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In de aanloop naar de verschijning
van De RoDe RIDDeR 250 in mei ging
Martin Hofman, een van de groot-

ste kenners van De RoDe RIDDeR, op
pad om auteurs en andere verant-
woordelijken van de de door Willy
Vandersteen gecreëerde stripreeks te
interviewen. Deze keer komt Claus D.
Scholz aan bod. Hij nam de reeks
over na het overlijden van Karel
Biddeloo. Van 2005 (deel 207) tot
2016 (deel 249) tekende hij 43 albums
waarvan hij er 14 zelf schreef. Maar er
komen er nog...

“Het is allemaal 
als een sneltrein
voorbij gedenderd
en het is mooi
 geweest.”

INTERVIEWREEKS DOOR MARTIN HOFMAN (3): CLAUS D. SCHOLZ



In een van de vele multiculturele
 straatjes van Borgerhout huist Claus al
decennia lang in een anoniem rijhuis.
eens de drempel overschreden, lachen
talrijke foto’s van cowboys mij toe
vanop alle muren. Het is een hobby die
we toevallig delen: Amerikaanse wes-
terns van de jaren 1930 tot de jaren
1970. Claus is dan ook nog eens een
wandelende westernencyclopedie en
voor we het beseffen zijn we alweer
druk in gesprek over allerlei cowboys
en indianen.
We gaan zitten in de salon. Boven de
zetel hangen twee oude, Duitse wes-
ternposters. Maar nu hebben we het
over de Rode Ridder, die hij vanaf 2005
getekend heeft. In mei lost Italiaan
Fabio Bono Duitser Claus Scholz af.

Er wordt uitgekeken naar het
vervolg op jouw album DE Klauw,
want na dat open einde werden de
twee scenario’s van Peter Van Gucht
uitgegeven, en binnenkort is er het
eerste album van Fabio Bono.
CLAUS: “Het vervolg op De KlAuW be-
staat uit twee albums waarvan ik even-
eens het scenario geschreven heb: 

De ZWARte DRIetAnD, gevolgd door mijn
allerlaatste RoDe RIDDeR-album InfeRno

dat ik momenteel nog aan het tekenen
ben. Samen met De KlAuW vormen ze een
trilogie. In feite kan je er zelfs het daar-
aan voorafgaande album DoDen DAnS bij
opnemen en is het een vier delig verhaal.

In elk geval vormt deze trilogie één
doorlopend verhaal, en het gaat ook
als een trilogie uitgegeven worden, dus
niet als aparte albums, buiten het
reeds bestaande album De KlAuW ui-
teraard. De trilogie is gepland voor sep-
tember en wordt uitgegeven door

Stribbel Strips in samenwerking met
Standaard uitgeverij, zoals dat voor
de recente luxealbums ook het geval
is.
In De ZWARte DRIetAnD zien we hoe
Bahaal de wereld wil overheersen met
zwarte magie. Hij moet een welbe-

paald aantal cruciale elementen bij el-
kaar zoeken voor een duivels plan.
of de vlag van InfeRno ook de lading
dekt? Zeker weten! er komt een
 ultieme confrontatie met de Rode
Ridder die afdaalt naar de schaduw
van Bahaal!”

Hoe kijk je terug op jouw afgelopen
RoDE RiDDER-jaren?
CLAUS: “nu het voorbij is, heb ik de
 indruk dat het allemaal een blur’ was,
zoals men in het engels zegt. namelijk
een rush van gebeurtenissen die  zich
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Of de vlag van Inferno ook de lading dekt? Zeker weten! 
Er komt een  ultieme confrontatie met de Rode Ridder die afdaalt
naar de schaduw van Bahaal!

De eerste drie halve platen van Inferno, het
slot van de trilogie die met De Klauw begon en
met De Zwarte DrIetanD als een luxetrilogie zal
worden uitgegeven.
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een halve pagina van Inferno waar Claus de dag tevoren aan werkte toen dit interview werd afgelegd.

© Martin Hofman



voltrekt terwijl je geen tijd hebt om er
even bij stil te  staan.
Wat me vooral bijblijft, is de erkenning
die me te beurt viel bij een paar bekro-
ningen. Vooral op het Gouden Potlood
ben ik trots, maar ook de prijs voor
Beste Tekenaar van het Paard weet ik
naar waarde te schatten.
natuurlijk was de inhuldiging van het
Rode Ridder-standbeeld in Sint-Pauwels
een hoogtepunt, waarvan de historiek
me nog heel goed bijstaat en waar ik
mooie herinneringen aan heb. Je had
me een paar jaar voordien jouw plan-
nen uitgelegd om in Vlaanderen een na
een de burgemeesters te bezoeken van
dorpen waar RoDe RIDDeR-albums zich
afgespeeld hebben, en hen te vragen
om een Rode Ridder-standbeeld op te
richten, want dat bestond toen nog niet.
Ik hoopte mee met jou, maar elke keer
we elkaar zagen was je telkens een
beetje meer gefrustreerd omdat er al-
weer geen enkele burgemeester op
jouw verzoek wou ingaan. uiteindelijk
contacteerde je een  burgemeester van
een naburig dorp, iemand die vroeger in
de middelbare school jouw favoriete le-
raar was, met de belofte dat er zich dan
een album in hun dorp zou afspelen. en
dat terwijl Martin lodewijk noch ik,
laat staan de uitgeverij, van enigerlei
beloftes op de hoogte waren! (lacht)
Maar kijk, opeens ging het snel. Zo zie je
dat doorzettingsvermogen wonderen
kan verrichten.

later was er de onthulling van het Rode
Ridder-standbeeld in Middelkerke, maar
daarna viel het een beetje stil. tja, het
kan niet alle dagen feest zijn. toen de
media het lieten afweten, werd ik het al-
lemaal een beetje moe, alhoewel ik dis-
ciplinair aan hetzelfde tempo bleef door-
werken. Het enige waar ik toen nog naar
uitkeek, waren de gezamenlijke sig-
neersessies met Martin lodewijk. Ik vind
hem een heel aimabel persoon en ik hou

van de verhalen die hij me steeds weet te
vertellen. Het is betreurenswaardig dat
we elkaar niet meer gezien hebben sinds
de Boekenbeurs 2014. tijdens de editie

van 2015 kwam hij overigens niet meer
signeren omdat hij al een hele poos geen
albums meer geschreven had. 
De verminderde mediabelangstelling
vertaalde zich eveneens in een daling
van de verkoopcijfers. elk jaar krijg ik
namelijk een gedetailleerde afrekening
van de royalties die me te beurt vallen,
waarbij zwart op wit per album de aan-
tallen te lezen staan die dat jaar ver-
kocht werden. Plots was er een ferme
dip in het aantal verkochte albums. Dat
heeft zich nadien min of meer hersteld,
maar het vroegere aantal werd nooit
meer bereikt. tot de twee recentste al-
bums De DRAKAR DeS DooDS en De

SAtAnSVRuCHt verschenen, want die ver-
kopen namelijk heel goed. Inderdaad,
de beide albums die door Peter Van
Gucht geschreven zijn.
over oplagecijfers kan ik weinig kwijt,
want eigenaardig genoeg verschillen
de verkoopcijfers van de onderlinge
 albums heel veel.
een favoriet kiezen uit de 45 albums
die ik uiteindelijk zal getekend hebben?
nee dat kan ik niet. Het is allemaal als
een sneltrein voorbij gedenderd en het
is mooi geweest.”

Kan je de manier omschrijven
waarop je aan DE RoDE RiDDER hebt
gewerkt?
CLAUS: “De beginperiode was lastig.
niet wat betreft het tekenen, maar wel
het regelmatig twee à drie dagen wach-
ten tot Martin lodewijk eindelijk nog
wat paragrafen van het scenario uit
mijn fax deed rollen. Dat was lastig
werken voor mij, want dat dagenlange
getalm maakte mij nerveus. Ik dacht
bij mezelf dat het toch niet zo lang
moet duren om een paar pagina’s uit te
schrijven. 
Daarna werkte Martin gedisciplineer-
der, tot het jaren later weer begon te
haperen, maar dat was vooral aan
 privéomstandigen te wijten, waar ik
alle begrip voor heb.
toen heb ik mijn voorstel bij WPG
 herhaald om zelf ook scenario’s te
schrijven. Jaren voordien had ik dat
reeds gevraagd, maar de toenmalige
striphoofdredactrice Els Vandenbulcke
zag dat hoegenaamd niet zitten. Die
tweede keer was Johan Desmedt
striphoofdredacteur en hij gaf me een
kans die ik met beide handen gegre-
pen heb. uiteindelijk heb ik veel meer
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Toen de media het lieten afweten, werd ik het
 allemaal een beetje moe, alhoewel ik disciplinair
aan hetzelfde tempo bleef doorwerken. 

Het rode ridder-standbeeld in Sint-Pauwels,
een mooie herinnering voor Claus in 2009. Met
dank aan Martin Hofman die de burgemeester
zo ver kreeg om een standbeeld te laten maken.

Het standbeeld in Middelkerke staat sinds
2010 op de zeedijk en maakt deel uit van een
parcours met andere standbeelden van
 stripfiguren in Middelkerke.

© Vik Audenaert



scenario’s moeten schrijven dan ik ooit
verwacht had omdat Martin het meer
en meer liet afweten.
Dat was soms verwarrend werk, want
zo heb ik enkele jaren steeds aan twee
albums tegelijk gewerkt. Dus telkens
aan een scenario van Martin lodewijk
en wanneer ik de enkele  pagina’s van
zijn tekst getekend had, hervatte ik het
tekenwerk aan het album dat ik
 geschreven had, tot ik weer een 
beetje tekst kreeg uit Rotterdam,
 enzovoort... 
Wat ik wel apprecieerde aan het werk
van Martin was dat hij de pagina’s
steeds schetste zodat de bladindeling
meteen bepaald was. Waar ik niet en-
thousiast over was, waren de talrijke,
omvangrijke achtergronden. Kastelen
en kathedralen die tot in detail moes-
ten getekend worden, ik deed het niet
graag. In het album De IJZeRen KRoon

bestond de helft van de arbeid uit het
tekenen van de kathedraal! 
Mijn voorkeur gaat uit naar de
Amerikaanse tekenstijl, zoals het werk
van Jack Kirby, dat ik momenteel aan

het lezen ben. Daar is weinig achter-
grond getekend. en kijk eens naar het
hedendaagse werk van de jonge
Marvel-tekenaars: mooie personages
maar geen achtergrond.
Ik heb achtergronden alleen nodig om
de sfeer aan te geven en om de lezers te
laten weten waar we zijn in het ver-
haal. Vergelijk dat eens met het teken-
werk van Jacques Martin, waar de
achtergronden soms belangrijker zijn
dan de personages...
De scenaristen Marc legendre en Peter
Van Gucht zijn er gekomen omdat ik
daar zelf op aandrong. Het werd een
beetje veel om jaarlijks vier scenario’s
te schrijven. twee scenario’s per jaar
vond ik het maximum. Dus iedereen
had zijn eigen werkschema, dat vooraf
afgesproken werd.”

Beschrijf eens hoe je tekent op een
eigen scenario.
CLAUS: “Beginnen doe ik met een
korte inhoud te schrijven, die vervol-
gens door WPG goedgekeurd wordt.
Dan schrijf ik een pagina volledig uit

en teken ik die pagina. eerst in pot-
lood, daarna de inkting. Vervolgens
schrijf ik de tweede pagina, enzovoort.
Alleen de laatste vijf pagina’s doe ik in
één keer om te vermijden dat het ver-
haal te vroeg stilvalt, of dat ik er haas-
tig een einde aan moet breien.” 

Kritisch bekeken vallen er in elk
album wel een paar tekenfoutjes op
te merken. Bijvoorbeeld een
tegenspeelster die in opeenvolgende
plaatjes afwisselend drie dan wel
vier linten in haar paardenstaart
heeft.
CLAUS: “Ach, dergelijke zaken zijn
moeilijk te vermijden, tenzij je een jaar
doet over het tekenen van een album.
Dat zijn continuity mistakes die in mijn
geval in de hand gewerkt worden 
door het tempo dat ik mezelf opleg,
 waardoor WPG mijn pagina’s steeds
ruim binnen de vooropgestelde termijn
 afgeleverd krijgt.”

Je hebt vroeger steeds gezegd dat je
geen naakten tekent, tenzij het
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Waar ik niet enthousiast over was, waren de
 talrijke, omvangrijke achtergronden. Kastelen en
kathedralen die tot in detail moesten getekend
worden, ik deed het niet graag. 

Voorbeeld van een door Martin lodewijk geschetst storyboard voor De roDe rIDDer 224: 
Het BeHouDen ZwaarD met een paar uitgewerkte tekeningen door Claus.



absoluut nodig is voor het verhaal.
Past de expliciete scéne in 
DE SPiEGElDEMon daarin?
CLAUS: “Ja, omdat ik de slechtheid
van de evil twin wou aantonen. Zijn
doortraptheid wordt ermee duidelijk
geïllustreerd, zoals dat wel meer het
geval is in dat album. Bij de uitgeverij
heeft niemand me daarover aange-
sproken.”

wat ga je doen nadat inFERno

voltooid is?
CLAUS: “eerst wil ik een tijdje uitblazen
want de afgelopen twaalf jaar heb ik
nooit vakantie gehad omdat ik élke dag
RoDe RIDDeR-platen getekend heb.
Daarna zou ik graag een paar reizen
maken. Zoals je weet, verlaat ik de stad
Antwerpen zo goed als nooit. Alleen
om ergens te signeren, verplaatste ik
me nog, en zo kwam ik een paar keer in
het buitenland terecht, namelijk in
nederland en in 2006 zowaar in
frankrijk voor de stripbeurs van

Angoulême. els Vandenbulcke had
Martin lodewijk en mij uitgenodigd om
mee te reizen met haar en nog twee
andere mensen van de uitgeverij.
terwijl zij daar aan het werk waren
hebben Martin en ik er incognito een
leuk weekend van gemaakt.
Die reizen moeten niet meteen verre
bestemmingen zijn want ik ben van
mening dat je eerst moet bezichtigen
wat zich dichtbij bevindt. Plaatsen
overvliegen die je nog nooit bezocht
hebt om ergens een verre bestemming
te bereiken, vind ik onzin. Ik ga dan ook
beginnen met België te verkennen
want in al die decennia die ik hier
woon, heb ik nog steeds niet veel
 bezocht. Dat zal per trein gebeuren,
want een rijbewijs heb ik niet. en de
lijn-kaart die ik gekocht heb zal dan
eindelijk van dienst komen want ik heb
ze nog nooit gebruikt.
Maar reizen naar het buitenland is
voorlopig nog niet aan de orde. Ik wil
mijn kat niet alleen laten en ben er ook

niet voor te vinden om haar te laten
oppassen door iemand anders. Ze is al
zeventien jaar, maar nog vitaal. Ze
springt nog steeds op tafel van de
grond af. Voorheen waren mijn poezen
katers, en die moesten op hun oude
dag eerst op de stoel springen voor ze
de tafel konden bereiken.”

Ga je nog signeren voor DE RoDE

RiDDER in de onmiddellijke toekomst?
Zal je opdrachten van stripfans
aanvaarden? of zou je graag nog
andere strips maken? 
CLAUS: “er zullen waarschijnlijk nog
een paar signeerdata volgen. De enige
twee die vast staan, zijn de Boeken -
beurs en een organisatie ergens in de
nabijheid van turnhout. Wat latere sig-
neersessies betreft zal het een afwe-
ging worden tussen de uitnodigingen
die ik ontvang en de zin die ik zal heb-
ben om daarop in te gaan. Bovendien
wil ik fabio Bono niet voor de wielen
rijden.
Aan nieuw stripwerk denk ik niet di-
rect. ook niet die humoristische reeks
over twee muizen die ik een zevental
jaar geleden wou opstarten. Ik heb des-
tijds een aantal getekende pagina’s aan
de uitgeverij bezorgd, maar men is

daar nooit echt op ingegaan. De origi-
nele platen heb ik trouwens onlangs
teruggekregen. Ik verkeerde al in de
mening dat die platen verloren geraakt
waren.
Weet je... eerlijk gezegd... ik ben het
 tekenen moe! De laatste paar jaar
 beleefde ik er geen plezier meer aan.
niet zo verwonderlijk als je weet dat ik
vele honderden albums heb getekend
in mijn carriére. Misschien komt de zin
om te tekenen snel terug nu ik niets
meer te doen heb. Misschien duurt het
langer of misschien komt die zin nooit
meer terug. Afwachten dus.
Bovendien ben ik niet zo jong meer en
ik kan dus niet te veel plannen maken.
Maar ik wil wel verklappen dat, indien
ik nog zal tekenen, ik mijn droom om
ooit een eigen westernstripreeks te
maken wil verwezenlijken. een komi-
sche reeks, welteverstaan. De huidige
westernstrips vind ik nog steeds te veel
op BlueBeRRy lijken, terwijl ik graag de
draak zou willen steken met de wes-
tern. Wat ik in gedachten heb, is de
reeksnaam lIttle ItAly die zich afspeelt
in een gelijknamig stadje waarin cow-
boys figureren van het genre Terrence
Hill en Bud Spencer, en de cultheld
Django. Alhoewel ik me daarbij de be-

denking maak of de nieuwe generatie
striplezers dat gaat begrijpen, want
spaghettiwesterns zijn een fenomeen
uit een periode ver voor hun tijd.
Daarvoor heb ik uit bepaalde hoek 
— nee, niet WPG — al een voorstel tot
concretisering ontvangen. Maar het
zou gaan om een beperkte oplage van
duizend exemplaren per album. Veel
te weinig. Ik ga geen half jaar werken
om duizend albums te verkopen, daar
verdien ik bijna niks aan.
Ik sta niet te springen om in de toe-
komst privéopdrachten voor signerin-
gen en tekeningen te aanvaarden, en
dat was voordien ook niet het geval. Ik
heb de afgelopen jaren trouwens maar
een paar aanvragen gehad. Ja, ik weet
dat Karel Biddeloo dikwijls opdrach-
ten deed. Hij zal daar zijn redenen voor
gehad hebben, maar zelf had ik dat
 extra geld niet nodig omdat ik 
— behalve voor het aankopen van
dvd’s en Blu-rays — weinig centen uit-
geef.
Die uitgaven voor het aankopen van
films en televisiereeksen kunnen wel
tellen. Wanneer ik de laatste tien jaar
overschouw, dan kom ik uit op een
maandelijkse uitgave van duizend
euro. Dat maakt twaalfduizend euro
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een vleugje bloot in De roDe rIDDer 221: De SPIegelDeMon. “om de slechtheid van de evil twin 
aan te tonen.”

Ik ga geen half jaar werken om duizend albums te
verkopen, daar verdien ik bijna niks aan.



per jaar en honderdtwintigduizend
euro in de afgelopen tien jaar. niet te
verwonderen wanneer je de volge-
propte dvd-kasten hier ziet staan. Dit
bezorgt me keuzestress. Wanneer ik
een dvd wil bekijken, is het namelijk
moeilijk kiezen om er een film of tv-
reeks uit te nemen want zelfs het aan-
tal films en series die ik nog niet  gezien
heb is omvangrijk.”

Je hebt nooit originele pagina’s
verkocht. Ga je die in de nabije
toekomst verkopen?
CLAUS: “Alle originele pagina’s zijn on-
langs verkocht! eveneens alle originele
tekeningen die ooit officieel versche-
nen zijn, zoals ex-librissen, zijn in die
verkoop opgenomen. De tekeningen
voor de laatste twee albums zullen dus
ook naar die koper gaan, die daarmee
beschikt over al het officiële RoDe

RIDDeR-werk dat ik ooit gemaakt heb
aangezien ik zelf nooit iets verkocht
heb tijdens mijn dozijn jaar werk aan
de reeks.
nee, het was niet an offer I could not re-
fuse, hoewel het om een naar mijn nor-
men enorm bedrag gaat. Wees eerlijk:

indien ik elk opeenvolgend jaar de pla-
ten van telkens een album zou verko-
pen, dan spreken we over een periode
van meer dan veertig jaar in de toe-
komst.
De koper van mijn integrale werk is
Johan Gerlings, die de recente RoDe

RIDDeR-luxes uitgeeft. WPG is namelijk
al een tijdje gestopt met de uitgave van
de grijze luxealbums omdat de verkoop
begon te slabakken. Gerlings van dis-
tributeur en gelegenheidsuitgever
Stribbel Strips is op de kar gesprongen
en brengt sinds 2013 van elk album een
luxe met donkergrijze linnen band uit,
waar steeds een ex-libris bijzit.
Die luxes zijn inderdaad niet makkelijk
te vinden omdat het over een oplage
van slechts honderdvijftig exemplaren
gaat. In de Fnac moet je ze niet gaan
zoeken en niet eens elke stripspeciaal-
zaak verkoopt ze. Ik heb bijvoorbeeld
vastgesteld dat deze luxes wel in Beo
verkocht worden, maar niet in de
Mekanik.”

Hoe beschrijf je jouw tekenjaren
voor je met DE RoDE RiDDER begon?
CLAUS: “op die 44 jaar als stripteke-

naar was de periode dat ik voor Frank
Sels werkte geen hoogtepunt. toch
heb ik zeven en een half jaar voor hem
ZIlVeRPIJl getekend. laat ons zeggen
dat ik langer met hem gewerkt had
mocht hij een ander mens geweest zijn. 
Ik heb eerst thuis gewerkt voor hem,
toen woonde ik nog in de Violetstraat.
tot ik in 1976 bij hem aankaartte dat
het interessant zou zijn om een geza-
menlijke studio te hebben voor ons
werk. Daarom hebben we samen een
leegstaande winkel gehuurd in de
Kroonstraat, die we als tekenstudio in-
gericht hebben. We betaalden elk de
helft van de huur. Daar had ik geen be-
zwaar tegen aangezien ik meteen naar
daar ben verhuisd. De studio was in de
voormalige winkelruimte en ik woonde
in de andere kamers.
echt, ik keek ernaar uit om samen te
werken en af en toe bij elkaar te zitten
om ideeën te bespreken. Maar daar is
het jammer genoeg nooit van geko-
men. Bovendien liet Sels zich weinig
zien in zijn tekenstudio, meestal een
keer per maand. De rest van de tijd zat
hij thuis te tekenen. Hij benoemde mij
tot verantwoordelijke van de studio,

maar dat draaide erop uit dat ik ver-
antwoordelijk werd voor alles wat er
misliep. Vooral omdat ik meestal de
enige was die de studio bevolkte. De
enige die het een tijdje volgehouden
heeft, was Jan Van Rooij, die onlangs
nog de inkting van AMoRAS deed. Verder
waren er vooral tekenaars die juist af-
gestudeerd waren. Jean Bosco Safari
was daar een van.
Hét rampjaar was 1979. toen zag ik het
allemaal mis lopen. Sels was alles  -
behalve een organisator die voor een
goede werkindeling zorgde. tekenwerk
dat binnen een bepaalde tijd klaar

moest zijn, het werk verdelen en toe-
wijzen,... het was allemaal niet aan
hem besteed.
Soms belde de uitgeverij me om te vra-
gen waarom de bestelde tekenplaten
op zich lieten wachten, en met de uit-
drukkelijke vraag om dat dringend in
orde te brengen. Ik werkte al dagelijks
tien tot twaalf uur, maar stak dan nog
een tandje bij om de achterstallige  pla-
ten af te werken, en gaf ze aan Sels af
met de mededeling dat hij ze dringend
aan de uitgeverij moest bezorgen. toen
ik hem twee weken later vroeg of dat in
orde was gekomen met die tekeningen
voor de uitgeverij antwoordde hij me
achteloos dat die tekeningen nog er-
gens in een hoek van zijn bureel lagen.
ongelooflijk! Daar had ik me dus voor
uitgesloofd en een belofte aan de uit-
geverij voor gemaakt. Maar hij gaf altijd
voorrang aan de albums die hij zelf
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Uitgaven voor het aankopen van films en televisiereeksen kunnen
wel tellen. Wanneer ik de laatste tien jaar overschouw, dan kom ik uit
op een maandelijkse uitgave van duizend euro.

Duitse filmposters van westerns die in Claus’ salon hangen. foto’s van cowboys zijn er ook 
in veelvoud te zien.



 tekende omdat hij die wél belangrijk
vond. Zijn albums waren eerlijk gezegd
beter getekend dan die van mij. Hij was
gefascineerd door de tekenstijl van
Hans G. Kresse en Jean Giraud.
op den duur wou ik zelfs de telefoon
niet meer beantwoorden omdat ik wist
dat het de uitgeverij was en dat het
weeral om problematische situaties
ging gaan die door Sels veroorzaakt
waren. 
Daarna heb ik vooral voor de Duitse
uitgeverijen Condor en Bastei gete-
kend aan ZIlVeRPIJl. 
uiteindelijk ben ik bij Hec leemans
 terechtgekomen, met wie ik steeds
prima heb samengewerkt. Hij tekende
de BAKelAnDt-platen in potlood en ik
inktte ze. Mijn aandeel werd geleide-
lijk aan groter. toen Hec begon met 
f.C. De KAMPIoenen heb ik soms hele
BAKelAnDt-albums zelf getekend. Ik
vroeg hem daarom of ik zelf scenario’s
mocht schrijven, maar hij wees dat af
met het argument dat hij dan helemaal
niks meer te maken zou hebben met de
reeks. Indien ik toch de kans daartoe

gekregen zou hebben, zou ik minder
naar de plot toe geschreven hebben
en de personages meer uitgewerkt
hebben.
Wij vonden het beiden jammer dat we
met die 96 albums net niet de kaap van
honderd albums gerond hebben. er is
wel sprake van geweest om dat te
doen, maar het is er nooit van geko-
men omdat de publieke belangstelling
voor BAKelAnDt drastisch geslonken
was. Dat is de reden waarom Hec met
f.C. De KAMPIoenen begonnen is.”

Hoe zie je de toekomst voor DE RoDE

RiDDER door Fabio Bono en Marc
legendre tegemoet?
CLAUS: “Ik denk vooral dat WPG hoopt
op een succes zoals AMoRAS, en zoals ze
met J.RoM geprobeerd hebben. Dus
door vernieuwig te brengen met een
andere tekenaar en veel nieuwe lezers
aantrekken. 
Wat betreft de personages willen ze de
meest gekende behouden. Zeg maar
de figuren die op de achterkant van elk
album staan.”

We gaan naar het bureel van Claus.
eigenlijk is het gewoon een tafel met
een eenvoudige stoel. Soberheid troef
in dit huis waar een computer of gsm
onbestaande zijn. “twintig jaar
 geleden hadden de mensen dat ook

niet, en toch verliep alles vlot”, merkt
Claus op.
opvallend is een schilderwerk op  leder,
omzoomd met versieringen, geheel in
de stijl van de Amerikaanse indianen.
CLAUS: “Dit kreeg ik cadeau van de
 organisatoren van de stripbeurs in
Zwolle, waar ik in een kerk gesigneerd
heb. Men was op de hoogte van mijn
westernhobby, vandaar dat ze dit  laten
maken hebben voor mij. een heel mooi
cadeau dat ik koester!”

De platen van De ZWARte DRIetAnD zijn al
bij de uitgeverij, maar Claus toont me
de nieuwste halve pagina in potlood
van InfeRno, en ook de halve pagina van
het verhaal die hij gisteren geïnkt heeft.
Ik mag alle al getekende platen door-
snuisteren en vind vooral de eerste pa-
gina mooi met een uitgestrekte Galaxa
in een prachtige tuin.
Het zijn de laatste tekeningen van het
Claus-tijdperk. Ik ben er zeker van dat
de vele striplezers dankbaar zijn voor
de 45 RoDe RIDDeR-verhalen die uitein-
delijk door deze rustige en vriendelijke
man getekend werden.

EXTRa!
Behalve het vervolg op De ZWARte KlAuW

was er ook nog een vervolg gepland op
De RoDe RIDDeR 249: De SAtAnSVRuCHt dat
op een reuzecliffhanger eindigde. na de
publicatie van onze eerdere interviews
met Peter Van Gucht en Marc legendre
kwam deze laatste nog eens terug op
dat vervolg: “Peter bedacht dat scenario
zonder te weten dat er geen ruimte voor
een vervolg was. en ik bedacht op het-
zelfde ogenblik een verhaallijn voor
 negen delen, zonder te weten dat Peter
met zo’n cliffhanger zou komen. Ik heb
geprobeerd om Peter z’n volgende
 album nog te laten maken, maar voor-
lopig lijkt daar weinig of geen animo
voor te bestaan.Dat vinden wij zelf ook
erg jammer en ik had graag gezien wat
hij ermee doet. MAAR (en nu kom het)
niets zegt dat het idee voor eeuwig en
een dag verloren zou zijn. Peter en ik
hebben afgesproken dat we in de
 (inderdaad verre, want negen albums
is veel) toekomst de koppen eens bij
 elkaar zullen steken om te kijken of we
toch iets met ‘de cliffhanger van de
eeuw’ kunnen doen. Hoop doet leven.” 
om de voorwaardelijke wijs van dit
voornemen te benadrukken, herhaalde
legendre de kern van de zaak: “Peter
en ik hebben het enkel over de moge-
lijkheid gehad, zonder concrete af-
spraken te maken. We gaan nu eerst
kijken hoe alles evolueert. Maar we
sluiten niets uit.”
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Ik denk vooral dat WPG hoopt op een succes 
zoals Amoras, en zoals ze met J.ROM geprobeerd
 hebben. Dus door vernieuwig te brengen met een
andere tekenaar en veel nieuwe lezers aantrekken. 
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een speciaal voor Claus gemaakt geschenk
van de organisatie van de stripbeurs in
Zwolle. 


