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“Ik heb nooit een
begrafenis mee-
gemaakt waar 
zo hard gelachen
werd als die 
van Karel...”

INTERVIEWREEKS DOOR MARTIN HOFMAN (6): MERHO

In de aanloop naar de verschijning van De

RoDe RIDDeR 250 in mei ging Martin Hofman,
een van de grootste kenners van De RoDe

RIDDeR, op pad om auteurs en andere
 verantwoordelijken van de de door Willy
Vandersteen gecreëerde strip reeks te intervie-
wen. Merho, een voormalig medewerker van
Studio Vandersteen en collega van Karel
Biddeloo, toonde zich als een vat vol anekdotes.
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Ten tijde van Studio Vandersteen
heette hij nog gewoon Robert
Merhottein. In 1977 startte hij zijn   strip -
reeks KIeKeBoe (nu De KIeKeBoeS) als
Merho, en sindsdien heeft hij goed
 geboerd, want De KIeKeBoeS is al jaren de
populairste stripreeks in Vlaanderen. 
Tussen het weelderige groen van een
residentiële wijk in de Kempense
 gemeente waarvan hij ereburger is,
zwaait zijn voordeur open. Ik betreed
de ruime woning die in een strakke,
 moderne stijl opgetrokken is. In de ont-
vangsthal prijken vele tekeningen van

stripcollega’s aan de muur. “De Wall of
Fame”, zegt Merho.

Laten we beginnen bij het begin:
Karel Biddeloo heeft jou
geïntroduceerd bij Willy
Vandersteen.
MERHO: “op school zat ik jaren in de
klas met de nu reeds overleden Jan
Koeken, de oudere broer van mijn
 latere medewerker Peter Koeken. De
week nadat ik op Sint-Lucas afgestu-
deerd ben kwam Peter, met wie ik
 overigens nog nooit in contact was

 geweest, bij mij eens navragen hoe dat
in zijn werk ging op Sint-Lucas, want hij
was van plan om daar ook te gaan stu-
deren. Toen hij hoorde dat ik werk
zocht om de korte periode tot het begin
van mijn legerdienst te overbruggen,
vertelde hij me dat hij Karel Biddeloo
kende, en hij gaf me de gegevens van
Karel. Toen ben ik op een avond eens
bij hem langs geweest.
Karel moedigde me aan omdat
Vandersteen toen bezig was voor de
Duitse stripmarkt en continu mede-
werkers zocht om zijn rangen te ver-

sterken. Ik had een aantal tekeningen
meegebracht en Karel zei me ze aan
hem toe te vertrouwen zodat hij ze de
volgende dag aan Vandersteen kon
 tonen. ongeduldig als ik was, telefo-
neerde ik enkele dagen nadien naar
Karel die me vertelde dat Vandersteen
enthousiast was en dat ik binnenkort
nieuws van hem mocht verwachten!
Jammer genoeg bleef dat nieuws uit
waarop ik mijn stoute schoenen aan-
trok en de bus naar Kalmthout nam.
Toen ik aanbelde bij de villa bleek
Vandersteen net wakker te zijn van zijn

dagelijkse siësta. 
Ik had geluk want die morgen had
Edward De Rop zijn ontslag gegeven
om bij Karel Verschuere voor de
Duitse stripmarkt te gaan werken. er
was dus iemand nodig om in te sprin-
gen voor JeRoM.
Zowaar de dag nadien al begon ik bij
Studio Vandersteen. Daar kreeg ik de
door Vandersteen in potlood gete-
kende pagina’s toebedeeld, die ik dan
verknoeide in inkt. (lacht) Ik werkte er
de volle drie maanden die voorafingen
aan mijn legerdienst.
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Merho’s Wall of Fame.
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Na mijn dienstplicht werd ik terug aan-
genomen bij Studio Vandersteen. op
een bepaald ogenblik verliet Eric De
Rop de studio om bij Jef Nys te gaan
werken. Ik wist dat Peter Koeken in-
middels afgestudeerd was en in
Antwerpen aan BeSSy tekende. Daarop
stelde ik via Paul Geerts aan Willy
Vandersteen voor om Peter over te
plaatsen naar Kalmthout omdat ik van
mening was dat hij meer voor komi-
sche reeksen in aanmerking kwam dan
de realistische albums die hij in die

 periode maakte.
Toen ik in 1977 de studio verliet, heb ik
het eerste jaar PATS — die ik toen
 tekende — gecombineerd met mijn
KIeKeBoe-werk, maar dat was niet vol
te houden en Peter heeft bereidwillig
PATS overgenomen. De reeks was op
dat moment juist omgevormd tot TITS.
Het gebeurde maar af en toe dat ik aan
De RoDe RIDDeR meewerkte, bijvoor-
beeld wanneer Karel het druk had, en
ik een decor uitwerkte. Maar aan de
 figuren heb ik nooit geraakt.”

Hoe ervaarde je Karel als collega? 
MERHO: “In de studio was Karel meestal
de gangmaker voor loltrapperij. De
aanzet kon op velerlei manieren ge-
beuren, zoals tekeningetjes of foto’s.
De meest gekke toestanden denkbaar!
Willy Vandersteen werkte in zijn naast-
gelegen bureau, maar hij kon het
 rumoer van het gelach goed verdragen.
Zo zei hij op een keer: ‘Jullie moeten
plezante verhalen maken, dus jullie
kunnen er niet als lijkbidders bijzitten.’
op een keer kwam Vandersteen de

Het gebeurde maar af en toe dat ik aan De Rode
Ridder meewerkte, bijvoorbeeld wanneer Karel het
druk had, en ik een decor uitwerkte. Maar aan de
 figuren heb ik nooit geraakt.

Karel Biddeloo, een gangmaker bij Studio Vandersteen.
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Karel Biddeloo, gekscherend met de buste van de jonge Willy Vandersteen, begin jaren 1970.
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 studio binnen terwijl Karel net bezig
was aan een RoDe RIDDeR-plaat waarop
veel wulpse dames figureerden. Toen
hij de tekening bekeek, zei Vandersteen
al lachend: ‘Tekenaars zijn mensen die
hun frustraties op papier zetten!’
Waarop Karel de patron schaakmat
zette met de repliek: ‘Maar u hebt van
ons allemaal toch het meest getekend!’
Karel heeft eens een tekening voor mij
gemaakt, namelijk Johan in bed met
twee vrouwen (zie volgende pagina). Hij
woonde toen nog bij zijn ouders, en
zijn moeder had die tekening eerder al
op zijn bureau zien liggen. Toen ze
korte tijd later vroeg waar die tekening
gebleven was, antwoordde Karel naar
waarheid dat hij ze onlangs aan mij
 gegeven had. Daarop antwoordde zijn

moeder verontwaardigd: ‘Ga die teke-
ning terugvragen en geef hem een
 deftige tekening!’
Tijdens mijn beginperiode had ik zelf
nog geen auto, en reed ik afwisselend
mee met Karel en met Paul Geerts.
Karel volgde destijds alle reclame aan-
biedingen van supermarktktetens en
maakte kilometers omweg voor een
 supermarkt waar de whisky of de wijn
enkele franken goedkoper was. Zo be-
landde ik ooit met hem in een Delhaize.
Bij het speelgoed zag hij Zorro-spullen.
Hij ritste twee degens en twee masker-
tjes uit het rek en ik moest en ik zou
met hem tussen de rekken staan scher-
men! een beetje gênant. De omstan-
ders wisten niet wat er gebeurde: twee
volwassen kerels die Zorro speelden!
(lacht)
Maar de grootste stunt van Karel vond
weerklank tot in Monaco! Dat kwam
zo: Karel was in die dagen zeer gechar-
meerd door de jonge prinses Caroline
van Monaco, die destijds iedere week
wel op een of andere cover van de
weekbladen stond. Die foto’s werden

door Karel geestdriftig uitgeknipt en
ingeplakt in een oud beduimdeld kas-
boek, dat hij bij het nabijgelegen
 papierbedrijf Willems had gevonden
tussen het oude papier.
Schurken als wij waren, moedigden wij
hem daarin aan en kwamen we zelfs
met het voorstel om Caroline een rol-
letje te geven in een RoDe RIDDeR-album.
Karel was dolenthousiast. Dat hij daar
zelf niet aan gedacht had! Maar, ver-
volgden wij, zoiets moet je wel officieel
aanvragen. Het gaat tenslotte om een
prinses. Dat vond Karel ook. Dus
schreef hij in zijn mooiste Frans een
verzoekbrief die hij samen met het
groezelige plakboek in een enveloppe
stak. Daarbij ook nog een Franstalig
exemplaar van het oude SuSKe eN WISKe-
album De BRoNZeN SLeuTeL want dat
heeft als locatie het fictieve Mocano,
met een cameo van de jonge prins
Rainier. Die hele handel ging de post
op, richting Monaco!
ondertussen werd er door ons wild ge-
fantaseerd over het vervolg. Prinses
Caroline zou ten zeerste gecharmeerd
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Een paar weken nadat de zending naar Monaco opgestuurd was,
kreeg Vandersteen telefoon van zijn uitgever: ‘Willy, zou het kunnen
dat een van jouw tekenaars stiekem verliefd is op prinses Caroline
van Monaco?’

Prinses Caroline van Monaco, een favoriet van
Karel Biddeloo over wie hij een plakboek
 bijhield.
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“Nieuwe avonduren in Camelot”, Johan in goed gezelschap, een cadeautje van Karel Biddeloo aan Merho, uit 1976.



zijn door Karels voorstel en wilde deze
fel begeerde vrijgezel persoonlijk ont-
moeten. Het was liefde op het eerste
zicht. er volgde een stormachtige
 romance, die uitliep in een huwelijk. 
Karel zag deze gang van zaken hele-
maal zitten en de collega’s werden
 uiteraard uitgenodigd op het huwe-
lijksfeest! Willy Vandersteen niet want
op dat moment hadden Karel en de
 patron onenigheid over een loons  ver-
hoging...
Daarmee hield het niet op, want Karel
fantaseerde er ongebreideld verder op
los. Namelijk dat Vandersteen er stellig
vanuit ging dat hij uitgenodigd is en zich,
in smoking, naar het koninklijk paleis
van Monaco begeeft. Daar wordt hij door
de paleiswacht prompt tegengehouden
en buitengesmeten! op datzelfde mo-
ment vindt in de balzaal de openings-
dans plaats. Karel en Caroline walsen in
de stijl van SLeePING BeAuTy. Vandersteen
geeft het echter niet op. Hij klautert over
de paleismuur, maar wordt in de tuin
achterna gezeten door pitbulls! 
Wanneer het feest afgelopen is, kan
Vandersteen, bezweet en met ge-
scheurde smoking, de honden eindelijk
afschudden. Hij vlucht de paleiskeu-
ken in. Daar zit hij nahijgend voor een
kop koffie. Prins Rainier, al in pyjama,
komt toevallig binnen op zoek naar
nog iets eetbaars in de ijskast. De twee
mannen kunnen mekaar onmiddellijk
vinden. en het verhaal eindigt met

Rainier en Vandersteen aan de
 keukentafel in het gezelschap van een
fles whisky.
Maar wat wel degelijk écht gebeurd is:
een paar weken nadat de zending naar
Monaco opgestuurd was, kreeg
Vandersteen telefoon van zijn uitgever: 
‘Willy, zou het kunnen dat een van jouw
tekenaars stiekem verliefd is op prinses
Caroline van Monaco?’
Vandersteen viel uiteraard uit de lucht.
Het bleek dat men op het prinselijk
 paleis in Monaco Standaard uitgeverij
op het spoor was gekomen. Vervolgens
arriveerde er bij de uitgeverij een brief
van de privésecretaresse van prinses
Grace Kelly met daarin een dank-
 betuiging voor de belangstelling in  
p rinses Caroline, maar dat het wel
moeilijk lag om haar te laten optreden
in een beeldverhaal. 
Strips rond bekende mensen waren
toen duidelijk nog niet in de mode. 
o ja: samen met de brief werd het be-
duimeld plakboek teruggestuurd. Het
SuSKe eN WISKe-album is echter in
Monaco gebleven...”

Jullie hadden op Studio Vandersteen
onderling blijkbaar een heel goede
band met elkaar.
MERHO: “Wat me op dat gebied het
meest is bijgebleven, was toen Karel
zijn pols brak omdat hij zich in het
 westerndorp el Paso tijdens een vuur-
gevecht verkeerd liet vallen van een

trap. Daardoor kon hij zes weken niet
tekenen en het was toen dat voor het
eerst de macht van Studio Vandersteen
zijn kop opstak. Willy Vandersteen
heeft het scenario opgepikt en heel ruw
uitgeschetst, daarna tekende Paul
Geerts het verder in net uit,en de rest

van de studio — edward De Rop, eric
De Rop en ikzelf — werkten dat verder
af. Dus de zes weken dat Karel in het
gips zat, zijn door de buitenwereld
nooit opgemerkt. Zó goed is het opge-
vangen door ons!
De titel van het album kan ik me niet
herinneren, ik heb het nochtans voor-
afgaand aan dit interview nagekeken in
de oude albums, maar heb het niet ge-
vonden. Waar ik wel zeker over ben, is
dat het ergens tussen 1972 en 1975 was
(navraag bij Eric De Rop leerde ons dat
het vermoedelijk om DE VERBODEN BERG uit
1972 gaat, red.).”

Heb je Karel aan meerdere
stripreeksen weten werken?
MERHO: “er was meer dan één reeks
waar Karel tegelijkertijd aan werkte!
Zoals SAFARI, waarvan hij zelfs de laatste
albums volledig zelf getekend heeft. 
In het laatste SAFARI-album, De

MoToRRIJDeR, heeft hij zichzelf de hoofd-
rol in het verhaal toebedeeld. 
ook aan KARL MAy tekende hij, en daar
heeft hij eveneens zichzelf een paar

keer getekend als cowboy. Dat was
trouwens een reeks die heel snel voor-
uit moest gaan. Daartoe zat Karel
 dikwijls te snuisteren in de originele
platen van BeSSy. Dikwijls zag hij daarin
een scène die hij kon gebruiken voor
het album van KARL MAy waar hij aan
bezig was. op de originele BeSSy- platen
tekende, knipte en plakte hij dan tot
hij het gewenste resultaat verkreeg!
Het meest inventieve was dat hij Bessy
ooit transformeerde in een brandende
sigarenpeuk. en wie goed kijkt in die
oude KARL MAy-verhalen ziet af en toe
wel eens een vergeten hond op de
 achtergrond kwispelen. 
op een bepaald moment begon Karel
met fotokopies te werken. Dat had na-
tuurlijk als voordeel dat zijn werk nog
vlotter vooruit ging. eigenlijk had hij
tot dan toe steeds sneller moeten wer-
ken om alles op tijd gedaan te kregen. 
ooit vertrouwde hij me eens toe dat hij
al een paar keer gaan zitten was om
rustig een tekening te maken, maar dat
het hem niet meer lukte. Hij kon alleen
nog snel tekenen!”
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Op de originele Bessy- platen tekende, knipte en
plakte hij dan tot hij het gewenste resultaat
 verkreeg! Het meest inventieve was dat hij Bessy
ooit transformeerde in een brandende sigarenpeuk.

Door een ongeluk van Karel Biddeloo moest
Studio Vandersteen het werk aan een verhaal
van DE RODE RIDDER overnemen. Merho kan zich
niet meer herinneren welk verhaal, maar Eric
De Rop denkt dat het om DE VERBODEN BERG,
deel 57 uit 1972, in de reeks gaat.



Maar voor de middagpauze nam hij
toch rustig zijn tijd?
MERHO: “Karel was altijd iets aan het
 lezen tijdens de middagpauze, terwijl
hij zijn boterhammen opat. Hij zei zelfs
dat de boterhammen hem beter
smaakten naargelang de kwaliteit van
zijn leesvoer toenam!”

Bleven jullie altijd in de studio
lunchen?
MERHO: “Nee, bij de studio hadden we
een bepaald vermaak, genaamd
‘expeditie Willems’. op de weg naar
Studio Vandersteen bevond zich in
Kalmthout namelijk een bedrijf dat
oud papier verwerkte. Die zaak  heette
Michel want de familienaam van de
zaakvoerder was Michel. Maar volgens

Karel leek deze zakenman van de oude
stempel op een kennis van zijn eigen
vader, een zekere Willems. Dus werd
Michel prompt omgedoopt tot Willems. 
Dit bedrijf bestond uit een grote hangar
vol bergen oud papier, met daarnaast
een rommelig kantoortje van waaruit
Willems de zaak runde. Tijdens de
 middagpauze mochten we bij hem in
het oud papier komen snuisteren. In
de oude tijdschriften was een schat aan
documentatie te vinden, waarin Karel
driftig knipte. Deze uitstapjes noemde
Karel onveranderlijk: “op expeditie
gaan naar Willems.” 
Karel bedacht ook waanzinnige  ver -
halen rond onze schattenjacht, met
veel James Bond-achtige toestanden.
Zijn ongebreidelde fantasie kende geen
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‘Expeditie Willem’ met Merho, Hilde Costermans en Karel Biddeloo waarbij de studiomedewerkers zich
tijdens de middagpauze amuseerden tussen stapels oud papier. Karel zocht er ook documentatie.
Foto’s: © Merho.



grenzen, en zijn bedenksels werden in
scène gezet en moesten voor het
 nageslacht gefotografeerd worden. Met
wij, zijn collega’s, als figuranten.
Tegenspraak werd niet geduld, mee-
spelen zou je! Zo bezit ik nu nog foto’s
waarop ik samen met edward De Rop
en Hilde Costermans heroïsche ge-
vechten lever tussen enorme stapels
oud papier!
In mijn KIeKeBoeS-album VRouWeN KoMeN

VAN MARS speelt zich een scène af in een
bedrijf dat oud papier verwerkt. Als
herinnering aan die avontuurlijke tijd
heb ik het bedrijf Willems genoemd.”

Gebeurden er bij Studio Vandersteen
af en toe opmerkelijke
gebeurtenissen?
MERHO: “De uitbetaling van de lonen
op de studio ging er archaïsch aan toe.
Iedereen moest een briefje invullen
waarop de gewerkte dagen en over-
uren vermeld werden. Vandersteen gaf
deze briefjes door aan een boek hou-
der, die daarna de juiste bedragen naar
hem doorbelde. Iemand van ons reed

dan naar de Kredietbank in Kalmthout
om de totale som af te halen. 
een voor een moesten we daarna bij
Vandersteen komen en werd ons loon
contant uitbetaald, waarbij hij het
 bedrag steeds naar boven afrondde.
Bovendien kwam Jeff Broeckx de
 lonen ophalen voor alle BeSSy-mede-
werkers, ook in cash. en daarmee reed
hij terug naar zijn studio in Antwerpen.
Dat kon toen allemaal nog!
Dat doet me denken aan de volgende
anekdote: Karel en een vriend van de
western club el Paso hebben eens een
gewaagde grap uitgehaald met een
bankkantoor in Antwerpen. Ze gingen
namelijk samen in hun westernoutfit,
mét de pistolen in hun holsters, die bank
binnen. uiteraard verstijfde het perso-
neel onmiddellijk bij de aanblik van hun
‘vermomming’, en vooral hun pistolen! 
Daarop haalden Karel en zijn vriend elk
rustig een bepaald bedrag af van hun
rekening, dat hen door een bibberende
bediende uitbetaald werd. Tenslotte
wandelden ze quasi argeloos weer
naar buiten! (lacht) 

een dergelijke grap zou je heden ten
dage niet meer moeten proberen, of
zwaarbewapende agenten springen je
in de nek!”

Weet je nog hoe Karel reageerde toen
hij vernam dat het spin-offalbum RED

KNiGHt door Marvano en Ronald
Grossey ging verschijnen?
MERHO: “Het publiceren van dat album
heeft Karel geen deugd gedaan. Hij
voelde zich op zijn pik getrapt en be-
treurde het dat hij geen zeg had in het
project, en er zelfs niet over ingelicht
werd.”

Hoe gingen jij en Karel met elkaar
om na jouw vertrek bij Studio
Vandersteen?
MERHO: “Na mijn vertrek hebben Karel
en ik op regelmatige basis met elkaar
contact gehouden. Wij zijn nog dikwijls
samen gaan eten, of hij kwam bij mij
even borrelen.
Toen ik mijn experimentele ALBuM 26
wou tekenen, raadde mijn broer me
dat af. Toch volhardde ik en Karel was
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Het publiceren van Red Knight heeft Karel geen
deugd gedaan. Hij voelde zich op zijn pik getrapt 
en betreurde het dat hij geen zeg had in het project,
en er zelfs niet over ingelicht werd.© Merho
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de eerste aan wie ik mijn afgewerkte te-
keningen durfde te laten lezen. Ik
zweer het je: Karel lag op de vloer van
het lachen! Toen wist ik dat het een ge-
slaagd album was. 
op het einde van zijn leven frappeerde
het mij dat hij nostalgisch werd. Vooral
naar de periode van einde jaren 1970
had hij heimwee. Hij zei dat we toen
een bende jonge wolven waren, en dat
hij die periode miste.
Ik ben Karel drie of vier dagen voor zijn
dood nog gaan bezoeken in het pallia-

tieve ziekenhuis waar hij opgenomen
was. Hij was juist wakker en we hebben
een kwartier met elkaar gesproken.
Daarna begon Karel onsamenhangend
te praten en heb ik afscheid van hem
genomen.
Tijdens de begrafenis stak zijn broer
Dirk een speech af met allerlei grap-
pige anekdotes over Karel, zodat de
hele kerk meermaals luidop in lachen
uitbarstte! Ik heb nooit een begrafenis
meegemaakt waar zo hard gelachen
werd als die van Karel...”

Hoe goed ken je Claus Scholz?
MERHO: “Claus Scholz ken ik natuurlijk
al heel lang, maar we hebben nooit
echt contact gehad. Behalve die ene
keer wanneer ik de strip De SPRAy-
HISToRIe maakte. Dat was bij de start
van de commerciële televisie in
Vlaanderen. De running gag was om
dat stripverhaal af en toe te laten
 onderbreken door reclame, zoals 
dat gebruikelijk is op commerciële zen-
ders. 
Als contrast met het eigenlijke verhaal

wou ik die reclame realistisch getekend
zien. Het zijn deze reclametekeningen
die Claus gemaakt heeft.”

Ook met Martin Lodewijk heb je nog
samengewerkt.
MERHO: “Met Martin Lodewijk had ik
inderdaad een samenwerkings ver-
bond voor het album BIJ FANNy oP

SCHooT. Hij had daar met zijn stripfi-
guur Agent 327 een aandeel in. Van zijn
roemruchte geflirt met deadlines had
ik wel eens gehoord, maar ik heb het

toen meteen aan den lijve onder von-
den!
Na een ellenlange wachttijd op zijn
 bijdrage was echt wel het moment van
de allerlaatste kans aangebroken,
 anders viel het hele werkschema met
de andere collega’s in elkaar. Tot ik in
de auto een sms van Martin kreeg.
Daarin stond dat hij vergeefs aan onze
deur aangebeld had met zijn teken pla-
ten, en dat hij daarom de tekeningen
verstopt had in de container die we
thuis gebruikten om onze volle vuilnis-
zakken in te plaatsen!”

Binnenkort is er het eerste RODE

RiDDER-album van Fabio Bono.
MERHO: “Het werk van Fabio Bono is
mij bekend. Aangezien hij al wat
 albums getekend heeft die zich in de
middeleeuwen afspelen, is het niet
 verwonderlijk dat men bij hem
 terechtgekomen is.
Ik ben benieuwd naar het eerste RoDe

RIDDeR-album van hem en Marc
Legendre. Maar wat ik me vooral
 afvraag, is hoe zijn albums ontvangen
zullen worden door de RoDe RIDDeR-
fans.”

Heb je een boodschap voor Fabio en
Marc?
MERHO: “Ik wens hen veel succes!”
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Ng meer herinneringen aan Merho’s studiotijd.


