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De bekendste nevenfiguren van ‘de man die sneller schiet 
dan zijn schaduw’ zijn de gebroeders Dalton en de niet zo 
slimme hond Rataplan. 

MAURICE ‘MORRIS’ DE BEVERE 

Maurice kwam in Kortrijk op 1 december 1923 ter wereld en 
was  een tijdgenoot van o.a. Hergé, Bob de Moor, Armand 
Panis, Marc Sleen en Willy Vandersteen.

In 1947 verscheen het eerste Lucky Luke-verhaal in 
albumvorm onder het pseudoniem ‘Morris’. De  humoristische   
stripreeks kende meteen een groot succes.  

Samen met zijn boezemvriend André Franquin vertrok 
Maurice in 1948 naar de Verenigde Staten waar hij zes jaar 
woonde. In zijn latere strips kwamen zo veel thema’s aan bod 
die zich in het historische Wilde Westen afspelen. 

Tussen 1955 en 1977 werden de scenario’s voor Lucky Luke 
door René Goscinny geschreven. Kenners beschouwen deze 
albums als de beste. In totaal tekende Morris 72 albums die 
in 23 talen verschenen met een totale oplage van meer dan 
300 miljoen exemplaren wereldwijd. 

LUCKY LUKE

Tijdens de nadagen van de bevrijding 
in  1944 ontwierp striptekenaar Maurice 
De Bevere zijn cowboy Lucky Luke en 
diens paard Jolly Jumper. 

Het verhaal wil dat De Beveres hospita 
hem onbewust heeft geïnspireerd. 
Zij zong voortdurend Je suis seule ce 
soir, waardoor hij op het idee kwam 
van de eenzame cowboy. Ze had 
ook een hardnekkige haarlok op haar 
voorhoofd en een vooruitstekende kin.  

Ook voor Jolly Jumper, het snelste 
paard van het Wilde Westen, verschafte 
de hospita het nodige materiaal omdat 
ze gele tanden en o-benen had. 



Als Kortrijkzaan had Maurice altijd al een nauwe band met de 
stad en haar bibliotheek. Op 5 april 1997 werd het standbeeld 
van zijn stripheld, de rusteloze cowboy Lucky Luke, onthuld. 
Nog steeds siert dit beeld de voorzijde van de centrale 
bibliotheek. 

Maurice De Bevere overleed op 16 juli 2001 in Brussel. De 
reeks wordt sindsdien verdergezet door de Franse tekenaar 
Achdé met  als voornaamste scenarist Laurent Gerra.

Naar aanleiding van zijn vijftiende sterfdag en de zeventigste 
verjaardag van het verschijnen van het eerste Lucky Luke-
album, stelden we  een mooie overzichtsexpo samen: 
Luky Luke, een cowboy in klei. 

MAURICE DE BEVERE



In 1896 verscheen in Amerika de eerste ‘echte’ strip met 
tekstballonnen - The Yellow Kid van Richard F. Outcalt - en in   
1996 werd de honderdste verjaardag van het stripverhaal 
gevierd.  Voor die gelegenheid richtte het Belgisch Centrum 
voor het Beeldverhaal een eeuwfeestkomitee op met als 
voorzitter Maurice De Bevere . 

Toevallig viel de viering samen met de 50e verjaardag van 
Lucky Luke. Het eerste korte verhaal van deze eenzame 
cowboy werd immers eind 1946 gepubliceerd in de 
Robbedoes Almanak ‘47.

Ook stad Kortrijk voelde zich toen geroepen om een 
passende hulde te brengen aan Kortrijkzaan Morris. Eind 
1995 begonnen de eerste plannen te rijpen om een beeld te 
maken van Lucky Luke. Gelukkig was Morris snel bereid zijn 
medewerking te verlenen. 
Koramic Building Products deed het genereuze aanbod om 
het beeld in keramiek te laten maken in hun werkplaatsen. 
Zij suggereerden ook meteen Achiel Pauwels als uitvoerder 
van de opdracht.

VAN PLAN ...
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Een werkbijeenkomst met Morris, Achiel Pauwels, Jo 
Vandeputte (Koramic Building Products) en de mensen van 
de Dienst Culturele Projecten van de stad zorgde voor de 
doorbraak. Het Schepencollege zette het licht op groen en 
toonde zich bereid het artistiek ereloon van Achiel Pauwels 
op zich te nemen. De droom kon werkelijkheid worden.  Na 
overleg werd geopperd om het beeld een plaats te geven in 
de Openbare Bibliotheek, de ideale plek voor een papieren 
stripheld.

Intussen bleek een realisatie voor eind 1996 moeilijk haalbaar 
en werd er gestreefd naar afwerking tegen april 1997. 
De onthulling op 5 april 1997 werd de bekroning van een 
lange voorbereiding en was tegelijk de start van een reeks 
nevenactiviteiten met als thema ‘Lucky Luke is in de stad’.  
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TOT REALISATIE



1. OP ZOEK NAAR GESCHIKTE KLEI

Vooraf moet men bepalen of een beeld in roodbakkende, of 
geelbakkende klei wordt gemaakt. Ijzerhoudende klei bakt 
rood, kalkhoudende klei bakt geel.
Voor het beeld van Lucky Luke werden roodbakkende 
kleisoorten uit onze streek vermengd met kleisoorten uit het 
Westerwald (Duitsland) en met zand en gemalen steenmeel 
afgemagerd.
De kleisoorten worden gemengd om het risico op het 
ontstaan van barsten tijdens het drogen te vermijden.

2. DE KLEI WORDT GEMENGD

Volgens een door het laboratorium onderzocht en getest 
recept wordt de klei gemengd en in machines gekneed. 
Daarna wordt de klei in een strengpers van lucht ontdaan 
(vacuum) en met de gepaste hoeveelheid water aangemaakt. 
Het vochtgehalte bedraagt ongeveer 30%.

LUCKY LUKE ALS 
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3. HET BEELD WORDT GEMODELLEERD

Voordat de kunstenaar kan starten met het grote beeld,  
maakt hij in klei een klein ontwerpbeeld dat later in het proces 
gebruikt wordt om in de juiste verhouding te vergroten. 

Daarna schetst de kunstenaar het beeld op ware grootte  op 
papier (schaal 1/1).  Op basis van het ontwerpbeeldje en de 
schets kan de kunstenaar starten met het eigenlijke beeld.

Vervolgens wordt er een ijzeren geraamte  gemaakt waarrond 
het grote beeld wordt gemodelleerd. Dit ijzeren gestel is 
noodzakelijk om voldoende draagkracht te bieden aan de 
klei, die anders zou gaan zakken. 

KERAMISCH BEELD
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4. MOULES

Van het grote beeld maakt hij gipsafgietsels (moules). Het is 
belangrijk dat de verschillende stukken afneembaar zijn, er 
mogen geen delen  in elkaar haken want hierdoor wordt het 
afnemen van de moules onmogelijk. De moules worden met 
jutedoek versterkt. Wanneer de gipsmoules hard zijn, kunnen 
ze worden afgenomen, gewassen en gedroogd.

5. MOULEREN

Tegen de wanden van de droge moules wordt klei met de 
hand geperst  tot een kleiwand  ontstaat van 1 à 1,5 cm. 
De gipsvormen worden vervolgens samengevoegd en na 
2 à 4 uur terug afgenomen. Het gips neemt een bepaalde 
hoeveelheid water op uit de klei waardoor een kleine 
afscheiding ontstaat tussen beide materialen. Zo lossen de 
moules makkelijk van de kleiwand.

Bij grotere beelden wordt altijd met verschillende delen 
gewerkt die op een later tijdstip worden samengevoegd. Als 
een onderdeel van het beeld breekt, kan dit stuk opnieuw 
gemaakt worden met de bestaande gipsvorm.

6. DROGEN

Alle kleionderdelen moeten nu zo’n 14 dagen drogen.
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7. BAKKEN

De gedroogde onderdelen worden 3 dagen in verschillende 
ovens gebakken op een temperatuur van ca. 1000 °C. 

8. GLAZUREN

Glazuur is een samenstelling van verschillende oxides die 
gesmolten worden en in glasvorm stollen. Om te vermijden 
dat het glazuur afbladert of dat er ‘craquelures’ ontstaan, is 
het belangrijk dat de uitzettingscoëfficiënt van het glazuur 
dezelfde is als die van de klei.  
Na het aanbrengen van de kleuren, wordt het gebakken 
beeld  geglazuurd en opnieuw gebakken op ca. 1000 C° om 
de kleuren te fixeren. Om vervuiling van het glazuur door 
rookgassen te vermijden, gebruikt men elektrische ovens 
met een zuivere atmosfeer. 

9. MONTAGE

Na het bakken worden alle onderdelen gemonteerd. Dat kan  
in het atelier of ter plaatse, zoals bij  het beeld van Lucky Luke.
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Achiel Pauwels, geboren in Gent in 1932, wordt één van de 
boegbeelden van de Vlaamse keramieksculptuur genoemd. 
Anders dan de meeste keramisten, die overwegend abstract-
decoratief werken, koos hij voor ‘de mens’ als centraal thema 
in zijn werk. 
Met vlijmscherpe blik, soms wat ondeugend, observeert hij 
menselijke en maatschappelijke toestanden. Hij portretteert 
zijn observaties niet zuiver realistisch maar  waarheidsgetrouw  
met een relativerende inslag.  Zijn karakterisering is trefzeker, 
maar nooit karikaturaal.  
Omdat hij oprecht aandacht heeft voor het menselijke, en 
het valse, het ijdele en het onmenselijke aan de kaak stelt,  
is zijn kunst toegankelijk en zijn boodschap voor iedereen 
verstaanbaar. 

ACHIEL PAUWELS
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LUCKY LUKE, EEN COWBOY IN KLEI

Een realisatie van Openbare Bibliotheek Kortrijk 
i.s.m. stadsarchief en stedelijke Musea Kortrijk. 

Met bijzondere dank aan Jo Vandeputte.


