
Bij de publicatie van het eerste
album van DE SCHORPIOEN in
2000 hadden tekenaar Enrico

Marini en scenarist Stephen Des-
berg al een eerste samenwerkings-
ervaring achter de rug met DE STER
VAN DE WOESTIJN, een magnifieke
wraakwestern die ze vier jaar tevo-
ren maakten. Als liefhebbers van
populaire mantel- en degenromans
uit de negentiende eeuw en avon-
turenfilms uit de jaren 1950 en
1960, waarin vooral Errol Flynn de
hoofdrol wegkaapte, bedachten de
auteurs een verhaal dat rijk is aan
verhaalwendingen en intriges in
het Rome van 1750.
Inspiratie voor de naam van hun
Italiaanse held, Armando Catalano
alias De Schorpioen, haalden ze uit
een tv-reeks die ze uit hun jeugd-
jaren kenden. In de Disney-reeks
ZORRO (die liep van 1957 tot 1961)
vertolkte acteur Guy Williams
(1924-1989) met brio de hoofdrol
van de gemaskerde verdediger van
de zwakken. De echte naam van de
Amerikaanse acteur is... Armando
Catalano!

GEHEIMEN GEHEIMEN
Armando wordt door de inwoners
van de Romeinse achterbuurten
De Schorpioen genoemd. Hij is een
notoir plunderaar van graftombes,
bijgestaan door zijn partner in

c r i m e
de Hu-
zaar, een
k ippenboer
en voormalig
huurling. Hij
heeft het vooral ge-
munt op de graven
van de eerste katholieke
heiligen om hun relie-
ken aan rijke verzame-
laars te verpatsen. Voor
het Vaticaan kan dit
uiteraard niet door de
beugel. Kardinaal Trebaldi
is dan ook vastbesloten om
De Schorpioen uit te schakelen
met behulp van zijn gemaskerde
krijgersmonniken met wie hij de
bevolking terroriseert. Hij doet
vooreerst een beroep op de Egypti-
sche zigeunerin Mejaï om hem te
vergiftigen. Onze held heeft dan
ook een zwak voor mooie
vrouwen en laat zij nu net
een oogverblindende
schoonheid zijn. De
lezers komen er
echter snel
achter dat de ver-
betenheid van Trebaldi een
groter geheim inhoudt.
Waarom wil hij per se
De Schorpioen elimine-
ren? Wat is de band tus-
sen de hooggeplaatste

de schorpioen
Actie met een angel
Als een hommage aan illustere helden uit het mantel- en degengenre, met voorbeelden
als Cartouche, Fanfan la Tulipe en de films van Errol Flynn, gooit DE SCHORPIOEN er ook nog
een zoektocht naar de waarheid over zijn dramatische oorsprong bovenop. Het geheel is
een achttiende-eeuwse avonturenthriller.
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dignitaris van het Vaticaan en de
flamboyante grafrover? O ja, de
oorsprong van De Schorpioen is
complex! Het merkteken op zijn
rechterschouder, in de vorm van
een schor-pioen, draagt hij als een
constante herinnering aan zijn
moeder die werd veroordeeld voor
hekserij en levend de brandstapel
op moest. Het drama voltrok zich

toen Armando amper enkele
weken jong was. Wie zijn vader is,
weet De Schorpioen niet. Maar de
haat van Trebaldi jegens die myste-
rieuze persoon heeft rechtstreeks te
maken met het verleden van de
gruwelijke kardinaal.

EEN AVONTUURLIJK VERHAAL
In de traditie van de grote avontu-

renromans van Alexandre Dumas
of Paul Féval ontwikkelt Desberg
een verhaal vol verrassende wen-
dingen, barstensvol valse pistes en
actiescènes. Hij weeft een net van
intriges die deel uitmaken van een
groot complot waarvan de oor-
sprong terug te brengen is naar de
stichting van het christendom. Hij
vindt negen Romeinse families uit
die de macht onder elkaar verdelen

en de wereld re-
geren sinds het
einde van de
antieke oudheid.
Een van deze
families zijn de
Trebaldi’s van wie
een telg zich dus
ophoudt in de
gangen van het
Vaticaan om er de
ergst denkbare mis-
daad te begaan: de
oude paus ver-
moorden om in
zijn plaats de troon
van Sint-Petrus te
bestijgen!

II

Ook al leest DE SCHORPIOEN in de eerste plaats als een gepassioneerd mantel- en degenverhaal, de reeks doet ook nadenken over de oorsprong en de macht van het christendom.
(uit DE SCHORPIOEN 2: HET GEHEIM VAN DE PAUS)

Van de smerigste achterbuurten in
Rome tot de prachtigste palazzo’s, En-
rico Marini voelt zich overal opperbest.
In elk decor schuilt de elegantie om de
hoek. (uit DE SCHORPIOEN 8: DE SCHADUW
VAN DE ENGEL)



Om zowel zijn eigen hachje te red-
den als het complot van Trebaldi te
verijdelen, trekt De Schorpioen op
onderzoek, hierbij eens te meer bij-
gestaan door de Huzaar, die het
vuile werk van De Schorpioen uit-
voert, en ook in het gezelschap van
de mooie Mejaï die haar charmes in
de strijd werpt om een verontrus-
tend dubbelspel te spelen. Zijn
naspeuringen leiden hem naar
Istanboel en Cappadocië op zoek

naar een kruis waar velen op verlek-
kerd zijn. Het kruis vormt namelijk
de sleutel naar de befaamde schat
van de tempeliers. Uiteraard zitten
de krijgersmonniken onder leiding
van hun gevaarlijk linke kapitein
Rochnan hem op de hielen. En dan
vervoegt Ansea Latal De Schorpi-
oen. Zij is een knappe vrouw die
deel uitmaakt van een van de negen
grote Romeinse families, de gezwo-
ren vijanden van de Trebaldi-clan.

PSYCHOLOGIE
Gelijk met de vele coups de
théâtre, waarmee Desberg zijn
avonturenverhaal opbouwt, werkt
hij doorheen de afleveringen on-
ophoudelijk aan de psychologie
van zijn held. “De Schorpioen is
voor alles een man die zijn eigen
weg zoekt, wars van alle ideeën en
overtuigingen. Het merkteken op
zijn schouder heeft zeker een rol
gespeeld in zijn manier om het
leven te zien. Indertijd werd het
gezien als een teken van de duivel
en een waarschuwing dat er voor
hem geen plaats is in het hierna-
maals. Dat bepaalt dus ook zijn in-
gesteldheid, die hem ertoe brengt
om zijn eigen leven te leiden en
alle emoties te beleven met een
nog grotere intensiteit.”
Als schepper van een ware mense-
lijke komedie omringt Desberg zijn
held met personages met elk een
complex karakter. Of het nu om
kardinaal Trebaldi, zijn halbroer
Nelio, kapitein Rochnan, Ansea
Latal, Marie-Ange de Sarlat, Mejaï
of de Huzaar gaat, Desberg heeft
voor elk van hen een uitgediepte
psychologie uitgewerkt. Het kon
alleen maar bijdragen tot een gro-
tere waardering van de lezers.

CREATIEVE VRIJHEID
Marini op zijn beurt staat garant
voor wervelende pagna’s waarvan
het kleinste hoekje in elke prent
een bewijs is van zijn grafisch ta-
lent. Geïnspireerd door de tekenin-
gen en schilderijen van Italiaanse
meesterschilders als Giuseppe Vasi
of Giovanni Battista Piranesi
herschept hij het Rome uit de acht-
tiende eeuw zonder zich te verlie-
zen in archeologische correctheid.
“Al wat er in de stad is verdwenen
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III

De kuiperijen van machtswellusteling kardinaal Trebaldi, die zonodig de obscure geschiedenis van zijn verleden wil verborgen houden, maken deel uit van de vele geheimen van het Vaticaan.
(uit DE SCHORPIOEN 7: IN DE NAAM VAN DE VADER)

Het gaat er soms explosief aan toe terwijl ook
flamboyante actiescènes niet worden geschuwd
temidden de dramatische intrigeontwikkeling.
(uit DE SCHORPIOEN 7: IN DE NAAM VAN DE VADER)



en is herbouwd, geeft mij een
zekere creatieve vrijheid”, legde hij
uit als vergoelijking voor zijn keu-
zes. “Ik probeer niet zonodig Rome
zoals het op een gegeven moment
was te recreëren. Rome presneteert
zich als een mix van elegantie en
duisternis. Dat aspect van de stad
fascineert me uitermate!”
Rest nog het verbluffende vakman-
schap die Marini voor de dag legt
met zijn rechtstreekse inkleuring.
Zijn weloverwogen, monotone
kleurenpaletten laten de tekenaar
toe om verschillende sferen af te
wisselen zonder de lezers te ver-
moeien.

EEN VERDIEND SUCCES
Sinds 2000 verschenen de albums
met een degelijke regelmaat. De
delen volgden elkaar op tot grote

tevredenheid van de lezers. In
2005 werd een eerste cyclus vol-
tooid na deel 6. Het jaar erop
startte een tweede cyclus. De au-
teurs hebben zich voorgenomen
om de reeks op vijftien of zestien
delen te houden. Tussendoor, in
2007, vercheen het album buiten
reeks HET PROCES-SCHORPIOEN met

meer achter-
grondinfor-
matie over
De Schorpi-
oen en de
nevenperso-
nages aan de
hand van
een onder-
zoek van
een myste-
rieuze in-
q u i s i t e u r
die talloze

ondervragingen verrichtte en de
bekentenissen en getuigenissen
van personen die Armando Cata-
lano hebben gekend, neerschreef.
Maar het speciale album vormde
vooral een dankbare gelegenheid
om de vele illustraties die Marini
voor ex-librissen, speciale edities
en diverse andere doeleinden
maakte aan elkaar te breien.
In nog geen tien jaar verleidde de
historische avonturensaga meer
dan een miljoen lezers in diverse
talen. De waardering van pers en
publiek maakte van de reeks een
succes, een verdiend succes voor
Marini en Desberg die er een fan-
tastische mantel- en degenstrip
van wisten te maken.

1: HET TEKEN VAN DE DUIVEL
Nr. 9 De Rest van de Wereld
Nr. 68 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 30 in 2012)
2: HET GEHEIM VAN DE PAUS
Nr. 11 Top 10 van 2001
Nr. 327 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 184 in 2012)
3: HET KRUIS VAN PETRUS
Nr. 6 Top 10 van 2002
Nr. 87 BelgenTop 100
Nr. 174 De Grenzeloze Top 500
4: DE DUIVEL IN HET VATICAAN
Nr. 11 Top 10 van 2004
6: DE SCHAT VAN DE TEMPEL
Nr. 6 Top 20 van 2005
Nr. 356 De Grenzeloze Top 500
7: IN DE NAAM VAN DE VADER
Nr. 6 Top 20 van 2006
8: DE SCHADUW VAN DE ENGEL
Nr. 9 Top 20 van 2008
9: HET MASKER VAN DEWAARHEID
Nr. 13 Top 20 van 2010
10: IN DE NAAM VAN DE ZOON
Nr. 6 Top 20 van 2012
11: DE NEGENDE FAMILIE
Nr. 8 Top 20 van 2014

GIACOMO C.: Bijwijlen
jolige en elegante, geromanti-

seerde biografie van Casanova in
het achttiende-eeuwse Venetië •

DE HAVIK: De lotgevallen van een Bre-
toense kaper in de achttiende eeuw,
verwikkeld in een somber complot •

RANI: De avontuurlijke zoek-
tocht van een jonge bastaard-
vrouw die haar moeder wil
wreken die is verraden door
een provinciale aristocraat.
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TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

Mooie Mejaï
verkozen de
deelnemende
lezers van De
Stripspeciaal-
zaak in 2010
tot de achtste
aantrekkelijkste
stripheldin.

Enkele weerkerende elementen uit de reeks: degengevechten met
gemaskerde krijgersmonniken die steevast in groep aanvallen,

succes bij de vrouwtjes en heel wat gespring over daken,
voornamelijk in Rome. (uit DE SCHORPIOEN 4: DE DUIVEL IN HET

VATICAAN en DE SCHORPIOEN 9: HET MASKER VAN DE WAARHEID)


