
De Rode
Ridder be-
stond al

sinds 1946 als zwart-
harig hoofdperso-
nage in een aantal

leesverhalen in DE KLEINE

ZONDAGSVRIEND, de toenma-
lige jeugdbijlage van GAZET VAN

ANTWERPEN. Jan de Simpele il-
lustreerde deze oerversie van
schrijver Leopold Vermeiren.
Pas later dook Karel Ver-
schuere op als illustrator. Bij
een nieuwe uitgever van

Vermeirens boeken rijpte het
idee voor een stripversie die
Verschuere zou tekenen. Dat

zou wel in de weg staan van
zijn werk voor Willy

Vandersteen met wie
hij BESSY maakte.
Uiteindelijk zou
Vandersteen zich
zelf over DE RODE

RIDDER als stripserie ontfermen
met Verschuere als belangrijkste uit-
voerder. In 1959 begon de success

story van Vandersteens tweede
langstlopende serie na SUSKE EN

WISKE. Om het verschil met de
boekenreeks duidelijk te maken,
kreeg Johan in de stripserie een
blonde haarkleur. Vermeire maakte
van zijn held intussen een kruis-
vaarder terwijl Vandersteen Johan
zowat de hele in de middeleeuwen
bekende wereld rondstuurde, tot het
verre Japan toe!

KONING ARTHUR
Na avonturen in onder meer
Bagdad, Angkor, Scandinavië en net
zo goed in Damme, na confrontaties
met belegeraars, tirannen, druïden,
vermeende heksen en spoken,
Vikings en oude Grieken gaf
Vandersteen de reeks wat stand-
vastigheid door de verhalen aan
de legenden van koning Arthur te
koppelen.
KONING ARTHUR (deel 19) betekende
de start van de Camelotcyclus,
oftewel de cyclus rond koning Ar-
thur, koningin Guinevere, tovenaar
Merlijn, Lancelot en andere ridders
van de Ronde Tafel waar Johan er
een van werd. Willy Vandersteen

de rode ridder
Op het schild gehesen
In de afgelopen 55 jaar namen verschillende auteurs
Vlaanderens bekendste ridder onder handen. Elk van hen gaf
een meerwaarde aan de held die geliefd is bij meerdere
generaties. Zijn eigenheid heeft hij nooit verloren: een
dolende, dappere, rechtvaardige man die zijn zwaard in de
eerste plaats inzet voor zwakken en verdrukten.
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putte gretig inspiratie uit het bron-
materiaal, waar ook de Ameri-
kaanse krantenstrip PRINS VALIANT

van Hal Foster bijhoorde, maar hij
zette de figuren en de onderlinge
relaties volledig naar zijn hand. Hij
omringde de legendarische figuren
met een aantal eigen, onvergete-
lijke creaties zoals hofnar Hugon,
magiër Kerwyn, prinses Deirdre —
voor wie zowel Lancelot als Johan
vallen — en uiteraard Bahaal, de
prins der duisternis.

VAN DE DOOD GERED
Bij het begin van de koning Arthur-
cyclus was Frank Sels de vaste
studiotekenaar voor DE RODE RIDDER.
Hij stopte nog vóór MYSTERIE TE

CAMELOT (deel 30), was afgewerkt.
Voor de laatste pagina’s nam opvol-
ger Edward De Rop het van hem
over. Vanaf DE WILDE JACHT (deel 37)
kwam Karel Biddeloo de gelederen
versterken. Hij werkte graag aan DE

RODE RIDDER. Voor DE BARST IN DE

RONDE TAFEL (deel 40) leverde hij het
basisidee dat Vandersteen tot het
verdere scenario uitwerkte. Maar op
dat moment begon de verkoop van
de reeks te slabakken. Vandersteen
was DE RODE RIDDER beu en dacht
eraan met de serie te stoppen.
In het daaropvolgende album,

DE LAATSTE DROOM (deel 41, 1969),
had Johan moeten sterven of zou
althans de reeks moeten stoppen,
maar zowel de krantenlezers als
Karel Biddeloo konden Vander-
steen overtuigen om er toch mee
door te gaan. In de plaats werd de
spionagereeks BIGGLES stopgezet.
Uiteindelijk stierven in DE LAATSTE
DROOM koningin Guinevere en,
door elkaars zwaard, Bahaal en ko-
ning Arthur. Vanaf dan waren
Johan en Lancelot dolende ridders
die de idealen van Arthur zouden
uitdragen.

FANTASY EN STAR WARS
Het door Vandersteen geschreven
HET TESTAMENT (deel 42, 1969) bor-
duurde nog even voort op de saga
rond koning Arthur door zijn zoon
Parcifal (opnieuw) ten tonele te
voeren. Hij kwam al als pasgeboren
baby voor in HET RIJK VAN ENID (deel
25), maar raakte daarna door de au-
teurs vergeten. De daaropvolgende
albums, PARCIFAL (deel 43), waarin
Johan amper voorkomt, en DRIE

HUURLINGEN (deel 44) maken ook
nog deel uit van de PARCIFAL-
trilogie.
Met DRIE HUURLINGEN startte een
lange solocarrière voor Karel Bidde-
loo die voortaan zowel tekst als

tekeningen voor DE RODE RIDDER op
zich nam. Vandersteen had weer
meer tijd beschikbaar voor andere
series, maar tekende toch nog de
coverafbeeldingen, superviseerde
het werk van Biddeloo en keurde
scenario’s goed of af.
Onder Biddeloos impuls kwam er
nog meer fantasy en ook horror aan
te pas. Een weerwolf en een levens-
gevaarlijke hamer van Thor zijn nog
te beschouwen als bravere zijspron-
getjes, maar gaandeweg verlegde
Biddeloo de grenzen van de moge-
lijkheden. Bahaal keerde terug als
duivel uit de hel, Johan ontmoette
de fee Galaxa van wie hij telkens
weer afscheid van moet nemen en
allerlei creaturen en monsters kruis-
ten zijn pad.
Dankzij een vriend die de film STAR
WARS in de Verenigde Staten had
gezien, zag Biddeloo genoeg stof
voor een verdere stap in de ridder-
reeks. En zo kwamen buitenaardsen
in de middeleeuwen terecht. Niet
iedereen hield ervan, ook werk-
gever Vandersteen niet. Maar de
STAR WARS-gekte brak kort nadien
uit en het album verkocht als zoete
broodjes. Van de weeromstuit kwa-
men er ook vliegende schotels in
ROBERT EN BERTRAND en SUSKE EN

WISKE.
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Op 5 november 1959 konden de krantenlezers van HET NIEUWSBLAD en DE STANDAARD kennis maken met DE RODE RIDDER als strip-
verhaal. “Met toelating van de bekende jeugdschrijver Leopold Vermeiren”, zoals de aankondigingsstrook vermeldde. Het blonde
hoofdpersonage was gebaseerd op Vermeirens zwartharige jeugdromanfiguur, maar diens avonturen niet. Vermeiren schreef tussen
1946 en 2000 64 verhalen van DE RODE RIDDER die werden geïllustreerd door achtereenvolgens Jan de Simpele, Karel Verschuere en
Karel Biddeloo. Ronald Grossey schreef in 1992 en 1993 ook nog eens twee boeken met covers van Marvano. Marc Legendre voegde
er in 2013 twee boeken aan toe met coverillustraties van de Amerikaan Randy Gallegos.

In KONING ARTHUR leerde Johan een trits nieuwe personages kennen: Lancelot, Arthur en Guinevere, tovenaar Merlijn. In de langlopende Arthur-cyclus daagde ook Bahaal op die zich later ontpopte als
aartsvijand van Johan. Maar geen enkele schurk joeg de lezers zo de stuipen op het lijf als de vampier Vrykolakas! (uit DE RODE RIDDER 19: KONING ARTHUR, DE RODE RIDDER 200: OUDE VIJANDEN en DE RODE RIDDER 119:
VRYKOLAKAS)



DRIEHOEKSVERHOUDING
De verkoop van DE RODE RIDDER lag
nooit hoger dan in Biddeloos
haden. Pas vrij laat begonnen de al-
bums in kleur te verschijnen, vanaf
DE LEVENDE DODEN (deel 106) in
1983 meerbepaald. Drie albums
later stak een nieuw personage stok-
ken in de wielen van de doorbrave
ridder. Demoniah gaf de serie een
nieuwe boost en evolueerde snel
naar een vast nevenpersonage. De
lezers ervoeren snel een driehoeks-
verhouding van liefde, haat en
respect tussen Johan, Galaxa en
Demoniah. Het is een van de sterk-
ste punten van de reeks. En ook het
betere billen- en borstenwerk dat in
de reeks sloop, legde de reeks geen
windeieren.

EEN NIEUWE THUIS
In 1989 gaf Biddeloo Johan een
nieuwe thuis en een afkomst. Hij
positioneerde Johan in DE HEREN VAN

RODE (deel 131) in het kasteel van

Horst in het Brabantse Rode. Johan
was zwerver-af... toch zolang de
Horst-verhalen zich aaneenregen. In
deze periode haakten heel wat lezers
af. De slechtste verhalen moesten
evenwel nog volgen.
In DE SLANGEGOD (deel 137) leerde
Johan wapenknecht Chuck kennen
die daarna tot deel 151 zijn schild-
knaap werd. In het daaropvolgende
album leek Biddeloo terug naar de
bron te willen, terug naar de Arthur-
verhalen die de reeks zijn eerste
glorieperiode schonken. In LYONESSE

(deel 152) liet Johan Horst voorlopig
voor wat het was want hij werd
door Merlijn terug naar Brittannië
geroepen. Tot zijn grote verrassing
bleken koning Arthur en zijn gema-
lin Guinevere nog te leven. Maar ze
waren slechts pionnen in alweer een
snood plan van Bahaal.
HET ZWARTE TEKEN (deel 173) bood
een nieuw concept. Biddeloo be-
sloot andermaal om verhalen te be-
denken rond koning Arthur en liet
Merlijn snuffelen in zijn kronieken
zodat het tijdperk van de Ronde
Tafel en diens ridders kon herleven.
Terug naar het verleden dus. Het le-
verde een resem verhalen op die als
de slechtste van de reeks worden be-
schouwd. Bahaal werd een lachwek-

kend hulpje van Kerwyn de magiër
wiens ware, volstrekt ongeloofwaar-
dige identiteit in GORGONIA (deel
187) werd onthuld. Het is het diep-
tepunt van de reeks.
Dit spelletje duurde tot NOSFERATU

(deel 189) waarop Johan nog meer
de wereld rondreisde, tot in Zuid-
Azië (DE VULKAANGOD, deel 203) en
Zimbabwe (ZIMBABWE, deel 198) toe
of integendeel dicht bij huis in Scho-
ten (DE RIDDERSHOEVE, deel 191) of
Sluis (DE PIRATEN VAN SLUIS, deel 202).

OVERNAME
Op 7 juni 2004 overleed Karel
Biddeloo op zestigjarige leeftijd
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Johan is op slag verliefd wanneer hij Galaxa in DE RODE RIDDER 58: DE TOVERSPIEGEL voor het eerst aanschouwt. De fee van het licht wordt de
liefde van zijn leven. Nochtans kruisten sinds het eerste deel een vierhonderdtal andere schonen Johans pad met wie het al dan niet klikte.
Lancelot en Johan streden om de gunst van prinses Deirdre in deel 26, DE KROON VAN DEIRDRE. In deel 45, DE HAMER VAN THOR, bloeit er iets
tussen Johan en de Amazone Hisol. Haar dood maakte Johan zelden zo kwaad. Astra is in deel 52, DE WATERMOLEN, Johans eerste echte grote
liefde. Ze is de dochter van Bahaal. Keizerin Amargith uit deel 116, DE WITTE HEL, gaf niet alleen Johan een goede eerste indruk. Zij verschafte
gelijk ook de lezers een kijkje op haar naakte, welgevormde boezem. Iblis uit deel 150, KLINGSOR, is een van de vele partners van
slechteriken die Johan naar de goede kant wist te lokken. De blauwe heks Indigo gaat sinds deel 208, DE BLAUWE HEKS, langer
mee. Met haar deelt Johan duidelijk het bed, of het hooi naargelang de omstandigheden. En de haat-liefdeverhouding
met duivelin Demoniah is goud waard voor de langlopende reeks.

Karel Biddeloo stuwde de verkoop de lucht in door sword &
sorcery te introduceren terwijl hij ook meesurfte op het
mondiale succes van de eerste STAR WARS-film door Johan in de
ruimte te sturen. Hij koppelde zijn avonturen net zo goed aan
populaire verhalen als DE LEEUW VAN VLAANDEREN. Martin Lodewijk
verweefde zijn verhalen graag met historische anekdotes en
figuren. Zo liet hij Johan opdraven als aartsengel Michael in
een verschijning aan Jeanne d’Arc. (uit DE RODE RIDDER 81:
DE VLUCHTELINGEN, DE RODE RIDDER 109: DE LEEUW VAN VLAANDEREN en
DE RODE RIDDER 210: HET ZWAARD VAN DE MAAGD)

In DE RODE RIDDER 131: DE HEREN VAN RODE gaf Karel Biddeloo
Johan een nieuwe thuis in de waterburcht van het Brabantse
Horst. Hij kreeg er ook een afkomst, familie en een nieuw
wapenschild.



aan een agressieve vorm van long-
en beenkanker. In juni van dat-
zelfde jaar verscheen DE VULKAAN-
GOD (deel 203) waarin Johan te
vinden is in een bergachtige en on-
herbergzame omgeving in Zuid-
Azië. De delen 204 tot 206
verschenen postuum.
Van een stopzetting van de reeks
was geen sprake. De in Duitsland
geboren Claus D. Scholz en de
Nederlandse scenarist Martin Lode-
wijk, bekend van de sf-reeks STORM

en zijn eigen komische geheim

agentenreeks AGENT 327, namen het
stokje over.
De doorstart manifesteerde zich
verder met een totaal vernieuwde
coverlay-out waarbij ook de achter-
kant werd hertekend. Voor de in-
kleuring en belettering staat de
Waalse inkleurstudio van Vittorio
Leonardo sindsdien garant die al
een eeuwigheid ettelijke reeksen
van voornamelijk Dupuis van kleu-
ren voorziet. In een verrassende
badscène die doet denken aan
keizerin Amargith in IN DE WITTE

HEL (deel 116) is het nu Johan die
in zijn blote kont is te zien.
Nog wat meer bloot is de verant-
woordelijkheid van Indigo, een
blauwharige schone die Johan van
de brandstapel redt in DE BAUWE

HEKS (deel 208). De auteurs winden
er geen doekjes om, het knettert
tussen die twee. Lodewijk werkt
liever niet met Galaxa, maar voor
Demoniah is er een makeover voor-
zien. Ze krijgt een rastafarikapsel.

TOEKOMST
De drukbezette en/of met deadlines
en zijn gezondheid kampende Mar-
tin Lodewijk liet het scenario een
eerste keer over aan tekenaar Scholz
voor DE SPIEGELDEMON (deel 221).
De tekenaar liet Johan opnieuw
avonturen beleven in de periode
van koning Arthur. Het idee kreeg
navolging in volgende avonturen
die Claus schreef. Er was blijkbaar
toch nog inspiratie te vinden in de
door Willy Vandersteen aange-
boorde en door Biddeloo uitge-
droogde bron.
Kort voor de verschijning van DE

ELFENRING (deel 234) raakte bekend
dat Marc Legendre komt meehel-
pen als scenarist. DE WITTE WAAN

(deel 235) is Lodewijks laatste ver-
haal. Voortaan wisselen Claus en
Legendre elkaar af als scenaristen.

Deze laatste probeert de magie van
de Vandersteen-verhalen er weer in
te krijgen en schrijft zelfs nog twee
jeugdromans. De toekomst van de
reeks berust in zijn handen.

2: DE GOUDEN SPOREN
Nr. 257 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 141 in 2012)
33: HET BELEG VAN CROWSTONE
Nr. 398 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 480 in 2012)
40: DE BARST IN DE RONDE TAFEL
Nr. 399 De Grenzeloze Top 500 (2012)
44: DRIE HUURLINGEN
Nr. 350 De Grenzeloze Top 500
51: EXCALIBUR
Nr. 450 De Grenzeloze Top 500
58: DE TOVERSPIEGEL
Nr. 215 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 170 in 2012)
69: DE IJSVORSTIN
Nr. 491 De Grenzeloze Top 500 (2012)
71: DE LIJFWACHT
Nr. 322 De Grenzeloze Top 500 (2012)
84: DE DUISTERE BONDGENOOT
Nr. 430 De Grenzeloze Top 500
114: VRYKOLAKAS
Nr. 261 De Grenzeloze Top 500
DE RODE RIDDER • TOP 222
Rangschikking van 222 albums in 2009
bij de vijftigste verjaardag van de reeks.

PRINS VALIANT: Willy
Vandersteen wist waar hij de

mosterd moest halen voor het
betere middeleeuwse avontuur. PRINS

VALIANT is tevens het archetype voor
strips over koning Arthur • CONAN & RED

SONJA: Voor de betere sword & sorcery
en heroïc fantasy, waar Karel Biddeloo

inspiratie uit putte, ben je niet
verkeerd bij CONAN of RED
SONJA, allebei creaties van de
schrijver Robert E. Howard.
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Sinds de speciale uitvoering van DE RODE RIDDER 100: DE VERVLOEKTE STAD in een opbergomslag met toernooispel en poster verschenen er slechts sporadisch speciale uitgaven, omnibussen en luxes. Pas met de
luxetrilogie van deel 1, 100 en 200 in 2005 in een kaft van velours zagen Standaard Uitgeverij en diverse partners er brood in om steeds meer luxes uit te brengen. Sinds DE RODE RIDDER 221: DE SPIEGELDEMON
2009 gaf Standaard Uitgeverij van elk nieuw album systematisch ook een luxe-editie uit. Vanaf DE RODE RIDDER 237: DE WEDEROPSTANDING nam Stribbel Strips deze gewoonte over met telkens een ‘gewone’
luxe en een ‘superdeluxe’ per nieuw album. De selectie hierboven zet de volgende uitgaven op een rij: de speciale editie van DE RODE RIDDER 100 (1982), een omnibus met de verhalen DE KRAKEN, XANADOR en
DE DAME VAN DE POORTEN (1984), de luxe DE HORST OMNIBUS met de verhalen DE HEREN VAN RODE, DE SLAG VAN WOERINGEN en DE SPOOKKAROS (1990), de luxe DE TERUGKEER VAN KONING ARTHUR met de verhalen
LYONESSE en DE TOVERSTAF (1995), de luxe DE WATERDEMON (1996), de luxe DE BARBAAR & DE GALEISLAAF (2004) op slechts 68 exemplaren waarbij een originele plaat uit een van beide verhalen hoorde, de luxe-
trilogie van de verhalen HET ZWAARD VAN DE MAAGD, HET VUUR EN DE MAAGD en DE ZWARTE INQUISITEUR (2008), de artist edition van DE LAATSTE DROOM (2014) met een reproductie van alle originele platen van
Karel Biddeloo en de superdeluxe van DE HELLEVLIET (2014).
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In 1990 verscheen RED KNIGHT 1: DE VUURGEEST, een volwassen
bewerking van het gelijknamige verhaal van Willy Vander-
steen, door Marvano en Ronald Grossey. Inspiratie vond de
uitgeverij bij de comicreeks BATMAN waarvan voor volwasse-
nen bedoelde verhalen op de markt begonnen te komen. Het
RED KNIGHT-avontuur moest een cyclus worden van een aan-
tal albums, maar na één album was het liedje uitgezongen.
Ook DE ZWARTE WOLVIN stond op de lijst te bewerken verha-
len. Eind jaren 1990 maakte de Nederlandse tekenaar Minck
Oosterveer nog enkele proefplaten voor een reanimatie van
RED KNIGHT, maar dat ging uiteindelijk niet door omwille van
het faillissement van de Franstalige partner, uitgeverij
Lefranc. In 2006 lag het plan van Grossey en Oosterveer een
laatste keer op tafel (zie afbeelding hieronder). Opnieuw
durfde Standaard Uitgeverij de gok niet te wagen.


