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“Het mag duidelijk zijn
dat Karel Biddeloo 
De Rode Ridder groot
heeft gemaakt. 
En zeggen dat hij 
ooit nog ontslagen
 geweest is.”

INTERVIEWREEKS DOOR MARTIN HOFMAN (13): EUGEEN GOOSSENS

In de schaduw van de Riddershoeve, bekend van het gelijknamige
Rode RIddeR-album, woont Eugeen Goossens in een woning die in
elke kamer glazen kasten telt met daarin vooral skeletten van

 dieren. diezelfde skeletten zie je ook op zijn talrijke tekeningen en
schilderijen die de wanden in het huis sieren.
Muziek weerklinkt continu ten huize Goossens. Radio Minerva speelt
non-stop op de stereo, af en toe aangevuld met een portie klassieke -
of operamuziek die eugeen op de pc aanklikt, want dat is de muziek
waar hij naar luistert wanneer hij tekent. 

© Martin Hofman



Hoe kwam je terecht bij Studio
Vandersteen?
GOOSSENS: “Mijn ouders verhuurden
een garage aan iemand wiens collega
de schoonbroer van Edward De Rop
was die toen bij Studio Vandersteen
werkte. Aangezien ik een tekenoplei-
ding gevolgd had en graag tekende,
stelde edward mij voor om hem een
paar van mijn tekeningen mee te  geven
die hij aan Willy Vandersteen zou
 tonen. er kwam snel een antwoord,
want Vandersteen stelde voor om hem
te ontmoeten in taverne Marcel op de
Groenplaats in Antwerpen. Ik bracht op
die afspraak nog een paar tekeningen
mee, en zelfs een schilderijtje dat ik
 gemaakt had om hem cadeau te geven
als dank voor de uitnodiging. Zoals ik

gehoopt had, bood Vandersteen mij na
ons gesprek een job aan bij Studio
Vandersteen.
Het was overigens niet de eerste keer
dat ik Willy Vandersteen ontmoette.
Maar dat was onder geheel andere
 omstandigheden. Toen ik als kind

 samen met mijn ouders aan het winke-
len was in een Grand Bazar- supermarkt.
daar bleek op dat moment Willy
Vandersteen te signeren en mijn ouders
kochten er het album de Kleppende

KlIppeR, waar Vandersteen voor mij
Jerom in tekende. 
Ik was zo onder de indruk van zijn aan-
wezigheid dat ik amper een woord uit
durfde uit te brengen. dat kwam omdat
het toen mijn grote droom was om
striptekenaar te worden. Als twaalf-
jarige heb ik al mijn eerste stripverhaal
gemaakt, een SuSKe en WISKe-album dan
nog wel! dat heette de VeRloRen ScHAT

en heb ik volledig zelf getekend. Twee
jaar later, toen ik al iets beter tekende,
maakte ik een ander album, de avon-
turenstrip de SMoKKelAAR met HeT VAlS

ScHIldeRIJ.
Ik volgde de reeks SuSKe en WISKe dank-
zij mijn ouders die telkens het nieuwe
album kochten voor mij, sinds het prille
begin met albums zoals de SpRIeTATooM

en de ZWARTe MAdAM.
eerlijk gezegd was ik al iets minder
stripminded toen ik bij Vandersteen
 begon te werken en volgde ik de nieuwe
albums niet meer. Maar werken bij de

studio was een gouden kans die ik met
beide handen aangreep.
Ik ben altijd onder de indruk geweest
van de enorme werkkracht van Willy
Vandersteen. die man deed alles!
Allemaal die stripreeksen: verhalen ver-
zinnen, de lay-out maken, de tekenin-
gen, schetsen,...  Vlak voor hij op
 vakantie vertrok, schroefde hij zijn
tempo zelfs nog op zodat de medewer-

kers  genoeg materiaal hadden om aan
te werken tijdens zijn afwezigheid. 
de tekeningen die hij zelf maakte, vond
ik fascinerend. Wat een talent had die
man!”

Een jaar nadat je in 1965 begon te
werken in de studio kwam Karel
Biddeloo jullie rangen vervoegen.
GOOSSENS: “Karel heeft verschillende

dingen gedaan voor hij de Rode RIddeR

tekende, zoals SAfARI en BIGGleS. Vanaf
de dRIe HuuRlInGen werkte hij voltijds
aan de Rode RIddeR. Geleidelijk aan kwa-
men er in zijn tekeningen meer en meer
wulpse dames aan bod. daarmee sprak
hij de adolescenten aan en dat bete-
kende een stijging in de verkoop want
tot dan toe waren het eigenlijk alleen
kinderen die de albums kochten. Karel
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Ik ben altijd onder de indruk geweest van de
enorme werkkracht van Willy Vandersteen. 
Die man deed alles! 

een handtekening van Willy Vandersteen,
 opgedragen aan de kleine eugeen Goossens.

De Verloren Schat, een prille, eigen SuSke en WiSke-strip van eugeen Goossens op zijn twaalfde.
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gaf de reeks een eigen cachet en bracht
er ook nog draken en ruimteschepen
in, wat voor een nog grotere verbreding
van het publiek zorgde. Het mag dui-
delijk zijn dat Karel Biddeloo de Rode

RIddeR groot heeft gemaakt. en zeggen
dat hij ooit nog ontslagen geweest is...”

Karel Biddeloo ontslagen?!
GOOSSENS: “Ja, de aanleiding was de
massaproductie voor duitsland, nog
voor zijn Rode RIddeR-tijdperk.
Verscheidene tekenaars, onder wie
Karel, werden onderverdeeld in een
team dat in een studio in Antwerpen
de duitse BeSSy-albums moesten
 maken. Karel Verschuere was de leider
van deze ploeg die elke week een
 album van 28 pagina’s moest afleve-
ren. 
er werd echter een beetje te veel
 gespeeld in die studio en na verloop
van tijd werd het aantal pagina’s per
 album van JeRoM noodgedwongen
 verminderd tot 22 per week. dat leidde
dan weer tot een verminderde belang-
stelling in duitsland, wat zich vertaalde

in een drastische beperking tot twaalf
pagina’s per album. Voor BeSSy werd het
aantal pagina's nooit verminderd. Maar
uiteindelijk besloot Willy Vandersteen
dat het vooropgestelde productie-
niveau niet gehaald werd en ontsloeg
hij de hele ploeg. 

Ik heb toen Karel Biddeloo thuis be-
zocht. Hij woonde nog bij zijn ouders,
en die vonden het ontslag een per-
soonlijke vernedering en een schande
voor de familie. uiteindelijk is zijn moe-
der naar Vandersteen getrokken om er
voor Karel te pleiten. dat moet heel
overtuigend gebeurd zijn want Karel
werd direct terug aangenomen.”

Hoe was Karel op persoonlijk vlak?
GOOSSENS: “Hij was de aangenaamste
kerel om samen de dag mee door te
brengen en op werkgebied een
 enthousiaste medewerker. We hebben
ontelbare keren moeten lachen met zijn
fratsen in de studio. Wat hij heel goed
kon was het typische stemtimbre en de
manieren van de toenmalige minister
Paul Vanden Boeynants imiteren.
Maar ook buiten het werk was hij een
leuke man.
Karel, edward de Rop en ik zijn een hele
tijd samen naar huis gereden. onder -
weg passeerden we in de Brasschaatse
wijk polygoon een van die zogenaamde
bars met rode lichtjes, la Madrague ge-

naamd. daar gingen we dan een bab-
beltje slaan en een pintje drinken. die
dames wisten op den duur dat ze van
ons niet meer moesten verwachten dan
een gesprek en een drankje, maar dank-
zij Karel werd het telkens heel gezellig
want hij hield niet op met grappen en
grollen vertellen en dat vonden niet al-
leen wij, maar ook die uitbaatsters heel
leuk. op een keer bracht Karel zijn
bandopnemer mee om de dames te
 entertainen met een les franse chan-
son.
Samen met zijn broer Dirk haalde Karel
graag fratsen uit. op een keer hadden
ze in het plaatselijke reclameblad een
advertentie laten plaatsen waarbij ze
een Buîn-aap te koop aanboden. die
aap, het ras en de vermelde herkomst
— de Buîn-eilanden — waren volledig
door hen verzonnen. de advertentie
bleek aanlokkelijk genoeg om een paar
geïnteresseerden naar hen te doen
 bellen. Terwijl Karel, na bevestigd te
hebben dat het om een grote en brave
aap ging, het gesprek voerde, stootte
de naast hem gezeten dirk allerlei
apengeluiden uit die aan de andere
kant van de lijn als achtergrondlawaai
overkwamen. Vanaf het moment dat
de potentiële koper een afspraak wou
vastleggen om naar de aap te komen
kijken, stopte dirk met het apenlawaai,
en riep Karel luid en quasi verbaasd
‘Verdorie, die aap gaat hier lopen!’ een
paar tellen later zei Karel dan aan de

 telefoon dat de aap ontsnapt was en
uit het gezichtsveld was verdwenen!
Helaas kon de uiteindelijke verkoop dus
nooit doorgaan.
Karel was op een bepaald moment
 verliefd op een jongedame in zijn wijk.
Toen ging hij samen met zijn broer 
’s nachts in het dorp zelfgemaakte
 affiches uithangen met daarop in
 westernstijl bovenaan de affiches
‘Gezocht’ en daaronder een tekening
van haar. Ik denk dat hij daar nog pro-
blemen mee gekregen heeft, maar daar
weet ik het fijne niet van.
Zijn grote liefde op het werk was me-
dewerkster Hilde Costermans, maar
jammer genoeg voor Karel bleek al
gauw dat de liefde niet wederkerig was.
later leerde hij de Zweedse schone
Ursula Lundmark kennen.
de eerste keer dat ik ursula ontmoette
was tijdens een stripbeurs in Koksijde,
waar een overnachting inbegrepen
was. Ze was een opvallend bekoorlijke
vrouw, type Brigitte Bardot, en was
kunstig geschminkt. In tegenstelling tot
de indruk die ze wekte, bleek ursula
heel verlegen te zijn. later volgde hun
huwelijk waarbij — met enige tegenzin
van de op voorhand ingelichte familie
en ursula — de westernvrienden van
Karel de kerkgangers kwamen op-
schrikken met een knallende show!
Karel was ook een heel spiritueel en ge-
voelig iemand. Ik herinner me nog dat
hij na het overlijden van mijn geliefd

Uiteindelijk is zijn moeder naar Vandersteen
 getrokken om er voor Karel te pleiten. Dat moet
heel overtuigend gebeurd zijn want Karel werd
 direct terug aangenomen.

Buffalo Bill van karel Verschuere als
 nieuwjaarswens.



huisdier, de hond Suzy, een brief
 opstuurde met daarin veel troostende
woorden. daar was ik diep door
 getroffen.”

eugeen diept een oud kwartoschrift op
uit een lade.

GOOSSENS: “Kijk, dit is een plakboek
dat Karel speciaal voor mij gemaakt
heeft. Het staat vol wulpse foto’s van
vrouwelijke filmsterren uit die tijd. en
hier zie je een paar bladzijden  vol -
geplakt met foto’s van mijn idool uit die
tijd: Senta Berger, die mijn toen malige
vlam was. Inderdaad, de oostenrijkse
actrice heeft via mij uiteindelijk Karel
geïnspireerd tot de  creatie van het per-
sonage Galaxa!”

Er zijn blijkbaar een paar foto’s
bijgewerkt, meerbepaald de foto’s
waar Senta Berger samen met een
man te zien is.
GOOSSENS: “Inderdaad. Karel heeft op
het gezicht van die mannen mijn toen-
malige baardje en bril bijgetekend

 zodat het lijkt alsof ik me in een innige
omhelzing met Senta Berger bevind,
haha!”
een paar bladzijden verder zie je een
foto van Kim Novak. dat was een ver-
wijzing naar de eeuwige speldenprik-
ken in de studio naar edward de Rop.
Zijn idool was immers deze Kim novak.
edward was een glitterboy, altijd
 gehuld in typische showbizzkledij  zoals
witte schoenen en een gekleurde
 blazer. Tijdens de middagpauze ging
edward graag samen met inkleurster
Hannelore Vantieghem een croque
monsieur eten. Wij riepen dan meer-
maals per dag scheldlachend “Kim
novak! crockske?!” naar edward.
Gelukkig kon hij er goed mee lachen.”

Het was dus leuk werken bij Studio
Vandersteen
GOOSSENS: “dat klopt, maar ons werk-
tempo lag wel heel hoog. dat kwam
door de eeuwige deadlines waar Willy
Vandersteen meticuleus over waakte.
Het was voor hem uitermate belangrijk
dat de stroken elke zes publicatieda-
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De Oostenrijkse actrice Senta
Berger heeft via mij uiteindelijk
Karel geïnspireerd tot de  creatie
van het personage Galaxa!

uit een plakboek van eugeen Goossens, samengesteld door karel Biddeloo. Goossens’ vlam uit die tijd was Senta Berger, de actrice die als model zou
dienen voor de fee Galaxa in De roDe riDDer. De bijgetekende baard en bril verwezen naar Goossens’ toenmalige uiterlijk.



gen per week gehaald werden. een lege
plaats in de krant omdat een strook
niet tijdig klaar zou zijn was voor hem
gewoon ondenkbaar! Ik heb daarom
tijdens een ziekte nog thuis platen moe-
ten afwerken terwijl ik 40 graden koorts
had!
en ik herinner me een keer dat een
halve plaat, die Willy Vandersteen pas 
’s middags geschetst had, om vijf uur in
de namiddag bij de uitgeverij binnen
moest zijn omdat ze de ochtend erop
gepubliceerd zou worden. Toen heeft
Karel Verschuere die halve plaat in
 afzonderlijke stukken geknipt en aan
elke tekenaar een plaatje gegeven, dat
wij moesten tekenen en inkten. eens
de plaatjes af waren, plakte Verschuere
alles weer aan elkaar en reed iemand
van ons er vol gas mee naar de uitge-
verij. opdracht volbracht!"

Dat is een sterk staaltje teamwerk
om trots op te zijn.
GOOSSENS: “Ik ben niet altijd trots ge-

weest op ons werk. Vaak moest er snel
gewerkt worden, en kwantiteit vind ik
nu eenmaal onverzoenbaar met kwali-
teit. dan heb ik het vooral over de
 productie voor duitsland, waarmee we
met BeSSy en JeRoM meer dan duizend
titels voor gemaakt hebben. uitein -
delijk hebben we allemaal moeten
 inspringen voor de duitse titels. dat
ging gepaard met knip- en plakwerk
waarbij een tekening uit een ander
 album geknipt werd, op de nieuwe
 tekening geplakt en bijgewerkt met pot-
lood. echt smoswerk. Striptekenaar is
een mooi beroep, maar dan moet alles
meezitten.”

Heb je zelf aan DE RoDE RiDDER

getekend?
GOOSSENS: “Ja, ik heb vijf covers gete-
kend: de ZWARTe RooS, de WIlde JAcHT, de

VeRZonKen KloK, de BARST In de Ronde

TAfel en de lAATSTe dRooM. en toen ik
nog maar pas bij Studio Vandersteen
werkte, moest ik al een volledige Rode

RIddeR-plaat tekenen. dat was de
 laatste bladzijde van de KRoon VAn

deIRdRe. Het is uiteindelijk de enige Rode

RIddeR-pagina geworden die ik op mijn
naam heb staan.”

Wat heb je vooral getekend?
GOOSSENS: “JeRoM was de eerste reeks
die ik tekende, tot ik moest invallen
voor de duitse JeRoM- en BeSSy-albums.
daarna was er het ontslag van de duitse
tekenploeg. Ik startte thuis de strip -
reeks dolle MInA op die verscheen in
het advertentieblad Tele-TIp en vrij suc-
cesvol was. op een bepaald moment
bood Willy Vandersteen mij aan om
 terug voor hem te komen werken. Toen
kreeg ik de reeks RoBeRT en BeRTRAnd

toegewezen, die ik vanaf het album 
de Hel VAn SolfeRIno getekend heb. de
echte kenners kunnen de door mij
 getekende albums gemakkelijk her-
kennen. Vervolgens heb ik jaren SuSKe

en WISKe geïnkt. daarna duidde
Vandersteen mij aan als inkter voor 
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Striptekenaar is een mooi beroep,
maar dan moet alles meezitten.

eugeen Goossens tekende de laatste pagina uit De roDe riDDer 26: De kroon Van DeirDre (zie hiernaast) en de covers van de delen 36, 37, 38, 40 en 41.
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De originele tekening voor de cover van De roDe riDDer 41: De laatSte Droom. Deze coverillustratie is het werk van eugeen Gossens.                                      een interpretatie van De rode ridder door eugeen Goossens.



de GeuZen. die reeks heeft hij getekend
tot zijn dood in 1990. 
Ik had de pech dat Willy Vandersteen
uitgerekend de reeks de GeuZen na zijn
overlijden niet wou laten voortzetten.
elke medewerker beschikte wel over
een reeks die aan hem toegekend was:
er was Karel Biddeloo met zijn Rode

RIddeR, Paul Geerts voor SuSKe en WISKe,
Jeff Broeckx voor BeSSy, Ronald Van
Riet voor RoBeRT en BeRTRAnd en edward
de Rop voor JeRoM. Ik viel dus zonder
werk en zat thuis waarbij ik me er wel
degelijk van bewust was dat mijn
 kwaliteiten zich tot het tekenwerk
 beperkten.
Wat ik tegenwoordig af en toe doe is
signeren op stripbeurzen. Ik vraag me
dan soms af hoe de toekomst van de
stripwereld er zal uit zien, want de grote
meerderheid op die stripbeurzen zijn
veertigers, vijftigers en zestigers.
de toekomst is aan virtual reality. Mijn
zoon heeft een belangrijke job in dat
wereldje. Acht maanden geleden nam
hij het vliegtuig naar canada en hij

heeft daarbij geluk gehad want de dag
na zijn vertrek was er de terroristische
aanslag in de vertrekhal van de lucht-
haven. nu is hij graphic art director bij
het op wereldniveau toonaangevende
bedrijf Ubisoft in Montreal.”

eugeen noteert voor mij de gegevens
van zijn zoon. Hij schrijft warempel met
de rechterhand terwijl hij altijd met de
linkerhand tekent.

Ben jij zowel links- als rechtshandig?
GOOSSENS: “dat hangt ervan af. Ik ben
als linkshandige geboren, maar toen
werd bij wijze van spreken op school
bij linkshandigen de linkerarm op de
rug gebonden want de norm was dat je
rechtshandig moest zijn. dus heb ik
rechtshandig leren schrijven. Ik kan
echter even goed met de linkerhand
schrijven, maar dan wel in spiegelschrift
omdat ik — in tegenstelling tot mijn
 tekenwerk — het schrijven nooit aan-
geleerd heb met de linkerhand.

eugeen demonstreert dit door vlot
 enkele woorden linkshandig op te
schrijven die inderdaad in hetzelfde
handschrift zijn, maar dan wel exact
 gespiegeld aan de woorden die hij
 onmiddellijk daarna rechtshandig

 opschrijft. Voor mijn vertrek toont
eugeen me nog een klein negentiende-
eeuws pistool dat hij ooit cadeau kreeg
van Karel Biddeloo, de stripmaker die
we al twaalf jaar enorm missen.
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lamme Goedzak uit de stripreeks De Geuzen, geschilderd door eugeen Goossens.

Ik had de pech dat Willy
Vandersteen uitgerekend de reeks
De Geuzen na zijn overlijden niet
wou laten voortzetten.

Boven: een strookje van Dolle mina, de strook-
jes stripreeks die  eugeen Goosssens in de jaren
1970 tekende voor het weekblad tele-tip. in
2008 gaf mercatorstripbeurs er een selectie
van uit in het boekje De Dolle mina.
eronder: De hel Van Solferino (1980) was het
eerste door Goossens getekende album van
roBert en BertranD.
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het interieur van eugeen Goossens is gevuld
met eigen schilderijen, schedels en (stukken
van) skeletten van dieren.
hieronder: een zelfportret.
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Lay-out: David Steenhuyse © De Stripspeciaalzaak 2016

een compilatietekening
van collega’s voor de
 zestigste verjaardag van
eugeen Goossens.


