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“We roeien met de
 riemen die we hebben.
Marc en ik hebben de
uitgeverij gevraagd om
de volgende albums
ook op 40 pagina’s 
te mogen brengen. 
Dat verzoek werd
 helaas afgewezen.”

INTERVIEWREEKS DOOR MARTIN HOFMAN (11): FABIO BONO (2)

Het is al een halfjaar geleden dat we de Italiaanse tekenaar
Fabio Bono spraken. Dat gebeurde toen in het gezelschap van
zijn scenarist Marc Legendre op de dag dat hun eersteling 

De UItverkorene verscheen. Inmiddels is hun tweede album 
De GevanGene uit en verschijnt weldra de opvolger De HeLLeMonD.

© Martin Hofman



Het stond nochtans niet op de planning
van Fabio om dit jaar nog eens naar
vlaanderen af te zakken. tijdens de
 resem persinterviews die hij in mei af-
werkte, verklaarde hij dat hij wegens
zijn drukke werk aan De roDe rIDDer, en
de aandacht die hij aan zijn zoontje
wou besteden, pas volgend jaar naar
onze contreien zou terugkeren.
“ach”, verzucht Fabio, “Standaard
Uitgeverij heeft een beetje druk op mij
uitgeoefend om toch aanwezig te zijn
op de Boekenbeurs hier in antwerpen.
nu ik gezien heb om welke omvangrijke
organisatie het gaat, begrijp ik hun be-
kommernis. Ik wist niet dat deze beurs
zo uitgebreid is. en inderdaad, de uit-
geverij heeft gelijk dat ze hier jaarlijks
willen uitpakken met hun rijkdom aan
auteurs.”

Straks begin je aan je tweede
signeersessie van jouw tweedaagse
op de Boekenbeurs. Hoe viel het
signeren gisteren mee?
BONO: “Zoals te verwachten viel, ben
ik non-stop bezig geweest met signe-
ren. Wat me daarbij aangenaam opviel,
is dat het aanschuivende publiek heel
divers is: zowel kleine kinderen — niet
alleen jongens, maar ook meisjes — als

dames en heren, variërend van jong tot
oud. Dat ervaar ik als een persoonlijke
voldoening.
In Frankrijk heb ik dergelijke belang-
stelling al meegemaakt tijdens het
 signeren van mijn andere strips die daar
verschenen. enorm leuk om nu even
goed te scoren in vlaanderen!”

Hoe ben je de afgelopen maanden
ontvangen door het
Nederlandstalige publiek?
BONO: “Heel goed. De commentaren
zijn overwegend positief, met een paar
negatieve reacties. Inmiddels heb ik het
vierde album bijna afgewerkt. Wat ik
de roDe rIDDer-fans wel stellig kan
 garanderen, is dat het derde en vierde
album magnifiek zullen zijn! vooruit -
lopend op de volgende albums vind ik
dat scenarist Marc Legendre, die
 inmiddels een persoonlijke vriend is
 geworden, een originele verhaallijn
heeft uitgewerkt. er komt een verande-
ring in de setting die ik ongemeen
 boeiend vind.”

Ook de inkleuring van beide
verschenen albums is mooi.
BONO: “Ja, maar jammer genoeg is er
een grote vergissing gebeurd tijdens het

drukken van het recentste album 
De GevanGene! Het is veel te donker
 gedrukt! Daardoor is mijn tekenwerk
hier en daar minder duidelijk zichtbaar.
Het meest treffende voorbeeld is de
 tekening van de sleutel met achter-
grond, onderaan rechts plaat 18. Je ziet
er niet eens de details van mijn teken-
werk!
Dat is heel jammer want inkleurder
Dimitri Fogolin levert nochtans mooi
werk af. toen ik zijn inkleuringen zag
was ik heel enthousiast. Het is enorm
teleurstellend om het prachtige geza-
menlijke werk dat Dimitri, Marc en ik
afgeleverd hebben verknoeid te zien in
het eindresultaat.
vandaar dat ik bij de uitgever op mijn
strepen ben gaan staan en de eis heb
gesteld dat voortaan elk gedrukt album
eerst aan Dimitri en mij voorgelegd
moet worden, en dat het pas na onze
goedkeuring van de persen mag rollen!
De uitgeverij volgt mij daarin, en dat is
een hele geruststelling.”

Is het personage Allis een blijvertje?
BONO: “Ja, haar karakter komt meer en
meer op de voorgrond. er hangt een
mysterieuze sfeer rond haar personage.
Dat ze een belangrijk figuur aan het
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Er komt een verandering in de setting die ik 
ongemeen  boeiend vind.

Bij De RoDe RiDDeR 251: De GevanGene zat onderstaande gratis poster met een voorsmaakje van wat er
nog in de volgende delen is te verwachten.
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worden is, wordt bewezen door de
 signeersessies, waar in toenemende
mate naar een tekening van haar ge-
vraagd wordt.”

Het album De UItverkOreNe telde 40
pagina’s, maar vanaf De GevANGeNe

moeten jullie het met 32 pagina’s
doen. Is dat goed werkbaar?
BONO: “eerlijk gezegd niet, maar we
roeien met de riemen die we hebben.
Marc en ik hebben de uitgeverij zelfs al
gevraagd om de volgende albums ook
op 40 pagina’s te mogen brengen. Dat
verzoek werd helaas afgewezen.”

Je bent onlangs verhuisd naar een
ander appartement in ventimiglia...

BONO: “Inderdaad, dat heeft me heel
wat kopzorgen bezorgd, ook omdat
mijn echtgenote toen ziek was. en
 ondertussen moest ik uiteraard verder
blijven tekenen.
Het doel van de verhuizing was om 
 ruimer te wonen en om een duidelijke
scheiding te maken tussen werk en
privé. Bovendien hebben we een zoon-
tje van bijna vier jaar dat ook ruimte
nodig heeft.

De verhuis is werkelijk een grote verbe-
tering van de situatie want ik beschik
nu over een studio in hetzelfde appar-
tementenblok waar we gaan wonen
zijn. elke ochtend sta ik om zes uur op,
na het ontbijt sluit ik de voordeur
 achter me om via een andere ingang
van het gebouw mijn tekenstudio te
 bereiken. Mijn appartement en studio
zijn weliswaar naast elkaar gelegen. Ik
kan in mijn studio mijn echtgenote en

zoontje horen in ons appartement
 ernaast.
Ik werk de hele dag door, tot de avond of
zelfs de nacht, tenzij ik andere verplich-
tingen heb. Maar ik beschouw mijn werk
als een plezier, wat er toe  bijdraagt dat
het tekenen mij niet vermoeit.”

Je hebt dus meer dan je handen vol
met de rODe rIDDer-albums. Betekent
dit dat er in de nabije toekomst geen

tijd meer is voor ander tekenwerk?
BONO: “In het begin werkte ik nog zo-
wel voor De roDe rIDDer als voor de
reeks DarWIn. Maar dat was onhoud-
baar en ik concentreer me nu volledig
op De roDe rIDDer. Het tekenen van deze
reeks verloopt na de essentiële inloop-
periode steeds vlotter, en ik heb
daarom een project gepland waar ik
nog niet veel over kan zeggen, maar dat
wel compleet anders zal zijn dan De

roDe rIDDer! Wat ik wel kwijt wil, is dat
het in een humoristische stijl zal zijn,
en geschreven door Marc Legendre.
Maar dit is allemaal nog heel pril, het is
zelfs nog niet voorgesteld aan de uitge-
ver...”

Welke albums zitten er in jouw
persoonlijke stripbibliotheek?
BONO: “alles wat gemaakt is door mijn
landgenoot enrico Marini (De ScHor -
pIoen, De aDeLaarS van roMe). Zijn teke-
ningen en inkleuringen zijn prachtig.
ook bepaalde andere Italiaanse
 tekenaars vind ik geweldig, zoals Giulio
De vita (De WereLDen van tHorGaL - krISS

van vaLnor). Mijn voorkeur gaat inder-
daad uit naar de Italiaanse stripstijl.

Er hangt een mysterieuze sfeer rond Allis. Dat ze een belangrijk figuur
aan het worden is, wordt bewezen door de  signeersessies, waar in
toenemende mate naar een tekening van haar gevraagd wordt.

De twee delen van MaRc Polo en van DaRwin, getekend door Fabio Bono. 
De albums verschenen enkel in het Frans in de collectie exPloRa van Glénat, maar  Daedalus heeft inmiddels de vertaalrechten van MaRco Polo gekocht.



Wat de Franse strips betreft ben ik fan
van de reeks LonG JoHn SILver.”

er was nogal wat te doen over de
stoppelbaard van dolende ridder
Johan. Is hij geschoren in het derde
en vierde album?
BONO: “Haha, nee! Johan heeft inder-
daad nog niet de gelegenheid gekregen
voor een scheerbeurt. Wanneer er zich
een rustige periode aandient in de
avonturen van de rode ridder zal hij
zich uiteindelijk wel scheren, maar die
adempauze is Johan voorlopig niet
 gegund.”

komt Johan in het volgende album
aan in Camelot?
BONO: “nee hoor, haha. De locatie is
zelfs nog identiek als in beide voor-
gaande verhalen.”

Je bent blijkbaar al heel actief op het

gebied van commissies maken. Wie
vraagt zoal dergelijke bestellingen
bij je?
BONO: “Dat waren tot voor kort vooral
Fransen, maar momenteel maak ik
meer en meer roDe rIDDer-commissies,
meestal voor vlamingen en af en toe
eens voor een nederlander.”

Het is jammer dat er nogal wat van
jouw werk niet in het Nederlands
vertaald is nu jouw populariteit in de
Lage Landen crescendo gaat.
BONO: “Wat Marco poLo betreft, ben ik
vrij zeker dat Daedalus deze reeks
 volgend jaar in het nederlands zal uit-
brengen want zij hebben onlangs de
nederlandstalige rechten gekocht.
Maar voor de reeks DarWIn zijn er nog
geen dergelijke plannen. Het recentste
album is trouwens pas in oktober ver-
schenen in Frankrijk.”
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een van de  commissie-
tekeningen die Fabio Bono
op speciale vraag van  
fans uit vlaanderen 
of nederland heeft 
getekend.

Wanneer er zich een rustige
 periode aandient in de avonturen
van de Rode Ridder zal hij zich
 uiteindelijk wel scheren, maar die
adempauze is Johan voorlopig
niet gegund.
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Stel je eens voor dat de vernieuwde
De rODe rIDDer ook in Frankrijk
uitgebracht zou worden...
BONO: “Die mogelijkheid is reëler dan je
denkt! Ik heb namelijk mijn assistentie
aan Standaard Uitgeverij aangeboden
op dat gebied. In Frankrijk ben ik al acht
jaar actief, dus ik ken er het klappen van
de zweep. Maar in elk geval is de con-
cretisering nog niet voor  binnenkort.

Je bent de zevende rODe rIDDer-
tekenaar sinds de start in 1959. Ik
heb hier van elk van jouw zes
voorgangers een kenmerkend album
bij in eerste druk. kan je hier even
jouw mening over geven?
BONO: “natuurlijk!”

Deel 1: Het Gebroken
Zwaard (edward De rop)

BONO: “Heel goed
gedaan. een per-
fecte balans tussen
zwart en wit, wat
niet gemakkelijk
uit te voeren is.
ook een goeie mix

van de grijstinten. Dynamisch gete-
kend, zoals ik het graag heb.”

Deel 2: De Gouden Sporen
(Willy vandersteen)

BONO: “Dit zou ik
als te zwaar om-
schrijven, vooral
wegens te veel inkt.
Door de overdre-
ven inkting doen
de  bewegingen

nogal log aan. Ik vond het vorige album
beter.”

Deel 12: De Hoorn van Horak
(karel verschuere)

BONO: “Je kan dui-
delijk zien dat deze
tekenaar zich ge-
plooid heeft naar
de tekenstijl van
zijn chef Willy
vandersteen. een

heel vergelijkbare manier van werken.”

Deel 19: koning Arthur
(Frank Sels)

BONO: “Je zegt me
dat deze tekenaar
zich van het leven
heeft beroofd. Dat
kan een paar din-
gen verklaren die ik
hier zie, namelijk

de eigenheid van de tekeningen die dui-
den op het karakter van de tekenaar.
op de ene plaat is de stijl nogal fijn uit-
gevoerd en op de andere plaat dan
weer heel zwaar. Het is allemaal een
mix van verschillende werkwijzen,
waarschijnlijk voortgebracht door
stemmingswisselingen van de teke-
naar.”
noot: In die jaren werd De roDe rIDDer

door verschillende studiotekenaars 
 getekend en/of geïnkt wat eveneens
een verklaring is voor de verschillende
stijlen.

Deel 116: In de Witte Hel
(karel Biddeloo)

BONO: “Dit is een
heel persoonlijke
stijl. Je ziet meteen
dat het om karel
Biddeloo gaat. De
ogen zijn bijvoor-
beeld groot gete-

kend. De hele aanpak is anders dan bij
zijn voorgangers. Ik hou veel van deze

tekenstijl. Is hij later overgeschakeld
van vier albums per jaar naar zes al-
bums? ongelooflijk! Ik had eerder al ge-
merkt dat hij tijdens die latere periode
dikwijls met fotokopies werkte, waarbij
tijdsnood waarschijnlijk een rol
speelde.”

Deel 210: Het Zwaard en de
Maagd (Claus D. Scholz)

BONO: “Heel gede-
tailleerd getekend.
Je kan zien dat hier
veel arbeidstijd in
gekropen is. even -
eens een kenmer-
kende persoonlijke

stijl. De pagina’s zijn erg rijk voorzien
van tekenwerk.”

en jij bent dus tekenaar nummer
zeven.
BONO: “Maar hoe zit het dan met het
album reD knIGHt door Marvano?”

Dat was inderdaad een eenmalige
spin-off. (Ik licht Fabio verder in over
dat album en de toenmalige
omstandigheden)
BONO: “Ik heb dat album inderdaad
vroeger al gezien. De stijl sprak mij
 meteen aan. Maar ik vermoed dat dit
 album jammer genoeg zijn tijd te ver
vooruit was.”

er rest Fabio nog een kwartiertje voor
hij moet signeren op de stand van
Standaard Uitgeverij. als  ik hem zeg
dat claus momenteel nog aan het
 signeren is en dat hij het straks van hem
moet overnemen, wil Fabio meteen ver-
trekken. Hij heeft claus namelijk nog
nooit ontmoet, er dient zich dus een
unieke gelegenheid aan!
een minuutje later stel ik aan de
 signeertafel claus en Fabio aan elkaar
voor en de twee maestro’s begroeten
 elkaar uitbundig: de Italiaan in het
Frans en de Duitser in het engels.
even poseren ze voor mijn foto moment
(zie volgende pagina) terwijl een paar
fans zich er meteen bijwurmen om ook
een fotootje te scoren. Fabio en claus
lijken wel twee Hollywoodsterren op de
rode loper  onder dit salvo van flitslicht.
Beide heren signeren daarna een tijdje
zij aan zij, tot het overwerk voor claus
erop zit. 
Hij kan te voet naar huis gaan, en zijn
opvolger wacht morgen een vlucht naar
het zuiden. ciao Fabio!
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De eerste ontmoeting tussen Fabio Bono en Claus D. Scholz foto’s: © Martin Hofman
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In de lange rij fans van De roDe rIDDer,
die aanschoven voor een tekening van
Fabio Bono, vroeg jouw reporter een
aantal onder hen naar hun mening over
de vernieuwde reeks.

Chris (37 uit Oudenaarde)
“Dit mag er zijn, het is weliswaar een
andere stijl die harder en ruwer is, maar
dat is nu eenmaal de moderne gang
van zaken. Het is dus een verandering
die niet noodzakelijk een verbetering is
want ik vond de albums die door claus
getekend werden ook goed.”

Merijn (41 uit Brugge)
“Het is wennen. Sinds de periodes
vandersteen en Biddeloo is er inmid-
dels een heel lange weg afgelegd. Dit is
een nieuwe start na een vrij korte peri-
ode met claus Scholz. Wat mij betreft is
Fabio Bono geslaagd als nieuwe teke-
naar.”

Cois (63 uit kapellen)
“Zeker en vast een aanpassing, en toch
vind ik zowel de tekeningen als de
 scenario’s goed. Het mag duidelijk zijn
dat de ‘oude’ roDe rIDDer niet meer de
‘nieuwe’ roDe rIDDer is. Ja, dat is even
wennen. Maar ik vind het wel mooi. Ik
heb geen voorkeur en vind zowel de
vroegere als de nieuwe versie even
goed.”

Jeffrey (38 uit Assebroek)
“Ik ben al heel lang fan en het mag dui-
delijk zijn dat er enige aanpassing van-
wege de fans vereist is. Die aanpassing
was er vroeger ook bij de overgang van
het karel Biddeloo-tijdperk naar het
claus Scholz-tijdperk, maar deze evo-
lutie gaat nog veel verder. Het is hele-
maal geen kinderstrip meer. Mijn voor-
keur gaat uit naar de albums van
Biddeloo. viva karel!”

Dirk (60 uit tilburg)
“Ik ben zonder meer enthousiast over
de nieuwe gang van zaken bij De roDe

rIDDer. Fabio Bono is een heel goede
tekenaar en Marc Legendre schrijft
sterke verhalen. De vorige roDe rIDDer-
stijl was ook goed, hoor. Maar de reeks
gaat nu eenmaal mee met zijn tijd.
opdracht geslaagd zou ik zeggen!”

raf (48 uit Geel)
“Het is moderner, maar ik vind het
daarom niet beter. De verhalen zijn wel
boeiender, maar de tekenstijl trekt me
niet echt aan.”

Stefan (49 uit koekelare)
“De stijl is moderner en hedendaagser.
en dat hebben Bono en Legendre goed
bekeken. Hun werk mag gezien wor-
den. Ik ben alvast gewonnen voor le
nouveau De roDe rIDDer.”

© Martin Hofman
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