. 

Johan goes multimedia
Intussen volgden opnieuw een aantal steengoede
afleveringen in deze reeks. DE OVERLEVENDEN (deel
108, 1984) vertelt het verhaal van Almeïda die als
als kind als enige de veldslag rond de vestingstad
Kassarkan overleefde en als volwassen vrouw tus-
sen de ruïnes op het slagveld blijft rondzwerven.
Helaas voor haar dagen een aantal oudveteranen
van die veldslag op onder leiding van Morgon die
haar de vindplaats van de schat van Kassarkan
willen ontfutselen. Samen met Johan probeert
Almeïda uit handen van Morgon te blijven. 
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Allerminst een vlakke,
eendimensionale
inkleuring in 
DE LEVENDE DODEN

(deel 106).

DE TROGLODS (deel 107), voortaan met grijze cover en een
extra versiering rond de witte kaderrand. Bij de eerste druk
van DE OVERLEVENDEN (deel 108) hoorde een 45-toerenplaatje.

Pagina hiernaast: Morgon in DE OVERLEVENDEN

of hoe kleuren een lezer misselijk kunnen maken.
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DE OVERLEVENDEN werd indertijd uitgebracht met
een 45-toerenplaatje met daarop een RODE RIDDER-
lied waarvan de eerste regels luidden: “De Rode
Ridder komt eraan, en voor de slechten is 
‘t gedaan!” In het bijhorend videoclipje konden we
Bart Peeters herkennen met een blonde pruik.
Het verhaal zelf bevatte mogelijk nog gruwelijkere
beelden, zoals Lorgon, een andere overlevende van
de veldslag die de opvoeding van Almeïda op zich
nam. Hij werd na de veldslag met allerlei
prothesen opgelapt door Kassarkans “uitstekende
heelmeesters”. Therapeutische hardnekkigheid
heet dat tegenwoordig. Een vrij duister album,
maar heel sfeervol en dus een echte aanrader.

De Leeuw van Vlaanderen
DE LEEUW VAN VLAANDEREN (deel 109, 1984) was ook
weer een mijlpaal. Hier wordt Johan in het
bestaande verhaal DE LEEUW VAN VLAANDEREN van 
de Vlaamse Hendrik Conscience geschreven. Dit 
boek verscheen in 1838 en bevat een zwaar
geromantiseerde versie van de aanloop naar de
Guldensporenslag op 11 juli 1302. In de echte slag
versloeg een Vlaams leger, dat hoofdzakelijk uit
voetvolk bestond, een Franse overmacht met vooral
ridders te paard. De overwinning was waarschijnlijk

vooral te danken aan het drassige terrein, dat de
paarden van de Franse ridders hinderde. Deze zege
was uiteindelijk een pyrrusoverwinning want twee
jaar later verkreeg de Franse koning toch weer de
controle over Vlaanderen. Omdat het een van de
weinige echt glorieuze krijgsmomenten is uit de
Vlaamse geschiedenis, werd 11 juli in 1973 als
Vlaamse feestdag ingesteld.
Conscience voegde in 1838 in zijn versie van de
feiten onder andere een ridder met een gulden
harnas toe die opdook wanneer de Vlamingen op
het punt stonden het onderspit te delven en hen
een hernieuwde moed gaf waarmee de Fransen
uiteindelijk verslagen werden. In de roman werd
deze rol door Robrecht III van Bethune gespeeld,
maar in de RODE RIDDER-versie wordt deze edel-
man verwond net voor hij het slagveld opgaat,
zodat Johan hem in het geniep moet vervangen.
Een leuk weetje voor wie het oorspronkelijke
verhaal van Conscience kent. 
In 1984 werd het boek van Conscience ook
verfilmd met Hugo Claus als regisseur en Stijn
Coninx en Dominique Deruddere als assistenten.
In de hoofdrollen waren onder andere Jan Decleir
te zien als Jan Breydel en Julien Schoenaerts als
Pieter Deconinck. Er werden zowel een filmversie
opgenomen voor de bioscoop als extra scènes
voor een vierdelige televisieserie. Karel Biddeloo
heeft waarschijnlijk de film gezien want ook hij
verwerkte Breydel en de Coninck in de RODE

RIDDER-versie en gaf hen zelfs het uiterlijk van de
acteurs die deze rollen in de film vervulden. Ook
John Massis, de Vlaamse krachtpatser die de rol
van Leroux, beul van de landvoogd speelde, is te
herkennen in het album. Het album bevat verder
nog een aantal cameo’s, zoals de Gentse ridder
Jan Borluut, die het gezicht van de uit Gent
afkomstige tekenaar Marc Sleen, kreeg en een van
de broers Happart die toen mee de aanstokers
waren van de communautaire problemen in
Voeren. De voorpublicatie van dit verhaal vond
ongeveer gelijktijdig plaats met de vertoning van
de miniserie op televisie, wat uiteraard een
enorme commerciële boost gaf aan de verkoop.

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 4

Bekende koppen in DE

LEEUW VAN VLAANDEREN

(deel 109). Van links
naar rechts: Julien
Schoenaerts (Pieter de
Coninck), Jan Decleir
(Jan Breydel), John
Massis (Leroux), Marc
Sleen (Jan Borluut) en
José Happart (een
Franse soldaat).

In de roman van
Hendrik Conscience
bekleedt Robrecht III
van Bethune de fictieve
rol van gulden mascotte
van het Vlaamse 
leger die met zijn
verschijning de
Vlamingen verse moed
schenkt. In de RODE

RIDDER-strip is het
Johan die de rol met
verve vervult.

Pagina hiernaast: De beroemde Guldensporenslag 
in DE LEEUW VAN VLAANDEREN.
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Demoniah: 
een duivelin 
in mensengedaante?
In DE LEEUW VAN VLAANDEREN werd 
ook Demoniah geïntroduceerd, een

duivelin in mensengedaante. De figuur van
Demoniah kwam uiteraard niet voor in het origi-
nele verhaal van Conscience, maar blijkbaar vond
Biddeloo de tijd rijp om een nieuw vast personage
aan de reeks toe te voegen. Bahaal, de meester van
Demoniah, heeft de ondergang van Vlaanderen
gezworen en de zijde van Frankrijk gekozen.
Demoniah zal dan ook zoveel mogelijk proberen de
Vlamingen in dit album te dwarsbomen en
uiteraard lukt haar dat aanvankelijk heel aardig. 
Ook in vele volgende albums zou deze donker-
harige, exotisch aandoende, maar levensgevaarlijke
schoonheid de confrontatie aangaan met Johan.
Uiteindelijk delft Demoniah op het einde altijd het
onderspit. Daarna volgt een sabbatperiode
in de onderwereld waar ze waarschijn-
lijk onder haar voeten krijgt van
Bahaal, maar een paar albums later
duikt ze weer op. Meestal gemaskerd,
zodat Johan (in tegenstelling tot de
lezer) niet direct doorheeft dat het
weeral om Demoniah gaat.
Dat Demoniah zo vaak terugkeert, 
is begrijpelijk: in alle voorgaande
albums heeft Johan zodanig veel
slechteriken verslagen dat open-
staande vacatures voor booswichten

inmiddels slechts moeilijk ingevuld raken. Vandaar
dat de duistere machten telkens opnieuw een
beroep moeten doen op dezelfde krachten, zoals
Demoniah. Ook al faalt ze telkens en zou ze
daarvoor in elke firma met een degelijk personeels-
beleid al lang aan de deur gezet zijn.
In de loop der tijd groeit er een vreemd soort
wederzijdse verstandhouding tussen Johan en
Demoniah. Ze staan dan wel tegenover elkaar,
maar wanneer het er echt op aankomt, twijfelen ze
om elkaar echt af te maken. In NINJA! krijgt Johan
het niet over zijn hart om haar te onthoofden 
(en definitief van haar af te zijn). De helleveeg
ontsnapt uiteraard direct. In NECRONOMICON

(deel 124, 1987), wanneer Johan ten dode lijkt
opgeschreven nadat hij schipbreuk lijdt, zegt
Demoniah: “Ik zal je missen, Johan! Je was de
enige vijand die ik bewonderde!” Er is duidelijk
een zekere erotische spanning tussen beiden,
maar uiteraard wordt die eerder gesuggereerd.

In de albums van het huidige auteursduo werd
Demoniah lichtjes aangepast: ze kreeg een

rastakapsel toegemeten, en in DE SLUIER VAN

WUUSTWEZEL (deel 223, 2009) leren we ook
wat meer over de periode vóór ze de
naam Demoniah droeg... 
Demoniah werd in de loop der jaren
een echte cultfiguur. In 1995 noemden
twee kersverse ouders die een gothic-
shop in Diest uitbaten hun dochter

zelfs Demoniah. Deze Demoniah 
kreeg van haar ouders van jongsaf
zwarte kleren en spike-armbandjes
aangemeten, maar sinds ze in de

puberteit zit, wil ze enkel nog
kleedjes met fleurige kleurtjes
dragen (authentiek, een artikel uit
HET LAATSTE NIEUWS was te lezen op
28 september 2009). 

De allereerste
verschijning van
Demoniah in de reeks,
meerbepaad in 
DE LEEUW VAN

VLAANDEREN: op het
eerste gezicht een 
knap zigeunerinnetje.
Om Johan zand in de
ogen te strooien, besluit
ze zich een eerste van
nog vele keren te
vermommen.

Pagina hiernaast: In NINJA! krijgt Johan de kans om Demoniah te doden, maar verkloot het. 
In DE SCHEMERZONE onderneemt Demoniah een toenaderingspoging.

In DE SCHEMERZONE (deel 112) komt het
tot een nasty battle tussen Galaxa en
Demoniah. Deze laatste delft het
onderspit en wordt gevangen gezet 
naast een wakende, maar o zo
onschuldige Johan.
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4. De moslims
Dat Johan de Rode Ridder geen typisch middeleeuwse ridder is, weet elke
lezer van zijn avonturen maar al te goed: hij heeft geen eigen leengoed waarop
zijn horigen voor hem moeten werken, geen eigen kasteel en ook geen
adellijke titel. Wel strijdt hij, zoals zijn riddereed hem dat gebiedt, tegen de
onderdrukking van weduwen (vooral als het knappe dames zijn), wezen en
armen. Bovendien verdedigt hij ook de katholieke Kerk tegen haar belagers:
duivelaanbidders, heksen en... moslims. Het aantal strips waarin Johan 
Al Qaeda voer, inspiratie en motivatie geeft voor nieuwe aanslagen is niet te
tellen op de vingers van twee handen. Op deze en de volgende pagina’s maak-
ten we dan ook een selectie uit het ruime aanbod...

Volkeren 
historisch benaderd

Een katholieke Johan?
Hoewel het in geen enkele strip expliciet vermeld wordt (op een uitroep als “Bij Sint Joris” na), is de
Rode Ridder zonder de minste twijfel katholiek. In DE GROENE STEEN (deel 149) geeft Johan trouwens
wel blijk van zijn kennis uit de bijbel wanneer hem gevraagd wordt wat er gebeurde toen Mozes van de
berg afdaalde: “Natuurlijk, Mozes stelde vast dat het Israëlisch volk tijdens zijn afwezigheid tot hei-
dendom vervallen was en het Gouden Kalf aanbad!” Elke westerse ridder uit de veertiende eeuw moest
kennis van de bijbel hebben en kon niets anders dan zeer devoot gelovig zijn: ‘s morgens vroeg werd
de dag begonnen met een misviering en er werd gebeden voor God en al zijn heiligen. Een aandachtige
lezer van DE RODE RIDDER zal hier waarschijnlijk niet zo veel van gemerkt hebben, maar ook in de oude
albums van DE RODE RIDDER komt het katholiek geloof nergens echt ter sprake. Om het theologisch uit
te leggen: Johan gelooft in de mens Jezus. Hij zet zich daarom onbaatzuchtig in voor zijn medemens
in nood, doodt nooit zomaar zonder enige reden, geeft aalmoezen aan armen, begraaft de doden,... In
de god Christus gelooft hij minder. Hij gaat niet naar de kerk, spreekt zelden zijn geloofsbelijdenis uit
en voltrekt weinig christelijke rituelen. De christelijke dogmatiek (Christus) interesseert hem geen
zier, maar de christelijke ethiek (Jezus) respecteert hij ten volle, een beetje zoals vele christenen van-
daag. Op dat vlak is onze rode held zeer modern te noemen. Minder modern — alhoewel, kijk maar
naar de recente oorlogen in Irak en Afghanistan — is zijn strijd tegen de ongelovigen, de moslims!

Kromzwaarden en punthelmen 
Zowel Willy Vandersteen
als Karel Biddeloo zijn
vrij accuraat in hun
weergave van de islami-
tische krijgers: ze dra-
gen baarden (zoals een
fundamentalistische
interpretatie van de
islam adviseert) en zijn
donkerkleurig. Op hun
hoofden dragen ze pun-
tige helmen waarvan
ook archeologische spo-
ren zijn teruggevonden.

TEKST: BERT GEVAERT
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Rond die helmen droegen ze vaak tulbanden die voor een extra bescherming tegen de brandende
woestijnzon zorgden, wel handig voor een invasie in noord-Europa... Ze beschermden hun lichaam met
ronde schilden en maliënhemden waarover ze lange gewaden droegen, zoals de Europese ridders dat
eveneens deden in de dertiende en veertiende eeuw. Ze maakten gebruik van speren en bogen, maar
werden vooral gevreesd omwille van hun korte kromzwaarden. Uiteraard was dat kromme staal nooit
opgewassen tegen een ridder van koning Arthur.

Sprookjes van Duizend-en-Eén-Nacht
Al vrij vroeg maakt Johan kennis met de moslims. In DE PAREL VAN BAGDAD (deel 4) maakt hij een
verplichte reis naar Bagdad en belandt na een schipbreuk op de kust van Turkije. Nog niet helemaal
bekomen van zijn reis, krijgt hij het letterlijk aan de stok met een vijandige Turk die er openlijk voor
uitkomt alle christenen te haten. Door een laffe aanval in de rug delft Johan uiteindelijk het onderspit
en belandt op een slavenmarkt. Op die markt is net een leeuwin uitgebroken die het op het leven van
de ongewapende kooplustige kalief heeft gemunt. Met behulp van zijn ketens houdt Johan de leeuwin
in bedwang want “voor de Rode Ridder is de kalief geen vijand meer, doch slechts een mens in gevaar.”
Aldus wordt Johan opgevangen in het paleis van de kalief waar hij al snel vriendschap sluit met Omar,
de plaatselijke Merlijn. Tijdens een van hun nachtelijke gesprekken brengt Johan het probleem van de
slavenhandel ter sprake: hoe kunnen de moslims zo wijs en verfijnd zijn, maar toch slavenhandel
toestaan? Er is maar één oplossing om de kalief tot inkeer te brengen en dat is hem de parel van Bagdad
te bezorgen, een mysterieuze parel waarmee men in de toekomst kan kijken. Johan ruilt zijn ridder-
plunje voor een PRINCE OF PERSIA-outfit met bijhorende hoofddoek en vat de zoektocht naar de Parel
aan, maar dat verloopt uiteraard niet van een leien dakje. Onderweg wordt hij in de woestijn
geconfronteerd met reusachtige schorpioenen, vliegende slangen, boze tovenaars, fata morgana’s,...

Kortom, na tal van belevenissen in de sfeer van de sprookjes van DUIZEND-EN-EÉN-NACHT, slaagt Johan
erin om de parel te veroveren. De parel geeft de kalief het advies om zijn slaven te bevrijden want de
Mongolen naderen Bagdad en dreigen de stad te verwoesten. Enkel met de steun van de slaven kan
men de Mongoolse dreiging het hoofd bieden, maar dan moet men de slaven bewapenen… De kalief
weigert resoluut en ziet zijn rijk tenonder gaan. 
En hier maakt Willy Vandersteen een historische blunder. Bagdad is inderdaad verwoest door de
Mongoolse troepen van Hülagü die volgens de Arabische kronieken tussen de achthonderdduizend en
twee miljoen slachtoffers maakten, maar dat gebeurde in het jaar 1258, terwijl DE RODE RIDDER grosso
modo gesitueerd mag worden in de veertiende eeuw, met enkele uitzonderingen zodat-ie eigenlijk ook
een zwerver in de tijd is. Het zal Willy wellicht worst geweest zijn want hij was in dit album vooral
geïnspireerd door de sprookjeswereld van DUIZEND-EN-EÉN-NACHT, die ook de inspiratie was voor albums
als DE VERVLOEKTE STAD (deel 100), DE BOEIENKONING (deel 128) en het minder geslaagde DE LAMP VAN

ALADDIN (deel 181), dat enkel omwille van zijn titel interessant is...

VOLKEREN HISTORISCH BENADERD 4
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Deze drie albums ademen perfect de sfeer uit van de Arabische sprookjes en bevatten alle typische
ingrediënten die ook al in DE PAREL VAN BAGDAD aanwezig waren: steden met kronkelende straatjes,
typische koepeldaken, brandend hete woestijnen, af en toe eens een monstertje, goede en slechte
magiërs, gesluierde inwoners,... en dat laatste brengt ons meteen bij het volgende. Karel Biddeloo kon
het natuurlijk niet laten een nieuw element toe te voegen dat ontegensprekelijk een grote rol speelt in
de sprookjes van DUIZEND-EN-EÉN-NACHT, maar wat door Willy toevallig (?) over het hoofd werd gezien:
schaars gekleed, vrouwelijk schoon! Ithys, de knappe deerne die Johan in dit album assisteert, danst in 
DE VERVLOEKTE STAD een sluiterdans waar zelfs Mata Hari jaloers op zou zijn! In DE BOEIENKONING zal
Demoniah dat dansje nog eens overdoen, zonder echter zoals Ithys een kromzwaard in te slikken als

hoogtepunt van de dans. In dat album speelt ook het toverboek Necronomicon een rol, een mythisch
boek ontsproten aan de verbeelding van de Amerikaanse horrorauteur H.P. Lovecraft (1870-1934) die
Biddeloo ongetwijfeld ook inspireerde voor albums als DE MAAGDENBURCHT (deel 102), DE RODE HERBERG

(deel 127),... Maar dat is dan weer een ander boeiend aspect van onze rode held.

Moorse plunderaars
In tal van albums is er dus geen sprake van een strijd tussen de christenen en de moslims, alleen 
enkele snode moslims die misschien de reputatie van de rest verpesten. Zo’n beetje zoals het verhaal
van 11 september als het ware. Toch moet Johan in een aantal albums het oorlogszuchtige Arabische
kromzwaard van zich afweren. 
In DE PAREL VAN BAGDAD zijn de moslims nog vriendelijke jongens die weliswaar slavenhandel tolereren,
maar vanaf DE ZWANEBURCHT (deel 29), keert het tij en laten ze zich van hun slechte kant zien. Eerst
zijn het de Perzen die Noormannen hebben ingehuurd of afge-euh-perst om samen met hen de schat
van de Zwaneburcht te veroveren, maar later worden het zelfstandige, Moorse plunderaars. Een kleine
corrigerende tik op de vingers van Willy (en zijn opvolger Karel): de benaming ‘Moren’ verwijst
historisch gezien naar de islamitische bevolking van Spanje, terwijl de moslims in de middeleeuwen
eerder ‘Saracenen’ genoemd werden. 
Of ze nu Saracenen of Moren moeten genoemd worden, zal voor de mensen die door hen werden lastig-
gevallen niet veel hebben uitgemaakt. Een Saraceens of Moors zwaard is immers even scherp. En dat
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ondervinden de krijgers in HET BELEG VAN CROWSTONE (deel 33) aan den lijve. In dit prachtige album
komt de Moor Haram de Zeearend zich wreken op een onsympathieke burchtheer die hem ooit onheus
behandeld heeft. Het gedrag van de Moorse piraat is dus niet louter ingegeven door een zucht naar
goud. Als lezer kan je misschien wel wat sympathie opbrengen voor deze donkergekleurde medemens.
Na een episch gevecht gaat Crowstone uiteindelijk ten onder, maar ook met de Moorse piraten loopt
het slecht af. Ze komen allemaal om op zee. Dat zal ze leren!
Je zou denken dat ze nu hun lesje wel geleerd hebben en voortaan het ruime Europese sop niet meer
kiezen, maar niets is minder waar. De maniakale Moren komen terug in De EXCALIBUR (deel 51) en
hebben zich deze keer laten verleiden door Qrandar, de zoon
van Bahaal, die nog een deftig eitje te pellen had met koning
Arthur. De Moorse aanvoerder Hassi Djelfa onderwerpt Johan
en Lancelot aan enkele zinloze martelingen, maar krijgt op
het einde een stevig pak rammel van de zwaar geharnaste
troepen van Parcifal.
Dertig albums later staan de Moren er echter terug in 
HET SPOOK (deel 83). Ook hier worden ze niet van hun beste
kant getoond: het zijn meedogenloze en wrede plunderaars
die een knap meisje opsluiten in een vuurtoren, samen met
de schatten die ze niet op zee kunnen meenemen. Het arme
kind heeft echter de Moren vervloekt waardoor ze allen
omkwamen op zee. Een beetje Moor zou bij het horen van de
vervloeking door een boos spook én na het lezen van het slot
van HET BELEG VAN CROWSTONE nooit meer terugkomen, maar
dat is buiten de wrede Harum Ramad gerekend. Gelukkig is
er nog steeds het zwaard van Johan. In hun confrontatie met
de Rode Ridder, “de blanke hond”, regent het trouwens
islamitische vloeken. Zo roept een krijger bij het waar-
schuwingsvuur van Johan uit: “Bij de baard van de Profeet!
Die rook zal ons verraden!” En even later schreeuwt een
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Moorse plunderaar “Allah” wanneer hij door Johan van heel nabij kennis mag maken met datzelfde
vuur. “Mohammed Inch Allah!” klinkt het wanneer de gang naar de trap instort, maar wil Allah het ook
dat ze ofwel afgeslacht worden op het slagveld of (opnieuw) omkomen door het zeewater? Blijkbaar
heeft Allah een deal gesloten met Neptunus!

Saraceense veroveraars 
Hoog tijd om die Saracenen eens een koekje van eigen deeg te geven, maar nu op hun eigen grond-
gebied. Het woord ‘vergeldingsaanslag’ is hier misschien wel op zijn plaats. Een van de meest epische
albums waarin Johan zélf problemen zoekt met de moslims is DE KLUIZENAAR VAN RONCEVAL (deel 54).
“Aangelokt door de talrijke geruchten over Moorse invallen trekt de Rode Ridder naar de zuiderse
landen…”
Het album is gesitueerd in Spanje en draait om de mysterieuze terugkeer van de hoorn van Roeland
die in het jaar 809 in Ronceval de moslims tegenhield en het uiteindelijk met zijn eigen leven moest
bekopen. Die hoorn van Roeland is absoluut nodig want de lokale burchtheren, drie oververhitte
Spanjaarden, denken eerder aan wijn en dobbelen dan hun onderdanen te beschermen tegen de
agressie van de Saracenen. Gelukkig is Johan daar toevallig op het juiste moment om hen wat
manieren te leren én kan de hoorn van Roeland opnieuw schallen dank zij de mysterieuze kluizenaar
van Ronceval. Het is trouwens diezelfde kluizenaar die Johan verslaat in een zwaardgevecht... zonder
vuile trucjes bovendien. Het is bij ons weten het enige album waarin Johan de duimen moet leggen in
een eerlijk duel met het zwaard.
Samen met dit album ademt ook DE VESTING (deel 97) dezelfde sfeer uit: een machtige burcht die de
toegang naar Europa bewaart, moet het in een wanhopige poging uithouden tegen islamitische
veroveraars (in HET BELEG VAN CROWSTONE waren de Moren enkel uit op wraak). Het thema van de
Saraceense veroveringsdrang werd een van de allereerste keren meesterlijk op het witte doek gebracht
in de film EL CID (1961), ongetwijfeld een inspiratiebron voor Karel Biddeloo. Charlton Heston zet er
een stoere Rodrigo Diaz de Vivar neer, een elfde-eeuwse Spaanse edelman die de moslims in Spanje
manhaftig weerstand bood. Op het einde van de film sterft de dappere moslimdoder, maar om zijn
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vijanden om de tuin te leiden wordt zijn lijk vastgegespt op zijn paard de vijand tegemoet gestuurd.
Huilend van angst vluchten ze voor de held weg die zij al dood hadden gewaand. Het doet een beetje
denken aan de verblinde Overste uit DE VESTING die zich laat vastgespen op zijn paard en op de vijanden
afstormt.

Islamitische bergnomaden
De eerlijkheid gebiedt ons nu je te vertellen dat er in DE VESTING geen sprake is van moslims, maar van
zogenaamde bergnomaden. Hun uiterlijk (baarden en donker), bewapening (kromzwaarden en punt-
helmen), namen (Yoessef, Hamid, Sabin,...) en hun Arabisch uitziende aanvoerder zorgden er echter
voor dat we hen niet opnamen bij Volkeren historisch benaderd deel 2: De woeste nomaden op pagina
38, maar bij de moslims. Ze zijn misschien islamitische bergnomaden, is dat geen mooi compromis?
Compromis of niet, Biddeloo hield wel van die bergnomaden want in SOL INVICTUS (deel 136) duiken 
ze weeral op. De bergnomaden van Magor tonen alle kenmerken van moslimkrijgers, tot een halve
maan op het paard van Magor toe, maar zijn toch geen echte moslims. Ze aanbidden namelijk een
Romeinse godheid, Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. Enne, nomaden zijn ze ook al niet want ze
hebben een vaste stek onder de zon, een ondoordringbare bergvesting. Tja, wat zijn het dan? Laat ons
het deze keer maar houden op semi-islamitisch-heidense bergbewoners. Maar wacht, ze wonen niet op
of in de bergen, maar effectief in de bergen... Heidense fake-islamitische Troglods, dat zijn het!

De Assasijnen
Willen de echte moslims nog één keer opstaan in DE RODE RIDDER? Het zal duren tot album 150,
KLINGSOR, vóór de serieuze moslims weer opduiken in de reeks. En wàt voor moslims! Niemand minder
dan de Assasijnen zijn de bondgenoten van Johan en de tempeliers in dit extra dikke album. De
Assasijnen waren een islamitische splintergroep die voor het eerst beschreven werden door de
dertiende-eeuwse ontdekkinsgreiziger Marco Polo. Deze Italiaanse fantast, die van echte geschied-
schrijving weinig kaas had gegeten (zeker in vergelijking met zijn Vlaamse collega Willem van
Ruubroek!), fantaseerde er lustig op los in zijn beschrijving van de Assasijnen: hun leider, de ‘oude
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man’ zou jongemannen met hasjiesj drogeren en ze zo een toegang bieden tot het paradijs. Na hun
roes wilden die jongemannen uiteraard terugkeren, maar dat konden ze alleen maar na het vervullen
van gevaarlijke opdrachten, meestal zelfmoordaanslagen. Vandaar ook het Franse en Engelse
“assassin” voor “moordenaar”. De Mongoolse troepen van Hülagü, die ook al Bagdad hadden verwoest,
maakten in 1256 komaf met die leuke hobby’s van de Assasijnen ondanks hun onneembare vesting
Alamut. Daar is in DE RODE RIDDER niet al te veel van te merken want in deel 150 dartelen de
moordende moslims vrolijk rond, tot ze door Klingsor aan zijn vissen gevoerd worden. Hopelijk
krijgen de Assasijnen en hun geloofsgenoten in de toekomstige albums een nieuwe kans?
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HOOFDSTUK 5
Wat voorafging: Karel Biddeloo haalt zijn inspiratie overal,
kopies en tekeningen recycleren en Demoniah, de duivelin
in mensengedaante, maakt haar intrede... In hoofdstuk 5
stelen borsten (een nieuwe uitdaging voor Johan) onze
aandacht en verder zijn er nog booswicht Jean-Marie en
roofridder Marino terwijl Karel Biddeloo wraak neemt op

de Vikingen,...

TEKST: IVO DE WISPELAERE

STORY
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Johan in Japan 
DE RODE RIDDER-reeks stond nog altijd op het
toppunt van zijn populariteit en de topverhalen
bleven elkaar opvolgen. In NINJA! (deel 111, 1985)
werden de gevreesde Japanse huurmoordenaars
geïntroduceerd. Of toch de versie die Karel
Biddeloo ervan maakte. Demoniah, de duivelin in
mensengedaante die in DE LEEUW VAN VLAANDEREN

(deel 109, 1984) haar intrede had gemaakt, heeft
de ondergang van Johan gezworen en sloot een
verbond met Kinugasa. Deze ninjameester moet
Demoniahs huurdoders de sinistere ninjavaardig-
heden bijbrengen. Johan reist af naar Japan om ter

plaatse de strijd met Demoniah en haar ninja’s aan
te gaan en krijgt daarbij de hulp van Merlijn,
Galaxa en ook Yorimoto, de samoerai die hij al
eerder ontmoette in DE SAMOERAI (deel 53, 1972).
Yorimoto’s familiebanden komen zwaar onder
druk te staan wanneer blijkt dat Kinugasa, de
opleidingsmeester van de ninja’s, niemand minder
dan zijn vader is. 
Van oorsprong waren de ninja’s eigenlijk een
soort clandestiene strijders in het middeleeuwse
Japan, een equivalent van de huidige commando’s
die allerlei operaties uitvoeren. Het middeleeuwse
feodale Japan werd geteisterd door de vele burger-
oorlogen tussen de verschillende landheren en
hun samoerai. Gewone boeren mochten geen
wapens dragen maar om zich toch te beschermen
in deze rumoerige tijden, trainden ze zich in het
grootste geheim in allerhande vechtkunsten. Uit
die geheime vechtkunsten is dan de ninjutsu, de
vechtkunst van de ninja’s ontwikkeld. De mythe
van de ninja als mysterieuze, ongrijpbare strijder
is eigenlijk terug te brengen tot het feit dat de
training illegaal moest gebeuren: wie in alle stilte
en beslotenheid dient te trainen, zal later ook op
dezelfde manier opereren. De reputatie van de
ninja’s werd uiteindelijk zo groot dat ze toch door
verschillende krijgsheren werden ingezet voor
geheime operaties, zoals sabotageopdrachten,
verkenningen en soms ook moorden...
De ninja’s zouden nog in een aantal van de
volgende albums hun opwachting maken, zoals 
DE SCHEMERZONE (deel 112, 1985), PRINSES KIN-
LIEN (deel 115, 1985), ONIRIA (deel 123, 1987) en 
DE DOODSVLINDERS (deel 140, 1991). Karel
Biddeloo fantaseerde uiteraard lustig verder op
het bestaand gegeven en maakte van de ninja’s
meedogenloze, nietsontziende doders met veel lef
en weinig scrupules. Wanneer in het ONIRIA-
album Johan een ninja dodelijk verwondt, stopt
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Vier albums waarin
ninja’s voorkomen:
uiteraard in het
geroemde album
NINJA! (deel 111) met
de comeback van
Yorimoto (zie
hieronder) uit 
DE SAMOERAI (deel 53),
het vervolg 
DE SCHEMERZONE

(deel 112), PRINSES

KIN-LIEN (deel 115)
dat zich in China
afspeelt, niet in
Japan, en ONIRIA

(deel 123).

Een ninja die niet
tegen zijn verlies kan
in ONIRIA (deel 123)
verkiest een
explosieve dood.

Pagina hiernaast: Kersvers opgeleide ninja’s in actie 
in het album NINJA!
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die een capsule in zijn mond waarna zijn hoofd
explodeert. Allemaal om zeker te zijn dat Johan
zijn identiteit en opdrachtgever niet zouden
achterhalen.
NINJA! kreeg een vervolg in DE SCHERMERZONE.
Demoniah kon namelijk niet verkroppen dat ze
weer het onderspit had moeten delven en ze
daagt Galaxa uit tot een finaal gevecht in de
Schemerzone, een mythische plaats waar magie
niet werkt en beide dames het tegen elkaar
kunnen opnemen op leven en dood zonder 
bovennatuurlijke hulpmiddeltjes. Voor Biddeloo
vooral een excuus om de catfight tussen Galaxa
en Demoniah te kunnen afbeelden. Het is een
gegeven dat ‘m wel kan bekoren want in 
HET DIEVENGILDE (deel 90, 1980) rollen Mirabel 
en Yswolde ook al op de grond en over elkaar. 
Nu goed, veel gescheurde kledingstukken in 
DE SCHEMERZONE later is de strijd gestreden, maar
intussen is gebleken dat de Machten der
Duisternis de legendarische stad Nirwana drei-
gen over te nemen, een plaats waar eeuwige
jeugd en volmaakt geluk te vinden zijn. 
Niks dan last met die Machten der Duisternis
zodat Johan niet op zijn lauweren kan blijven
rusten... Na het treffen in de Schemerzone is het
dan ook reppen geblazen in het album NIRWANA

(deel 115, 1985) om in die mythische stad te
raken en ook daar de boosaardige dreiging af te
wenden. 
Andere toppers uit deze periode waren
VRYKOLAKAS (deel 114, 1985), waarvan de plot
achteraf niet zo origineel bleek, PRINSES KIN-LIEN,
een verhaal dat zich in het middeleeuwse China
afspeelt, en de WITTE HEL-cyclus. 

Tetten — eindelijk!
In IN DE WITTE HEL (deel 116 1986) komt Johan
terecht in het rijk van Amargith, keizerin der
Asys, gelegen in het hoge noorden. De Asys, de
“mytische voorvaderen van de Vikings”, hebben
het aan de stok met de kwaadaardige Poolkrijgers,
supercoole slechteriken die, gezeten op hun
elanden, de ijsvelden onveilig maken. Ook het
Noorderlicht, normaal gezien een ongevaarlijk
natuurfenomeen, blijkt de kant van de Pool-
krijgers gekozen te hebben en valt nu en dan
schepen van de Asys aan. Welk kwaadaardig genie
zou daar nu weer achter kunnen zitten?
Johan sterft in dit verhaal wanneer hij na een
partijtje sneeuwtijgerjagen in een hinderlaag van
Poolkrijgers valt en getroffen wordt door een
vergiftigde pijl. De scepter, het statussymbool van
keizerin Amargith, blijkt echter magische eigen-
schappen te hebben en met de hulp van een
borstbeeld van Yrmyr, de stichter van de Asys,
slaagt Amargith erin Johan terug te halen uit
pierenland. Dat trekt echter de aandacht van de
meesteres van de poolkrijgers, die — wie had dat
ooit kunnen denken? — niemand minder dan
Demoniah blijkt te zijn... Demoniah ontvoert
Amargith en wil die enkel vrijlaten in ruil voor de
magische scepter.
Dit schitterende verhaal, dat een vervolg kende in
DE MAGISCHE SCEPTER (deel 117, 1986) en
GILGAMESJ (deel 118, 1986), werd ook berucht
omdat het de eerste keer was dat er blote borsten
voorkwamen in DE RODE RIDDER. Keizerin
Amargith is knap, een beetje mysterieus en haar
intelligentie is recht evenredig met haar cupmaat.
Iets waar de lezers dus met nadruk op gewezen

pagina 98

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 5

Het Nirwana op zich is
volgens de Indische
filosofie eerder een
toestand of staat van
verlichting die bereikt
dient te worden dan een
fysieke plaats. 
Biddeloo kneedde en
interpreteerde de feiten
dus weeral tot een eigen
mix in het RODE RIDDER-
verhaal NIRWANA

(deel 113). Wie dit
album vroeger las, wist
wel waar de naam op
sloeg van de band die in
1991 het album
NEVERMIND (met SMELLS

LIKE TEEN SPIRIT)
uitbracht.

De Rode Ridder in Humo
In februari 1985 verscheen nevenstaand artikel in HUMO dat doorgaans weinig
tot hoegenaamd geen aandacht aan strips besteedt. Dat Johan in DE RODE

RIDDER voor het eerst in z’n leven wordt geconfronteerd met een heus naakt
vormde de aanleiding voor een beschouwend artikel over de evolutie van de
vrouwen in de stripreeks. Journalist Kris Vermeire belandt via een
omweggetje naar het personage Aneka in de gemoderniseerde BESSY-reeks
BESSY NATUUCOMMANDO. Hij haalt verder Johans hoofse karakter aan dat door
de komst van Galaxa compleet overboord wordt gegooid. Hij omschrijft haar
als “een mooie, schaars geklede vrouw met een krachtige persoonlijkheid. 
Een knappe verstandige stoot die de ridder niet onverschillig laat”. Vermeire
schrijft dat tekenaar Karel Biddeloo er daarna niet genoeg van kreeg en
vervolgens een resem andere vrouwen op de nietsontziende lezer lost:
“Allemaal beeldschone, uitdagende vrouwen die parmantig hun plaats in het
verhaal opeisen. De slechten onder hen stellen zich behoorlijk arrogant op en
schrikken er zelfs niet voor terug om hun geweldige borsten in Johans
tekstballon te gaan hangen.” De blote borsten in IN DE WITTE HEL beschouwt
de journalist als een commercieel goede zet, maar de doodsteek voor de ridder
zelf. “Niemand van de duizenden lezertjes is nog langer geïnteresseerd in de
heldendaden van z’n idool. Met kleffe handjes doorbladeren ze de nieuwe
albums om te zien hoe mijnheer Biddeloo hen nu weer gaat ophitsen.
Vroegmiddeleeuwse toestanden? Een alles overtreffende orgie? Of gewoon 
iets ondeugends met Lancelot.”

Pagina hiernaast: Enkel een strategisch geplaatst stoomsliertje verhult zedig wat echt niet mocht worden afgebeeld in IN DE WITTE HEL.
Johan probeert het sliertje niet weg te blazen, maar doet alsof hij oprecht geïnteresseerd is in wat keizerin Amargith te vertellen heeft.
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werd... Wat een verrassing voor Johan, die intus-
sen bij wijze van spreken zowel de hemel als de hel
van binnen en van buiten heeft gezien, met zijn
zwaard talloze monsters, magiërs en rabauwen
heeft doorkliefd, maar plots met mysteriën van
een heel andere orde wordt geconfronteerd.
De borstenscène werd ook voorgepubliceerd in de
kranten DE STANDAARD en HET NIEUWSBLAD en werd
dus gelezen door de vele krantenlezers die niet
noodzakelijk de albums zelf kochten. We zullen
wel nooit weten hoeveel lezers zich die ochtend in
hun koffie verslikt hebben. Zelfs het progressieve
weekblad HUMO wijdde destijds een satirisch
artikel aan dit ene plaatje, wat duidelijk maakt
welke impact deze blote borsten in 1986 nog
hadden. 
Op het einde van het verhaal smeekt Amargith
Johan om bij hem te blijven, maar Johan maakte
zich uit de voeten met het excuus dat haar volk
haar meer nodig heeft... Zonder slag of stoot laat
deze stoot Johan dan maar vertrekken. Eén
hartstochtelijke kus kan er nog van af.
Vóór IN DE WITTE HEL waren er in de reeks geen

echte verwijzingen naar erotiek te vinden,
behalve dan een subtiele verwijzing in 
DE MONSTERMAN (deel 104, 1983) naar de losse
zeden van het krijgsvolk van Gorlando, de zwarte
baron... Schaars geklede dames waren dan wel al
ingeburgerd in de reeks, maar verder dan dat had
Biddeloo zich vóór IN DE WITTE HEL nog niet
gewaagd. Het overzicht op de pagina hiernaast
geeft een inzicht in hoe de kledij van de dames
over de loop der albums, tot en met IN DE WITTE

HEL, korter en korter werd.
Om dit nu als één evolutie naar kort, korter, bloot
te zien, is foutief! In veel andere albums dragen de
vrouwen enkel rokken die tot aan de grond reiken.
De grafiek op de pagina hiernaast maakt een en
ander wat duidelijker. In de eerste kolom staan
alle nummers uit de reeks opgesomd van deel 
1-43 tot deel 116. In de tweede kolom vind je de
graad van ontbloting, gemeten van lange rok of
kniehoge rok, splitrok en korte rok tot bikini,
naakt met functionele bedekking en uiteindelijk
volledig naakt. 
Tot PARCIFAL (deel 43, 1969), de periode waarin
Willy Vandersteen de verhalen superviseerde en
de scenario’s schreef, vallen er enkel lange rokken
te bewonderen, conform de heersende middel-
eeuwse mode. Vanaf DE HAMER VAN THOR (deel 45,
1970) — Biddeloo heeft dan net de reeks over-
genomen — treden de eerste symptomen van
textielschaarste op. 
Het is duidelijk dat de ontkleding in de reeks met
horten en stoten gebeurde, en dat albums met
korte en lange rokjes elkaar in feite vrij vaak
afwisselden, met langere pieken vanaf de albums
vanaf DE SCHILDKNAAP (deel 80, 1978) en zeker
vanaf DE VERVLOEKTE STAD (deel 100, 1982).
Met de blote borsten van Amargith was nu dus
een nieuwe baken gezet in deze reeks. Biddeloo
toonde in de albums daarna niet direct weer
naakte vrouwen, maar kon het zich nu wel
permitteren om de niemendalletjes waarmee hij
menig vrouw zou aankleden, nog kleiner te
maken dan voorheen. Wie dan nog kritiek had
op de tochterige kledij (of het ontbreken ervan),
kreeg altijd als excuus te horen dat er geen
reden tot klagen was wegens het ontbreken van
naakt. 
Even te ver gaan, om achteraf minder ver, maar
toch nog ver genoeg te kunnen gaan, heet dat dan. 
Alle schaars geklede vrouwen die in de volgende
albums van Biddeloo volgden, zouden uiteraard 
de vergelijking met de naakte Amargith niet
doorstaan. Toch onthouden we nog de volgende
scènes in het kaderstuk op de volgende pagina uit
albums die na IN DE WITTE HEL verschenen. 
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Een smeekbede, een excuus, een afscheidskus
in DE MAGISCHE SCEPTER (deel 117).

Krijgslieden proeven van alle vlees dat op tafel komt in
het kamp van Gorlando in DE MONSTERMAN (deel 104).

Pagina hiernaast: Evolutie van de korter wordende vrouwenkledij 
in tekst, beeld en grafiek.
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1 2

Van lang naar kort naar niks Evolutie vrouwenkledij tot deel 116

43

5

6

8

7

1 tot 43 1
44 1
45 4
46 1
47 1
48 1
49 1
50 2
51 1
52 1
53 1
54 1
55 1
56 4
57 1
58 3
59 1
60 1
61 1
62 1
63 1
64 1
65 2
66 1
67 4
68 4
69 1
70 1
71 3
72 1
73 1
74 1
75 4
76 1
77 1
78 4
79 1
80 1
81 1
82 5
83 1
84 1
85 5
86 4
87 4
88 3
89 1
90 4
91 4
92 1
93 4
94 5
95 5
96 1
97 1
98 1
99 1

100 1
101 3
102 6
103 4
104 4
105 4
106 1
107 5
108 4
109 1
110 4
111 3
112 3
113 3
114 4
115 4
116 7

1 tot 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

1 Vóór de overname van de reeks
door Karel Biddeloo (tot en met
album 43) dragen vrouwen
quasi onveranderlijk lange
rokken, zoals dat in de
middeleeuwen gewoon was. 

2 In DE HAMER VAN THOR (deel 45)
hebben de Amazones de eer om
de eerste korte rokjes uit de 
reeks te dragen. 

3 Gerwina zien we met een heel
kort rokje en een half afhangend
topje in MANDRAGORA (deel 56).

4 Toverfee Galaxa draagt een sexy
splitrok in DE TOVERSPIEGEL

(deel 58).
5 Djawür-vrouwtjes uit KARPAX DE

STALEN MAN (deel 82) laten alle
overbodige textiel uit om er
goed uit te zien.

6 Een halftransparante sluier voor
Nefisti de slangendanseres uit 
DE ZWARTE COBRA (deel 85).

7 Catfight tussen Mirabel en
Yswolde in HET DIEVENGILDE

(deel 90). Rond album 90
worden korte rokjes definitief
gemeengoed in de reeks en
bevat elk album wel een kort-
gerokt vrouwelijk personage.

8 In XANADOR (deel 94) wemelt 
het van de sexy Amazones.
Vanaf dit album wordt door
Karel Biddeloo ook de aanval 
op het nog niet ontblote
bovenlijf ingezet.

9 De badscène van Amargith 
(zie afbeelding in grafiek
hiernaast) als logisch eindpunt
van bovenstaande evolutie.

1: lange rok

2: kniehoog

3: splitrok

4: korte rok

5: bikini

6: naakt met
functionele
bedekking

7: naakt



Al bij al bleef DE RODE RIDDER toch een vrij brave
strip. Zeker vergeleken met de eveneens uitste-
kende strip BAKELANDT van Hec Leemans. Daarin
loopt de heldin Rooie Zita in haar eerste album
(DE GEVANGENE VAN WIJNENDAELE, 1978) al rond in
korset en wordt ze halfnaakt gefolterd (te zien in
achteraanzicht). In elk album loopt Rooie Zita er
wel in een of andere staat van ontkleding bij en in
DE RING VAN NAPOLEON (deel 25, 1984) zijn haar
tepels te bewonderen, net boven de waterlijn.
Blote borsten dus, ongeveer twee jaar vroeger dan
DE RODE RIDDER. In bijna ieder album daarna zal
Zita tonen wat ze in huis heeft. 
Nadat Biddeloo Amargith in 1986 naakt afbeeldde
in DE RODE RIDDER, deed Leemans mee aan dit
opbod van borsten. In het BAKELANDT-album 
DE SCHONE EN HET BEEST (deel 36, 1987) slaagde
hij er uiteindelijk in om Zita de helft van het
album halfnaakt te laten rondlopen. Zita gunde
de lezers dus al vrij vroeg een royale inkijk in haar
eigendommen, terwijl we er in DE RODE RIDDER

nog vrij bekaaid vanaf kwamen. Maar BAKELANDT

werd dan ook voorgepubliceerd in een liberaal
dagblad (HET LAATSTE NIEUWS) en daarin 
mocht veel meer dan in toendertijd katholieke

dagbladen als HET NIEUWSBLAD en DE STANDAARD

waarin Johan dagelijks zijn avonturen beleefde. 

Eindelijk man
Johan had in MET MASKER EN ZWAARD (deel 49, 1971)
zijn eerste net wel/net niet kus gekregen, zag in 
IN DE WITTE HEL voor de eerste keer blote borsten en
was blijkbaar klaar voor de volgende stap...
In HET VERLOREN LAND (deel 120, 1987) helpt
waternimf Chrysotis, de laatste van haar ras,
Johan om een aantal ontvoerde kinderen te
bevrijden uit het moeraskasteel van koningin
Yppolita. Die snode helleveeg wil met die ont-
voerde kinderen een slavenras kweken dat haar
volk, de Zorils, kan dienen... Een bende luieriken
met een slecht karakter dus! Johan blijft na afloop
van het avontuur nog een paar weken hangen,
maar uiteindelijk lonkt de horizon toch weer en
staat hij klaar om te vertrekken. Chrysotis ver-
trouwt hem op dat moment toe dat ze nu weet dat
haar ras zal blijven voortbestaan. Johan heeft zijn
tijd daar dus niet verspeeld met het bestuderen
van de rol van de waterlibelle bij de stuifmeel-
verspreiding van de geurige moerasranonkel...
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Schaars gekleed

1 In NECRONOMICON (deel 124) verzorgt Demoniah de hygiëne op de ouderwetse manier.
Hiervoor bestaan blijkbaar geen tovermiddeltjes.Wie het verhaal in voorpublicatie in de
krant volgde, en hoopte om de volgende dag eindelijk ook Demoniah eens naakt te zien,
was er echter aan voor de moeite.

2 Ook nog in NECRONOMICON: de Harpijen, een soort van roofvogels met volgens de
mythologie het gezicht van een lelijke oude vrouw en dito onderlijf. Hier valt dat nogal
mee.

3 In DE BOEIENKONING (deel 128) belicht Biddeloo Demoniah eens vanuit een ander, maar
niet minder boeiend perspectief. Johan pijnigt ondertussen zijn hersens... Jaja, het zal wel.

4 Sluierdanseressen wachten Johan en zijn vrienden op in DE TUIN VAN EDEN (deel 141). 
En ja hoor, daar bij het danseresje op de achtergrond zien we weer een paar tepeltjes onze
richting uitpriemen.

5 Lang voordat Paris Hilton, Britney Spears en andere jetsetsletjes er een sport van
maakten, liet Biddeloo al tonen wat een nipslip is in KLINGSOR (deel 150).

6 In MYSTERIE OP ARARAT (deel 151) krijgen we nog eens functioneel naakt in volle glorie te
zien: een danseres in een groezelige herberg waar het avontuur voor Johan zal beginnen.
Zie hoe Johan van het spektakel geniet! Maar de tekenstijl van Biddeloo begon dan al wat
minder fijn te worden, net als de modderige inkleuring, zodat het effect hier minder
smaakvol is dan bij keizerin Amargith in IN DE WITTE HEL.

1

2

3

4

5 6

Pagina hiernaast: De waternimf Chrysotis uit HET VERDRONKEN LAND nodigt Johan bij haar thuis uit 
waarna naar alle waarschijnlijkheid kindjes worden gemaakt.

Na heel wat eerdere,
nog schuchtere
ontboezemingen van
Rooie Zita in de reeks
BAKELANDT liep ze in
DE SCHONE EN HET

BEEST (deel 36)
behoorlijk wat
pagina’s na elkaar
halfnaakt rond. In
HET LAATSTE NIEUWS

kon Hec Leemans
gerust verder gaan
dan Karel Biddeloo in
HET NIEUWSBLAD en
DE STANDAARD.
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Ridder Marino
Stoere ridderverhalen vereisen stoere, middel-
eeuwse namen. Vandaar dus dat Johan niet
geconfronteerd wordt met roofridder Marino,
prinses Conny of booswicht Jean-Marie, maar met
personages als Ugur, beste strijder en gunsteling
van koningin Yppolita (HET VERDRONKEN LAND) of
Yadur en en Ednau, hebzuchtige huurlingen uit
VRYKOLAKAS. 
Karel Biddeloo zat soms om inspiratie verlegen
voor de personages die hij in zijn verhalen nodig
had. In de aftiteling van de films die hij bekeek
(hij had een uitgebreide horror, sf- en fantasy-
collectie) vond hij vaak inspiratie voor zijn
namen. Ook het scheepsjournaal van Antwerpen,
waar dagelijks de in- en uitvarende schepen
worden geregistreerd, was een welkome inspiratie-
bron. 
En tegenwoordig zouden we Biddeloo ook een
wandelingetje door de gangen van de kraam-
afdeling hebben aangeraden!

Urbanus
STILLE GETUIGEN (deel 119, 1986) is een middel-
eeuwse whodunit. Een detectiveverhaal dus, maar
dan gelardeerd met een stevige RODE RIDDER-saus.
Johan arriveert op kasteel Craeyensteyn waar de
burchtheer Rodrick net overleden is. Zijn testa-
ment bepaalt dat gravin Hanni, zijn moeder,
Clothilde, zijn weduwe, en Elkin, zijn zoon, te
zijner nagedachtenis de familiejuwelen moeten
dragen. Op die juwelen, een kunstig uitgevoerde
kever, spin of slang zou echter wel een vloek
rusten. Dat blijkt al snel wanneer gravin Hanni
gruwelijk verminkt wordt teruggevonden... Later
blijkt dat de juwelen effectief tot leven komen 

en hun drager
aanvallen. Wan-

neer er daarnaast

ook nog een moordaanslag op zoon Elkin wordt
gepleegd, is het zonneklaar dat iemand de
nabestaanden van Rodrick naar het leven staat. 
Na nog een paar moorden zijn het uiteindelijk 
de ‘stille getuigen’ die de moordenaar zullen 
onthullen: via een magisch trucje worden de
schaduwen opgeroepen die de moordenaar en zijn
slachtoffers op de muur wierpen tijdens de
gruweldaden. 
In het verhaal treedt ook Urban de nar op, duide-
lijk geïnspireerd op komiek Urbanus. Biddeloo en
Urbanus leerden elkaar kennen op een of ander
feestje en Urbanus stemde toe om in enkele
verhalen te figureren. Biddeloo ontving enkele
foto’s van Urbanus waarmee hij aan de slag kon
gaan en enkele maanden later verschenen de
eerste dagbladafleveringen waarin Urban de nar
optrad. Urban de nar kreeg, naast de gelijkenis
qua gezicht, wel een vrij stoer uiterlijk. Urbanus
zelf had een eerder gedrongen kereltje verwacht. 
Daarna zou Urban de nar nog een paar keer
optreden, bijvoorbeeld in DE HEREN VAN RODE

(deel 131, 1989), maar daarna vond Urbanus dat
het welletjes was geweest en liet dat aan Biddeloo
weten. De tekenaar liet uiteindelijk Urban 
in DE SLAG VAN WOERINGEN (deel 132, 1989)
vergiftigen door de vrouwelijke slechterik van
dienst. 

Vrouwen roven
Vanaf DE DUINENABDIJ (deel 122, 1987) werd de
inkleuring, zoals reeds vermeld, door de Zweedse
Urssla Lundmark verzorgd. Zij was vanaf 1988 
de echtgenote van Karel Biddeloo en zou zo’n
veertien jaar lang de inkleuring van de reeks
blijven verzorgen. Het album valt ook op in de zin
dat de Vikingen, die in het album voorkomen,
effectief Zweeds spreken, gelukkig wel met een
vertaling onder het kadertje. 

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 5

In STILLE GETUIGEN

(deel 119) komt een nar
voor met de trekken
van de bekende komiek
Urbanus. Karel
Biddeloo gebruikt het
personage nogmaals in
DE HEREN VAN RODE

(deel 131) en dan vindt
Urbanus het welletjes.
In DE SLAG VAN

WOERINGEN (deel 132)
wordt-ie vergiftigd.

Pagina hiernaast: Zweeds sprekende Vikingen met ondertiteling in DE DUINENABDIJ. 
De inkleuring is van Biddeloos echtgenote Urssla Lundmark.
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Vikingen bezochten onze gewesten in de periode
van 800-1000, en kwamen uit het huidige
Denemarken, Zweden en zuid-Noorwegen. In
verscheidene albums maakt Johan kennis met deze
woestelingen uit het Noorden die onze streken
kwamen brandschatten, onze vrouwen roven en de
moestuintjes plattrappelen. Het zou nu leuk zijn
om te kunnen schrijven dat Karel Biddeloo hier
persoonlijk wraak voor nam, door zelf per drakkar
naar Zweden te varen en ginder een vrouw te gaan
roven. De waarheid is een stukje prozaïscher. 
Lundmark werd in 1954 in Stockholm geboren,
en het gezin verhuisde in 1968 naar België. De
veertienjarige Urssla vond Nederlands leren niet
zo moeilijk. Als kind leer je vrij snel een nieuwe
taal. Bovendien liggen Zweeds en Nederlands
redelijk dicht bij elkaar. Toen ze 27 was, leerde ze
tijdens een feestje in het cowboydorp El Paso
Karel Biddeloo kennen. Hij trad daar op in de
westernshows. Naar ‘t schijnt was het liefde op 
‘t eerste zicht en uiteindelijk kwam er een huwe-
lijk van, zonder dat Bahaal of een andere slechte-
rik een stokje in de wielen kon steken. Biddeloo
had zijn held, net als zichzelf, lang van een vrouw
verstoken gelaten, maar op 45-jarige leeftijd was
hij eindelijk van de straat. Iets wat we van Johan
zelf nog altijd niet kunnen zeggen. 

Een volwassenenversie 
van de Rode Ridder
In 1990 kwam bij Standaard Uitgeverij het album
RED KNIGHT 1: DE VUURGEEST uit. Dit album was
bedoeld als een volwassen bewerking van het gelijk-
namige deel 13 uit de reguliere RODE RIDDER-reeks.
Het plot was min of meer hetzelfde als bij het origi-
nele verhaal, maar de scènes waren meestal anders
uitgewerkt en het verhaal ademde een donkerder
sfeer uit veelal door het grote gebruik van veel slag-
en eigenschaduwen. RED KNIGHT was bedoeld als
een alternatieve versie van DE RODE RIDDER, bedoeld

voor een volwassen publiek. De inspiratie voor een
dergelijke parallelle reeks had men gevonden in de
Verenigde Staten waar naast de reguliere BATMAN-
comics ook een BATMAN-reeks voor volwassenen was
opgestart en die onder de term graphic novels op de
markt werd gesmeten. De toon in deze verhalen
was donkerder en volwassener en moest het
volwassen publiek warm maken voor deze held 
met masker en cape. 
Tekenaar van dienst voor RED KNIGHT was
Marvano die later zou doorbreken met DE

EEUWIGE OORLOG en DALLAS BARR. Ronald Grossey,
een vaste waarde bij Studio Vandersteen die onder
meer de verhalen van ROBERT EN BERTRAND

bedacht, leverde ook hiervoor het scenario.
De twee gingen een cyclus van een aantal albums
maken waarin Johan opnieuw in het Brittannië
onder koning Arthur zou terechtkomen, maar
daar de verkeerde kant zou kiezen. Wie de
originele Arthurlegende kent, weet dat Arthur
uiteindelijk op het slagveld stierf toen zijn half-
broer Mordred hem een dodelijke slag toebracht.
In de RED KNIGHT-reeks zou Arthur, die via een
voorspelling te horen kreeg hoe hij aan zijn einde
zou komen, een moordaanslag op de baby
Mordred proberen te plegen om die toekomst te
veranderen. Johan zou de moord op de baby
kunnen verhinderen en daardoor logischerwijze
de kant van Mordred kiezen. In de daarop-
volgende albums zou dan voor Johan duidelijk
worden dat hij toch niet de goede kant heeft
gekozen... Elk album uit deze cyclus zou losjes
gebaseerd zijn op een origineel RODE RIDDER-
album. Zo zou het album DE ZWARTE WOLVIN

(deel 15, 1963) de basis vormen voor het vervolg
op het eerste RED KNIGHT-album.
RED KNIGHT was de eerste poging in België om een
dergelijke graphic novel — tegenwoordig een vrij
ingeburgerd genre — te lanceren. Hoe lovens-
waardig deze eerste en vroege poging was om 
in Vlaanderen een echte volwassenenstrip te
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Pagina hiernaast: Illustratie van de backcover 
van RED KNIGHT.

Het eerste deel van RED

KNIGHT, de volwassen
versie van DE RODE

RIDDER, was gebaseerd
op het album DE

VUURGEEST (deel 13) en
werd als volgt op de
backcover omschreven:
“Na 15 jaar keert de
ridder terug naar zijn
geboorteland. Zijn
verleden is duister. 
Het heden is een vijand,
de toekomst een
nachtmerrie. Want de
herinneringen zijn
gebleven. Hij ontmoet
de Vuurgeest. Die geeft
hem zijn naam: Red
Knight, Rode Ridder, 
de kleur van bloed...”
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creëren, het resultaat was noch mossel noch vis
noch zoetwatermakreel... De tekstkaders bevatten
vaak vrij langdragige overpeinzingen genre 
“Na vijftien jaar rest me alleen een handvol her-
inneringen, en de vaste wil om die te vernieti-
gen... Want de tijd is geen genezer. De tijd is een
doder. Iedereen is een doder. Het enige wat ik kan
doen is de tijd doden en afwachten” (en dit over
zeven prentjes uitgesmeerd). De personages zelf
keken ook vele plaatjes achter elkaar sip en som-
ber of filosofeerden over het weer en de groenten,
kwestie van het mijmeringseffect in het album te
vergroten. Allemaal heel donker en sfeervol, maar
niet erg opwindend. 
Biddeloo zag de RED KNIGHT-reeks als een concur-
rent voor de reguliere reeks. De rechten voor 
DE RODE RIDDER als stripfiguur lagen echter bij
Standaard Uitgeverij, die dus kon beslissen wat
daarmee aan te vangen. Biddeloo spuide zijn
kritiek op deze alternatieve reeks dan maar in
verschillende striptijdschriften. Of het aan zijn
reactie lag of aan de verkoopcijfers is onbekend,
maar het is uiteindelijk maar bij één deel geble-
ven van de RED KNIGHT-reeks.

Eind jaren 1990 maakte Minck Oosterveer, de
talentvolle Nederlandse tekenaar van onder meer
JACK POTT, ZODIAK, NICKY SAXX, TRUNK, de comic
THE UNKNOWN en een STORM-spin-off, nog enkele
proefplaten voor een vervolg. Toen werd het uit-
brengen van RED KNIGHT gekoppeld aan de samen-
werking met de Franstalige uitgever Lefranc,
zodat de reeks simultaan in het Frans kon uitge-
bracht worden. Helaas ging Lefranc failliet.
Standaard Uitgeverij wenste verder geen risico’s te
nemen, en toen scenarist Grossey Standaard
Uitgeverij verliet als werknemer, werd de reeks
terug on hold gezet. In 2006, na het overlijden van
Biddeloo in 2004, kwam RED KNIGHT weer boven
water en werd het reeksconcept herwerkt naar een
korter aantal albums, die niet meer zo strak op de
oorspronkelijke Willy Vandersteen-verhalen zou-
den zijn gebaseerd. Deel 2 van RED KNIGHT, met
Minck als tekenaar, was op DE ZWARTE WOLVIN

gebaseerd. Ook nu durfde de uitgever niet echt
een beslissing te nemen, zodat zowel Grossey als
Minck zich dan maar op hun andere projecten
concentreerden en RED KNIGHT andermaal naar
Sint-Juttemis werd uitgesteld.

De twee eerste platen
van RED KNIGHT 2: 
DE ZWARTE WOLVIN,
getekend door Minck
Oosterveer.

Pagina hiernaast: Twee illustraties van Minck Oosterveers RED KNIGHT-versie. 
Op de onderste is duidelijk het RODE RIDDER-verhaal DE ZWARTE WOLVIN te herkennen.
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5. De Aziaten
Op pagina 38 en volgende bespraken we reeds de nomadenvolkeren uit het
verre oosten, maar nu is het de beurt aan de zogenaamd sedentaire volkeren
uit dat gebied: de Chinezen en de Japanners. Ook enkele andere oosterse
beschavingen komen hierbij aan bod, zoals de Khmer en de Indiërs. 
Maar toch hebben de Japanners van alle Aziatische volkeren in DE RODE

RIDDER het meeste aandacht gekregen. Daar zal Karel Biddeloos fascinatie
voor de Japanse martial arts zeker een grote rol in gespeeld hebben...

Volkeren 
historisch benaderd

De Khmer
De eerste strips van DE RODE RIDDER passen duidelijk binnen de pedagogische sixtiesdoelstellingen van
Willy Vandersteen: door middel van plaatjes en een leuk verhaal de jeugd niet alleen geschiedenis bijbren-
gen maar hen ook een moreel geweten schoppen. Is Johan niet de beschermer van de weduwen en de
wezen en strijdt zijn onfeilbaar zwaard niet onverdroten voor rechtvaardigheid? 
Al vrij snel stuurt Willy Vandersteen zijn rode held vanuit het Vlaamse vaderland de wijde wereld in. 
Een van de eerste vreemde landen die Johan in zijn avonturen bezoekt is Cambodja (in DE VAL VAN ANGKOR,
deel 7), waar hij kennis maakt met de beschaving van de Khmer zoals ook Biggles — een andere held van
Willy Vandersteen — hem dat later zal nadoen. Dit oorlogszuchtige volk had de Thai onderworpen en
verplichtte hen om als slaven te bouwen aan de prachtige boeddhistische tempels die we vandaag nog
steeds kunnen bewonderen. Deze tempels duiken vaak op in films (vooral de stenen gezichten die
overwoekerd zijn door de jungle) en illustreren op indringende wijze dat de mens zich uiteindelijk moet
schikken naar de almacht van de natuur. Schreven we niet “onderworpen” en “slaven”? Dan weten we
onmiddellijk dat dergelijke woorden een spontane allergie uitlokken van de Rode Ridder... Johan is onder
de indruk van de prachtige tempelcomplexen, maar nog veel meer dat een volk daarvoor moet werken als
slaven. En dat kan hij niet verkroppen. Johan helpt de Thaise slaven dan ook in hun opstand tegen de
Khmer en zo brengen zij koning Yasodo ten val. Historisch gezien heeft die opstand ook echt plaats-
gevonden in 1220, maar bij de naam van de koning koos Willy voor Yasodo in plaats van Indravarman II.
Die naam Yasodo heeft hij hoogstwaarschijnlijk gebaseerd op Yasodharapura, de hoofdstad van het Khmer-
rijk van 889 tot 1431. 
We hoeven je niet te vertellen dat we ons opnieuw afvroegen wat een veertiende-eeuwse ridder deed in de
dertiende eeuw... En als we nog even verder willen vitten: DE PAREL VAN BAGDAD (deel 4), kunnen we
situeren in 1258 en nu keert Johan dus ongeveer veertig jaar terug in de tijd. Zei Einstein niet dat je kon
terugkeren in de tijd door sneller dan het licht te reizen? We weten dat Johan snel is, maar zo snel?

TEKST: BERT GEVAERT
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De Indiërs
Een van de grappigste (!) avonturen van DE RODE RIDDER speelt zich af in Indië én tijdens de zeereis naar
dat grote land. Dat grote humoristische gehalte in DE STER VAN HET OOSTEN (deel 72) is vooral te wijten aan
stuurman Derrick die Johan en de rest van de bemanning veilig naar Indië probeert te varen. Tussen de
zeestormen en nachtmerries van passagiers door dist de stoere stuurman het ene na het andere sterke
verhaal op: na een storm zwalpte hij drie maanden op zee rond, hij kwam in de kookpotten van kannibalen
terecht, worstelde met gorilla’s en sloeg reusachtige muggen dood. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is,
vocht hij ook nog eens met niemand minder dan de zeegod Neptunus. Ook de immer stoïcijnse Johan giert
het uit bij het aanhoren van de baarlijke nonsens van Derrick. Die leugenachtige vertelsels doen nog het
meest denken aan de verhalen van SINBAD DE ZEEMAN uit SPROOKJES VAN DUIZEND-EN-ÉÉN-NACHT of de ‘waar-
gebeurde’ belevenissen van de beruchte baron Von Münchausen. 

Maar er zijn nog grapjassen aan boord: de twee professoren Gobelijn van dienst, Jork en Muulsh, de
alchemisten uit het onbekende Yarkand (uit DE VERRADER VAN YARKAND, deel 67). Hun scheikundige proeven
zijn voortdurend gedoemd om te mislukken met gigantische explosies als gevolg. Nu ja, die gevolgen
lijken nogal sterk op explosies in SUSKE EN WISKE: ze veroorzaken slechts een warrig kapsel bij de slacht-
offers die vervolgens witheet van woede de alchemisten te lijf willen gaan. Maar, om het met de woorden
van Jork te zeggen: TER ZAKE! Dit is immers een serieuze bespreking over Indië in de verhalen van 
DE RODE RIDDER. Welnu, van dat Indië valt in dit album niet al te veel te merken. Een nogal verwijfde
Philippe de Taverny, een Franse edelman, heeft een mysterieuze diamant, de Ster van het Oosten, die
ervoor zorgt dat hij ‘s nachts de slaap niet kan vatten. Na een schipbreuk belandt het bonte gezelschap op
de Indische kust en blijkt dat Philippe de diamant niet gekregen heeft — zoals hij zelf verteld had — van
een Indische maharadja wiens leven hij gered had. Integendeel, toen de maharadja aangevallen werd door
een tijger bleef Philippe braafjes wachten om vervolgens de glinsterende steen te roven. Maar dat was bui-
ten Randishar, de fakir, gerekend. Dat schriele mannetje had alles gezien en werd daarom door Philippe
neergestoken. Maar een echte fakir krijg je niet zomaar dood en dat is vervelend voor Philippe, zeker als
blijkt dat die fakir ook nog eens op wraak belust is. Uiteindelijk loopt alles goed af voor Philippe (maar niet
voor de woeste bergkat die hij doodslaat bij het redden van Randishars leven) en krijgt hij zelfs nog een
plaatselijke schone als vrouw. En Johan? Die doet opvallend weinig. Hij laat zijn zwaard maar één keer
dodelijk uithalen om een grote haai onder water te treffen.

VOLKEREN HISTORISCH BENADERD 5
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DE STER VAN HET OOSTEN is een vreemd album aan het RODE RIDDER-firmament met een opvallend rustige
Johan én heel veel humor. Het is alleen minder grappig voor alle dieren die er hun laatste adem mogen
uitblazen. We zullen het niet melden bij Gaia.
Hoewel, zo ongelukkig zijn die dieren ook niet want volgens het Indische hindoeïsme gaat je ziel via
reïncarnatie over in een nieuw lichaam. Dat kan in het lichaam zijn van een dier of een mens, maar
uiteindelijk komen we allemaal terecht in het Nirwana. Johan en Demoniah zijn echter een grote
uitzondering want nog bij hun leven komen ze terecht in dit aardse paradijs, meerbepaald in deel 113 dat

VOLKEREN HISTORISCH BENADERD 5
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de vrij toepasselijke titel NIRWANA draagt. En daarmee is meteen ook alles gezegd over het historisch-
culturele gehalte van dit album. Nirwana, in feite een toestand van geestelijke verlossing en geen echt
fysiek waarneembare plaats, wordt in dit album voorgesteld als een futuristische stad (Atlantis?) met een
wel erg eclectische architectuur. We vinden er niet alleen sporen van hindoetempels, maar ook van
Chinese pagodes, met dank aan de fotokopieermachine. En we zullen het maar niet hebben over de laser-
wapens van de Nirwanezen...

De Chinezen
Neen, laat ons eerder spreken over de vechtkunst van de Chinezen! Of moeten we zeggen ‘vlechtkunst’?
Wanneer Karel Biddeloo Chinese mannen laat optreden in zijn albums dragen ze bijna allemaal een lange
vlecht tenzij ze natuurlijk oud en kaal zijn. Dat clichébeeld van de Chinees met de lange vlecht duikt ook
vaak op in westernfilms die Karel — als lid van een cowboyclub — graag zag en ongetwijfeld geïnspireerd
hebben. De vlecht werd in China ingevoerd door de Manchu’s, die in de zeventiende eeuw de macht grepen
en de Qing-dynastie (1644 tot 1912) stichtten. Als symbool van hun gezag verplichtten ze alle inwoners
van hun rijk om hun haarstijl over te nemen. Wie weigerde hun macht (en haarstijl) te aanvaarden, kon
dus onmiddellijk als rebel herkend worden. In de middeleeuwen droegen de Chinezen over het algemeen
hun haren lang en ongebonden en niet in vlechten. We willen niet aan haarkloverij doen, maar ‘t is toch
weer een historisch foutje van pakweg enkele eeuwen.
De eerste Chinees die Johan ontmoet is Wang Ho, een zielenpoot die er door zijn meesteres, prinses Shun-
Sirli is op uitgestuurd om drinkwater te halen in een havenstadje waar haar jonk (haar schip, niet haar
kind!) is aangemeerd. De knappe prinses is op de vlucht voor de Zonen van de Zwarte Slang, maar kan
gelukkig rekenen op de steun van haar persoonlijke lijfwacht (vandaar de titel van deel 71, DE LIJFWACHT),
een ware expert in Kuntau.
Kuntau is nauw verwant met kungfu, maar legt vooral de nadruk op het ongewapende gevecht waarbij de
verschillende stijlen gebruikt worden die genoemd zijn naar dieren zoals de vleermuis, aap, slang, tijger,
draak,... Ook Johan wordt uitgedaagd om het op te nemen tegen Wangtsin (overigens de naam van een
Chinees alcoholisch drankje), maar kan hem niet raken met zijn zwaard. Beleefd als alle Chinezen zijn,
roept Wang Tsin het bij het maken van een sprongetje uit: “Dat was bijna raak! Gelukgewenst!” Enkele
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pagina’s verder redt Johan zijn Chinese strijdmakker toch het leven waarmee hij gelukkig zijn eigen
superioriteit nog eens gedemonstreerd heeft. Oef! Als in een echte film van Bruce Lee krijgen we in het
album tal van gevechten, eindigend in de grote finale: een duel tussen Wangtsin en bad guy Zyryanka. En
hier gaat Karel Biddeloo in de fout: er wordt gretig gebruik gemaakt van Japanse wapens zoals de sai (twee
vorkvormige messen) en shuriken (werpsterren). Zyryanka zwaait met een chinees zwaard van het type
dadao, maar dat wordt door Biddeloo een “ken” genoemd, het Japanse woord voor “zwaard” dat je mis-
schien kent uit zijn samenstellingen kendo (de zwaardweg, cfr. ju-do, de zachte weg) of boken (houten
zwaard).

Zwaarden halen echter niets uit tegen Chikaraishi, de afgrijselijke reusachtig grote spin uit PRINSES KIN-
LIEN (deel 115). Dat monster — de spin, niet de prinses — is een van de meest weerzinwekkende wezens
ooit aan de verbeelding van Karel Biddeloo ontsproten. Althans... dat dachten we. Na lang zoeken vonden
we uiteindelijk Karels bron van inspiratie. Niet in de Chinese, maar in de Japanse mythologie. Chikaraishi
is duidelijk geïnspireerd op een Japanse ushi-oni, een monsterachtig wezen met een kop die nogal sterk
lijkt op die van een koe. Een van die ushi-oni is een reusachtig groot zeewezen met een krab- of spinachtig
lichaam dat het gemunt heeft op vissers. Vaak lokt die ushi-oni zijn slachtoffers samen met nure-onna, een
slangachtige vrouw die mensen lokt met haar kind. Wanneer mensen dit kind van haar willen afnemen
(uit medelijden), laat zij dit toe waarna men ontdekt dat het kind niet echt is maar een loodzware last
wordt die vluchten voor de ushi-oni belet.
De enige vrouw in het album is Kin-Lien, een prachtig meisje waar de gemene tovenaar Yin Sjang Feng
zijn zinnen op heeft gezet. Yin Sjang Feng lijkt als twee druppels water op Emperor Ming, meesterlijk
neergezet door Max von Sydow in de kitscherige sciencefictionfilm FLASH GORDON (1980). En Johan, lijkt
die niet wat op Flash Gordon?
Tja, die laatste gelijkenis 
gaat misschien wel op in
album 115, maar in DE

DRAKENMEESTER (deel 166) en
HET MASKER VAN DE DRAAK

(deel 167) ziet Johan er toch
wat zielig uit. Of dat aan de
zwakke tekenstijl van Karel
Biddeloo ligt of aan het groot
contrast met zijn schrik-
wekkende tegenstander laten
we hier in het midden. Het
verhaal is bekend (geeuw):
een of andere slechterik 
(in dit geval Fan-to-Ming,
werkzaam in Da Hui Si) wil
de wereld veroveren. Hiervoor heeft hij Dacoïts ontworpen, vampierachtige wezens die rechtstreeks uit de
humoristische Hong Kong-horrorfilm MR. VAMPIRE (van Ricky Lau uit 1985) geplukt zijn. De twee proto-
types luisteren naar de originele namen Yin en Yang (waar haalde Biddeloo het toch?!). Gelukkig kan
Johan de vampiers en hun aanvoerder, de Drakenmeester, samen met Marco Lopo (we komen niet meer
bij!) tijdig verhinderen. 
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Dat draken een bekend element zijn uit China wisten we al lang, maar Karel Biddeloo leert ons nog iets
bij wat we eerlijk gezegd in dit album niet verwacht hadden. Fan-to-Mings kampioen Wong hanteert twee
sabelachtige zwaarden die daadwerkelijk in het oude China gebruikt werden. Ze luisteren naar de naam
Vlinderzwaarden of als je ze wil bestellen bij de meeneemchinees: hudie shuang dao. Altijd handig om je
loempia’s te snijden.

De Japanners
Al dat wapengekletter brengt ons meteen bij het ultieme land van de martial arts, het land van de rijzen-
de zon, de manga en de samoerai: Japan.
Samoerai... het hoge woord is er eindelijk uit. Het stond in de sterren geschreven dat een zwaardvechter
als Johan zijn wapen zou kruisen met diegenen die het zwaardvechten tot ultieme kunst verheven hebben:
de samoerai! Al in HET WAPEN VAN RIHEI (deel 6) komt Johan in contact met de samoerai. Na een reis aan
boord van een Portugees schip (een zware fout want historisch gezien hebben de Nederlanders als eerste
westerlingen handel gedreven met de Japanners, maar ook pas in de zeventiende eeuw!) belandt Johan in
Zipangu, Japan. Daar maakt hij kennis met de gewoontes van de plaatselijke bevolking en raakt al snel
betrokken in een interne machtsstrijd. Pedagoog als hij is, grijpt Willy Vandersteen meteen de kans om
zijn lezers het bekende Japanse verhaal te vertellen van de 47 ronin. Dat een ronin een dolende samoerai
is, wist je misschien wel uit strips als KOGARATSU en het onvolprezen OKKO. De 47 ronin wilden Asano, hun
daimyo (heer), wreken die in ongenade viel bij zijn shogun (generaal) Kira. Ze planden hun wraak
ongeveer twee jaar en sloegen toen met succes toe. In plaats van een gezellig feestje te bouwen, pleegden
vervolgens alle 46 van de 47 ronin zelfmoord. Ze hadden immers het recht in eigen handen genomen, iets
wat niet strookt met de bushido (krijgseer) van een samoerai. En Rihei? Dat is een verzinsel van Willy
Vandersteen. Deze trouwe helper van de ronin mag op het einde van het album trouwen met zijn geliefde,
dankzij de hulp van Johan. Dat verzinsel vergeven we Willy met plezier, maar historisch is hij wel serieus
uit de bocht gevlogen. Het verhaal van de ronin wordt gesitueerd aan het begin van de achttiende eeuw.
Toen was er in Europa al lang geen sprake meer van ridders, laat staan rode.

Ook Karel Biddeloo liet zich inspireren door de samoerai. DE SAMOERAI (deel 53) is zelfs genoemd naar deze
Japanse krijgers. In dit album bevrijdt Johan (die het lastig heeft om te bekomen van de dood van zijn
geliefde Astra) de Japanner Yorimoto uit een slavenschip. Yorimoto blijkt veel meer te zijn dan een
ordinaire slaaf, maar kan karate als de beste. Uiteraard is een samoerai zonder zwaard zoals een café zonder
bier, zoals Bert zonder Ernie,... Hoog tijd om daar iets aan te veranderen! Yorimoto smeedt de beroemde
katana waarbij Karel Biddeloo ons het smeden van een Japans zwaard op didactische wijze uiteenzet.
Volgens Biddeloo waren de Japanse zwaarden veel beter dan de Europese, maar daar maakt hij een
oneerlijke vergelijking. De katana zoals wij die kennen uit films (zoals KILL BILL van Quentin Tarantino)
ontwikkelde zich in de Muromachi-periode (1336 tot 1573), terwijl men daarvóór gebruik maakte van de
tachi, die iets langer en krommer was. Het is helemaal niet zeker of de katana al geperfectioneerd was aan
het begin van de veertiende eeuw. Vergelijkend onderzoek heeft bovendien uitgewezen dat het Europese
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langzwaard uit de vijftiende eeuw en de katana even efficiënt waren. Het Europese langzwaard woog onge-
veer even veel als zijn Japanse collega én ook in Europa bestond er een uitgebreide training voor
zwaardvechten. Dat kan je allemaal mooi nalezen in tal van middeleeuwse (Europese) vechtboeken. 
Is er dan echt geen groot verschil? De katana was een ietsiepietsie beter geschikt om te houwen dan om
te steken. En dat laatste zal Johan ook opmerken in het prachtige album NINJA! (deel 111). Dit album is
een ware natte droom voor boys who love toys. Karel Biddeloo laat zich in dit album volledig gaan in gede-
tailleerde tekeningen van tal van speciale wapens van de ninja’s. Deze gemaskerde moordenaars kwamen
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al voor in de veertiende eeuw, grosso modo de tijd van DE RODE RIDDER, maar kenden hun absolute
hoogtepunt in de vijftiende en zestiende eeuw. Ze waren getrainde huurmoordenaars en bekwaamden zich
ook in de kunst van het vermommen, bespioneren, saboteren en van kant maken van de vijand. Voor die
activiteiten maakten ze gebruik van tal van leuke hebbedingetjes: makabishi (ijzeren werpdriehoeken),
nunchaku (met touw verbonden knuppels), sai’s (die ook al gebruikt werden in DE LIJFWACHT), kusarigama
(een sikkel met een bol aan een ketting), naginata (lange zware speer), tonfa’s (houten slagwapens),...
Maar ondanks al die technologische snufjes moeten de ninja’s de duimen leggen tegen Johans zwaard dat
wel een nieuw, vlijmscherp Japans lemmet gekregen heeft waarmee hij zelfs in DE ZWARTE TOREN (deel 121)
een robot doormidden houwt.
Wel grappig trouwens hoe in deel 6 een samoerai, met een pijl getroffen, door de rijstpapieren kamerwand
valt en in deel 111, een ninja, deze keer met een zwaard doorstoken, zijn taak mag overnemen. Het
typische kleine Japanse theetafeltje wordt in dit laatste deel ook heftig omver gegooid, terwijl in deel 6
Johan precies nog de tijd krijgt om rustig zijn kopje saké (rijstwijn) op tafel te zetten. Tja, vroeger had men
precies meer tafelmanieren! Nog zo’n pedagogisch wenkje van Willy.
De samoerai komen in de oosterse albums van Biddeloo ook niet zo sterk aan bod. Ondanks hun enorme
vaardigheden met de katana zijn ze geen partij voor de ninja’s. Zo sterft er in BLOED IN DE BRANDING

(deel 139) eentje door toedoen van Chuk, een schildknaap nota bene! Het pleit wel voor de samoerai dat
Chuk hem versloeg met een druk op een verborgen veer in zijn dolk waardoor het lemmet wegschiet in
de borst van Kojiro, de Japanse moordenaar van de zeeroverkapitein Origas. En vanop afstand doden in
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een tweegevecht, dat vinden wij nu eens heel flauw, zie! Dat mag alleen maar voorkomen in westerns, maar
toch niet in ridderverhalen. 
Maar laat ons nog eens terugkeren naar onze zwarte vrienden, de ninja’s. Een van hen duikt nog één keer
in zijn volle glorie op in DE SCHEMERZONE (deel 112). En het is niet zomaar een ninja, maar de opperninja
Kinugasa, vader van Yorimoto. Wanneer Johan de strijd aangaat met Kinugasa loopt hij verscheidene
verwondingen op. Bij Johan komt de gedachte op: “Zonder twijfel is Kinugasa de gevaarlijkste tegen-
stander die ik ooit tegenover mij heb gehad!” Uiteindelijk verslaat Johan zijn tegenstander zonder hem
echter te doden. Bij ons weten is Kinugasa dus nog steeds in leven, misschien een ideetje voor Claus D.
Scholz en Martin Lodewijk?
Afgezien van een ninja die zijn eigen hoofd opblaast in ONIRIA (deel 123), duiken de ninja’s nog een laatste
keer op in DE DOODSVLINDERS (deel 140). Deze keer heeft Yorimoto de taak van zijn vader overgenomen om
als ninja de strijd aan te binden tegen de Paddenkrijgers die Uzurias bedreigen. Tal van vreemde (niet
alleen Japanse) wapens passeren in dit album de revue, net zoals in NINJA! worden ze in een aantal plaatjes
gedetailleerd in de verf gezet: een Japanse repeteerkruisboog (weliswaar uit de negentiende eeuw) en
opnieuw een indrukwekkend ninjawapenarsenaal: een ninjato (kort zwaard), sjobo (puntige staafjes),
sjogei (klimtouw), tanto’s (werpmessen),... Die wapens houden de Paddenkrijgers wel even bezig, maar
uiteindelijk delven ze allemaal het onderspit door... vlindertjes! 

En dat is echt wel cru. Moeten de Japanse krijgskunsten zo uit DE RODE RIDDER verdwijnen? Al dat mooie
speelgoed, al die prachtige martial arts (zwaarden afweren met de blote hand, om maar één iets te
vermelden),... Moet dat zo banaal eindigen in DE RODE RIDDER? Door vlindertjes? Akkoord, ze zijn wel giftig,
maar ‘t blijft toch een flauw afscheid van die boeiende en vredelievende Japanse cultuur. 
Vandaar ook deze dringende oproep: bewapen Kinugasa met enkele ninjawapens en laat hem zijn zwarte
moordenaarsvoeten op het Vlaamse land zetten! Scholz en Lodewijk, wij eisen eerherstel!

Met dank aan Japanoloog Henk Anseeuw voor de waardevolle suggesties
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HOOFDSTUK 6
Wat voorafging: Borsten, een nieuwe uitdaging voor Johan,
booswicht Jean-Marie en roofridder Marino, Karel Biddeloo
neemt wraak op de Vikingen,... In hoofdstuk 6 betreden we
het nieuwe thuis voor de Rode Ridder, koning Arthur keert

terug, de teloorgang van de reeks,...

TEKST: IVO DE WISPELAERE

STORY



Horst
DE HEREN VAN RODE (deel 131, 1989) markeert een
nieuwe belangrijke fase in de reeks: Johan keert
terug naar de streek waar hij opgroeide, rond het
kasteel van Horst. Net ridder geslagen, trok hij
destijds de wijde wereld in om onrecht en derge-
lijke te bestrijden, maar honderddertig albums
later komt hij toch nog eens een bezoekje brengen
thuis. Het kasteel van Horst bestaat echt en ligt 
in de Vlaams-Brabantse gemeente Holsbeek.
Tekenaar Karel Biddeloo werd er lid van de
Pynnock-ridders die ter plaatse riddershows
opvoerden. Biddeloo acteerde vroeger als revolver-
held Johnny Rebel (of kortweg Johnny Reb) al in
de cowboyshows in het cowboydorp El Paso in
Wuustwezel. Als Pynnock-ridder droeg Biddeloo
nu echter de naam Karel de Montabour.
De albums 131, 132 en 133 vormen een afgerond
geheel waarin de afkomst van Johan uit de doeken
wordt gedaan. Johan komt aan in Horst, ongerust
over de oorlogsdreiging die over de streek hangt.
Daar ontmoet hij Amelric van Rode, de kasteel-
heer en diens kersverse vrouw Amaranda. Amelric
is de halfbroer van Johan. En dat is als volgt te
verklaren: als kind werd Johan de schildknaap van
Jan van Horst, een kind uit het tweede huwelijk
van Arnold van Rode, de vader van Amelric. Johan
werd de aangenomen zoon van Jan van Horst en
bekwam als een van de heren van Rode aldus

dezelfde bevoegdheden over het gebied van Rode
als Amelric. 
Amelric is van de oude stempel wat stroperij
betreft. Tot afgrijzen van Amaranda wil hij Diederik,
een betrapte stroper, terstond laten ophangen,
maar Johan slaagt erin daar een stokje tussen te
steken. De stakker wordt dan maar opgesloten in de
kerkers van Horst totdat er een definitief oordeel
geveld is. Johan beraamt samen met Amaranda en
Delcampo, de jonge kapelaan van Amaranda, de
ontsnapping van Diederik. Amelric wordt
wantrouwig wanneer hij het gekonkelfoes tussen
Amaranda en Delcampo over de ontsnapping hoort
en wanneer hij een verhouding tussen beide ver-
moedt, doodt hij Delcampo. Amelric moet berecht
worden maar verkrijgt van zijn leenheer hertog Jan
I van Brabant de gunst dat hij eerst mag meestrij-
den in de slag van Woeringen (1288, en tegelijk ook
de titel van deel 132 uit de reeks, uit 1989), een
veldslag in een of andere opvolgingskwestie zoals
die onder de middeleeuwse adel nogal populair was.
Amelric heeft de bedoeling om strijdend ten onder
te gaan en zo in stijl zijn gerechte straf te onder-
gaan. Hij overleeft echter de veldslag zodat hij
alsnog berecht moet worden. 
In DE SPOOKKAROS (deel 133, 1990) wordt Amelric
uiteindelijk veroordeeld tot een boetetocht naar
Rome om zijn ziel proper te wassen. De pechvogel
wordt onderweg neergebliksemd. Onkruid vergaat
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Pagina hiernaast: Johans terugkeer naar zijn geboortestreek begint met een schermutseling 
met de soldaten van het kasteel van Horst.

Met het nog steeds bestaande kasteel van Horst kon Karel
Biddeloo een nieuwe documentatiebibliotheek aanleggen voor
het gebruik van foto’s van het kasteel en de regio in de strips.

In DE HEREN VAN RODE

(deel 131) keert
Johan terug naar de
streek waar hij
opgroeide. Het
kasteel van Horst
wordt zijn nieuwe
pleisterplaats. Dit
eerste album vormt
samen met DE SLAG

VAN WOERINGEN

(deel 132) en 
DE SPOOKKAROS

(deel 133) een eerste
cyclus van nog meer
Horst-cyclussen.
Deze eerste drie
verhalen focussen
zich voornamelijk op
de net gehuwde en
verschrikkelijk
jaloerse Amelric van
Rode.
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niet want zijn rusteloze geest is nog niet helemaal
klaar om dit aardse tranendal te verlaten. Amelrics
geest haalt zijn vrouw Amaranda op met de spook-
karos, een koets getrokken door zes hagelwitte
paarden die door de lucht vliegt. Een exorcist die
erbij wordt gehaald, blijkt meer geïnteresseerd in
de Hagelandse wijn dan in de mysterieuze gebeur-
tenissen rond de geest van Amelric zodat het album
weeral vrij mysterieus eindigt. Het gegeven van de
spookkaros is gebaseerd op een bestaande legende
uit de streek, uiteraard door Biddeloo weer vakkun-
dig verbouwd tot een degelijk RODE RIDDER-verhaal.
Het handige aan deze nieuwe vaste Brabantse
locatie was uiteraard dat Biddeloo naar hartelust
foto’s kon maken van Horst en omgeving om deze
daarna fotokopiegewijs in zijn tekenplaten te
verwerken. 

In de verschillende verhalen die zich afspelen in
en rond Horst zouden veel gezichten opduiken
van vrienden van Biddeloo die eventueel tot de
Pynnock-ridders behoorden, zoals Alfons de
Beauchamps (trouwens ook de stichter van de
Pynnock-ridders en prins-regent van de tempel-
orde waar ook Biddeloo lid van was), Dirk de Vere
en Trudo van Wezemael. Nu en dan maken ook
meer bekende personen hun opwachting zoals de
al in hoofdstuk 5 vermelde Urbanus en dokter
Lecompte op het einde van DE HEREN VAN RODE.
Het kasteel van Horst werd vanaf nu ook echt
uitgebaat met DE RODE RIDDER als mascottte. In
het album DE SLAG VAN WOERINGEN kon men
indertijd een aanbieding vinden om lid te worden
van De Orde van de Rode Ridder met als voor-
delen een gratis album, vier RODE RIDDER-
tijdschriften per jaar, een mooie poster en een
gratis drankje bij een bezoek aan Horst. 
Dat Johan afkomstig is van Horst strookt eigenlijk
niet met wat in BALOCH, DE REUS (deel 16, 1963)
wordt beweerd. In dat album, dat zich rond slot
Reynhorst afspeelt, gaat Johan het huwelijksfeest
van Veerle, de dochter van de graaf, bijwonen. Ze
kennen elkaar al van kindsaf toen ze samen in de
weiden rond kasteel Reynhorst speelden…
In DE SLANGEGOD (deel 137, 1991) maakt Johan
kennis met Chuk, een sympathieke vechtersbaas
die als schildknaap toch zo’n dertigtal albums
lang mee zal strijden aan de zijde van Johan. 
Chuk was duidelijk geïnspireerd op een bestaand
personage zoals dat in de Horst-periode wel vaker
het geval was. In het echte leven luisterde Chuk
naar de naam August Lambert. Biddeloo kende
hem van nog een ander westerndorp, Arizona
Ranch, waar ze samen meespeelden in de shows die
voor het publiek werden opgevoerd. Toen Biddeloo
na een ongeval met een pistool kruit in zijn ogen
kreeg, stopte hij met die hobby. Hij was tijdelijk
tachtig procent blind aan één oog, bijna werkonbe-
kwaam en moest vanaf nu brillen. Zijn zicht was
teruggedrongen naar vijftig procent. Dit gebeurde
nota bene de dag na zijn huwelijk met Urssla
Lundmark. Maar wat hij persoonlijk erger vond,
was dat wanneer hij terugkwam van het ziekenhuis
(waar hij vier dagen was opgenomen) vernam dat
Willy Vandersteen al stilletjes op zoek was naar een
andere tekenaar om de reeks verder te zetten!
Biddeloo en Lambert ontmoetten elkaar later
terug wanneer Biddeloo lid werd van de Pynnock-
ridders en men een instructeur voor het
zwaardvechten nodig had. Dat werd August of ook
wel Gust genoemd alias Chuk, die trouwens ook
zwaardvechtinstructeur was geweest voor de film
DE LEEUW VAN VLAANDEREN.
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Tal van kennissen van
Biddeloo werden in deze
periode verwerkt in de
albums. Hierboven 
een aantal leden (uit 
DE SLAG VAN WOERINGEN,
deel 132) van de
tempeliersorde waar
Biddeloo zelf ook lid
van was, en die gesticht
werd door Alfons de
Beauchamps.

De Orde van De Rode Ridder
In het album DE SLAG VAN WOERINGEN (deel 132) kon je
indertijd een inschrijfkaart vinden voor De Orde van de Rode
Ridder die in 1990 het licht zag. Wie voor 200 frank (5 euro)
lid werd, kreeg vier keer per jaar een clubblad, een lidkaart,
een bon voor een gratis consumptie in het kasteel van Horst,
een poster en keuze uit drie strips van DE RODE RIDDER.
Vooral het kwartaalblad was de moeite. Daarin stonden een
hoop artikels, interviews, een enkel stripverhaaltje, allerlei
berichten en kortverhalen met heel wat speciaal voor het
blad gemaakte illustraties (ze afbeelding). De artikels
concentreerden zich op het kasteel van Horst, het
ridderschap in het algemeen, hoe een zwaard gesmeed wordt,
info over de verschillende activiteiten rond Horst, een verslag
over een Rode Ridder- en Galaxa-lookalikewedstrijd voor
kinderen, achtergrond bij belangrijke veldslagen, enzovoort.

Interviews waren er onder meer
met Leopold Vermeiren, de
oorspronkelijke auteur van de
RODE RIDDER-jeugdboeken. In de
twee jaargangen met elk vier
nummers liepen de twee
geïllustreerde kortverhalen
HUIVER OVER HORST en DE ZESDE

TEMPELIER. Deze werden niet
geschreven door Vermeiren, wel
door Marck Meul, een scenarist
die aan Studio Vandersteen was
verbonden er er onder meer
verhalen schreef voor BESSY,
JEROM, ROBERT EN BERTRAND en
SUSKE EN WISKE. Na twee
jaargangen was het uit voor het
clubblad. De Orde werd
opgedoekt.

Pagina hiernaast: Grootse scène uit DE SPOOKKAROS. Daaronder: in DE SLAG VAN WOERINGEN en een aantal volgende albums bedeelt Karel
Biddeloo zichzelf een bijrol toe als tempeliersridder Karel de Montabour. In SOL INVICTUS (deel 136) wordt zijn rol wat groter (zie afbeelding).



pagina 123pagina 123



pagina 124

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 6

Toen de Horst-cyclus met MYSTERIE OP ARARAT (deel
151, 1994) ten einde liep, verdween ook Chuk uit
de verhalen omdat een extra schildknaap mee-
zeulen de vrijheid beperkte van onze dolende rid-
der. Chuk zou later wel nog terugkeren in het
album DE TWEEDE TERUGKEER (deel 213, 2007).
De meningen zijn verdeeld over de kwaliteit van
de Horst-albums. Tussen DE HEREN VAN RODE en
KLINGSOR (deel 150, 1995) zou Johan Horst als
thuisbasis blijven gebruiken wat de mogelijkheid
tot exotische avonturen natuurlijk beperkt. Als
dolende ridder had Johan geen vaste stek zodat elk
verhaal op een willekeurige locatie kon beginnen.
Nu echter openden vele albums met “Op een goeie
morgen in Horst...” waarna er een (soms verge-
zochte) reden moest worden gevonden om Johan
met zijn kont op zijn paard te krijgen en hem naar
een exotischer oord te laten vertrekken. 
Sommige verhalen zijn duidelijk zwakkere
broertjes in de reeks, zoals DE BIERKONING (deel

148, 1993). Daarin vat Demoniah het plan op om
gif te mengen in het bier dat op de Leuvense
bierfeesten zal worden genuttigd. Dat is natuur-
lijk een wat volksere manier om het kwaad te
bedrijven dan bijvoorbeeld weer de zoveelste in
genocide gespecialiseerde demon op te roepen.
Johan wordt in dit verhaal gevangengenomen,
maar zijn vrienden concentreren zich meer op de
praktische proeven voor de verkiezing van de
Bierkoning, zoals zo snel mogelijk een beker bier
leegdrinken of gewoon zoveel mogelijk gerstenat
naar binnen kappen. Johan bevrijdt dan maar
zichzelf en komt veel te laat terug ten tonele om
het verhaal nog een spannende afloop te kunnen
bezorgen. Johan belet Demoniah op het laatste
nippertje om het gif in het bier te mengen waarna
deze zich transformeert in een kraai en wegvliegt.
Einde. Het album bevat wel flink wat grappige
momenten zoals de scène waarbij Hugo Pynnock,
broer van Amelric, een gepaste outfit kiest. 
In MYSTERIE OP ARARAT vertrekt Johan voor de
laatste keer vanuit Horst op avontuur, ditmaal om
de Ark van Noach te zoeken. In dit verhaal speelt
trouwens ook de hond Darko mee, gemodelleerd
naar Biddeloos eigen hond die naar dezelfde naam
luisterde. 

De terugkeer van Arthur?
In LYONESSE (deel 152, 1994) laat Johan Horst
voorlopig voor wat het is want hij wordt door
Merlijn terug naar Brittannië geroepen. Tot zijn
grote verrassing blijkt dat koning Arthur nog leeft.
Hij stierf niet, zoals iedereen dacht, op het einde
van DE LAATSTE DROOM (deel 41, 1969). Merlijn

De echte Chuk, August
Lambert, gefotografeerd
voor een interviewtje in
het achtste en laatste
clubblad van De Orde
van de Rode Ridder.
Daarnaast zijn papieren
alter ego in DE

SLANGEGOD (deel 137)

DE BIERKONING

(deel 148) heeft niet
veel om het lijf. Er zijn
de vestimentaire
perikelen van Hugo
Pynnock als Bierkoning
en Demoniah in een
verleidelijke stemming.
Dat zal Johan allebei
geweten hebben.

Pagina hiernaast: In LYONESSE is het een verrassend weerzien met koning Arthur 
en Guinevere, voluptueuzer dan ooit.
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hield hem in een soort schijndood totdat hij
volledig genezen was van de dodelijke steek die
Bahaal hem ooit toebracht. Johan merkt echter al
snel op dat er iets niet klopt. Guinevere, de vrouw
van Arthur die in een brand omkwam, leeft nog.
Arthur zelf is veranderd en lijkt meer geïnteres-
seerd in allerhande veroveringstochten op het
vasteland dan in de rechtvaardige zaak waarvoor
hij indertijd ten strijde trok.
Uiteindelijk blijkt alles weer rond een snood plan
van Bahaal te draaien: die heeft een nieuwe
Arthur, Guinevere en Merlijn gecreëerd waarmee
hij zijn boze plannen wil realiseren. Enkel het
zwaard Excalibur heeft Bahaal nog nodig omdat
de valse Arthur daarmee onoverwinnelijk zal zijn.
Dat zwaard bevindt zich bij Morgana de waterfee
(en blijkbaar niet bij Arthurs zoon Parcifal). De
valse Arthur kan dat zwaard niet gaan ophalen
want Morgana zou het complot direct doorzien.
Vandaar dat Johan misleid wordt om het zwaard
te halen want tegen hem zal de waterfee geen
argwaan koesteren.
Na veel vijven en zessen, waarbij ook de echte
Merlijn opduikt, en nog een paar ridders uit het
verleden zoals Lancelot en Gawan (uit DE ZWARTE

ROOS, deel 36, 1968) weer hun opwachting
maken, moeten de valseriken toch weer het
onderspit delven. 
En dan wordt het een beetje ingewikkeld, maar
wie getraind is in het volgen van hedendaagse
kwaliteitssoaps, kan waarschijnlijk wel moeite-
loos volgen. De valse Guinevere valt voor de
charmes van Lancelot en bekeert zich tot het
kamp van de goeden. Lancelot had altijd al een
oogje gehad op de echte Guinevere, maar zijn
trouw aan Arthur, haar man, stond die liefde in 
de weg. Nu belet echter niemand hem om deze
keer wel het geluk te vinden aan de zijde van
Guinevere. 

De cultstatus 
van De Rode Ridder
Intussen verscheen DE RODE RIDDER al meer dan
dertig jaar in de krant, en de blauwe en grijze
covers waren echte iconen geworden die men van
ver zag liggen in de boekhandel of supermarkt.
De reeks was geëvolueerd van pure ridder-
verhalen naar sword & sorcery met veel horror-
elementen. Voor sommigen was de reeks
verworden tot pure brol, voor anderen bleef het
(h)eerlijke pulp. Biddeloo kon zich in die laatste
mening vinden. In 2003, tijdens een interview
met DE MORGEN, zei Biddeloo zelf: “DE RODE

RIDDER is pulpliteratuur, niet meer, niet minder.
Dertig pagina’s die een kwartiertje ontspanning
geven. Dat is het. (...) Het is puur entertainment.
Moet je dan uiterst gedetailleerd en extreem
zorgvuldig te werk gaan? Ik vind het niveau van
de reeks niet eens zo slecht. Het gaat per slot van
rekening om een album met de waarde van een
pakje sigaretten.” Qua zelfrelativering kan dat wel
tellen. 
DE RODE RIDDER werd later ook een inspiratiebron
voor Jeroom in het weekblad HUMO. Hij zette in
zijn wekelijkse cartoons andere teksten op
bestaande RODE RIDDER-prentjes en later
publiceerde hij ook zijn eigen RODE RIDDER-
parodie, RIDDER BAUKNECHT, met als sidekick
Frans de dode ridder.
Kim Duchateau,
bekend van ESTHER

VERKEST uit P-
MAGAZINE, en Tom
Bouden, auteur
van een roedel
homo-erotische
strips, scenarist
van onder meer 
EN DAARMEE BASTA!
en assistent voor
F.C. DE KAMPIOENEN,
maakten in 2003
dan weer een album over HERMAN, DE LICHTRODE

RIDDER. Lancelot is in dit album een hond en
Merlijn een zwevende tovenaar die Guinevere in
tweeën zaagt. De lichtrode ridder zelf beseft nog
niet dat hij niet op vrouwen valt. 
Op de stripinformatiesite www.stripelmagazine.be
was dan weer DE RODE RUITER actief, een parodie
op DE RODE RIDDER door tekenaar Jean Daras en
scenarist Geinz.
Officieel reageerde Karel Biddeloo vrij knorrig op
dergelijke eerbetonen, maar naar verluidt vond
hij ze fantastisch. Parodieën waren voor hem een
soort van luchtig bedoeld eerbetoon.
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Ook Lancelot, Johans trouwe vriend uit zijn koning Arthur-
verleden, en Ronde Tafel-ridder Gawan (uit DE ZWARTE ROOS,
deel 36) zijn van de partij in LYONESSE (deel 152).

Pagina hiernaast: Parodieën van achtereenvolgens Kim Duchateau en Tom Bouden (HERMAN, DE LICHRODE RIDDER), 
Jeroom (nieuwe tekst op bestaande prenten en RIDDER BAUKNECHT) en Jean Daras en Geinz (DE RODE RUITER).

Voor de luxebundel 
DE TERUGKEER VAN

KONING ARTHUR uit 1995
met daarin de verhalen
LYONESSE (deel 152) en
DE TOVERSTAF (deel 153)
tekende Karel Biddeloo
twee extra illustraties
die paginagroot werden
afgebeeld. Op de eerste
is Biddeloo op het
bordes getuige van de
ontvangst van Johan
door koning Arthur.
Beide illustraties
dienden later als puzzel
(in kleur) van fabrikant
Puzzelman.
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De teloorgang van de reeks
Er is altijd al kritiek geweest op de nieuwe wegen
die DE RODE RIDDER insloeg. Toen Biddeloo de
reeks overnam en fantasy introduceerde in de
reeks haakten vele lezers van het eerste uur af. De
frisse wind die Biddeloo liet waaien zorgde wel
voor nieuwe lezers, die de reeks naar grote
verkoopsucessen stuwde. Ook de sciencefiction-
verhalen met onder andere KARPAX, DE STALEN MAN

(deel 82, 1978) lokten veel kritiek uit, maar brach-
ten tegelijk nieuwe lezers aan. In 1982 haalde de
reeks 120.000 verkochte exemplaren. Per nieuw
album welteverstaan. Ten tijde van DRIE

HUURLINGEN (deel 44, 1969) waren dat er 40.000.

Een echte teloorgang van de reeks kwam er begin
jaren 1990. Vanaf de Horst-cyclus (dus vanaf deel
131 in 1989) zette de reeks een stapje terug.
Omdat Johan vanaf nu een vaste stek had, waren
de mogelijkheden die het verhaal kon uitgaan
veel beperkter geworden. De verhaallijnen
werden in de verhalen daarop ook simpeler dan
tevoren. In 1990 stierf Willy Vandersteen. Tot dan
toe moest Biddeloo de synopsissen van zijn ver-
halen altijd aan hem voorleggen ter goedkeuring.
Vanaf nu stond Biddeloo echt volledig zelf in voor
de verhalen. Blijkbaar waren Vandersteens
opmerkingen en suggesties met betrekking tot
het plot toch altijd vrij nuttig geweest.

Ook de inkleuring werd gaandeweg slordiger. Dat
valt misschien te verklaren door het feit dat
Urssla Lundmark sinds DE SLANGEGOD nu de
inkting voor haar rekening nam en er dus minder
tijd overschoot voor de inkleuring die opnieuw
werd uitgevoerd door Hannelore Vantieghem.
Uitgezonderd een paar albums voerde ze die taak
uit tot en met DE ALCHEMIST (deel 144, 1992).
Er verschenen toch ook nog goede albums, zoals
NEMESIS (deel 162, 1997) waarin Johan samen
met de avonturierster Skaara deelneemt aan een
dure mensenjacht. Samen met andere deel-
nemers jagen ze Goran op, een huurling die een
dikke premie in de wacht sleept als hij de jacht
overleeft. Skaara blijkt echter ook andere redenen
te hebben om aan de jacht deel te nemen. De
synopsis voor dit verhaal stelde Biddeloo al eens
voor aan Vandersteen, maar hij zag een verhaal
over een mensenjacht absoluut niet zitten...
Hierna volgden een aantal dieptepunten zoals het
tweeluik REIS NAAR ATLANTIS en MAGIËRS VAN

ATLANTIS (deel 164 en 165, 1997) waarin Johan in
het mythische Atlantis terechtkomt. Het is een
hoogtechnologische beschaving waar hij met zijn
zwaard niet veel kan uitrichten. Johan ondergaat
dit verhaal vrij passief: de ruimteschepen, laser-
wapens, bommen en ander modern tuig zijn een
trapje te hoog voor hem. 
De kwaliteit van de Atlantis-cyclus was er de oor-
zaak van dat de voorpublicatie in HET NIEUWSBLAD

en DE STANDAARD stopte in 1998 na het verhaal FATA

MORGANA (deel 168, 1998). Dit had vrij zware gevol-
gen, aangezien daarmee een belangrijke motor
voor de promotie was weggevallen. De verkoop-
cijfers van de reeks begonnen vanaf nu te tanen.
Biddeloo weet de daling van de verkoopcijfers
echter aan de opkomst van computergames waar
de jeugd volgens hem meer interesse voor had.
Intussen had de uitgeverij beslist dat de albums
vanaf DE HOLLE AARDE (deel 163, 1997) nu in
plaats van 34 pagina’s nog maar 30 pagina’s
mochten bevatten. Een klein rekensommetje
leert dat aan vier albums per jaar dus zestien
pagina’s minder per jaar betekent. Daartegenover
stond echter wel dat er nu zes albums per jaar
moesten uitgebracht worden zodat Biddeloo
vanaf nu dus 44 pagina’s per jaar extra moest
tekenen om rond te komen. Fijne beslissing van
Standaard Uitgeverij, maar Biddeloo probeerde
het positief te bekijken: er verschenen nu jaarlijks
twee extra albums! 
Biddeloo moest zich natuurlijk behelpen om dit
nieuwe publicatieritme aan te kunnen, maar dacht
dat dit hem wel zou lukken. Uiteindelijk was hij al
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Vier opeenvolgende
verhalen met
gevolgen voor de
reeks en diens auteur.
NEMESIS (deel 162) is
toch nog een goed
album temidden een
hoop armetierig
vertelde verhalen.
Toen Willy
Vandersteen nog
leefde, weigerde hij
echter dit verhaal-
voorstel van Karel
Biddeloo Vanaf 
DE HOLLE AARDE (deel
163) werd het aantal
te tekenen pagina’s
teruggedrongen van
34 naar 30, maar er
moesten nu wel zes
in plaats van vier
albums per jaar
verschijnen. Het
lamlendige sf-
tweeluik REIS NAAR

ATLANTIS en MAGIËRS

VAN ATLANTIS (deel 164
en 165) was er de
oorzaak van dat 
de stripreeks uit 
HET NIEUWSBLAD en 
DE STANDAARD

geflikkerd werd.

Pagina hiernaast: Avonturierster Skaara in het door Vandersteen afgekeurde NEMESIS. 
De dienaar/lijfwacht waarvan sprake is natuurlijk Johan.
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sinds midden jaren 1960 actief als striptekenaar 
en dan ontwikkel je wel een soort metier, een
professionele instelling waarbij snelheid en kwa-
liteit in aanvaardbare samenhang mogelijk zijn.
Echtgenote Urssla, die intussen met computer-
inkleuring gestopt was na FATA MORGANA, hielp

verder mee. Ook de tekenstijl zelf verraadt de tijds-
druk die Biddeloo nu voelde. De fotokopieer-
machine begon op volle toeren te draaien om het
vele werk wat draaglijker te maken. De prentjes
werden ook minder gedetailleerd, hoofden werden
vaker in close-up en kadervullend getekend, veel
lege ruimtes werden met zwart opgevuld,
enzovoort... Maar ook de drukkwaliteit begon te
tanen. Het zwart was niet meer diepzwart of alle
kleuren waren te donker, de kwaliteit van het papier
zag er goedkoper uit en voelde ook zo aan. Vanaf
HET ZWARTE TEKEN (deel 173, 1999) begon Biddeloo
op een dertig procent groter papierformaat te
werken, officieel voor “meer mogelijkheden voor
compositie en afwerking van details”.
Vanaf OLAVINLINNA (deel 195, 2003) werkte Biddeloo
vervolgens niet meer met twee aparte platen per
pagina (zoals die ook dagelijks verschenen in de
krant), maar met één paginavullende plaat waarop
hij een meer Amerikaanse comicindeling
hanteerde. De tekeningen werden nog groter,
minder afgewerkt en in sommige albums werd
anatomische correctheid een relatief begrip. 

Grote borsten: 
wat een horror
Rond 1999 kreeg Biddeloo van de uitgeverij het
verwijt dat de strip teveel horrorelementen
bevatte en dat de boezems van de dames te groot
werden. Vreesde de uitgeverij nu echt dat de te
grote borsten de lezers afschrikten en dat
daardoor de verkoop kelderde? 
Biddeloo reageerde met de kronieken van Merlijn
die begonnen vanaf HET ZWARTE TEKEN waarin hij
weer de traditionele koning Arthur-toer opging.
In deze kronieken herlas Merlijn telkens episodes
in zijn dagboek uit de tijd toen Arthur (de echte
uiteraard) nog leefde en Johan avonturen
beleefde in en rond Camelot. Met deze manier van
flashbacks kon Biddeloo dus opnieuw uit het
Ronde Tafel-vaatje tappen. Oude figuren zoals
Hugon de hofnar en Lancelot werden her-
gebruikt. De boezems groeiden trouwens weer
snel aan tot de gargantueske proporties die de
lezers altijd al hadden geapprecieerd. 
Slechterik van dienst in de meeste van deze
verhalen was Kerwyn de magiër, die in deel 20 al
een volledig album aan hem besteed kreeg...
Kerwyn stierf in dat album, zodat de kronieken van
Merlijn dus vóór dat album 20 te situeren zijn. Toen
werd zijn identiteit niet kenbaar gemaakt, waar-
schijnlijk omdat dat niet van belang was voor het
verhaal. In de kronieken van Merlijn wordt aan die
identiteit dan toch nog een heel verassende
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Bladeren door veertig jaar De Rode Ridder

1 De eerste delen van DE RODE RIDDER bestonden uit drie bandje per pagina (HET GEBROKEN

ZWAARD, deel 1).
2 Karel Verschueren mocht de overgang naar vier bandjes maken. Kenmerkend voor zijn

stijl waren een vette lijn en veel zwarte vlakken (DE GALMENDE KINKHOORNS, deel 14).
3 Frank Sels introduceerde fijner, gedetailleerd tekenwerk (DE WILDE HORDE, deel 21).
4 Karel Biddeloo hanteerde in zijn beginperiode een traditionele indeling (DRIE HUURLINGEN,

deel 44).
5 Vanaf ongeveer deel 80 experimenteerde Biddeloo met een meer dynamische pagina-

indeling (HET OOG VAN TOTH, deel 88). 
6 DE RODE RIDDER verscheen vanaf deel 106 eindelijk in kleur (DE LEVENDE DODEN, deel 106).
7 De inkleuring verflauwde gaandeweg tot wat op het eerste zicht snel aangebrachte

verfplekken leken (DE DUIVELSTUIN, deel 158).
8 Biddeloo moest sneller werken om vanaf 1997 de twee extra albums per jaar af te krijgen.

De tekeningen werden dan ook veel minder gedetailleerd (DE DRAKENMEESTER, deel 166)
9 Vanaf OLAVINLINNA schakelde Biddeloo definitief over op volledige pagina’s, geschoeid op de

Amerikaanse comicleest (OLAVINLINNA, deel 195).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Pagina hiernaast: Vanaf HET ZWARTE TEKEN duikt Merlijn regelmatig in zijn kronieken 
voor het opdissen van verhalen uit de tijd van koning Arthur.
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wending gegeven (sla daarvoor deel GORGONIA, deel
187 uit 2001 er eens op na). Kerwyn zal ook de leer-
meester blijken te zijn van ridder Niemand, die na
zijn leerschool als naam Bahaal zal krijgen, en
onder die naam Johan het leven zuur zal maken. 
De kronieken van Merlijn lopen tot NOSFERATU

(deel 189, 2002). Ze halen zeker niet het niveau van
de originele Ronde Tafel-delen, noch van Biddeloos
eigen glorieperiode. Vele delen werden later door de
gebruikers van www.roderidder.be zelfs verkozen in
de flop 5 met de slechtste albums. 
Nochtans bevatten sommige verhalen uitstekende
ideeën zoals HET DRAKENGRAF (deel 176, 1999)
waarin na een onweer de versteende rugpantsers
van een fossiele dinosaurus, die uit de bodem uit-
steken, in het bos worden gevonden. Er ontstaat
een wedloop naar dit drakengraf omdat de tanden
van het ‘monster’ (in feite is het een Stegosaurus)
als basis voor een magische drank dienen.
Biddeloo lardeert dit plot nog met overblijfsels
van mensenoffers die gevonden worden en
creëert op die manier een veelbelovende begin-
situatie voor dit verhaal. De afwikkeling ervan is
daarna wel vrij grotesk zodat het verhaal uitein-
delijk met een grote sisser afloopt.
Het zou typisch worden voor deze periode: het
verhaal begint vrij sterk, zoals in DE LAMP VAN

ALADDIN (deel 181, 2000). Een eeuwenoude
gemummificeerde tovenaar wil de lamp van
Aladdin afhandig maken en heeft daarom diens
vrouw gegijzeld. Naar het einde toe wordt alles dan
heel snel afgehaspeld: Johan wordt door de geest uit
Aladdins lamp in een reus veranderd die fluks het
hele leger van de gemummificeerde tovenaar
verslaat. Even snel en makkelijk wordt de mummie
zelf ook met een paar welgemikte vuistslagen

buiten gevecht gesteld om daarna spontaan te
ontbranden wanneer Aladdin en zijn vrouw weer
herenigd worden. Opgeruimd staat netjes!
Tijdsdruk en de gezondheid van Biddeloo eisen
inmiddels al hun tol en dat is duidelijker en
duidelijker te zien aan de afwerking van de
tekeningen en het snelle afrafelen van het plot op
het einde, alsof Biddeloo plots te laat beseft dat hij
in plaats van 34 pagina’s, maar 30 pagina’s ter
beschikking heeft. 
GORGONIA uit deze periode wordt algemeen
beschouwd als het dieptepunt uit de reeks: anato-
misch bevat het heel wat fouten, en het verhaal
zelf berust op zodanig veel clichés met absurde
plotwendingen en toevalligheden dat het volgens
sommige kenners juist kan gezien worden als een
hoogtepunt van camp en kitsch.

Een website 
voor De Rode Ridder
Rond deze periode van de milleniumwissel werd de
website http://ponchoman.roderidder.nl actief; een
initiatief van de Nederlander Gaston Jamin, fan van
DE RODE RIDDER en grafisch vormgever die zijn
portfolio wou uitbreiden met enkele creaties. Met
wat info rond DE RODE RIDDER en een pril forum
ontwikkelde zich al vrij snel een hechte community
van fans. Toen Jamin zijn interesse in het project
verloor, namen een aantal fans het voortouw 
en ontwikkelde de site zich verder naar 
www.roderidder.be. Sommige van de site-
beheerders hadden contacten met Karel Biddeloo
en de uitgeverij waardoor op de site heel veel
interessante nieuwtjes waren te rapen. Er waren
voorpublicaties, interviews met Biddeloo, het
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Goed begonnen, maar niet gewonnen. Zowel HET DRAKENGRAF

(deel 176) en DE LAMP VAN ALADDIN (deel 181) hebben een goed
basisidee, maar ze worden door Biddeloo niet afdoende uitgewerkt
tot knappe verhalen.

Geen compassie!
GORGONIA (deel 187)
wordt algemeen
beschouwd als het
slechtste album in de
reeks. Het is tevens het
album waarin Kerwyn
de magiër in de
verhalencyclus rond de
kronieken van Merlijn
zijn ware identiteit
prijsgeeft. Het is een
van de belachelijkste
ideeën uit de stripreeks.

Pagina hiernaast: Het groteske personage Gorgonia 
in het gelijknamige album.
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huidige auteursduo, medewerkers aan de reeks,
enzovoort. De interactie tussen de website en zijn
forummers enerzijds en Karel Biddeloo anderzijds
zorgde er wel voor dat Biddeloo weer wat meer
aandacht aan zijn werk ging besteden. Voor
OLAVINLINNA leverde Martin Hofman, een van de
beheerders en gangmakers van de website, zelfs het
scenario. 
Standaard Uitgeverij wou ondertussen opnieuw
meer typische ridderverhalen in plaats van de
fantasy en horror die zijn kop bleef opsteken in de
reeks. Biddeloo had nog veel inspiratie voor
dergelijke verhalen, maar voor ouderwetse
ridderavonturen was zijn vaatje min of meer leeg-
getapt. Martin Hofman schreef daarop, als een
soort van vriendendienst, een RODE RIDDER-
scenario dat zich afspeelde in en rond het Finse
Olavinlinna-kasteel. Biddeloo was enthousiast en
liet zijn werk aan een ander verhaal liggen om
onmiddellijk dit nieuwe verhaal uit te werken.
Biddeloo kreeg trouwens wel vaker scenario’s van
lezers/fans opgestuurd, maar hij vond die haast
zonder uitzondering van een bedenkelijk niveau
of variaties op reeds vertelde verhalen.
Ook voor de promotie rond dit album staken
Biddeloo en Hofman de koppen bij elkaar. DE RODE

RIDDER werd qua promotie stiefmoederlijk behan-
deld door Standaard Uitgeverij. Voorstellen van
Biddeloo met betrekking tot promotie van de
albums werden bijna altijd afgewezen. Voor
OLAVINLINNA kwam Hofman, die met een Finse
getrouwd is, op het idee om het album in het Fins
Huis in Antwerpen voor te stellen. Standaard
Uitgeverij wilde daaraan echter geen geld uitgeven,
maar Biddeloo vond het fantastisch en hij nam de
financiering volledig op zich.
Begin 2010 had een totaal vernieuwde website
www.roderidder.com boven de doopvont gehou-
den moeten worden, maar nu zonder Martin
Hofman met wie de rest van de sitebeheerders

brak. Op deze site in samenwerking met de uitge-
verij blijft het wachten. Ondertussen sprong
www.roderidder.net in het gat om de fans van info
over hun geliefde reeks te kunnen voorzien.
De website was echter niet de eerste keer dat er
rond DE RODE RIDDER een community werd
gecreëerd. In de jaren 1980 probeerde de
Kredietbank jonge spaardertjes aan zich te binden
met De Rode Ridderclub. Wie een spaarrekening
had bij de KB of er een opende, kon lid worden van
deze club, die wel meer op de Johan uit de jeugd-
boeken van Vermeiren was gebaseerd dan op de
stripversie. Leden kregen gratis jeugdboeken, maar
ook strips met opzichtige, zilverkleurige stickers op
de cover met het logo van de Kredietbank. 
Daarnaast liepen en lopen er genoeg andere fans
rond die zich willen engageren om ‘iets’ te doen
rond DE RODE RIDDER. In 1998 kwam de fanclub
Galaxa op de proppen die voor hun leden gesig-
neerde ex-librissen uitgaf, ontmoetingsdagen met
de leden (die grotendeels niet opdaagden) en
Biddeloo organiseerde en een amateuristisch gelay-
oute infobrochure maakte. Zonder enig gevoel voor
typografie (nagenoeg elk lettertype in Word werd
door elkaar gebruikt) of lay-out bestond elk tiental
pagina’s tellende, bij elkaar geniete en in zwart-wit
op slechts één papierzijde gefotokopieerde info-
brochure tal van nieuwtjes, achtergrondinformatie,
zoekertjes en vooruitblikken op te verschijnen
albums. Maar verantwoordelijke uitgever Staf
Ceulemans kon in 1999 “wegens tijdsgebrek
(gewijzigde werkomstandigheden) en familiale ver-
plichtingen” geen verlenging van de overeenkomst
met Standaard Uitgeverij aanvragen en gooide na
acht verschenen infobrochures de handdoek in de
ring. Galaxa kreeg sowieso twee jaar de tijd om te
zien of de fanclub zich een beetje degelijk kon
uitbouwen. Met honderdvijftig leden in anderhalf
jaar tijd vond Ceulemans dat het aan die voor-
waarde voldeed. 
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OLAVINNLINA (deel 195)
werd geschreven door
Martin Hofman, een
van de drijvende
krachten achter de
inmiddels van het net
gehaalde website
www.roderidder.be.
Karel Biddeloo betaalde
zelf alle kosten voor de
perspresentatie in het
Fins Huis in Antwerpen.

Een exemplaar van de
driemaandelijkse
infobrochure van de
fanclub Galaxa
waarvan in 1998 en
1999 acht nummers
verschenen. Daarnaast
drie covers van Duitse
uitgaven van DER ROTE

RITTER van uitgeverij
Wick Comics.

Pagina hiernaast: Een illustratie die we je niet willen ontzeggen. Deze ex-libris werd uitgegeven door 
fanclub Galaxa naar aanleiding van hun éénjarig bestaan.



pagina 135



pagina 136

Der Rote Ritter: Johan geht
auf die Deutsche Tour 
Eind oktober 2002 verschenen op initiatief van
de Duitse stripliefhebber Ulrich Wick drie in 
het Duits vertaalde RODE RIDDER-verhalen: 
DE GOUDEN SPOREN, HET VEENSPOOK en DE ZWARTE

WOLVIN, telkens in een oplage van zeshonderd
exemplaren. Later verschenen er ook andere
delen. De binnenkaft bevatte informatie over de
reeks, chronologisch verdeeld over de verschil-
lende Duitse albums die gepubliceerd werden.
Het betrof hier de kleurenversies, maar aange-
zien sommige Camelot-verhalen enkel in 
zwart-wit verschenen, zouden deze eveneens in
zwart-wit in deze Duitse reeks verschijnen. Ook
de recentste delen werden later in het Duits
uitgegeven, onder de noemer “Silber Edition”.
Ulrich Wick geeft de albums als stripliefhebber in
zijn eentje uit. Verzamelaars kunnen altijd even
googlen op “DER ROTE RITTER”.

Deel 200
In 2003 haalt DE RODE RIDDER de kaap van de
tweehonderd albums. OUDE VIJANDEN (deel 200
dus, 2003) werd (in eerste druk althans)
uitgebracht met een gouden cover. Zeven oude
vijanden van Johan worden door Bahaal voor drie
dagen uit de dood teruggehaald en mogen in die
periode proberen om wraak te nemen op de Rode
Ridder... Ditmaal geen extra pagina’s zoals in de
delen 100 en 150 en het verhaal is weeral vrij
mager. Wie een soort eindstrijd tussen Johan en
zijn oude vijanden verwacht, is eraan voor de
moeite. De oude vijanden worden door middel
van een glazen bol, gevuld met een bedwelmende
stof, verdoofd door Rascal, een alchemist die 
ook een rolletje heeft in het verhaal. Ze worden

opgesloten en wanneer ze vrijgelaten worden,
zijn de drie dagen natuurlijk om. Het bevat wel
heel veel knipoogjes naar vroegere albums wat
het voor de fans best leuk maakt.
Karel Biddeloo tekende hierna nog een zestal
delen, maar kreeg in die periode last van pijn in
zijn rechterarm. Tekenen werd daardoor nog
moeilijker dan het al was met het waanzinnige
tempo waaraan hij onderhevig was. Hij bleef
verder werken met pijnstillers en de klachten
verdwenen, maar daarna werd hij weer ziek. 
Op 7 juni 2004 overleed hij op zestigjarige
leeftijd aan een agressieve vorm van long- en
beenkanker. HET SCHEEPSKERKHOF en GOG EN

MAGOG (deel 205 en 206, 2004) verschenen
postuum. 
Met hem verloor de Vlaamse stripwereld een van
de minzaamste auteurs die er waren. Frappant in
die zin is het interview op Radio 1 waar Karel
Biddeloo geconfronteerd werd met Geert 
De Weyer, stripjournalist van DE MORGEN, die 
zich de tanende kwaliteit van de laatste RODE

RIDDER-albums aantrok en Biddeloo in zijn
recensies van bepaalde RODE EIDDER-albums vrij
hard aanpakte. Tijdens deze confrontatie bleek
Biddeloo echter de minzaamheid zelve, die zich
de kritiek wel aantrok, een duideljke mea culpa
sloeg en beloofde om weer beter te doen in het
vervolg. Geert De Weyer leek zich hierdoor vrij
ongemakkelijk te voelen in dat interview omdat
de rollen omgekeerd werden en hij nu eerder de
rol van boze criticaster kreeg.
In 2009 werd in Wuustwezel, waar Karel Biddeloo
geboren en getogen was (met uitzondering van de
twaalf jaar die hij als kind in Congo doorbracht)
een standbeeld onthuld voor hem. Hij omschreef
zichzelf niet als een kunstenaar maar eerder als
een fantast, wat hij duidelijk bewees met zijn
inbreng in de reeks... 
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In DE MAANSTEEN

(deel 28) sterft schrijver
Doorlong en vervagen
alle door hem
gecreëerde personages
die hij met zijn laatste
krachten opriep. Het is
een waardige scène die
we met veel respect
koppelen aan de dood
van Karel Biddeloo wier
personages verder
zullen leven in zijn
strips. Hieronder staat
de allerlaatste
illustratie die hij
maakte voor een
luxebundel van 
DE GALEISLAAF en 
DE BARBAAR (deel 76 en
77) die te koop was met
originele plaat.

De gouden cover van
het feestelijke,
tweehonderdste album,
OUDE VIJANDEN.

Pagina hiernaast: Zes van de vijanden in OUDE VIJANDEN. 
Niet afgebeeld zijn Vlad Dracul en uiteraard Demoniah.
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De jeugd van De Rode Ridder
Tekenaar Steven Dhondt alias Stedho, in die
periode actief bij Standaard Uitgeverij als tekenaar
van DE KRIEGELS (naar de verhalen van Marc de Bel
bij wie Stedho school liep) kwam op de proppen
met een voorstel tot een soort
spin-off van DE RODE RIDDER:
JOWAN VAN RODE. De verhalen
zouden op zichzelf staan, maar
toch hier en daar een verwijzing
naar de gewone reeks bevatten.
Het scenario voor een eerste
trilogie was al helemaal af en
Standaard Uitgeverij stond posi-
tief tegenover het voorstel, maar
toen plots Biddeloo overleed,
besloot men het project voorlo-
pig stil te leggen uit respect voor
de overledene. Het werd achteraf
helaas niet meer opgestart.

Johan op 
het witte doek?
Een aantal keer is er sprake
geweest van een RODE RIDDER-
film, maar daar is achteraf amper
nog iets over vernomen. Een
aantal keer werd de filmrechten
nochtans verkocht. Omdat het
niet tot een verfilming kwam,
vervielen die volgens het
contract telkens na één jaar.
Vrij kort vóór zijn dood
waren er zo plannen voor een
RODE RIDDER-film, maar omdat

Standaard Uitgeverij weer wat moeilijk deed rond
de rechten werd door de aspirantregisseur en Karel
Biddeloo besloten om zelf een verhaal rond een
andere, zwartharige ridder in elkaar te steken. Naar
verluidt werden de eerste schetsen daarvoor tijdens
een bespreking in een Egyptisch restaurant
gemaakt op de achterkant van de papieren
placemats. Die werden na de maaltijd echter in de
vuilbak gekieperd door de ijverige ober zodat ze niet
bewaard bleven. 
Omdat het personage van DE RODE RIDDER eigen-
dom is van Standaard Uitgeverij en Biddeloo wel
zin had om aan het filmproject mee te werken,
werden ook andere ideeën bekeken zoals een Rode
Ridder die verplaatst werd naar het heden, met een
strijd tussen goed en kwaad waarin multinationals
betrokken waren en de gevechten zich niet op het
slagveld, maar in de metro of op de daken van
wolkenkrabbers zouden kunnen afspelen. Veel zou
die film uiteraard niet meer met DE RODE RIDDER te
maken hebben... Biddeloo stierf vrij kort daarna en
bijgevolg stierf ook dit project een stille (en vroege)
dood. In het archief van Biddeloo zou hieromtrent
best wel nog wat materiaal liggen...

In 2009 werd
bovenstaand standbeeld
van beeldhouwer Peter
Kempenaers feestelijk
onthuld in het bijzijn
van Urssla Lundmark,
de burgemeester van
Wuustwezel, de huidige
auteurs en tal van
genodigden.
Kempenaers’ creatie
werd gekozen na een
ontwerpwedstrijd die
werd uitgeschreven
door de gemeente
Wuustwezel. 

Hierboven de eerste plaat en pagina hiernaast: de resterende vier platen van JOWAN DE RODE

die de draad oppikken van de voorafgaande volledig uitgeschreven trilogie.
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6. De Europese grootmachten:
de Britten en de Fransen
Onder het motto “eigen volk laatst” hebben we in de vorige overzichten van
Volkeren historisch benaderd telkens de confrontatie belicht van de Rode
Ridder met de vreemde culturen. Maar we mogen niet uit het oog verliezen
dat er ook in Europa heel wat te beleven valt voor een dolende ridder. In dit
laatste overzicht hebben we de keuze laten vallen op dé twee grootmachten
van Europa die tussen 1337 en 1453 meer dan honderd jaar in oorlog waren
met elkaar. De wortels van dat conflict waren echter al veel ouder, dus
gelukkig kan ook een vroeg-veertiende-eeuwse ridder als Johan zich af en toe
in de ruzie tussen die twee grootmachten moeien. Hoewel... veertiende-
eeuws? Ondertussen moet je nu toch al weten dat Johan zich makkelijk
beweegt tussen de dertiende, veertiende en zelfs vijftiende eeuw. Door zich in
te laten met koning Arthur zijn de verhalen zelfs lang vóór de twaalfde eeuw
te situeren. Hebben striphelden niet de eeuwige jeugd? 

Volkeren 
historisch benaderd

De Fransen
Dat Johan een Vlaming is, blijkt al vrij snel bij de allereerste albums. Pas vanaf DE HEREN VAN RODE

(deel 131) weten we dat hij geboren is in de streek rond het kasteel van Horst. Zoals het een echte
Vlaamsche ridder — geheel in de geest van Hendrik Conscience — betaamt, heeft onze held het niet
zo voor de Fransen: “Wat Walsch is, valsch is, slaat doot!” Af en toe zal onze held hoogstpersoonlijk
interfereren in de strijd van Vlaanderen tegen Frankrijk en het pleit in het voordeel van Vlaanderen
beslechten. 
De eerste confrontatie van Johan met de Fransen vinden we in STORM OVER DAMME (deel 10). Al vanaf
de inleiding van het album worden we erop gewezen dat het verhaal zich situeert in 1383, midden in
de strijd tussen de steden (waarbij vooral Gent en Brugge belangrijk waren) en de graaf van
Vlaanderen, die zelf een sympathisant was van de koning van Frankrijk, de waanzinnige Karel VI. De
graaf van Vlaanderen liet de oorlog tegen de Vlamingen uitvechten door zijn schoonzoon, de Franse
prins Filips de Stoute, die de Vlamingen keihard aanpakte en hen een aantal verpletterende nederlagen
toebracht, onder andere in de slag bij Westrozebeke in 1382. In de strip draait alles rond de strijd van
de Gentenaren die zich ondanks deze nederlaag blijven verzetten tegen de Bourgondische prins Filips
de Stoute. De strijd concentreert zich in Damme en Moerkerke en dankzij de hulp van Johan worden

TEKST: BERT GEVAERT
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grote verliezen vermeden en kunnen de opstandelingen heimelijk wegvluchten naar Gent. De strip
eindigt dus niet met een grootse overwinning voor de Vlamingen... Want daarvoor moeten we wachten
tot DE LEEUW VAN VLAANDEREN (deel 109), een verstripping van de populaire film DE LEEUW VAN

VLAANDEREN (geregisseerd door Hugo Claus, uitgebracht in 1983). Deze mijlpaal hebben we al
verscheidene keren besproken, dus we zullen ons hier beperken tot de historische feiten. In 1302 komt
een aanslepend conflict tussen de graaf van Vlaanderen en de koning van Frankrijk, Filips de Schone,
tot uitbarsting. In de Brugse Metten (18 mei van dat jaar) vermoordden de Brugse opstandelingen, de
Clauwaerts, de aanhangers van de Franse vorst, de Leliaerts. Allemaal leuk en wel, dat vermoorden bij
nachte, maar hoe herken je nu de Fransgezinde Bruggelingen? Wel, laat ze “schild en vriend” (of de
variant “des Gildens Vriend”) zeggen. Wie duidelijk naar een Vlaamse logopedist moest en iets
uitkraamde in de trant van “skild en friend” (dus met Frans accent), kreeg er ook nog eens een Vlaamse
goedendag bij. En die goedendag ging je niet vriendelijk beantwoorden want dat was een zware, in
metaal gepunte knuppel die zowel kon gebruikt worden om te steken als om te slaan. En Johan? Die
stond erbij en keek ernaar! We zullen maar zeggen dat het voor de goede zaak was. 
Uiteraard kon de Franse vorst dat niet laten gebeuren, dus zond hij een leger om de Vlaamse
opstandelingen te straffen. En ook dat verhaaltje kennen wij allemaal maar al te goed: de Vlaamse
boertjes versloegen het Franse ridderleger nabij de Groeningebeek in Kortrijk. In tegenstelling tot zijn
makke bijdrage in de Brugse Metten, schiet Johan tijdens de veldslag wel in actie. Niet Robrecht van
Bethune, maar hij is het die op het moment surprême tijdens de veldslag in een gouden harnas de
Vlamingen naar de overwinning heeft geleid: “Vlaanderen de leeuw! Voorwaarts volg mij!” Ach, wat
werden onze Vlaamse gevoelens door die strip (en door de film van Hugo Claus) gestimuleerd! Maar
wat heel wat minder aandacht kreeg, is de slag bij de Pevelenberg in 1304. Daar nam Filips gruwelijk
wraak: hij versloeg de Vlaamse troepen, eiste de buitgemaakte gouden sporen op en legde Vlaanderen
een zware geldboete op ter compensatie van de slag van 11 juli 1302. Had de Rode Ridder toen
meegevochten, dan was de slag bij de Pevelenberg zonder enige twijfel een grote overwinning voor
Vlaanderen geweest, maar ja... 
We maken opnieuw een grote sprong in de tijd. In de zeer goed gedocumenteerde albums HET ZWAARD

VAN DE MAAGD en HET VUUR EN DE MAAGD (delen 210 en 211) belandt Johan midden in een cruciale fase
van de Honderdjarige Oorlog waar het optreden van Jeanne d’Arc moet gesitueerd worden. Merlijns
mist der tijden doet ons belanden in 1424 en heeft precies ook de geest van Johan vertroebeld. Plots
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kiest hij onder impuls van Merlijn de zijde van Frankrijk en samen met de oude grijsaard prutsen ze
wat aan de loop van de geschiedenis. Zo is Johan de mysterieuze verschijning van de engel Michaël die
de kleine Jeanne overtuigt van haar goddelijke missie om te strijden tegen de Engelsen en de
Bourgondiërs, die sinds de moord op Jan zonder Vrees de zijde hadden gekozen van Frankrijk. Jeanne
La Pucelle wordt door Johan begeleid naar de Franse koning, Karel VII, maar die laat zich niet zomaar
meeslepen door het fanatieke meisje. Daarom verbergt hij zich tussen zijn hovelingen en laat iemand
anders zijn plaats innemen. Toch herkent Jeanne hem als de ware vorst, voorwaar een teken van de
steun die zij van God geniet! Even later graaft ze ook nog het mythische zwaard van Karel Martel op
en aan het einde van het album krijgt ze de steun van Gilles de Rais. Gilles de Rais (overigens een
trouwe vriend van Jacques Martins stripheld Tristan) helpt Jeanne vervolgens in HET VUUR EN DE MAAGD,
maar wordt uiteindelijk ontmaskerd als de Marc Dutroux van zijn tijd. Hij zal de geschiedenis ingaan
als Blauwbaard en menige kinderslaap met nachtmerries bestoken. Tja, had men maar naar Johan
geluisterd, dan was ook dat zeker niet zo ver kunnen komen. 
Maar terug naar Jeanne, die aan het begin van HET VUUR EN DE MAAGD ondertussen bekend staat als de
Maagd van Orléans na haar grote overwinning op Engeland bij de stad Orléans, een gebeurtenis die
zich situeert tussen deel 210 en 211. Claus D. Scholz en Martin Lodewijk focussen zich echter op de
ondergang van de Maagd die, ondanks pogingen van Johan, niet te stoppen is. Jeanne belandt in 1431
onvermijdelijk op de brandstapel, maar ook voor haar werd een plaats in de geschiedenis weggelegd.
Al in de vijftiende eeuw werd de vermeende aanklacht van ketterij nietigverklaard en in 1920 werd 
La Pucelle zelfs heilig verklaard. Van een schrale troost gesproken... 

De Britten 
We laten een smeulende Jeanne achter op de brandstapel en maken opnieuw een heel grote sprong in
de geschiedenis, maar ook in de albums van DE RODE RIDDER. Na avonturen in Azië en Arabië (zie ook
vorige overzichten van volkeren) belandt Johan eindelijk op de plaats waar elke middeleeuwse ridder die
zichzelf au sérieux neemt moet zijn — klaroengeschal! —: de Ronde Tafel van koning Arthur (deel 19). 
Koning Arthur is wellicht een van de vorsten uit de geschiedenis die het meest tot de verbeelding
spreken. Zijn leven kennen we uit enkele Keltische verhalen, onder andere Y GODODDIN door Aneirin,
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ontstaan in de zevende eeuw na Christus en HISTORIA BRITONUM van Nennius uit 830. In die verhalen
draagt Arthur de naam Arthus, Merlijn is Myrddhin, Guinevere is Gwenhwyfar,... Kortom de
protagonisten dragen Keltische namen. Opvallend is dat in die oude Keltische verhalen Arthur als het
ware een halfgod is die Annfwn (de Keltische onderwereld) bezoekt en er tal van avonturen beleeft.
Bovendien lijken die avonturen nogal op de belevenissen van de god Bran. De verhalen over koning
Arthur hebben dus hun wortels in de Keltische mythologie, maar zijn wellicht ook gebaseerd op een
historisch figuur. In de vijfde eeuw zou een machtig vorst geleefd hebben, een zekere Artorius Dux
Bellorum — aldus Geoffrey van Monmouth in zijn twaalfde-eeuwse HISTORIA REGUM BRITANNIAE

(Geschiedenis van de Britse Vorsten). Deze krijgsheer (Dux Bellorum), zou de Britten aangevoerd
hebben in hun strijd tegen de Saksen en een grote overwinning geboekt hebben nabij Mount Badon.
Maar dat is allemaal erg onzeker en Geoffrey is ook nogal onbetrouwbaar. 
Dat maakte allemaal niets uit voor de latere middeleeuwse auteurs die gretig verder fantaseerden op
het thema van een mythische koning. Chrétien de Troyes (twaalfde eeuw) werkte aan het hof van de
graaf van Vlaanderen, Filips van den Elzas, waar hij de basis legde voor de latere Arthur-romans die
niet alleen in zijn tijd waanzinnig populair waren, maar ook vandaag nog steeds niets van hun
oorspronkelijke kracht hebben ingeboet. In de vijftiende eeuw schreef Thomas Mallory zijn versie van
de feiten en in 2004 vertolkte Clive Owen de rol van de mythische koning in de film KING ARTHUR van
Antoine Fuqua. En hier zwijgen we nog over de karrenvracht strips waarin Arthur of zijn ridders de
hoofdrol spelen. 
De kern van de uitgebreide (en elkaar soms tegensprekende) Arthur-verhalen draait steeds rond de
ridders van de Ronde Tafel die uitgedaagd worden om tal van queestes te ondernemen. Deze queestes
lijken op het eerste zicht een staaltje van actie, maar hebben altijd een theologische onderbouw. Zo is
het doden van een draak altijd een ultiem symbool van de strijd tussen goed en kwaad. Enkele ridders
van de Ronde Tafel zijn ondertussen erg bekend geworden, denken we maar aan Walewein, Galahad,...
en Lancelot. En zo belanden we bij DE RODE RIDDER voor wie dacht dat we hier alleen maar ons
geschiedenislesje gingen opdreunen. 
In deel 19, dat naar de toepasselijke titel KONING ARTHUR luistert, maakt Johan kennis met alle legen-
darische protagonisten uit de Arthur-verhalen. Sterker: ze worden zijn vrienden. Vooral Lancelot is
zijn allerbeste vriend, hoewel hun eerste ontmoeting verloopt in een sfeer van achterdocht en ze de
zwaarden kruisen in een onbeslist duel. Ook mogen de schone Guinevere, Merlijn de wijze tovenaar en
Arthur niet ontbreken, maar al bij al is dit album slechts een eerste kennismaking met karakters die
nog in tientallen albums zullen opduiken. Slechts weinig van de verhalen waarin die figuren opduiken,
zijn gebaseerd op de bestaande Arthur-verhalen, maar zijn er misschien wel een klein beetje door
geïnspireerd. De ridders trekken eropuit om overal het onrecht te bestrijden zoals in DE WILDE HORDE

(deel 21), DE KROON VAN DEIRDRE (deel 26), HET BELEG VAN CROWSTONE (deel 33),... om er maar enkele te
noemen. Op het einde van elk verhaal schuiven ze altijd mooi de voetjes onder de cirkelvormige tafel
van de koning. Maar er zitten niet altijd vrolijke vrienden aan de koninklijke dis. Er is een of andere
snoodaard, Modred/Mordred, de vermeende zoon van de koning (of is het de zoon van Merlijn?) die de
val van zijn vader gezworen heeft? In KERWYN, DE MAGIËR (deel 20) zet hij zijn eerste stappen in de reeks
en in HET RIJK VAN ENID (deel 25) verlamt deze booswicht het kleine prinsje. Dat is nog allemaal klein
bier in vergelijking met wat in DE BARST IN DE RONDE TAFEL (deel 40) gebeurt. In dit album komt de
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überslechterik uit de reeks DE RODE RIDDER tot leven: Bahaal! In DE LAATSTE DROOM (deel 41) brengt de
Prins der Duisternis Arthur in de slag bij Camlan een fatale zwaardsteek toe en doet zo de
legendarische vorst (voorlopig!) uit het leven van Johan verdwijnen. Volgens de legenden was dat ech-
ter Mordred, die zelf ook op het slagveld stierf, maar dat is slechts een detail. 
De koning mag dan wel dood zijn, maar hij leeft verder in zijn zoon Parcifal/Parcival, een sukkel van
een jongen (vergelijkbaar met de zielige Enak uit de stripreeks ALEX) die door Johan en Lancelot op de
troon van zijn vader moet gezet worden. Opnieuw wordt hier een loopje genomen met de bestaande
Arthur-legenden want Parcifal was helemaal niet de zoon van Arthur, maar een doodgewone ridder van
de Ronde Tafel. Zijn moeder wou niet dat hij ridder werd en voedde hem op in volledige afscherming
van de wereld. Maar Parcifal wou ridder worden en in een bespottelijke uitrusting in het album
PARCIFAL (deel 43) trekt hij op een oude ezel naar het hof van koning Arhtur. Een spoor van zijn
nederige afkomst vinden we dan ook in dit album waarin alleen Parcifal centraal staat en Johan en
Lancelot nauwelijks opduiken. Van die ridderepiek is trouwens weinig te merken want Parcifal huilt
heel wat af: wanneer ‘zijn’ ridder Gunard sterft, wanneer hij in elkaar wordt geramd en zijn ezeltje
wordt gedood, maar ook wanneer hij het gekerm van gewonden hoort bij de belegering van het kasteel
waar hij zich verschanst heeft. De toekomstige koning heeft nog veel te leren!

Gelukkig zijn Johan en Lancelot er om hem te helpen. En niet te vergeten het legendarische zwaard
Excalibur (in het gelijknamige deel 51). Op pagina 61 hadden we het al over mythische zwaarden, maar
onder superzwaarden spant Excalibur zeker de kroon. Dit mythische zwaard werd vereeuwigd in tal
van legenden en spreekt nog steeds tot de verbeelding wat bijvoorbeeld de fantastische film EXCALIBUR

(1981) van John Boorman bewijst. Volgens de legende werd het na de dood van Arthur in een meer
gegooid, maar in dit album duikt het vrolijk op uit het graf van de al net zo mythische vorst! Ook de
kroon van Arthur wordt gevonden (voor de insiders: het is alwéér een ander type hoofddeksel) en dat
lijkt ook al niet te kloppen met de legenden. Arthur werd immers na zijn dood (mét zijn kroon op zijn
hoofd) naar het mythisch Eiland der Gelukzaligen, Avalon, gevaren. Pas in AVALON (deel 157) zal Karel
Biddeloo de versie vertellen die strookt met de legenden, Johan zal er Arhur niet alleen ontmoeten,
maar samen met hem het eiland verdedigen tegen de boze machten. In elk geval krijgt Parcifal in dit
album het befaamde wapen in zijn handen, vernietigt het zwaard van Bahaal dat in de Ronde Tafel is
geplant en neemt de macht van zijn gestorven vader over. En daarna wordt het erg stil rond Parcifal
en de Ronde Tafel. 
Tot opeens Karel Biddeloo, gesterkt door de grote populariteit van de Arthur-cyclus en wellicht ook
door een pijnlijk gebrek aan inspiratie zijn rode held laat terugkeren naar waar het allemaal begonnen
is. Opvallend is dat Karel vanaf LYONESSE (deel 152) plots wel heel veel aandacht begint te besteden aan
de originele Arthur-verhalen, dit zelfs in tegenstelling tot Willy Vandersteen die ze louter als een verre
bron van inspiratie beschouwde waar hij nogal redelijk vrij mee kon omspringen. Over bleitsmoel
Parcifal wordt met geen woord gerept, maar The King is back! Hoewel... in de loop van LYONESSE wordt
duidelijk dat Arthur een vermomde handlanger van Bahaal is net zoals Guinevere en Merlijn. Arthur
ziet er nog steeds erg koninklijk uit, Merlijn draagt nog steeds zijn kinderpyjama, maar Guinevere...
De mooie koningin heeft niet alleen de brand van Camelot (zie DE LAATSTE DROOM, deel 41) zonder
kleerscheuren overleefd, ‘t onschuldige meiske heeft van Bahaal ook nog eens een gratis behandeling
bij de plastisch chirurg gekregen. En wat die kleerscheuren betreft: dat zijn diepe, zeer diepe insnij-
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dingen geworden in haar kleed. Goed, terug naar het verhaal. De valse koning Arthur heeft het zwaard
Excalibur verloren (kon hij het niet gewoon terugvragen van zijn zielige zoontje Parcifal... en waar is
hij dan plots gebleven?) dat opnieuw in het meer is terechtgekomen. En hier maakt Biddeloo een
interpretatie van de verschillende bronnen over koning Arthur. Volgens het ene verhaal verkreeg
Arthur Excalibur door het uit een steen te trekken (zijn vader Uther Pendragon had het in die steen
vastgestoken), volgens een andere versie heeft hij het gekregen van The Lady of the Lake, de Dame van
het Meer. In de film EXCALIBUR krijgen we een combinatie van de twee legenden: Arthur trekt het
zwaard uit de steen en wanneer het breekt, gooit hij het in het meer waar de Dame van het Meer het
enige tellen later weer ongebroken uit tevoorschijn haalt. Biddeloo noemt de Dame echter Morgana,
en hier verwart hij haar met Morgan La Fay, de vermeende moeder van Mordred, de minnares van
Merlijn, de halfzus van Arthur en kwade genius in het Brittannië van die tijd. Zij (en dus niet Bahaal)
had de ondergang gezworen van Arthur. Daar is bij Biddeloo niets van te merken: zijn Morgana draagt
een mooi groen, diep gedecolleteerd duikerspakje dat altijd handig is om in het meer rond te
zwemmen. In DE SLAVENMEESTER (deel
154) is die catsuit zelfs vervangen door
een sexy bikinietje, wat ons nog meer (of
eigenlijk minder) doet verlangen van de
Dame van het Meer. Maar we laten ons
weeral afleiden van het verhaal.
Morgana vertelt Johan over het bedrog
van Bahaal en ondertussen is ook
vriendje Lancelot weer van de partij. 
In DE TOVERSTAF (deel 153) wordt de
strijd dan defnitief ingezet tegen 
de handlangers van Bahaal. Alleen
Lancelot twijfelt wat bij het zien van zijn
oude vlam Guinevere. In de oudere
Arthur-cyclus van DE RODE RIDDER was
nooit enige sprake van een romance
tussen die twee, maar Biddeloo volgt in
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de nieuwe cyclus mooi de verhaalstof van Chrétien de Troyes. Had Lancelot dan vroeger geen oog voor
de koningin? ‘t Zal wel aan haar nieuwe garderobe liggen, zeker? In elk geval wordt het leger van Bahaal
aan het einde van het verhaal verpletterd, ondanks de steun van Infernator, een mislukte kloon van de
fantastische Nocturno uit het album DE DUISTERE BONDGENOOT (deel 84). 
En nog is de strijd niet definitief gestreden. Ook Lodogran, de slavenmeester, leeft nog half en zint op
wraak. Die Lodogran, een volledig fictief personage dat je misschien nog kent uit KONING ARTHUR, speelt
ook een rol in enkele andere delen maar moet uiteindelijk het onderspit delven in een groots
zwaardduel met de enige echte koning Arthur, die ruw gestoord wordt op zijn Club Med-eiland Avalon.
Tja, dat had hij zelf gezocht. 
Zo kabbelen de avonturen rond koning Arthur rustig verder. In MONTSALVAT (deel 155) en DE GRAALKONING

(deel 156) maakt Johan lang vóór de hype van DE DA VINCI CODE kennis met de Heilige Graal, de
mythische kelk waar Christus uit zou gedronken hebben tijdens het Laatste Avondmaal of waarin,
volgens een andere legende, enkele druppels van zijn bloed zouden opgevangen zijn. Volgens Chrétien
de Troyes was het ridder Galahad, de zoon van Lancelot, die na een moeizame tocht de Graal kon
veroveren in het legendarische land Montsalvat waar de Graalburcht is gevestigd. Van Galahad is in 
DE RODE RIDDER echter nauwelijks sprake. Hier probeert Lancelot de Graal te bemachtigen, maar
Trevrizent (een personage uit de dertiende-eeuwse roman PARZIVAL van Wolfram von Esschenbach),
acht hem niet waardig omwille van zijn liefde voor Guinevere. De oerkatholieke en brave Johan
daarentegen wordt wel geschikt bevonden door Trevrizent. Johan doorstaat alle proeven en komt voor
de ultieme uitdaging te staan. Hij is uitgenodigd aan de tafel van de Visserkoning (door von
Esschenbach Anfortas genoemd) en ziet hoe de koning zwaar lijdt. De arme sukkelaar heeft ooit een
speer in zijn kruis gehad, maar niemand durfde hem hierover ooit een vraag te stellen... wat Johan
natuurlijk wel doet. En zo verschijnt de Graal in al haar volle glorie, geeft een powerboost aan de
ridders van de Ronde Tafel waardoor zij het kwade definitief (jaja, dat zal wel) kunnen verslaan in het
rijk van koning Arthur. En zo verdwijnt de mythische koning even uit de albums van DE RODE RIDDER

want waar vrede heerst, is voor een dolende ridder niet al te veel te beleven.

Nochtans wordt in HET ZWARTE TEKEN (deel 173) een commerciële poging ondernomen om het succes
van De Rode Ridder weer aan te zwengelen. Door middel van opgetekende herinneringen in het
geheime dagboek van Merlijn, de zogenaamde Kronieken van Camelot, in het kasteel Tintagel in zuid-
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west-Engeland grijpt Biddeloo de kans om nieuwe verhalen uit de tijd van koning Arthur en de Ronde
Tafel te vertellen. Het niveau van deze albums is echter van een dermate laag niveau dat Merlijn dat
boek beter meegegeven had met het oud papier. Denken we maar aan prutsverhaaltjes als HET

DRAKENGRAF (deel 176) waarin we eindelijk de belachelijke, ware identiteit te weten komen van Kerwyn
de Magiër, DE LAMP VAN ALADDIN (deel 181),... en nog een tiental andere albums. Meerdere lezers van 
DE RODE RIDDER haakten hier af en pikten weer in door de komst van het nieuwe team Scholz en
Lodewijk. 
Volledigheidshalve willen we hier toch nog even stilstaan bij een andere episode uit de Britse geschie-
denis: de Rozenoorlogen (1455-1485). In DE KONINGMAKER (deel 134) en DE WITTE DUISTERNIS (deel 135),
neemt Johan actief deel aan deze bloederige Britse burgeroorlog. Johans vriend, Alfons de
Beauchamps*, behoort tot het kamp van het huis van Lancaster (met als symbool een rode roos), dat

in oorlog was verwikkeld met het huis van York (gekenmerkt door de witte roos). Beide adellijke fami-
lies waren met elkaar in conflict geraakt over de opvolging van de Britse troon. Alfons blijkt in dit
album de trotse bezitter te zijn van het kasteel van Warwick, een prachtige burcht die vandaag nog
steeds te bezichtigen is en waar zelfs de grootste werkende trebuchet (een slingerwerktuig, te verge-
lijken met een katapult) van Europa te zien is. De naam de Beauchamps is door Karel Biddeloo goed
gevonden want het was inderdaad de familie de Beauchamps* die vanaf 1268 het kasteel in handen
kreeg tot hun lijn in 1449 uitstierf. Diezelfde familie was trouwens ook verantwoordelijk voor de dood
van Jeanne d’Arc, maar omdat ze nu tot het kamp van de goeien behoren, vergeven we hen dat kleine
akkefietje uit het verleden. In 1449 neemt Richard Neville de macht in Warwick over en omwille van
zijn grote rijkdom én prestige noemt men hem de Kingmaker. Hij (en niet Biddeloos Alfons de
Beauchamps) kon bepalen wie de volgende koning van Engeland zou worden. Alfons wordt door
Richard van York (vermoedelijk gebaseerd op Richard Plantagenet die leefde van 1411 tot 1460) met
foltering gedwongen om voor hem partij te kiezen in de Rozenoorlog, maar dat loopt op een sisser af.
De aanhangers van Alfons komen hem bevrijden en Warwick (en dus het huis van Lancaster) boekt een
grote overwinning op York. 
En nu maakt Biddeloo er een warrig, maar origineel historisch soepje van. In DE WITTE DUISTERNIS (deel
135) staat nu Edward III centraal, de opvolger van Edward II, die door zijn vrouw Isabella en haar
minnaar Mortimer werd gedood in het jaar 1327. Neen, er is in dit album geen sprake van reizen door
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de tijd of de mist van Merlijn. We hebben het al meerdere keren aangehaald dat het niet op een eeuw
meer of minder aankomt in DE RODE RIDDER. Maar wat we nooit verwacht hadden, is dat Biddeloo
censuur zou toepassen in zijn albums! De zwakke (en vermoedelijk homoseksuele) Edward werd vol-
gens de geschiedenisboeken vermoord door hem te spietsen met een gloeiende pook en dat gebeurde
niet zoals Biddeloo zegt “in zijn mond”, maar een kleine halve meter lager... ‘t rijmt op “mond” voor
wie het nog niet door heeft). Gelukkig is Johan er om Mortimer en Isabella in zeven haasten te straffen,
prins Edward III op de troon te helpen en naar Horst terug te keren want daar is Magor de boel onveilig
aan het maken. In feite is de klus niet af want Richard van York is kunnen ontsnappen en wacht nog
steeds op zijn geschikte straf. En dat is maar goed ook want Richard was de vader van Richard III, 
die vereeuwigd werd in het gelijknamige stuk van William Shakespeare. Je weet wel, hij die volgens
Shakespeare op het slagveld zou hebben uitgeroepen: “A horse! A horse! My kingdom for a horse!”
Mmm, Shakespeare en DE RODE RIDDER, ‘t kan verkeren... maar dat schreef iemand anders.

* In de stripreeks wordt de familienaam de Beauchamps soms ook als de Beauchamp gespeld. Binnen
eenzelfde album wordt een van de twee spellingswijzes wel consequent aangehouden. De onacht-
zaamheid valt niet enkel Karel Biddeloo te verwijten want ook in alle historische bronnen worden
beide spellingswijzes door elkaar gebruikt.



HOOFDSTUK 7
Wat voorafging: Een thuis voor de Rode Ridder, 

koning Arthur keert terug, de teloorgang van de reeks,... 
In hoofdstuk 7 is den Duits terug!

TEKST: IVO DE WISPELAERE

STORY



De opvolging: den Duits is
terug! En ook nen Hollander
Vrij snel na de dood van Karel Biddeloo boden
andere tekenaars zich aan om DE RODE RIDDER

over te nemen. Aan interesse dus echt geen
gebrek. Standaard Uitgeverij besloot om met een
aparte tekenaar en scenarist in zee te gaan, en
kwam zelf met een eigen lijst van mogelijke
kandidaten voor de dag. 
Alle kandidaten voor het tekenwerk kregen de
tekst toegestuurd van het laatste Biddeloo-album
GOG EN MAGOG (deel 206, 2004), dat toen nog niet
was uitgegeven. Ze mochten naar eigen inzicht
drie pagina’s uitkiezen die ze verder konden
uitwerken. Aan de hand van de resultaten daarvan
bepaalde Standaard Uitgeverij dat Claus Dieter
Scholz de volgende tekenaar van DE RODE RIDDER

zou worden. 
Scholz (geboren in 1949 in het Duitse Wolfsburg)
woont al jaren in Antwerpen en solliciteerde
begin jaren 1970 bij Willy Vandersteen, maar die
vond zijn tekeningen toen nog te amateuristisch.
Scholz kwam daarna wel in contact met Frank
Sels, de RODE RIDDER-tekenaar die de meeste
albums uit de Arthur-cyclus tekende, maar
daarna zijn eigen weg ging. Samen produceerden
ze toen vele afleveringen van de reeks ZILVERPIJL

(SILBERPFEIL), een western voor de Duitse markt.
Claus leerde Biddeloo in die tijd trouwens kennen
en nam ooit enkele foto’s van hem om te
gebruiken voor het gezicht van een personage in
het SILBERPFEIL-verhaal DIE EISENBAHN-HYANEN

(DE SPOORWEGHYENA’S). Pas midden jaren 1980
kon Scholz bij Studio Vandersteen aan de slag
voor een aantal BESSY-verhalen voor Duitsland.
Daarna werkte hij samen met Hec Leemans aan
diens reeks BAKELANDT, waarvoor hij de schetsen

verder uitwerkte en alles in inkt zette (behalve
stoeipoes Rooie Zita die door Leemans zelf werd
geïnkt). 
Aan Martin Lodewijk (geboren in 1939 in
Rotterdam), ouwe rot in het vak en bekend als
tekenaar van AGENT 327 en scenarist van de
STORM-reeks, werd gevraagd om een aantal
verhaalconcepten op papier te zetten. De
uitgeverij koos er daar een van uit en dit werd dan
naderhand uitgewerkt tot het eerste album van
dit duo, DE GROT VAN DE BEER (deel 207, 2005). 

Scholz en Lodewijk
Scholz en Lodewijk leerden elkaar pas kennen
toen de contacten voor de nieuwe reeks op de
uitgeverij werden gelegd. 
Scholz’ eerste tekenopdracht bestond erin 
de cover te tekenen van de spelletjescd-rom
GEBROKEN KRACHT, het eerste RODE RIDDER-
computerspel dat in die periode verscheen. Na
deze vingeroefening begon het duo met het
produceren van de albums. Net als bij Biddeloo
werd Scholz verzocht om de dames van geen al te
grote boezems te voorzien. De bedoeling was om
opnieuw vier albums per jaar te maken. Zolang dit
een werkbaar tempo bleef, besloot Scholz om in
tegenstelling tot zijn voorganger, Karel Biddeloo,
de kopieermachine links te laten liggen. 
Lodewijk kende enkel de oude verhalen, die hij in
zijn jeugd zelf nog had gelezen, maar volgde de
reeks al lang niet meer. Via Hec Leemans (die zijn
oud-medewerker Scholz bij Standaard Uitgeverij
op de lijst van potentiële tekenaars had laten
zetten) kreeg Lodewijk een enorme collectie 
RODE RIDDER-albums te leen, die hij diagonaal
doornaam om vertrouwd te raken met de reeks.
Lodewijk vatte het plan op om zeker geen
sciencefictiontoestanden meer te gebruiken in de
strip. Ook de periode van de middeleeuwen werd
wat strakker gedefinieerd: niet van grofweg 600
tot 1400, zoals bij Vandersteen en Biddeloo, maar
tussen 1200 en 1400. Sobere fantasy zou even-
tueel wel nog mogelijk zijn omdat draken en
magiërs evengoed tot de denkwereld van de
middeleeuwers behoorden.
Qua tekenwerk zit Scholz zijn scenarist Lodewijk
kort op de hielen: de scenario’s belanden niet in
hun geheel per verhaal in de postbus, maar
worden vanuit Nederland onregelmatig en met
mondjesmaat doorgefaxt: meestal slechts per
pagina, of per twee of drie pagina’s. Scholz tekent
vrij snel, zodat hij al net zo snel zonder scenario
komt te zitten wanneer Lodewijk vertraging
oploopt. Scholz stuurt kopieën van de afgewerkte
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In 2004 gaf Standaard
Uitgeverij GEBROKEN

KRACHT uit, een cd-orm
met een avonturenspel
waarin je in de huid
van Johan moet
kruipen om de
handlangers van
Bahaal te verslaan. 
Met het artwork voor de
verpakking gaf Claus 
D. Scholz al een
voorsmaakje van zijn
kunnen.

Pagina hiernaast: DE RODE RIDDER is terug en helemaal nieuw! Ook de ruiterafbeelding op het titelblad wordt vernieuwd. 
Maar al na één album wordt een onnozel lachende Johan in DE GROT VAN DE BEER vanaf DE BLAUWE HEKS veranderd door een ernstiger figuur.
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platen terug, zodat Lodewijk eventueel nog wat
wijzigingen kan suggereren. 
Scholz is (net als Willy Vandersteen in zijn jonge
jaren) een nachttekenaar: wanneer alles stil en
rustig is geworden, worden de potloden gescherpt
en worden de avonturen aan het papier toe-
vertrouwd. Scholz beweert meestal tussen 21.00
en 2.30 uur te werken. Per nacht tekent hij zo een
halve pagina tenzij er een deadline om de hoek
komt kijken en het wat sneller moet gaan. Dan
kan er soms één pagina per dag getekend worden.
Maar dat hangt natuurlijk af van het feit of er
slechts pratende personages worden afgebeeld of
ingewikkelder taferelen zoals tien ruiters die in

woeste galop op de voorgrond passeren terwijl op
de achtergrond een kasteel belegerd wordt en een
hofdame halfnaakt uit het raam hangt. 
De pagina’s bestaan ook nu weer uit twee
afzonderlijke platen, met het oog op een even-
tuele voorpublicatie in een krant. Op schuchtere
pogingen in HET BELANG VAN LIMBURG en GAZET VAN

ANTWERPEN na is er nog geen vaste voorpublicatie
meer weggelegd voor de reeks. De fanwebsite van
DE RODE RIDDER presteerde het eveneens om, in
overeenkomst met Standaard Uitgeverij, enkele
verhalen met een dagelijks ritme van een halve
pagina aan de lezers te presenteren.

Een nieuwe start
Met DE GROT VAN DE BEER leverden Scholz en
Lodewijk hun eerste RODE RIDDER af met een
vernieuwde coverlay-out en een hertekende versie
van de backcover. Ook de frissere inkleuring van
de Waalse Studio Leonardo getuigt van nijverheid.
De hoge verwachtingen over het album werden
zeker ingelost met een origineel verhaal over een
stelletje kermislieden die door middel van een
gedresseerde beer een bende ondergrondse hol-
bewoners onder de knoet houdt. De tekenstijl is
zeker herkenbaar voor wie de BAKELANDT-albums
kent waaraan Scholz meewerkte. Ook vermeldens-
waard voor de vrouwelijke fans, en wie dit verder
interesseert, is plaat 16 in dit album waar je eens
de blote bips van Johan te zien krijgt. Negentien
jaar na IN DE WITTE HEL (deel 116, 1986), waarin
een eerste blote borst te ontdekken viel, mag dat
wel eens. 
Het verhaal bevat in het begin bij wijze van
eerbetoon een verwijzing naar Karel de
Montabour, het alter ego van Biddeloo bij de
Pynnock-ridders. Op het einde verwijst Lodewijk
ook nog even snel naar de zeventiende-eeuwse
theoloog Joachim Neander die de streek waar het
verhaal zich afspeelt zijn naam gaf: het
Neanderthal. Vandaar dus die holbewoners! 
Martin Lodewijk zou wel vaker dergelijke wetens-
waardigheden verwerken in zijn verhalen. Soms
leuk om te weten, maar evengoed durven ze de
dynamiek van het verhaal te belemmeren. 
Het volgende verhaal, DE BLAUWE HEKS (deel 208,
2005), introduceerde de blauwharige Indigo en
haar vader, de blinde alchemist Magister Magiste.
Johan redt de poedelnaakte Indigo van de brand-
stapel en gaat samen met haar op zoek naar haar
vader, de alchemist die ontvoerd werd door een
kasteelheer op zoek naar het eeuwige leven.
Indigo speelt een rol in de meeste volgende
albums. Scenarist Lodewijk vindt Galaxa, Johans
echte liefde, eigenlijk meer een schepping van
Biddeloo, niet zo bruikbaar in de verhalen en
introduceerde daarom een nieuwe vriendin. De
bedoeling was dat Indigo Johans nieuw lief zou
worden, maar de relatie tussen de twee zweeft
momenteel een beetje tussen platonisch en 
“we kunnen het goed vinden als waren we broer
en zus”. Veel lichaamssappen zijn er voorlopig
dus nog niet uitgewisseld.
Dit album werd later in zijn geheel voorgelezen in
korte dagelijkse afleveringen als afsluiter van het
populaire tv-programma MAN BIJT HOND op de
openbare omroep één in de rubriek DE LUSTIGE

LEZERS. Daarin zaten twee of drie acteurs naast
elkaar en lazen op geanimeerde wijze de dialogen
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In de eerste twee
delen van Scholz en
Lodewijk komen
explicieter geweld en
bloot voor. En toeval
of niet, maar in 
DE BLAUWE HEKS

(deel 208) slingert er
weeral een rook-
sliertje op exact
dezelfde plaats als 
IN DE WITTE HEL (deel
118). Een schalkse
Indigo bevestigt
verder dat haar haar
“overal” azuurblauw
gekleurd is.  

Pagina hiernaast: Een eerbetoon aan vervlogen tijden en Karel Biddeloo in DE GROT VAN DE BEER. 
Maar ook een uiting van lef van de nieuwe auteurs door Johan in zijn blote kont te zetten.
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voor uit het album. Van dit album verscheen later
ook een hardcover mini-editie met bijhorende
dvd waarop alle afleveringen van DE LUSTIGE

LEZERS stonden.
Daarna volgde een al iets meer fantasygericht
verhaal: DE JUDASGRAAL (deel 209, 2006). Daarin
draait alles rond de drinkbeker die gemaakt werd
van de schedel van Judas Iskariot. Judas
verraadde Jezus Christus indertijd voor dertig
zilverlingen. Hij kreeg echter wroeging en hing
zichzelf op. Een volgeling van de duistere
machten maakte van Judas’ schedel een drink-
beker, de judasgraal. In dit album maakt
Demoniah weer haar intrede, ditmaal met een
nieuw rastakapsel. In het dubbelverhaal HET

ZWAARD VAN DE MAAGD (210, 2006) en HET VUUR EN

DE MAAGD (deel 211, 2006) laat Lodewijk de Rode
Ridder de geschiedenis van Jeanne d’Arc vanop de
eerste rij meebeleven. De historische Jeanne
d’Arc, tegenwoordig zowat de patroonheilige van
Frankrijk, was een eenvoudig boerenmeisje dat
stemmen hoorde en zodoende dacht voorbestemd
te zijn om Frankrijk te redden. Op dat moment
woedde namelijk de Honderdjarige oorlog waarbij
Engeland grote stukken van Frankrijk bezette in
het kader van een heel ingewikkelde opvolgings-

kwestie die ook aan hedendaagse soapspecialisten
moeilijk uit te leggen is. Jeanne d’Arc slaagde erin
de Franse koning te overtuigen van haar godde-
lijke opdracht om Frankrijk te bevrijden, kreeg de
leiding over het leger, en versloeg de Engelsen
zodat de Franse koning officieel gekroond kon
worden. Daarna was ze echter van geen nut meer
voor de Fransen en werd ze op slinkse wijze
gevangen genomen door (of uitgeleverd aan) de
Bourgondiërs, in die tijd bondgenoten van de
Engelsen. De Bourgondiërs leverden haar uit aan
de Engelsen die haar als heks tot de brandstapel
veroordeelden. Lodewijk hield zich voor de delen
210 en 211 aan deze historische feiten en
probeerde Johan daarin te passen, maar dan niet
te fanatiek zodat er niet te veel wordt gefoefeld
met de historische werkelijkheid. Johan onder-
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Bij elke wisseling is 
het wennen geblazen.
Sommige lezers vonden
dat het wel wat minder
mocht met het
bloedvergieten zoals
hier in DE GROT VAN DE

BEER (deel 207). Maar
die bevinding berustte
op een verkeerde
perceptie. In de albums
van Karel Biddeloo
vloeide net zo veel
bloed, alleen hield hij
daarbij rekening met
een krantenpublicatie
en kleurde bloed zwart
zonder een omlijning of
gebeurde een rode
inkleuring achteraf
voor de album-
inkleuring met niet
meer dan een
karmijnrode verftoets. 

In DE JUDASGRAAL

(deel 209) zijn Bahaal
en Demoniah weer van
de partij. Deze laatste
nu met opvallend rasta-
kapsel.

In het dubbelverhaal HET ZWAARD VAN DE MAAGD (deel 210) en
HET VUUR EN DE MAAGD (deel 211) kruist Johan het pad van de
historische personages Jeanne d’Arc en Gilles de Rais.

Pagina hiernaast: Nadat Jeanne d’Arc op de brandstapel wordt gezet en Gilles de Rais wordt gestraft voor zijn verschrikkelijke wandaden in
HET VUUR EN DE MAAGD gaat Johan te biecht (uniek moment in de stripreeks) om zijn persoonlijk falen toe te geven.
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gaat dan ook eerder lijdzaam de gebeurtenissen
in plaats van zelf het intiatief te nemen. Karel
Biddeloo zou zeker een originele (maar historisch
minder correcte) draai aan dit verhaal gegeven
hebben.

Rode Ridder 
zonder rode draad
Een echte rode draad loopt er niet door de
verhalen onder het nieuwe duo, maar meestal
bevat elk deel wel een verwijzing naar het
volgende of vorige verhaal. Zo wordt de Judasgraal
in het begin van HET ZWAARD VAN DE MAAGD

gevonden door de jonge Gilles de Rais die ervan
drinkt en daardoor uitgroeit tot een verschrikke-
lijk monster. De Rais zal de latere veldmaarschalk
van Frankrijk worden en dus een bondgenoot van
Jeanne d’Arc, maar kreeg zijn plaats in de
geschiedenisboeken vooral als kindermoordenaar.
Martin Lodewijk suggereert uiteraard dat het
drinken uit de Judasgraal daar voor iets tussenzat.
Gilles de Rais kreeg ook in de stripreeks TRISTAN

van Jean Pleyers en Jacques Martin een grote rol.
DE TWEEDE TERUGKEER (deel 213, 2007), over een
verminkte kruisvaarder die terugkeert naar huis,
wordt voorlopig beschouwd als een van de beste
albums van het nieuwe duo. Ook Johans oude
schildknaap Chuck (nu Chuk gespeld) komt nog
eens aan bod. Uiteraard blijkt de verminkte kruis-
vaarder niet te zijn wie hij beweert te zijn.
Omstreeks deze periode schuift Lodewijk zijn teke-
naar albums voor van ERIC DE NOORMAN van Hans
G. Kresse voor wat betreft het tekenen van de
natuur en meerbepaald gebladerte. Met zijn oog
voor detail steekt Scholz er een en ander van op.
Met MODGUDUR (deel 216, 2007) beleeft Johan
eindelijk nog eens een doorgedreven fantasy-
avontuur waarbij hij in de hel op zoek moet naar
Indigo die daar gevangen zit. Uiteindelijk bleek
dit echter een voorwendsel van Demoniah om
Johan en Galaxa samen in de val te lokken. Van
dergelijke strapatsen zou je je vertrouwen in de
mensheid nog gaan verliezen! 

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 7

Een kruisvaarder is
uiteindelijk niet wie hij
beweert te zijn en bij
het ophalen van oude
herinneringen door
Johan en Chuk denkt
Indigo duidelijk het
hare in DE TWEEDE

TERUGKEER (deel 213).

Een parade van monsters in DE JUDASGRAAL (deel 209) die ook in MODGUDUR (deel 216) in veelvoud voorkomen.

Pagina hiernaast: Wat Scholz ook in de reeks introduceerde, was een meegaand kapsel voor Johan dat voortaan wel meewaait 
met de wind en door elkaar wordt gehaald, bijvoorbeeld in DE REGENSTEEN en DE RODE KOGGE. 
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MODGUDUR bevat echter geheel andere fantasy
dan we gewend zijn van Biddeloo. Lodewijk blijft
trouw aan zijn gedocumenteerde achtergrond,
zelfs als het op fantasytoestanden aankomt. De
meeste personages zijn allemaal klassieke
figuren uit verschillende mythologieën over de
hel die in hun klassieke rol gebruikt worden,
zonder veel eigen uitbreiding door Lodewijk. Zo
speelt Charon, de veerman die de doden overzet
naar “de andere kant”, een rol in dit verhaal. 
Ook Noorse figuren als Odin en Loki worden
vermeld.
Ook Scholz beeldt met een gretigheid zoals die al
te zien was in DE JUDASGRAAL monsters en ander
ongedierte af zoals de middeleeuwers dat deden.
Wie de typische schilderijen van Brueghel en
Bosch kent met daarop de monsterlijke creatu-
ren, zal zien dat Scholz de monsters afbeeldt
zoals de middeleeuwers zich die voorstelden.
De albums daarna bevatten een gevarieerd aan-
bod aan avonturen... Johan verliest zijn geheugen
in DE MAN ZONDER VERLEDEN (deel 217, 2008) en 

in DOODBRENGER (deel 218, 2008) krijgt hij een
machtig, onverwinnelijk zwaard tegenover zich,
gesmeed uit magisch erts door twee dwergen uit
de Noorse mythologie waar Biddeloo ook zo dol
op was. In DE ZWAARDBROEDERS (deel 219, 2008)
verkent Johan de toen nog heidense Baltische
staten waar de Teutoonse ridders met wrede
kruistochten de tijd verdreven. 
In DE VEDELAAR VAN SINT-PAUWELS (deel 220, 2008)
beleeft Johan een avontuur met het plaatselijke
monster Osschaert en een stelletje Romeinen dat
terug uit de doden opstaat. Het verschijnen van
dit album viel ongeveer samen met het onthullen
van een Rode Ridder-standbeeld in de Belgische
gemeente Sint-Pauwels, een deelgemeente van
Sint-Gillis-Waas, niet ver van Sint-Niklaas. Een
aantal al dan niet plaatselijke figuren leenden hun
gezicht aan sommige personages. 

Wat je zelf doet, doe je beter
Scholz heeft normaal gezien geen enkele 
invloed op de scenario’s van Lodewijk. Met 
DE SPIEGELDEMON (deel 221, 2009) leverde Scholz
echter wel zijn eerste volledig zelf gemaakte
album af. Aangezien de toestroom van scenario’s
van Lodewijk soms stokte, en hiermee het drie-
maandelijkse publicatieritme wel heel erg met de
deadline flirtte, mocht Scholz tussendoor aan een
eigen verhaal werken, zodat er een extra buffer
klaarstond voor het geval de deadline werd
overschreden. Uit de luxeversie van DE FURIËN

(deel 225, 2010) leren we dat hij zijn teksten in de
scenarioversie in het Engels schrijft. 
Het verhaal, dat volledig losstaat van de vorige
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Een week nadat het
standbeeld van Karel
Biddeloo werd onthuld
in Wuustwezel vond de
Rode Ridder in de
gemeente Sint-Pauwels
ook een plaatsje om er
voor eeuwig manhaftig
op een sokkel te staan.
Beeldhouwer André
Tersago nam de
moeilijke klus op zich
om een zo gelijkend
mogelijk beeld te
maken. Uit erkentelijk-
heid en ook wel omdat
het een commercieel
goede zet was voor de
plaatselijke midden-
stand, liet Martin
Lodewijk Johan een
avontuur beleven in
Sint-Pauwels.

Teutoonse ridders in de heidense Baltische staat Lijfland, het
vroegere Estland, waar Johan en Indigo te maken krijgen met
een sekte in het album DE ZWAARDBROEDERS (deel 219).

Pagina hiernaast: Indrukwekkende scènes in DE RODE RIDDER: een cohort Romeinse legionairs rijst uit de doden op
in DE VEDELAAR VAN SINT-PAUWELS en de gespiegelde Hojan is de boosaardige versie van Johan in DE SPIEGELDEMON. 
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Speciale uitgaven en 
luxe-edities (tot eind 2010)
Sinds de speciale uitvoering van DE VERVLOEKTE STAD

(deel 100) in een opbergomslag met toernooispel en
poster verschenen er slechts sporadisch speciale
uitgaven, omnibussen en luxes van DE RODE RIDDER.
Pas met de luxetrilogie van deel 1, 100 en 200 in 2005
zagen Standaard Uitgeverij en diverse partners er
brood in om systematisch luxes uit te brengen. 

Op deze en de volgende pagina staat een chronologisch
overzicht van dergelijke uitgaven tot eind 2010,
uitgezonderd albums waar enkel een ex-libris, gadgets,
enzovoort bij zaten. Vanaf 2010 komt er van elk nieuw
album systematisch ook een luxe-editie uit.

Van links naar rechts:
• DE TERUGKEER VAN KONING ARTHUR, luxebundel van LYONESSE (deel 152) en 

DE TOVERSTAF (deel 153), 1995, HC, zwart-wit, 800 ex.
• Luxe-editie DE WATERDEMON (deel 159) voor het Stripfeest in Temse, gesigneerd

door Karel Biddeloo, 1996, HC, zwart-wit, 526 ex.
• Luxe-editie van HET VEENSPOOK (deel 3), DE VRIJSCHUTTER (deel 5) en DE VUURGEEST

(13), telkens met originele plaat, 2000, HC, zwart-wit, wellicht 32 ex.

• Blauwe en rode doos met het album LOCH NESS (deel 199), 2003, SC, kleur, voor
vzw Ichthyosis Belgie en 35 jaar DE RODE RIDDER. In ruil voor een gift kon je
deze doos bemachtigen met daarin ook een exclusieve tekening van Karel
Biddeloo en een minizwaardje aan een ketting (blauwe doos) of een echt zwaard
op waar formaat, 35 ex. (blauwe doos) en 10 ex. (rode doos)

Van links naar rechts:
• Opbergmap met album DE VERVLOEKTE STAD (deel 100) in zwart-wit, tweekleurenposter en

toernooispel, 1982, SC
• Omnibus met de verhalen DE KRAKEN (deel 110), XANADOR (deel 94) en DE DAME VAN DE

POORTEN (deel 96), 1984, SC, kleur
• HORST OMNIBUS met de verhalen DE HEREN VAN RODE (deel 131), DE SLAG VAN WOERINGEN

(deel 132) en DE SPOOKKAROS (deel 133), 1990, HC, kleur
• Luxe-editie van KLINGSOR (deel 150), 1994, HC, kleur, 750 ex.

Van links naar rechts:
• Luxetrilogie in rood velours met de verhalen HET GEBROKEN ZWAARD (deel 1), 

DE VERVLOEKTE STAD (deel 100) en OUDE VIJANDEN (deel 200) met
verantwoordingsex-libris, gesigneerd door Karel Biddeloo, 2003, HC, zwart-wit,
200 ex. (Vlaanderen), 75 ex. (Nederland)

• Luxebundel DE BARBAAR (deel 76) en DE GALEISLAAF (deel 77) met originele
plaat, 2004, HC, zwart-wit, 68 ex.

• DE RODE RIDDER EN ANDERE UITSCHIETERS bevat de kortverhalen EEN EENZAME

RIDDER, VER VAN HUIS; DE WITTE REUs en DE POESJENEL! die in diverse albums
(waaronder MARGINALIA) verschenen. Verscheen in ene genummerde oplage als
nummer 7 in De Kleine Mercatorstripbeurs-Uitgaven van de Mercator-
stripbeurs, 2004, SC, zwart-wit, 426 ex.

• Luxetrilogie in donkerblauw velours naar aanleiding van het overlijden van
Karel Biddeloo met de verhalen DRIE HUURLINGEN (deel 44), DE DUISTERE

BONDGENOOT (deel 84) en NINJA! (deel 111) met voorwoord van Merho, een brief
van een fan en illustraties “De vrouwen van Johan”, 2005, HC, zwart-wit, 370 ex. 

• Luxetrilogie in zwart velours met de verhalen DRIE HUURLINGEN (deel 44), 
DE HAMER VAN THOR (deel 45) en DE LORELEI (deel 46) voor 25 jaar stripspeciaal-
zaak Wonderland, 2006, HC, zwart-wit, 370 ex. 

• Luxetrilogie in zwart velours met de verhalen DE GROT VAN DE BEER (deel 207),
DE BLAUWE HEKS (deel 208) en DE JUDASGRAAL (deel 209) voor de Stichting 
Oost Nederlandse Stripboekenbeurs in Zwolle, gesigneerd door Claus D. Scholz,
Martin Lodewijk en Urssla Lundmark, 2006, HC, zwart-wit, 365 ex.

• Deel 1 tot 4 van DE RODE RIDDER EN ANDERE BUITENBEENTJES, uitgegeven door
Wonderland Halfvier Productions, die telkens op stripfestivals verkrijgbaar
waren (deel 1 = 2de Looikes Stripfestival in Tessenderlo, 2007 – deel 2 =
Maaskand Strip in Maasmechelen, 2008 – deel 3 = 13de Mercatorstripbeurs in
Kruibeke, 2008 – deel 4 = 18de Hasseltse Striptweedaagse, 2008). De inhoud
bestaat uit losse illustraties voor diverse doeleinden en tijdschriften, artikels en
interviews over Karel Biddeloo of door hemzelf geschreven (komische)
schrijfsels. 2007-2008, 4 x SC, zwart-wit, telkens 350 ex. 
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Van links naar rechts:
• Luxe-edities in donkergrijs linnen van respectievelijk DE SLUIER VAN WUUSTWEZEL

(deel 223) en HET BEHOUDEN ZWAARD (deel 224) met ex-libris gesigneerd door
Claus D. Scholz en Martin Lodewijk (uitgezonderd deel 224) met telkens een
katern storyboardvoorbeelden en schetsen, 2009, HC, kleur, 385 ex. 

• Luxetrilogie met gouden achtergrond voor de verjaardag van Standaard
Uitgeverij met de verhalen HET GEBROKEN ZWAARD (deel 1), NINJA! (deel 111) en
DE ZWAARDBROEDERS (deel 219), 2009, HC, zwart-wit 

• Luxetrilogie met de verhalen DE TWEEDE TERUGKEER (deel 213), DE REGENSTEEN

(deel 214) en DE RODE KOGGE (deel 215) met ex-libris gesigneerd door Claus D.
Scholz, 2009, HC, zwart-wit, 385 ex.

• Luxe-edities in donkergrijs linnen van respectievelijk DE FURIËN (deel 225), 
HET HELSE VERBOND (deel 226) en DE IJZEREN KROON (deel 227) met ex-libris
gesigneerd door Claus D. Scholz en Martin Lodewijk (uitgezonderd deel 225) met
telkens een katern storyboardvoorbeelden en schetsen, 2010, HC, kleur, 385 ex.

Van links naar rechts:
• Luxe-editie in donkergrijs linnen van DE VERBORGEN VESTING (deel 228) met 

ex-libris gesigneerd door Claus D. Scholz en Martin Lodewijk met een katern
storyboardvoorbeelden en schetsen, 2010, HC, kleur, 385 ex. 

• Luxetrilogie met de verhalen MODGUDUR (deel 216), DE MAN ZONDER VERLEDEN

(deel 217) en DOODBRENGER (deel 218) met ex-libris gesigneerd door Claus D.
Scholz, 2010, HC, zwart-wit, 385 ex.

(wordt vervolgd met de albums in 2011)

Van links naar rechts:
• Luxe-editie in zwart velours van DE VEDELAAR VAN SINT-PAUWELS (deel 220) voor

het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas met extra katern info over Sint-
Gillis-Waas in de middeleeuwen, 2008, HC, zwart-wit, 515 ex.

• Luxe-editie in zwart velours van DE ZWAARDBROEDERS (deel 219) voor
Stripfestival Middelkerke, 2009, HC, zwart-wit, 365 ex.

• Luxe-editie in zwart velours van DE SLUIER VAN WUUSTWEZEL (deel 223) voor het
gemeentebestuur van Wuustwezel met extra katern achtergrondinformatie
over Karel Biddeloo, Wuustwezel en het standbeeld van Karel Biddeloo, 2009,
HC, zwart-wit, 365 ex.

• Speciale editie van DE SLUIER VAN WUUSTWEZEL met andere cover en extra katern
over Wuustwezel en Karel Biddeloo, 2009, SC, kleur 

• Luxetrilogie met de verhalen HET ZWAARD VAN DE MAAGD (deel 210), HET VUUR EN

DE MAAGD (deel 211) en DE ZWARTE INQUISITEUR (deel 212) met ex-libris
gesigneerd door Claus D. Scholz, 2008, HC, zwart-wit, 370 ex.

• Luxe-edities in donkergrijs linnen van respectievelijk DE SPIEGELDEMON

(deel 221) en DE DUISTERBURCHT (deel 222) met ex-libris gesigneerd door Claus
D. Scholz en Martin Lodewijk met telkens een katern storyboardvoorbeelden en
schetsen, 2009, HC, kleur, 385 ex. 
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albums, werd heel goed onthaald. Het speelt 
zich af in de Camelot-periode met onder meer
Lancelot, maar gaat toch meer de fantasytoer op.
Iedereen die voor een magische spiegel staat,
wordt achteraf geconfronteerd met een
kwaadaardige dubbelganger... Het verhaal is ook
memorabel omdat het de eerste expliciete ver-
wijzing naar seks bevat wanneer wapenmeester
Baldewijn zijn dubbelganger betrapt terwijl die
met zijn vrouw zoete broodjes bakt...
DE SLUIER VAN WUUSTWEZEL (deel 223, 2009) speelt
zich dan weer af in Wuustwezel (de woonplaats
van Karel Biddeloo vlakbij de Nederlandse grens)
met in de hoofdrol naast Johan ook Karel de
Montabour alias Karel Biddeloo. In een flashback
vertelt Karel de Montabour aan zijn vrienden in
Horst het verhaal van Johan die in Wuustwezel te
maken kreeg met dame Devotia, eigenlijk de
latere Demoniah-in-opleiding (als stagiaire met
andere woorden). Ook Urssla Lundmark kreeg

een bijrolletje in dit verhaal als heidense
priesteres. Het verhaal zelf is, in het kader van
vijftig jaar DE RODE RIDDER, natuurlijk in de eerste
plaats een eerbetoon aan Karel Biddeloo die deze
reeks zo groot maakte.

Terug naar het begin 
en verder naar de toekomst
HET BEHOUDEN ZWAARD (deel 224, 2009) bevat dan
weer een link met het allereerste verhaal van 
DE RODE RIDDER: HET GEBROKEN ZWAARD uit 1959.
In dat allereerste deel werd een legende over een
gebroken zwaard, dat in een moeras werd
gegooid, door de slechterik van dienst misbruikt
voor allerlei kwade doeleinden. In HET BEHOUDEN

ZWAARD wordt dat moeras drooggelegd, en wat
blijkt? Er wordt een intact zwaard teruggevon-
den. Johan wordt door Broes, de nar die hij hielp
in het eerste deel, opgetrommeld om de boel weer
te komen opkuisen. De cover van het verhaal

bevat ook heel veel verwijzingen naar de aller-
eerste cover. 
DE FURIËN is het eerste album dat na het feest-
jaar 2009 verschijnt en is het tweede album dat 
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Een eerste expliciete
verwijzing naar seks in
DE SPIEGELDEMON

(deel 221), tevens het
eerste door Claus D.
Scholz zelf geschreven
verhaal.

Een eerbetoon aan Karel de Montabour alias Karel Biddeloo en de Vala (een soort priesteres) Urssla alias Urssla
Lundmark in DE SLUIER VAN WUUSTWEZEL (deel 223). Van dit album werd in opdracht van de gemeente Wuustwezel een
luxe-editie vervaardigd met extra infokatern over de gemeente met een biografietje van Karel Biddeloo. Ditzelfde katern is
ook te vinden in een speciale softcovereditie met afwijkende cover, zonder nummer en zonder de zilverglans op de cover
Op die nieuwe cover prijkt ook Devotia die toen nog haar naam Demoniah moest krijgen..

Pagina hiernaast: Een opfrissing van de feiten uit HET GEBROKEN ZWAARD en 
een verrassend weerzien met booswicht Reyhold in HET BEHOUDEN ZWAARD.



pagina 163



Claus D. Scholz tekent én schrijft. Sinds DE

DUISTERBURCHT staat op het titelblad trouwens
vermeld: “Tekst en tekeningen: Martin Lodewijk
en Claus” alsof er geen strikt onderscheid meer is.
In DE FURIËN heeft Demoniah Johan gevangen
laten nemen als lokvogel voor Galaxa die van haar
bovennatuurlijke machten ontdaan wordt. Scholz
laat Galaxa hier weer acte de présence geven. De
Fee van het Licht is door scenarist Lodewijk
namelijk op een zijspoor gezet omdat hij vindt dat
met haar weinig aan te vangen is. Hij gebruikt
haar daarom liever niet. Maar omdat zoveel fans
aan Scholz vroegen waar deze wandelende natte

droom gebleven was, besloot hij haar in dit
verhaal weer een rol te laten spelen.
In HET HELSE VERBOND (deel 226, 2010) komt
Johan dan weer op het spoor van een mysterieus
verbond wanneer hij merkt dat in het dorp waar
hij overnacht helemaal geen jonge kinderen zijn.

Stijlen
Een vergelijking met de tekenstijl van Karel
Biddeloo is natuurlijk onvermijdelijk. Scholz
tekent veel gedetailleerder en inkt ook wat fijner
dan zijn voorganger. De figuren van Biddeloo
waren over het algemeen wat vetter geïnkt, maar
een stuk dynamischer. 
Nu is het zo dat scenarist Lodewijk zelf ook een
tekenaar is en zijn scenario’s op die manier
maakt: als snel geschetste storyboards. Scholz
neemt die suggesties bijna klakkeloos over in zijn
eigen stijl zodat hij weinig tijd verliest met het
uitwerken van de lay-out en de compositie van de
figuren in zijn platen. 
Scholz is net als Biddeloo een enorm film-
liefhebber en maakt ook flink wat tijd vrij voor die
hobby. Zou dat de reden kunnen zijn dat hij de
door zichzelf vastgelegde norm in de eerste
albums in recentere albums niet steeds weet 
te handhaven? Scholz’ stijl evolueerde in de voor-
bije albums naar wat we om die reden als een
lossere of zelfs slordiger stijl zouden kunnen
beschouwen. 
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DE FURIËN (deel 225) en
HET HELSE VERBOND

(deel 226) waren de
eerste twee albums uit
2010. Datzelfde jaar
volgden nog DE IJZEREN

KROON (deel 227) en 
DE VERBORGEN VESTING

(deel 228).

Een vergelijking
tussen Biddeloo en
Scholz met links
twee prenten uit
VRYKOLAKAS

(deel 114) waar 
de schwung er
duidelijk in zit. In
de prent hierboven
uit DE BLAUWE

HEKS (deel 208) en
hiernaast uit HET

VUUR EN DE MAAGD

(deel 211) zijn de
figuren van Scholz
ietwat stijver, maar
wel fijner van
lijnvoering.

Pagina hiernaast: Voorbeeld van een storyboard van Martin Lodewijk voor DE DUISTERBURCHT. 
Hierboven staat het afgewerkte resultaat van Claus D. Scholz.
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Naar verluidt bezorgt de tekenaar bovendien de
letteraars grijze haren omdat hij de grootte van
de tekstballonnen — die er veelvuldig zijn in elke
strip van Martin Lodewijk — niet afstemt op de
teksten die hij van de scenarist binnenkrijgt.
Daardoor moeten de teksten soms opvallend
verkleind, versmald, uitgerokken of vergroot
worden om alles te doen passen. 
In 2009 ontving Scholz op het stripfestival van

Middelkerke het Gouden Potlood. Toch een terechte
prijs voor deze Duitse Belg die als een van de
weinige realistische tekenaars in Vlaanderen 
actief is.

Promotie door 
Standaard Uitgeverij
Met de vernieuwing van de reeks werd ook de
promotie door Standaard Uitgeverij weer opge-
voerd. De oude tweekleuren- en zwart-witalbums
werden in 2006 en 2007 als pseudofacsimilés
(identieke herdrukken van de originele eerste druk)
wekelijks bij de krant HET NIEUWSBLAD (en bijgevolg
ook HET VOLK en DE GENTENAAR, maar niet bij 
DE STANDAARD die tot dezelfde krantengroep horen)
aangeboden voor amper één euro. Zo werden de
eerste 75 albums herdrukt terwijl de reeks bij
Standaard Uitgeverij niet eens meer volledig lever-
baar is met vooral flinke gaten tussen deel 25 en 75. 
In het tv-programma MAN BIJT HOND lazen de
acteurs Bruno Vanden Broecke en Adriaan 
Van den Hoof het album DE BLAUWE HEKS voor in
het afsluitende programmaonderdeel DE LUSTIGE

LEZERS. In 2008 kon je het gelijknamige album met
bijhorende dvd in een reeks van drie (naast het
SUSKE EN WISKE-album DE CHARMANTE KOFFIEPOT en
IN VUUR EN VLAM van KIEKEBOE) bij het weekblad
HUMO kopen. 
In 2007 kreeg je bij tientallen albums (bij herdruk-
ken én nieuwe albums) een verjaardagskalender
met zes illustraties van Scholz.
In 2008 liep een promotieactie waar je bij een
aantal recente albums een van de twee helften 
van het RODE RIDDER-kwartetspel kon krijgen met
‘aartsmoeilijke’ vragen als “Welk kasteel is de thuis-
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Punt van kritiek
nummer 1: sinds 
DE GROT VAN DE BEER

(deel 207) heeft Scholz’
tekenstijl wat aan
verfijning ingeboet. Het
staat er allemaal precies
sneller en losser op.
Vergelijk met een prent
uit HET BEHOUDEN

ZWAARD (deel 224).
Punt van kritiek
nummer 2: de tekst-
kaders en -ballonnen
zijn van formaat dikwijls
niet aangepast aan het
aangeleverde volume
met van tekst
overlopende kaders als
gevolg (het voorbeeld
komt uit DE REGENSTEEN,
deel 214). Ofwel is het
een stil signaal van de
tekenaar aan zijn
scenarist dat de teksten
toch echt wel lang
kunnen zijn.

Een van de vele advertenties die soms ook paginagroot in HET NIEUWSBLAD en andere tijdschriften verschenen om de eerste druk-actie
van DE RODE RIDDER in 2006-2007 aan te kondigen.

Pagina hiernaast: Verschillende promoties van de laatste jaren: een verjaardagskalender, 
een album met dvd, een reuzeposter en een kwartetspel.
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basis van de Rode Ridder?” met als antwoord-
mogelijkheden het kasteel van Horst, Worst, Korst
en Jorst. Voor de andere helft van het kwartetspel
moest je uiteraard een ander deel kopen. 
Bij nog zo’n actie, in 2009, was een reuzegrote
poster met Johan een incentive voor de koper.
Op allerlei evenementen werd ook een ingehuurde
Rode Ridder-lookalike ten tonele gevoerd die de
promotie kwam verzorgen, bij gebrek aan in de
pan te hakken booswichten. 
Als afsluiter van het feestjaar 2009 organiseerde
Standaard Uitgeverij samen met Strip Turnhout
een rondreizende tentoonstelling die van 5 okto-
ber 2009 tot 5 mei 2010 langs verschillende
Vlaamse bibliotheken trok.

Op naar nieuwe horizonten
DE RODE RIDDER is voor velen een brokje jeugd-
nostalgie. Typisch is wel dat veel lezers de reeks
op een bepaald moment laten vallen. Soms valt
dat gewoon samen met een plotse desinteresse in
het stripmedium dat als kinderlijk wordt ervaren.
In andere gevallen komen er gewoon andere,
meer volwassen helden in de plaats, bijvoorbeeld
THORGAL, een reeks die soms de vergelijkbare
mythologische thema’s op een volwassener
manier bespeelt en atypisch genoeg ook heel veel
vrouwelijke lezers heeft.
Nostalgici die de draad met de reeks weer willen
oppikken, kunnen dat op verschillende manieren
doen. Uiteraard zijn sommige albums nog altijd
verkrijgbaar, behalve dan de delen die nooit inge-
kleurd werden (de albums 25 tot 39 en bijna alle
albums tussen 51 en 73, toch wel een topperiode).
Stripspeciaalzaken en supermarkten hebben vrij-
wel altijd een bepaald assortiment albums liggen:
de albums van het huidige duo zijn makkelijk ver-
krijgbaar, alsook veel van de laatste albums die
door Biddeloo werden getekend en die inmiddels
herdrukt zijn. Ook de allereerste delen zijn tegen-

woordig weer in ingekleurde versie verkrijgbaar.
Heel geslaagd is de inkleuring van die allereerste
delen echter niet te noemen. Indertijd werden ze
getekend en geïnkt met het oog op zwart-witdruk
en zijn dan ook best in die uitgaven (met de
blauwe covers) aan te raden. De ‘blauwe RODE

RIDDERs’ zijn nog makkelijk te vinden — hoewel
niet allemaal even vlot — in stripspeciaalzaken
met een tweedehandsaanbod, op stripbeurzen 
en op rommelmarkten. De ingekleurde albums
worden regelmatig herdrukt.
Wie van plan is om zich weer onder te dompelen
in de wereld van DE RODE RIDDER, begint
misschien best met de albums die hij/zij als kind
gelezen en goed bevonden heeft, of schaft zich de
albums aan uit de top 10 van beste albums die je
op www.stripspeciaalzaak.be vindt in de Toppers-
rubriek 50 jaar De Rode Ridder die een vast
onderdeel vormt van de website. Het is een uit-
stekende start voor wie weer wil kennismaken
met de held uit zijn jeugd of de reeks nooit las
maar na deze DE RODE RIDDER STORY nieuwsgierig
is geworden naar de saga van DE RODE RIDDER...

EINDE

DE RODE RIDDER STORY HOOFDSTUK 7

Enkele kaarten van 
het RODE RIDDER-
kwartetspel. Het spel
bestaat uit twee setjes
van elk dertien kaartjes.
Bij elk setje hoort een
titelkaartje met op de
achterkant de spelregels
uitgelegd. Voorts bevat
elk setje drie reeksen die
per personage zijn
opgedeeld in vier
kaarten met meerkeuze-
vragen. In reeks 1 zijn
de personages Johan,
Indigo en Demoniah. 
In reeks 2 zijn dat
Merlijn, Galaxa en
Magist Magiste. Elk
kaartje heeft een ander
door Scholz getekende
figuur als illustratie.
Hieronder vind je die
van Johan.

GERAADPLEEGDE BRONNEN
• www.wikipedia.org, altijd goed om interessante weetjes te

vinden of te dubbelchecken.
• DE BREUGHEL VAN HET STRIPVERHAAL (Peter Van Hooydonck —

Standaard Uitgeverij, 1994), heel interessant boek voor wie
geïnteresseerd is in de ontstaansgeschiedenis van veel
Vandersteen-reeksen en medewerkers van de studio.

• Verschillende nummers van STRIPSCHRIFT, een heel interessant
blad voor wie niet enkel in strips geïnteresseerd is, maar ook in
wie de auteurs zijn, hoe deze strips ontstaan, enzovoort.

• Gesprek met Steven D’hondt, striptekenaar van onder andere
DE ZUSJES KRIEGEL die zijn afgewerkte platen rond het 
JOWAN VAN RODE-project ter beschikking stelde.

• Gesprek met Kris De Bruyne, cineast.

• Gesprek met Martin Hofman, oud-medewerker van DE RODE

RIDDER-website, wandelend archief en persoonlijke vriend van 
Karel Biddeloo.

• www.roderidder.be / www.roderidder.com, de oude en nieuwe
RODE RIDDER-websites met heel interessante recensies 
(en bijhorende sappige feitjes) van bijna alle albums en een
indrukwekkend nieuwsarchief waar heel veel informatie voor
deze DE RODE RIDDER STORY uit gepuurd werd.

• Eigen nostalgische herinneringen (met Johan en Merlijn) en
natte dromen (met Galaxa, Demoniah en beide samen).

• En misschien zijn we nog enkele bronnen vergeten, onze
verontschuldigingen daarvoor.

In HET BOZE OOG (deel 201) rijdt Johan, de Rode Ridder, op zijn
dwergpaardje (of is het toch een anatomische wanverhouding
van Karel Biddeloo?) de horizon en de toekomst tegemoet.



INDEX EN ALBUMLIJST
Op de volgende pagina’s staan de covers van alle

verschenen albums in eerste druk met het jaartal van
eerste verschijning, de auteur(s) ervan en verwijzingen

naar alle voorgaande pagina’s elke keer het album in
kwestie wordt vermeld.
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1
1959

TEKENINGEN:
Willy Vandersteen 
Karel Verschuere
Eduard De Rop 

Bob Vandersteen
SCENARIO: 

Willy Vandersteen

2
1960

TEKENINGEN:
Willy Vandersteen 
Karel Verschuere
Eduard De Rop 

Bob Vandersteen
SCENARIO: 

Willy Vandersteen

3
1960

TEKENINGEN:
Willy Vandersteen 
Karel Verschuere
Eduard De Rop 

Bob Vandersteen
SCENARIO: 

Willy Vandersteen

4
1960

TEKENINGEN:
Willy Vandersteen 
Karel Verschuere
Eduard De Rop 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

5
1960

TEKENINGEN:
Willy Vandersteen 
Karel Verschuere
Eduard De Rop 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

12, 14, 15, 16, 68, 130, 160, 161, 162 16, 17, 136 14, 16, 136, 160 16, 18, 89, 90, 110 14, 16, 17, 160

6
1961

TEKENINGEN:
Willy Vandersteen 
Karel Verschuere
Eduard De Rop

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

7
1961

TEKENINGEN:
Willy Vandersteen 
Karel Verschuere
Eduard De Rop 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

8
1961

TEKENINGEN:
Willy Vandersteen 
Karel Verschuere
Eduard De Rop 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

9
1961

TEKENINGEN:
Karel Verschuere 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

10
1962

TEKENINGEN:
Karel Verschuere 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

16, 18, 19, 115 16, 18, 19, 110 16, 18 20 140

11
1962

TEKENINGEN:
Karel Verschuere 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

12
1962

TEKENINGEN:
Karel Verschuere 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

13
1963

TEKENINGEN:
Karel Verschuere 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

14
1960

TEKENINGEN:
Karel Verschuere 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

15
1960

TEKENINGEN:
Karel Verschuere 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

/ 20, 21, 60, 62 106, 160 20, 130 20, 25, 106, 108, 109, 136

16
1963

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

17
1963

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

18
1964

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

19
1964

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

20
1964

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

26, 122 18, 61 22, 23, 26 26, 27, 142, 143, 146 28, 50, 143

21
1964

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

22
1964

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

23
1965

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

24
1965

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

25
1965

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

28, 38, 39, 130, 143 30 26 / 28, 50, 143

26
1965

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

27
1966

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

28
1966

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

29
1966

TEKENINGEN:
Frank Sels 

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

30
1966

TEKENINGEN:
Frank Sels 

Eduard De Rop 
SCENARIO: 

Willy Vandersteen

30, 61, 143 30, 31, 61 30, 136 20, 30, 62, 90 30, 32

31
1966

TEKENINGEN:
Eduard De Rop

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

32
1967

TEKENINGEN:
Eduard De Rop

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

33
1967

TEKENINGEN:
Eduard De Rop

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

34
1967

TEKENINGEN:
Eduard De Rop

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

35
1967

TEKENINGEN:
Eduard De Rop

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

32 / 32, 33, 34, 91, 92, 143 / 32, 34

36
1968

TEKENINGEN:
Studio Vandersteen

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

37
1968

TEKENINGEN:
Studio Vandersteen

Karel Biddeloo
SCENARIO: 

Willy Vandersteen

38
1968

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

39
1968

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

40
1969

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

Willy Vandersteen

34, 126 34 32, 34 / 34, 35, 36, 143
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41
1969

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

42
1969

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

43
1969

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

44
1969

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

45
1970

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

26, 36, 37, 124, 144 36 36, 100, 144 42, 128, 130, 160 42, 43, 62, 100, 101, 160

46
1970

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

47
1970

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

48
1970

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

49
1971

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

50
1971

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

160 / 50 30, 42, 43, 102 44, 46, 62

51
1971

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

52
1971

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

53
1972

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

54
1972

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

55
1972

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

46, 47, 91, 144 46, 47, 48, 52 96, 115 48, 69, 92 46, 50, 58

56
1972

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

57
1972

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

Willy Vandersteen
Eugeen Goossens

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

58
1973

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

59
1973 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

60
1974

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

48, 101 48, 49, 50 50, 51, 52, 53, 78, 101 52, 54 45, 54, 55, 56

61
1974 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

62
1974 

TEKENINGEN:
Studio Vandersteen

Karel Biddeloo
SCENARIO: 

Karel Biddeloo

63
1974 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

64
1974 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Willy Vandersteen

65
1975

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

38, 39 / 56, 57, 62 56, 58, 59 56

66
1975 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo
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1975 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo
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1975 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

69
1975 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

70
1976

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

45, 56 58, 66, 67, 111 / 56, 58, 70 /
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TEKENINGEN:
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1977 
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Karel Biddeloo
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1977 

TEKENINGEN:
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1977 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo
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1977 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

113, 117 66, 67, 68, 111, 112 44, 69, 78 56, 69, 70 /
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TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

77
1977 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

78
1977 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

79
1977 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo
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1978

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

56, 66, 69, 70, 136, 160 56, 66, 69, 136, 160 22 56, 69, 78 56, 100
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81
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TEKENINGEN:
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84
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TEKENINGEN:
Karel Biddeloo
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Karel Biddeloo

85
1979

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

22, 70, 71 70, 72, 101, 128 90 68, 78, 79, 146, 160 101

86
1979

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

87
1979

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

88
1979

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo
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1980

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo
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1980

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

68, 72, 74 69, 72, 73, 74 130 38, 70, 78 98, 101
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1980

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

92
1980

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

93
1980

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

94
1981

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

95
1981

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

/ 78 72, 73, 78 24, 66, 76, 77, 78, 101, 160 76, 77, 78

96
1981

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

97
1981

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

98
1982

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

99
1982

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

100
1982

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

78, 160 76, 92, 93 78, 80 68 56, 80, 81, 88, 90, 100, 160

101
1982

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

102
1983

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

103
1983

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

104
1983

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

105
1983

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

45, 66 44, 45, 90 / 100 74

106
1983

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

107
1984

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

108
1984

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

109
1984

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

110
1984

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

45, 56, 80, 82, 130 22, 44, 66, 80, 82 82, 83, 84 68, 84, 85, 86, 96, 122, 140, 141 160
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1985

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

112
1985

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

113
1985

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

114
1985

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

115
1985

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

80, 86, 87, 96, 97, 98, 116, 118, 160, 161 38, 86, 87, 96, 98, 118 38, 39, 98, 113 45, 56, 76, 98, 104, 164 58, 82, 96, 98, 114

116
1986

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

117
1986

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

118
1986

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

119
1986 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

120
1987

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

62, 98, 99, 100, 102, 152 63, 98, 100 63, 99 104 102
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121
1987

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

122
1987

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

123
1987

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

124
1987

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

125
1988

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

72, 117 64, 69, 82, 104, 105 96, 118 86, 102 66

126
1988

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

127
1988

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

128
1989

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

129
1989

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

130
1989

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

/ 90 89, 90, 102 58 /

131
1989

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

132
1989

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

133
1990

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

134
1990

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

135
1990

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

104, 120, 122, 124, 140, 160 104, 120, 122, 123, 160 120, 122, 123, 160 147 147

136
1991

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

137
1991

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

138
1991

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

139
1991

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

140
1991

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

93, 122, 123 122, 124, 128 66 117 96, 118

141
1992

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

142
1992

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

143
1992

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

144
1992

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

145
1993

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

102 / / 128 /

146
1993

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

147
1993

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

148
1993

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

149
1994

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

150
1994

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

/ / 66, 124 88 92, 102, 124, 160

151
1994

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

152
1994

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

153
1995

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

154
1995

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

155
1995

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

102, 124 124, 125, 126, 144, 160 126, 144, 160 66, 145 146

156
1995

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

157
1996

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

158
1996

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

159
1996

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

160
1996

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

146 144, 146 130 69, 160 /
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161
1997

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

162
1997

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

163
1997

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

164
1997

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

165
1997

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

/ 128, 129 128 66, 128 66, 68, 128

166
1998

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

167
1998

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

168
1998

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

169
1998

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

170
1998

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

114, 130 114 82, 128, 130 / /

171
1999

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

172
1999

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

173
1999

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

174
1999

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

175
1999

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

/ / 130, 131, 146 / /

176
1999

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

177
2000

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

178
2000 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

179
2000 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

180
2000 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

132, 147 / / / 64

181
2000 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

182
2000 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

183
2001

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

184
2001 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

185
2001 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

89, 132, 146 45 / 64 /

186
2001 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

187
2001 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

188
2001 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo
Dirk Biddeloo

189
2002

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

190
2002 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

/ 132, 133 / 132 /

191
2002 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

192
2002 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

193
2002 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

194
2002 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

195
2003

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Martin Hofman
Karel Biddeloo

/ / / / 69, 130, 134

196
2003 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

197
2003 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

198
2003 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

199
2003 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

200
2003 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

/ 64 / 160 136, 137, 160
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201
2004 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

202
2004 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

203
2004 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

204
2004 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

205
2004 

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

168 / / / 136

206
2005

TEKENINGEN:
Karel Biddeloo

SCENARIO: 
Karel Biddeloo

207
2005 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

208
2005 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

209
2006 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

210
2006 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

39, 136, 150 82, 133, 150, 151, 152, 153, 154, 160, 166 150, 151, 152, 160, 164, 166 154, 156, 158, 160 141, 154, 156, 161

211
2006

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

212
2006

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

213
2007

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

214
2007

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

215
2007

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

140, 142, 154, 155, 161, 164 161 124, 156, 161 39, 156, 157, 161, 166 156, 157, 161

216
2007

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

217
2008

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

218
2008

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

219
2008 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

220
2008 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

156, 158, 160 158, 161 158, 160 158, 161 158, 159, 161

221
2009

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Claus D. Scholz

222
2009

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

223
2009

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

224
2009 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

225
2010 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Claus D. Scholz

150, 159, 161, 162 161, 164, 165 86, 161, 162 160, 162, 163, 166 158, 161, 162, 164

226
2010

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Claus D. Scholz

227
2010 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

228
2010 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Claus D. Scholz

229
2011 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Claus D. Scholz

230
2011 

TEKENINGEN:
Claus D. Scholz

SCENARIO: 
Martin Lodewijk

161, 164 161, 164 161, 164 (wordt vervolgd met de albums in 2011)
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