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Kleur
In Stripgids nummer 14 (juli 1977) windt Karel 

Biddeloo zich nog op over de kwaliteit van het 

drukwerk van de albums: “Het zou beslist een-

voudig zijn om De Rode Ridder af te drukken 

op papier van iets betere kwaliteit en in zwart-

wit in plaats van de blauwe en bruine tinten 

die nu worden afgewisseld. Maar dan wordt het 

iets duurder, en de uitgeverij wil de albums zo 

goedkoop mogelijk houden.”1 Nog datzelfde jaar 

lijken zijn gebeden verhoord, want De Barbaar 

(deel 76, 1977) verschijnt op beter papier in een 

soort donkerblauwe tint die het originele te-

kenwerk van Biddeloo beter tot zijn recht laat 

komen. Maar nog is hij niet tevreden: “Over 

kleurenalbums wil ik het dan nog niet eens heb-

ben. Het is mijn overtuiging dat een vakkundig 

ingekleurde strip meteen 50% aantrekkelijker 

wordt voor de lezer. Maar ja: ‘Het verkoopt zo 

toch ook!’ zegt men dan. Arme Johan!”1

Biddeloo vergeet hier wel dat De Rode Ridder 

in 1972 al kortstondig in kleur verscheen – zij 

het niet in albumvorm. De Rode Ridder moest 

toen echter in De Standaard en Het Nieuwsblad 

plaatsmaken voor Willy Vandersteens nieuwe 

reeks Robert en Bertrand. De avonturen van 

Johan verhuisden naar Pats, de jeugdbijlage van 

beide kranten, waarin ze a rato van twee pagi-

na’s per week verschenen. Door het gebruik van 

de steunkleuren blauw en oranje bovenop zwart 

in dit blad ontstond een illusie van kleur. Het 

bleef echter bij deze kortstondige voorpublicatie 

(zie ook De Biddeloo-jaren integraal 4).

Op kleurenalbums wordt het dus nog wat 

langer wachten. Nochtans verschijnen bijna alle 

andere reeksen van Studio Vandersteen intussen 

in kleur. Jerom, de spin-off van Suske en Wiske, 

verschijnt al sinds 1962 in vierkleurendruk 

(Suske en Wiske volgde pas in 1967). Reeksen die 

Vandersteen later dan De Rode Ridder opstartte, 

De gouden ridder
Sinds 1968 heeft Karel Biddeloo bijna zeventig verhalen van De Rode Ridder geschreven en getekend, 
maar nog steeds is hij niet tevreden over het eindproduct: de albums die in de winkel terug te vinden 
zijn. Weliswaar is in de loop der jaren de papier- en drukwerkkwaliteit verbeterd, zodat de fijnere details 
uit het tekenwerk bewaard blijven, maar de reeks is nog steeds één van de weinige Studio Vandersteen-
producten die in zwart-wit verschijnen. Daar komt in 1983 eindelijk verandering in wanneer De Levende 
Doden (deel 106) verschijnt. door Ivo De Wispelaere

Johans deelname aan de Guldensporenslag gaat niet onopgemerkt voorbij in De Leeuw van Vlaanderen (deel 109, 1984).
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zoals Robert en Bertrand in 1972 of Pats in 1974 

verschenen direct in kleur. Enkel De Rode Ridder, 

Karl May en Tits (opgestart in 1977) komen nog 

uit in zwart-wit.

Vandersteen houdt de boot af na de misluk-

king met de reeks Safari, die verscheen tussen 

1970 en 1974 en waar Biddeloo ook het tekenwerk 

voor verzorgde. Hij wijt het falen van Safari in 

een interview met Stripschrift in 1976 (nummer 

88) vooral aan het feit dat die reeks, in tegenstel-

ling tot De Rode Ridder, in kleur verscheen: “Een 

kleurenversie is commercieel gezien niet zo in-

teressant. Je moet niet vergeten dat deze strip 

door het kind zelf wordt gekocht. In Vlaanderen 

is het zo dat kinderen Suske en Wiske niet zelf 

kopen. Zo’n album krijgen ze van hun ouders, of 

ze krijgen geld om het te kopen. Maar datzelfde 

kind krijgt op zondag twintig frank weekgeld, 

heeft dan twee of drie frank van de vorige week 

over, komt langs de winkel en kan de nieuwe  

De Rode Ridder zelf kopen, omdat die niet te 

duur is. Daardoor is Safari een mislukking ge-

worden; we konden te weinig bieden voor de 

prijs omdat het in kleur was en in een kleine 

oplage verscheen. Als we dat vanaf het begin in 

zwart-wit hadden gedaan, was het misschien 

wel een succes geweest. Als De Rode Ridder nu 

in kleur zou verschijnen, zou dat misschien een 

succes worden, omdat de strip al zo lang mee-

draait. Maar ik vrees dat veel kinderen die hem 

nu zelf kopen eronder zullen lijden.”2 

Tegen 1983 is die redenering achterhaald en 

gaat de grote wens van Biddeloo eindelijk in ver-

vulling. Met De Levende Doden (deel 106, 1983) 

verschijnt eindelijk een album in vierkleuren-

druk. De prijs verdubbelt wel van 30 Belgische 

Frank (75 cent) naar 60 Belgische Frank  

(1,5 euro). De oplage van de zwart-witalbums 

haalt op dat moment 120.000 exemplaren. Die 

daalt naar 80.000 exemplaren voor de inge-

kleurde albums. 

Dit eerste kleurenalbum verschijnt nog 

steeds met de klassieke blauwe cover, weliswaar 

met de extra vermelding ‘in kleur’. Op de achter-

zijde staat een compleet nieuwe afbeelding van 

Johan, Galaxa, Merlijn en Bahaal. Een nieuw 

Voor de achterkant van de albums tekent Karel Biddeloo een nieuwe illustratie. Hierboven: de achterkaften van De Vervloekte Stad (deel 100, 1982) en De Levende Doden 
(deel 106, 1983).
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wapenschild, enkele wapens en een krullerig or-

nament verwijzen de oude illustratie definitief 

naar het verleden.

Pas vanaf het volgende verhaal, De Troglods 

(deel 107, 1984), doet de grijze cover met de lelie 

en de linten zijn intrede. In 1985 is de trans-

formatie compleet wanneer het grijs vervan-

gen wordt door een zilverkleur voor het album 

Ninja! (deel 111). 

De promotieafdeling van Standaard Uitge-

verij doet ook haar duit in het zakje. Wanneer  

De Overlevenden (deel 108, 1984) verschijnt, 

kunnen de handelaars een display bestellen 

om de nieuwe kleurenalbums in op te stellen 

in de winkel. Tegen dan begint men ook met 

de inkleuring van oudere albums. De Duistere 

Bondgenoot (deel 84, 1979) en De Verboden 

Berg (deel 57, 1972) zijn de eerste die de eer te 

beurt vallen.

Le Chevalier Rouge en 
The Red Knight
Onder de reeksnaam Le Chevalier Rouge brengt 

Editions Erasme in de periode 1984-1985 ne-

gentien Franstalige albums uit, beginnend met 

Les Survivants (De Overlevenden) en eindi-

gend met Le Masque et l’Epée (Met Masker en 

Zwaard). Deze albums volgen de uitgave van de 

nieuwe Nederlandstalige kleurenalbums en de 

herdrukken in kleur van de oudere verhalen, 

zodat oudere en nieuwere albums elkaar afwis-

selen in de Franstalige reeks, met continuïteits-

problemen als gevolg. Tussen de vertalingen 

van Ninja! (deel 111, 1985), De Schemerzone 

(deel 112, 1985) en Nirwana (deel 113, 1985), 

die een cyclus vormen, verschijnen bovendien 

oudere delen in kleur. Een verhaal zoals De 

Leeuw van Vlaanderen (deel 109, 1984) krijgt 

begrijpelijkerwijze geen vertaling in het Frans. 

Daarna houdt het Franstalige avontuur op. In 

de Franstalige Zwitserse krant 24 Heures krijgt 

deze ‘nieuwe’ reeks wel wat aandacht. Zou een 

voorpublicatie in een Franstalige krant een 

boost hebben gegeven aan Le Chevalier Rouge, 

net zoals Bessy indertijd in La Libre Belgique de 

harten van de kinderen over de taalgrens heen 

veroverde?

Promotie voor de kleurenalbums. 
Boven: fragment uit een 
aankondigingsfolder (1984). 
Onder: promo voor een display uit een 
folder voor boekhandelaars (1984).
Links: affiche voor de Franstalige reeks 
Le Chevalier Rouge. Deze affiche werd in 
1985 gerealiseerd voor het internationale 
stripfestival van Angoulême.
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DEEL 106

DE LEVENDE DODEN"
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DEEL 107

DE TROGLODS"
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DEEL 108

DE OVERLEVENDEN"
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DEEL 109

DE LEEUW VAN VLAANDEREN"
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DEEL 110

DE KRAKEN"
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DEEL 111

NINJA!"
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