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Inleiding 

De poor lonesome cowboy van de foto staat er vandaag nog altijd. De onthulling van het 

keramisch beeld op 5 april 1997 in aanwezigheid van de striptekenaar vormde de bekroning van een 

hele reeks activiteiten onder de noemer Lucky Luke is in de stad 

Morris (pseudoniem van Maurice De Bevere; de Franse uitspraak van Morris en Maurice is identiek) 

(Kortrijk, 1 december 1923 – Brussel, 16 juli 2001) was een Belgische striptekenaar; die vooral 

bekend is geworden met zijn stripcreatie Lucky Luke. 

Later op het jaar wordt in de Bibliotheek van Kortrijk nog een tentoonstelling opgezet rond “The making of” 

van het beeld. 

Morris werd geboren in Kortrijk in een middenstandsgezin. 

Zijn vader was baas van een pijpenfabriek, waar pijpen in 

terracotta werden gemaakt met pijpenkoppen in de vorm 

van een hoofd van een bekend persoon.[1] 

Morris heeft zijn middelbare school afgewerkt op het 

bekende, door de paters jezuïeten geleide Sint-

Jozefscollege te Aalst, waar hij op internaat zat. Deze 

paters, die in Morris' collegetijd nog een lange zwarte 

soutane droegen, inspireerden hem voor de figuren van de 

lijkbidders uit Lucky Luke. Hij raakte er geïnteresseerd in 

een Pathé-Baby-projector, waarvan hij ook thuis een 

exemplaar had. Met het apparaat kon hij films vertraagd 

afspelen en zo leren hoe animatie in elkaar steekt.[1] 

Na zijn middelbare studies ging hij rechten studeren aan de 

Leuvense universiteit in de hoop na zijn studies de 

pijpenfabriek van zijn vader niet te hoeven overnemen. Zijn 

interesses lagen echter nog elders: bij het beeldverhaal. Als kind en adolescent las hij de bladen 

Robinson, Hop-là ! en Mickey Mouse Weekly en hij was fan van Floyd Gottfredson (Mickey Mouse), 

Rudolph Knerr (The Katzenjammer Kids), Elzie Segar (Popeye) en Hergé. Hij hield ook van films. Op 

zijn tiende maakte hij bijvoorbeeld folioscopen voor zijn vrienden. Na zijn studies wilde hij dan ook in 

de tekenfilmbranche werk vinden. Hij begon daarom lessen via de post te volgen via de lessenreeks 

Le Dessin facile van cineast Jean Image. Bij elke les hoorde een opdracht die naar Parijs hoorde 

opgestuurd te worden. Behalve correcties kreeg Morris als antwoord geregeld lovende persoonlijke 

brieven. Tezelfdertijd kwam hij in contact met de Antwerpenaar Jules Luycks. Hij was toentertijd een 

van de weinige animatoren in België en was op dat moment bezig met een animatiefilm rond de 

cowboy Ouwe Taaie.[1] 

In 1944 ging Morris werken voor de toen net naar Brussel verhuisde tekenfilmstudio C.B.A., dat 

Morris in de krant leerde kennen. Desondanks Morris' kennis op het vlak, werd hij geen animator, 

maar werd hij aangenomen om de potloodtekeningen van de animatoren met penseel te inkten op 

cellofaan. Ook later zou hij nog met een penseel inkten, terwijl daar meestal een pen voor werd 

gebruikt. Hij vond het een soepelere en gewilligere manier dan met pen. Bij de studio leerde Morris 

André Franquin kennen, die een vriend voor het leven zou worden. Ze deelden hun passie voor jazz 

en de Amerikaanse popcultuur. Zijn technische vaardigheden lagen voor op die van Franquin. 

Gewapend met de lessen van Jean Image die hij soms meenam, bracht hij Franquin zijn grafische stijl 

en gevoel voor beweging over. Onder Morris' invloed ging Franquins stijl over van een realistische tot 

een cartoonachtige stijl. Hij had daarnaast nog tijd om folioscopen, illustraties en cartoons te maken 
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en te verkopen. Een van zijn klanten was sinds 1944 het magazine Le Moustique (Humoradio) van 

uitgeverij Dupuis.[1][2][3] Nadat C.B.A. in 1946 werd gesloten, ging Morris dan ook bij Dupuis aan de 

slag. 

In de nadagen van de bevrijding verzint Morris zijn cowboy Lucky Luke en diens paard Jolly Jumper. 

Het duo cowboy-paard was in die tijd gebruikelijk in B-films. Het is ook geïnspireerd op de hospita 

van Morris: zij zong voortdurend "Je suis seule ce soir" (ik ben alleen vanavond), waardoor Morris op 

het idee kwam van de eenzame cowboy. De hospita stond ook model voor Jolly Jumper: ze had 

grote, gele tanden en O-benen. De haarlok op haar voorhoofd en haar vooruitstekende kin werden 

dan weer gebruikt voor Luke. Hoewel Morris toen nog bij C.B.A. werkte, dacht hij er niet aan zijn idee 

daar voor te stellen. Zijn ambities reikten verder.[4] In 1947 verscheen het eerste verhaal van Lucky 

Luke en dit werd direct een groot succes. Naast Lucky Luke tekende De Bevere ook "de stomste hond 

van het Wilde Westen", Rataplan. Van 1955[bron?] tot 1977 werden de scenario's voor Lucky Luke 

geschreven door René Goscinny, en net zoals bij Asterix van Albert Uderzo, worden de verhalen met 

die scenario's door menigeen als de beste beschouwd. 

In 2005 eindigde Morris op nummer 79 in de Waalse versie van de verkiezing voor De Grootste Belg. 

In de Vlaamse versie eindigde hij op nr. 260 buiten de officiële nominatielijst. 

Hoewel Morris Lucky Luke in het Frans publiceerde, was hij een Vlaming en sprak hij vloeiend 

Nederlands. 
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Lijst van albums van Lucky Luke 

In de reeks Lucky Luke bij Dupuis 

Dick Diggers goudmijn 

Rodeo 

Arizona 

Avonturen in het westen 

Lucky Luke tegen Pat Poker 

Vogelvrij 

Dr. Doxey's elixer 

Phil IJzerdraad 

De spoorweg door de prairie 

Blauwvoeten op het oorlogspad 

De bende van Joss Jamon 

De neven Dalton 

De rechter 

De trek naar Oklahoma 

De Daltons breken uit 

Bootrace op de Mississippi 

In het spoor van de Daltons 

In de schaduw der boortorens 

Naijver in Painful Gulch 

Billy the Kid 

De Zwarte Heuvels 

De Daltons in de blizzard 

De Daltons op vrije voeten 

De karavaan 

De spookstad 

De Daltons kopen zich vrij 

Het 20ste Cavalerie 

Het escorte 

Prikkeldraad in de prairie 

Calamity Jane 

Tortilla's voor de Daltons 

 

In de reeks Lucky Luke bij Lucky Comics & Lucky Productions 

Voorheen werd deze reeks uitgegeven door Dargaud 

De postkoets 

Tenderfoot 

Dalton City 

Jesse James 

Western Circus 

Apache Canyon 

Ma Dalton 

De rijstoorlog 

De premiejager 

De grootvorst 

De erfenis van Rataplan 

De witte ridder 

De genezing van de Daltons 

Zijne keizerlijke hoogheid Smith 

Zeven korte verhalen 

De zingende draad 

De ballade van de Daltons 

De schat van de Daltons 

De strop van de gehangene 

De eenarmige bandiet 

Sarah Bernhardt 

Daisy Town 

Fingers 

The Daily Star 

De verloofde van Lucky Luke 

De duivelsranch 

Nitroglycerine 

Het alibi 

De Pony Express 

De Daltons verliezen hun geheugen 

Spokenjacht 

De Daltons op de bruiloft 

De brug over de Mississippi 

Kid Lucky 

Belle Starr 

Klondike 

O.K. Corral 

Oklahoma Jim 

Marcel Dalton 

De profeet 

De kunstschilder 

De legende van het westen 
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Westerns 
Gevoelens als eer, (bloed)wraak en hebzucht komen vaak voor in de western. In de vroege westerns was 

het centrale thema bijna altijd de strijd tussen goed en kwaad. Westerns zijn actiefilms die vaak misdaden 

zoals bankroof en afpersing als onderwerp hebben, gekruid met dramatische schietpartijen. Veel westerns 

stralen een nostalgisch verlangen naar de goede oude tijd uit. Het buitenleven wordt in westerns 

geïdealiseerd en de films zijn gevuld met schitterende beelden van het weidse landschap en voorzien van 

klankrijke muziek. De cineasten van de western vonden het "Wilde Westen" opnieuw uit. 

Jeugdboeken 

Informatief 

Mini-ziezo (-6 jaar) 

Cowboys (Suzan Boshouwers, 2010) 

Mini Info Jeugd (blauw) Lekker slim  Lekker Slim 

Joris is een kleine jongen die veel van cowboyspullen houdt. In een ander land zou hij 

misschien wel een echte cowboy kunnen zijn, zoals Jojo. Samen met zijn 

cowboyvrienden en zijn paard Mustang brengt Jojo het vee van de boerderij naar de 

markt. Jojo hoeft niet naar school, maar hij moet wel hard werken. Gelukkig kan hij met zijn paard ook leuk 

spelen en kunstjes doen. En in het cowboydorp valt altijd wel wat te beleven. Aan de hand van het figuurtje 

Jojo leren de kinderen over de bezigheden, de kleren en de gewoontes van cowboys. Het boek sluit af met 

een overzicht van beroemde cowboys, een quiz, richtlijnen om een eigen stokpaard te maken en te dansen 

als een cowboy. 

Cowboys en Indianen (Jean-Michel Billoud, 2004) 

Mini Info Jeugd (blauw) Lekker slim  Lekker Slim 

Deze aflevering van de 'Kididoc'-serie heeft een hoog informatiegehalte, hoger dan bv. 

Hé, bouw je mee. Dat ligt natuurlijk voor de hand als je een enigszins genuanceerd 

verhaal wil vertellen over dit toch wel problematische hoofdstuk uit de Amerikaanse 

geschiedenis. Hoewel het koloniale karakter van de confrontatie niet uit de weg gegaan wordt, presenteert 

dit boek toch wel een iets te positief beeld. Het genocidale karakter van de koloniale uitbreiding naar het 

westen wordt op geen enkele manier aangekaart, er wordt enkel besloten dat de indianen de oorlog 

hebben verloren en daarna in reservaten 'leven'. De tekening aan het einde over een gezamenlijk feest van 

cowboys en indianen is te onrealistisch. 
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Informatief (+6 jaar) 

Cowboys (David H. Murdoch, 1994) 

Informatief Jeugd (grijs) : landen-Volken  Volken 

In vierentwintig hoofdstukjes van ieder ca. twee pagina's worden verschillende aspecten 

van het cowboyleven weergegeven. Het accent ligt vooral op de glorieperiode van de 

cowboys (ca. 1866-1886) maar ook de hedendaagse cowboy wordt niet vergeten. Aan de 

orde komen o.a. paarden, zadels, kleding, laarzen en sporen, levenswijze en cultuur, vee, bandieten etc. 

Ook worden hoofdstukjes gewijd aan veehoeders te paard buiten de V.S. zoals de gauchos (Zuid-Amerika) 

en de gardians (Camargue). Een aantal historische en legendarische personen wordt genoemd zoals Annie 

Oakley, Billy the Kid, Calamity Jane, Buffalo Bill etc. De auteur is er duidelijk op bedacht geweest geen 'wild-

west romantiek' op te voeren maar een reëel beeld te geven van het harde cowboyleven. De vele mooie 

kleurenfoto's, waaronder veel detailopnamen, en de verklarende teksten erbij maken van dit boek, hoewel 

het wat aan de moeilijke kant is voor de bovenbouw basisschool, een kijkboek dat goed bruikbaar is in het 

documentatiecentrum. Voorzien van een register. Vanaf ca. 12 jaar. 

Handboek cowboy – hoe word ik een echte (Meg Clibbon, 2005) 

Informatief Jeugd (grijs) : landen-Volken  Volken 

Bij de speelse, grillige verf/ecoline-illustraties wordt in korte zinnen uitgelegd wat een 

cowboy is. Verder wordt iets verteld over het uiterlijk van cowboys, de geschiedenis van 

cowboys en indianen, het wilde westen, rodeo's, cowboytaal, beroemde cowboys, etc. 

Sommige delen van de tekst zijn handgeschreven; de kleuren in dit prentenboek met grote platen zijn 

donkergetint. Met een paar dingen om te doen zoals spoorzoeken of een recept. Een fantasievol en mooi 

vormgegeven boek, dat door de naïeve schilderstijl en het gebrek aan perspectief kinderlijk aandoet. Jonge 

kinderen zullen vooral genieten van het uitgebreide commentaar dat overal naast en in de illustraties is 

aangebracht. Voor oudere lezers vanaf ca. 9 jaar zijn de (beperkte) informatieve delen interessant.  

Cowboys (Stewart Ross, 1996) 

Informatief Jeugd (grijs) : landen-Volken  Volken 

De cowboy die optreedt in de films heeft niets te maken met het ware leven van deze 

'koeienjongens'. Per dubbele pagina wordt een aspect van het cowboyleven belicht. 

Linksboven wordt het thema geïntroduceerd en behandeld, de rest van de pagina's 

behandelen in woord en beeld deelaspecten hiervan. De illustraties zijn deels authentieke foto's, deels 

sfeervolle tekeningen en deels ontleend aan speelfilms. Het is een leuk, goed leesbaar en verzorgd boek dat 

een goed beeld geeft van het harde cowboybestaan. Het taalgebruik is soms wat moeilijk en er kan 

natuurlijk niet te diep op historische ontwikkelingen worden ingegaan. Ik vraag me echter wel af, gezien het 

feit dat wildwest films hun tijd gehad hebben, of er nog veel kinderen geïnteresseerd zullen zijn in het 

verschijnsel cowboys. Vanaf ca. 10 jaar. 



Themalijst: in het Wilde Westen Openbare bibliotheek Kortrijk juni 2016   p. 7 

 

Wees blij dat je niet in het Wilde Westen woont (Peter Hicks, 2014) 

Informatief Jeugd (grijs) : landen-Volken  Volken 

Na de Amerikaanse Burgeroorlog moet de marshall (bij ons ook bekend als sheriff) het 

dagelijkse leven in goede banen leiden. De lezer kruipt na de inleiding in de huid van 

marshall Joe Taylor die in het plaatsje Stofstad de veiligheid moet waarborgen. Het leven 

is zwaar en gewelddadig: het is er stoffig, er zijn besmettelijke runderen, nietsontziende en losbandige 

cowboys, een gevaarlijke bizonjacht, vijandige indianen en talloze vuurgevechten. De titel van deze uitgave 

is treffend, want het eind is niet bepaald geruststellend, een vuurgevecht betekent de dood van ‘jezelf’, de 

marshall. Naast het fictieve verhaal met informatieve tekst zijn er diverse tekstblokken geplaatst met 

summiere informatie en op bijna alle spreads een handige hint om in Stofstad te overleven. Tekst staat 

soms ook in tekstballonnen. Bonte en stripachtige kleurenillustraties zorgen voor een drukke lay-out, 

waarin net als in de tekst de humor nooit ver weg is. In dezelfde opzet verschenen onder de noemer 'Wees 

blij dat …'* meerdere uitgaven. Voorin een inhoudsopgave en achterin een woordenlijst en een alfabetisch 

register. Voor lezers vanaf ca. 9 jaar. 

  



Themalijst: in het Wilde Westen Openbare bibliotheek Kortrijk juni 2016   p. 8 

 

Verhalen 

Vanaf 3 jaar (Prentenboeken) 

De coole cowboys (Tjibbe A. Veldkamp, 2009) 

Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) VE 

Een jongetje wil cowboy in het wilde westen zijn, maar een meisje wil een prinses op een 

ridderkasteel zijn. Kunnen zij samen spelen? Prentenboek met paginagrote cartoonachtige 

illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar. 

Ik wil een cowboy meisje zijn (Tony Ross, 2001) 

Magazijn Jeugd JM 6296 

Een meisje wil niet saai en braaf maar een echt cowboymeisje zijn. Met op de achtergrond 

de wolkenkrabbers van een grootstad probeert het meisje haar droom levend te maken in 

een stukje wei. Daarin fungeert een zwerfhond als paard, poezen op een stort worden 

jonge wolfjes bij een rivier, bananen worden pistolen, een stort vol oud ijzer lijkt (als ze haar ogen stevig 

dichtknijpt) op een kudde wilde stieren. Uiteindelijk lijkt de droom van het meisje werkelijkheid te worden: 

we zien haar plots in echte cowboykleren richting Texas vliegen, waar de bont gevlekte zwerfhond nu een 

prachtig paard is geworden. En... de stijve, keurige papa van het meisje gooit het saaie bestaan van zich af 

en springt in cowboykleren, op weg naar het avontuur. 

De prinses en de cowboy (Annick Masson, 2013) 

Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) MA 

Een echt paard, dat is wat het meisje uit De prinses en de cowboy wil. Haar vader 

denkt er nog niet aan. Maar dan knutselt het kind haar eigen stokpaard in elkaar. 

Aan een bosrand ontdekt de ‘prinses’ op het houten ros een fantastische boomhut. 

Ze droomt van een prins en zijn paleis, maar het blijkt het rovershol van een stoere cowboy te zijn. ‘Dit is 

geen plek voor bangeriken, dus maak dat je wegkomt!’ De twee steken elkaar stoer de loef af. ‘Pff, 

cowboys, wat heb je daar nu aan?’ Tot de cowboy zijn outfit verandert in een riddertenue en de prinses 

zichzelf als een indianenvrouw tooit. ‘Geef je over!’ Op de laatste spread zitten de twee gezellig in de, tot 

kasteel gerenoveerde, rovershut. En ze speelden nog lang en gelukkig. 

De cowboyter (Dimitri Leue, 2015) 

Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) LE 

Joppe is een kabouter maar wil veel liever een cowboy zijn. Hij gaat op zoek naar een 

cowboyhoed en een paard. Maar alle dieren lachen hem uit. Behalve het kuiken. 

Prentenboek met humoristische, kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar. 

Kimmie cowboy (Marjet Huiberts, 2012) 

Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) HU / Jeugd Magazijn JM 5881 

Kimmie Cowboy betrapt een veedief die haar kalfje Klaartje Twee wil stelen. Ze 

weet hem echter door terug te tellen vanaf duizend – als hij zegt dat zij bij drie 

kan schieten – in slaap te laten sukkelen en zo haar kalfje uit zijn handen te 

redden. En als ze ’s avonds in het bos een enorme beer tegenkomt, weet ze de beer te interesseren voor de 
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‘grote beer’ in de lucht, zodat ze veilig kan ontkomen. In andere verhalen sluit ze vrede met een indiaan die 

op oorlogspad is, wint ze de rodeo door de stier sprookjes te vertellen en laat ze ijs branden in café Saloen. 

Oblong prentenboek met vijf humoristische verhalen op rijm over het slimme meisje Kimmie, dat als 

cowboy de strijd met de wereld aan gaat. 

Indianen en cowboys (Carola von Kessel, 2013) 

Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) KE 

Wat gebeurt er allemaal in Rapid City, waar de cowboys en indianen elkaar ontmoeten? En 

in het indianendorp aan de andere kant? Hardkartonnen uitklapbaar prentenboek, 

bovenaan uitgesneden als gebergte, dat rechtop neergezet kan worden. Met paginagrote 

kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar. 

    Cowboy Stinky Bill (Martine Letterie, 2001-) 

Cowboys Stinky Bill / Stinky Bill kent geen genade / Stinky Bill heeft goudkoorts / Stinky Bill speelt poker 

Het motto: "was je handen, poets je tanden en spreek met twee woorden" is zeer besteed aan sheriff 

Jacques Parfum van het dorp Smell City. "Boeren laten: alleen zacht achter de hand. Winden laten: 

verboden. Elke week oorsmeer verwijderen, zonder dat iemand het ziet", zijn regels waar alle inwoners zich 

aan te houden hebben. Dat is allemaal niets voor cowboy Stinky Bill. Hij is door de sheriff ontslagen als 

straatharker omdat hij een wind liet. Hij woont buiten het dorp en in en rond zijn huisje stinkt het. Nog 

erger wordt het als zijn neefje Richard Scheet bij hem komt wonen. Van zijn scheten vallen de mensen echt 

flauw. 

Billy en de bison (Catharina Valckx, 2012) 

Jeugd Prentenboeken 3+ (roze) VA 

Als ze gezellig hazelnoten aan het pellen zijn, vraagt hamster Billy aan zijn vader waar dat 

touw aan de muur toch voor dient. Het is de lasso waarmee vader veel dieren heeft 

gevangen en Billy gaat nu zelf proberen een grote bizon te vangen. Met hulp van Pierke 

lukt het hem, maar de bizon gaat er vandoor en Billy vliegt door de lucht. Billy wordt echter vrienden met 

de bizon en samen met zijn vrienden gaat hij geroosterde hazelnoten eten bij zijn vader, die zeer verrast is. 

Vanaf 6 jaar (blauw) 

Buffalo Bill en het Wilde Westen (Mauri Kunnas, 2010) 

Jeugd boeken 6+ (blauw) KU 

Acht, ook grappige, verhaaltjes over acht helden uit het Wilde Westen van Noord-Amerika. 

Prentvertelling met grote stripachtige kleurenillustraties. Voorlezen vanaf ca. 8 jaar, zelf 

lezen vanaf ca. 10 jaar. 
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Vanaf 9 jaar (geel) 

Willy Boem (David Vlietstra, 2015) 

Jeugd boeken 9+ (geel) VL 

Cowboy Willy Boem (10) moet de erfenis van oma naar zijn zus Milly brengen. Onderweg 

beleeft hij allerlei spannende avonturen. Vanaf ca. 9 jaar. 

 

Ik wil hier weg ! (Stasia Cramer, 1999) 

Jeugd Technisch lezen geel E6 CR 

Het is vakantie en Peggy volgt een paardenkamp. Een van de volwassenen op het kamp, 

Siberius, is een engerd die zich merkwaardig gedraagt. Elke keer dat Peggy in zijn buurt is, 

raakt hij haar aan. Op een dag laat hij haar zijn piemel zien en dat maakt Peggy bang. 

Wanneer Siberius achteraf de feiten omdraait en Peggy ervan beschuldigt dat ze hem wou begluren, besluit 

het meisje hulp te zoeken... 

Vanaf 12 jaar (groen) 

Sam Colt (Bavo Dhooge, 2004) 

Jeugd boeken 12+ (groen) DH 

Sam Colt, een vondeling die zichzelf de naam gaf van de legendarische wapenmaker, 

doorkruist het Wilde Westen als werknemer van de Pony Express. In het stadje Freetown 

raakt hij betrokken bij een vreemde zaak. Een koetsier treft langs de weg twee kinderen en 

een Apache, allen bewusteloos, aan en neemt ze mee. De indiaan wordt ervan verdacht de kinderen 

ontvoerd te hebben. Maar de waarheid blijkt helemaal anders en Sam vormt een stille band met de 

Apache. De dromen van Sam maken de lezer al vlug duidelijk dat hij zelf een indianenkind is. 

Winnetou ontmoet Old Shatterhand (Karl May, 2012) 

Jeugd boeken 12+ (groen) MA 

Na een reeks spannende gebeurtenissen sluiten Winnetou en Old Shatterhand een 

vriendschap door dik en dun, die al ca. honderd jaar generaties van lezers boeit. In deze vrije, 

soms slordige en oppervlakkige bewerking ontbreekt het voorwoord met het pleidooi voor 

de Indianen. De auteur, een ex-onderwijzer, wilde een volksopvoeder zijn en lette daarom op zijn 

taalgebruik. Het door de vertaler toegevoegde Bargoens en grove taal passen hier niet bij. De 

hoofdstukindeling, het gebruik van de hier storende beleefdheidsvorm (u en ge) tussen beide vrienden, de 

naam Charles e.d. doen vermoeden dat bij deze bewerking gebruik is gemaakt van een Becht-uitgave van 

voor 1958, 'Winnetou, het opperhoofd der Apachen'. Volle bladspiegel met kleine marges. Nieuw, 

eigentijds foto-omslag. Vanaf ca. 13 jaar. 

Shatterhand verslaat Sioux (Karl May, 2012) 

Jeugd boeken 12+ (groen) MA 

Bundel met twee speciaal voor de jeugd geschreven verhalen waarin jongeren een hoofdrol 

spelen. In het eerste verhaal probeert Martin Baumann, geholpen door een Indiaanse vriend 

en enkele west-mannen, zijn vader op te sporen. Het tweede verhaal speelt in de Llano 
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Estacado waar Bloody Fox vanuit een verborgen oase vermomd als de geest van de Llano Estacado ten 

strijde trekt tegen woestijnrovers. In dit laatste verhaal is de plaats van handeling beperkt tot de actieradius 

van Bloody Fox. De auteur maakt binnen die ruimtebeperking optimaal gebruik van spanningselementen 

die de woestijn biedt (verdwalen, versmachten, fata morgana, woestijnrovers en tornado). Volle 

bladspiegel met kleine marges. Met nieuw, eigentijds foto-omslag. Vanaf ca. 13 jaar. 

Kruger Bei de oppermachtige (Karl May, 20121) 

Jeugd boeken 12+ (groen) MA 

Old Shatterhand bevrijdt de als slaven in een kwikzilvermijn tewerkgestelde immigranten, 

neemt de aanstichter van de misdaad (Harry Melton) gevangen en sluit vrede met de Yuma-

indianen. Uit bij Melton gevonden brieven ontstaat een motief voor een nieuw avontuur 

waarin Winnetou en Old Shatterhand naar de Oriënt reizen om Harry Meltons neef en diens vader Thomas 

te verhinderen de sprekend op Jonathan lijkende miljoenenerfgenaam Small Hunter te vermoorden en 

diens plaats als rechtmatige erfgenaam door Jonathan te laten innemen. Helaas lukken de plannen van 

vader en zoon Melton, die naar Amerika ontsnappen. Deze uitgave heeft dezelfde indeling als de volgens 

de Duitse uitgave ingedeelde W&L-uitgave 'Old Shatterhand deel 2'. Eigentijds en soms ruwer Nederlands. 

Spannend verhaal dat door vooral ouderen maar ook door de jeugd nog steeds graag gelezen wordt. Volle 

bladspiegel met kleine marges. Met nieuw, eigentijds foto-omslag. Vanaf ca. 13 jaar. 

De blanke medicijnman (Karl May, 2012) 

Jeugd boeken 12+ (groen) MA 

De avonturen in de Llano Estacado worden afgerond en er wordt een aanzet gegeven tot een 

vervolg waarin het geheim van Old Surehand (in de flaptekst staat Old Shatterhand) zal 

worden opgelost. De oorspronkelijke, Duitse uitgave bestond uit drie delen waarvan het 

tweede deel hoofdzakelijk uit een raamvertelling bestond met oudere en veel gewelddadigere verhalen, 

die in scherp contrast stonden tot de rest van het veel vreedzamere verhaal. De Karl May-Verlag heeft deze 

verhalen geschrapt waardoor een tweedelige uitgave overbleef. Net als in de W&L-uitgave 'Old Surehand 2' 

zijn in deze uitgave weer twee van de vijf oorspronkelijke verhalen tussengevoegd en is het geheel weer tot 

een trilogie uitgerekt. Alle voornoemde uitgaven sluiten niet naadloos op deze uitgave aan. Kennis van het 

voorgaande deel is zeer noodzakelijk. Moderner en soms ruwer taalgebruik. Volle bladspiegel met kleine 

marges. Met nieuw, eigentijds foto-omslag. Vanaf ca. 13 jaar. 
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Boeken voor volwassenen 

Informatief 

De verovering van het Wilde Westen (Dee Brown, 1974) 

magazijn M 42139 

Een mooi geïllustreerd boek over ontdekkingsreizigers, pelsjagers en bontjagers, over 

voortrekkers en woudlopers, over goudzoekers..  Dat allemaal aan de hand van 

getuigenissen van mensen die het allemaal zelf beleefd hebben. 

 

Het goede, kwade en slechte in het Wilde Westen (Thomas Leeflang, 1978) 

magazijn M 29791 

Namen, foto’s en info over de helden uit de Westernfilms, boeken… 

Met een uitgebreide discografie en bibliografie 

 

Romans 

Schurkenmoed (James Carlos Blake, 2014) 

De auteur van deze western is van Mexicaanse afkomst (1947) en heeft een aantal 

prestigieuze prijzen voor romans, verhalen en essays gewonnen. De broers Edward en John 

worden midden 19e eeuw door hun vader hardhandig opgevoed. Dit komt hen goed van pas 

als ze gedwongen worden hun ouderlijk huis te verlaten. Ze trekken naar Texas en moeten 

zich staande houden tussen gewetenloze schurken en indianen. Edward belandt uiteindelijk 

in het leger van de VS, terwijl zijn broer in een Iers bataljon van de Mexicanen wordt ingelijfd. Het keiharde, 

anarchistische leven in Florida en Texas halverwege de 19e eeuw wordt in zintuigelijk proza beschreven. 

Avonturen en wreedheden zijn belangrijker dan persoonlijke gevoelens. Het verhaal geeft een duidelijk 

inzicht in de niets en niemand ontziende strijd tussen Mexico en de VS. 

De gebroeders sisters (Patrick Dewitt, 2012) 

Deze tweede roman van de in Canada geboren Patrick deWitt (1975) gaat over de broers Eli 

en Charlie Sisters, twee huurmoordenaars in het Wilde Westen van 1850. Ze krijgen in Oregon 

City van de schimmige Commodore opdracht om Herman Kermit Warm om te brengen en 

moeten daartoe naar Californië, waar Warm goud aan het zoeken is. Na een avontuurlijke en 

barre tocht ontdekken ze dat Warm een uitvinder is, een man met een magische formule, die 

iedereen rijk kan maken. Het slot is zeer aangrijpend en triest. 
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De homesman (Glendon Swarthout, 2014) 

Dit is een indrukwekkend epos over het leven in het Wilde Westen van Amerika van rond 

1850. De Amerikaanse auteur (1918-1992) beschrijft op meeslepende wijze de barre tocht 

van een 'homesman'. Vier pioniersvrouwen hebben in de barre en harde winter van het Wilde 

Westen zoveel onmenselijke ontberingen moeten doorstaan dat ze hun verstand verloren. Er 

moet een homesman gevonden worden die deze vrouwen moet begeleiden. De keuze valt 

niet op een man, maar op Mary Bee Cuddy, een ongetrouwde onderwijzeres, die in vele opzichten haar 

mannetje staat. Ze beseft echter dat ze deze zware tocht niet zonder hulp kan volbrengen. Ze zal worden 

begeleid door George Briggs, een klassieke schavuit zoals we die vaak aantreffen in verhalen over het Wilde 

Westen. Het verhaal van hun gevaarlijke tocht is niet alleen een verhaal van ontberingen op de vlakten van 

het Wilde Westen, maar ook een verhaal over een reis naar de menselijke zie 

Butcher’s crossing (John Williams, 2013) 

Butcher’s Crossing’ speelt zich af in 1870 en beschrijft enkele maanden uit het leven van de 

twintiger Will Andrews, een verlegen domineeszoon die zijn hart volgt en op bizonjacht gaat 

in het ruige Westen. 

 

 

De Max Brand serie 

Frederick Schiller Faust (May 29, 1892 – May 12, 1944) was de auteur van tientallen pulpboekjes die hij 

schreef onder het pseudoniem Max Brand. Ze werden wereldwijd vertaald én verslonden. 

Enkele exemplaren hebben in de Bib van Kortrijk de tand des tijds overleefd.  

Omnibus (1977)    MA 12320 

    

De gehuurde doder – El tigre – Jim Silver valt aan – De opgejaagde – De afrekening 

MA 12598 – MA 12849 – MA 12589 – MA 12599 – MA 12847 
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Luisterboek 

Billy The kid & de Sheriff (Siska Goeminne, 2012) 

Jeugd Luisterboeken blauw GO 1 cd 

‘Niet voor doetjes’, zo staat het wit op zwart op de achterflap van Billy the Kid & de 

sheriff. Dat gaat zeker op voor het originele verhaal over Billy the Kid, maar of dat ook 

geldt voor dit zachte afkooksel voor jonge lezers en luisteraars, is maar zeer de vraag. 

De kern van het verhaal is bewaard: Billy the Kid leefde lang geleden in het Wilde Westen. Hij was een 

beruchte schutter en vermoordde voor zijn twintigste niet minder dan twintig mensen. Alles begon met de 

moord op John Tunstall, die als een vader voor hem was. Voor velen was Billy een held, voor Pat was hij 

lange tijd een vriend… tot Pat sheriff werd, en de opdracht kreeg Billy te doden. 

Het verhaal wordt verteld door Siska Goeminne in de directe rede, waarbij Billy en Pat  afwisselend aan het 

woord zijn. Soms lopen hun verhalen naast elkaar, maar soms ook krijg je vanuit de twee verschillende 

standpunten een andere kijk op dezelfde gebeurtenis of figuur. De twee stemmen worden aangeduid met 

een cowboyhoed, respectievelijk een sheriff-ster. 

Butcher’s crossing (John Williams, 2013) 

Luisterboeken 50 will 

Butcher’s Crossing’ speelt zich af in 1870 en beschrijft enkele maanden uit het leven van de 

twintiger Will Andrews, een verlegen domineeszoon die zijn hart volgt en op bizonjacht gaat in 

het ruige Westen. 
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Cd’s 

Filmmuziek 

 

Ennio Morricone 

Ennio Morricone OMRI (Rome, 10 november 1928) is 

een Italiaanse componist, orkestrator, dirigent en 

voormalig trompettist die de muziek voor ongeveer 

500 films en televisieseries componeerde en 

orkestreerde. Hij componeerde tevens een honderdtal 

popsongs (voor onder meer Mireille Mathieu en Mina) 

en een 150-tal klassieke composities zoals een opera, 

een tiental viool- en pianoconcerto's en kamermuziek en hij is winnaar van een Oscar voor beste originele 

muziek, die hij in 2016 in ontvangst nam en daarmee op 87 jarige leeftijd de oudste winnaar ooit is van een 

Oscar.[1 

Met meer dan 10 miljoen verkochte stuks groeide Once Upon a Time in the West wereldwijd uit tot één van 

de succesvolste, instrumentale soundtracks. Zijn filmmuziek voor The Good, the Bad and the Ugly en The 

Mission wordt als invloedrijk beschouwd. In de Verenigde Staten behaalde beide soundtracks de 

goudstatus (RIAA). De componist verkocht wereldwijd meer dan 70 miljoen scores, compilaties en singles 

58 cd’s 

     

 

 

Blueberry (Jean_Jacques Hertz, 2004)       68 blueb 

Pat Garrett and Billy the Kid (Bob Dylan, 1989)      68 cd 18559 

 

Het ware verhaal van Calamity Jane: mini musical (Compagnie de Ballade, 1998) 78 cd 17971 

Deze musical vertelt op koldereske wijze het verhaal van de legendarische heldin uit de Far West, Calamity 

Jane. Zij stond de dochter die zij had uit een relatie met die andere mythe van het Woeste.Wilde Westen, 

Wild Bill Hickock, af voor adoptie aan een rijke Engelse koopvaardijkapitein, met de bedoeling het meisje 

een beschaafde opvoeding te geven. Later wilde Calamity Jane haar dochter terug… maar zou die dochter 

haar onwaarschijnlijke moeder nog aanvaarden? 
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Country & western 

De perfecte soundtrack bij de films. Enkele honderden cd’s zitten bij 76 Country & Western 

Films van de laatste vijf jaar 

Vooraf: een lijst van de Top 100 Westerns, volgens IMDb (International Movie Data base) 

http://www.filmvandaag.nl/top100/genre/western 

The keeping room (Daniel Barber, 2016) 

Drie vrouwen uit het zuiden van Amerika -twee zussen en een Afro-Amerikaanse slavin- 

leven zonder mannen in de nadagen van de burgeroorlog. Ze worden gedwongen om hun 

huis te beschermen tegen een aanval van een groep soldaten die vooruit loopt op het snel 

naderende leger van de Union Army. Deze verbluffende actiethriller is een krachtig post-

apocalyptisch portret van de overlevingsdrang van al drie even krachtige vrouwen. 

Slow west (John MacLean, 2015) 

De Schotse rijkeluiszoon Jay Cavendish reist in 1870 het wilde westen binnen (Colorado) om 

zijn lieftallige buurmeisje Rose te zoeken. De naïeve Jay is smoorverliefd op Rose en denkt 

totaal niet aan alle gevaren die zijn pad kunnen kruisen. Premiejager Silas Selleck is er als de 

kippen bij om hem te beschermen, wanneer Jay bijna wordt doodgeschoten. Silas stelt 

vervolgens voor om Jay veilig naar Rose te begeleiden. Dat Silas er een dubbele agenda op 

nahoudt, weet Jay niet. 

Homesman, The (Tommy Lee Jones, 2014) 

In het Wilde Westen van rond 1850 moeten drie pioniersvrouwen, die psychiatrisch patient 

geworden zijn, teruggebracht worden naar Iowa, een gevaarlijke tocht door de woestijn. 

Een 'homesman' moet de vrouwen begeleiden, dat wordt Mary Bee Cuddy, een 

ongetrouwde pioniersvrouw van begin dertig. Ze krijgt hulp van de outlaw George Briggs, 

die ze van de galg gered heeft. 

Million ways to die in the West, A (Seth MacFarlane, 2014) 

Het verhaal speelt in 1882 in het frontierstadje Old Stump in Arizona, hoofdpersoon is de 

'uit praktische overwegingen laffe' schaapherder Albert Stark. Die heeft het moeilijk in het 

Wilde Westen, gevaren loeren overal en hij kan niet vechten, schieten of paardrijden. Als hij 

echter zijn vriendin kwijtraakt aan een onuitstaanbare cowboy besluit hij toch in actie te 

komen, bijgestaan door zijn vriend Edward, de plaatselijke schoenlapper wiens verloofde 

Ruth in de Old Stump Saloon als prostituee werkt. Albert blijft pech hebben, want zijn nieuwe vriendin, de 

stoere cowgirl Anna (Theron), blijkt getrouwd met een van de beruchtste outlaws van het Wilde Westen. 

Meek’s cutoff (Kely Reichardt, 2014) 

Een groepje landverhuizers is in 1845 in Oregon op zoek naar water. Ene Meek belooft de 

families met hun smalle huifkarren een snelle weg door het barre landschap, maar dan duikt 

er een indiaan op die hen zou kunnen helpen. Maar kunnen ze hem wel vertrouwen? 
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Django unchained (Quentin Tarantino, 2013) 

Het verhaal speelt zich af in 1858 op een plantage in het zuiden van de Verenigde Staten 

waar slaven erg slecht worden behandeld. Slaaf Django wordt vrijgekocht door een 

excentrieke Duitse premiejager Dr. King Schultz omdat deze denkt dat Django hem kan 

helpen bij het opsporen van de gebroeders Brittle. Django weet zijn nieuwe vriend over te 

halen eerst samen naar Mississippi te gaan om zijn vrouw ook te bevrijden. Samen nemen 

zij wraak op de voormalige slavendrijvers. 

Blackthorn (Mateo Gil, 2013) 

Iedereen denkt dat de beruchte bandiet Butch Cassidy in 1908 werd gedood, maar hij leidt 

onder de naam Blackthorn een teruggetrokken leven in een dorpje in Bolivia. In 1927 

verkoopt hij zijn paarden en gaat op weg naar de VS, in de hoop zijn zoon te ontmoeten. 

Onderweg ontmoet hij een jonge man die zegt op de vlucht te zijn voor rovers en de twee 

trekken noodgedwongen samen op, maar deze man verzwijgt zijn ware bedoelingen. 

Enkele klassiekers 

The John Wayne collection 

John Wayne, geboren als Marion Robert Morrison (Winterset, 26 mei 1907 – Los Angeles, 11 juni 1979) was 

een Amerikaans acteur uit het begin van de geschiedenis van de film. Hij verscheen zowel in stomme films, 

als films met geluid. Wayne verscheen in veel mannelijke "macho"-rollen in voornamelijk westerns en 

oorlogsfilms. Hij werkte regelmatig samen met regisseur John Ford Met regisseur Howard Hawks maakte hij 

de beroemde trilogie: Rio Bravo, El Dorado en Rio Lobo. Alhoewel hij veel films heeft gemaakt, won hij 

maar één Oscar voor beste mannelijke hoofdrol: voor zijn rol in True Grit (1969). 

  

Fort Apache 

Neath the Arizona skies – Lawless range – The desert trail 

McLintock – Blue steel – Angel and the badman 

Veangeance is mine – Cowboy G-man – Klondike gold – The shadow gang 

Stolen goods (Robert N. Bradbury, 1934)  

Spaghetti-westerns 

Zo genoemd omdat het westerns waren door Italianen gemaakt en meestal opgenomen in Spanje. 

De enige naam het onthouden waard daarbij is 
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Sergio Leone 

Zijn grote doorbraak kwam echter met A Fistful of Dollars, de eerste film met Clint 

Eastwood. Deze film was niet de eerste spaghettiwestern, maar wel de eerste die 

zeer succesvol was. De aparte manier van filmen en monteren, het langzame tempo 

en de overdonderende muziek van Ennio Morricone, de surrealistische, 

apocalyptische vormgeving en de combinatie van grof geweld en zwarte humor zouden kenmerkend 

worden voor alle andere spaghettiwesterns. 

Het succes van de film zorgde voor twee vervolgen. For a Few Dollars More (1965) en The Good, The Bad & 

The Ugly (1966). Beide films hadden Clint Eastwood in de hoofdrol en beide perfectioneerden de stijl die 

Leone in de eerste film al gehanteerd had. 

De drie films vormen samen de Dollar trilogie of Man zonder naam-trilogie. 

Gebruikmakend van zijn successen regisseerde hij in 1968 C'Era una Volta il West (Once Upon a Time in the 

West). Uiteindelijk zou dit meesterwerk, in combinatie met de muziek van Ennio Morricone, een 

wereldsucces worden en een voorbeeld voor bijna alle westernfilms die naderhand werden gemaakt. 

 

    
Fistful of dollars, A (Sergio Leone, 1964) 

For a few dollars more (Sergio Leone, 1965) 

Good, the bad and the ugly, The (Sergio Leone, 1966) 

Once upon a time in the west (1968) 

Fistful of dynamite, A (Sergio Leone, 1971) 
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Oudere (alfabetisch geklasseerd) 

800 bullets (Alex de la Iglesia, 2007) 

All quiet on the Western front (Delbert Mann, 1979) 

Alphaville: a strange adventure of Lemmy caution (Jean-Luc Godard, 1964) 

Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford (Andrew Dominik, 2008) 

Bandidas (Joachim Ronning, 2006) 

Blazing saddles (Mel Brooks, 2004) 

Bonanza(Lewis Allen, 2003) 

Butch Cassidy and the Sundance Kid (George Roy Hill, 2001) 

Dances with wolves (Kevin Costner, 2004) 

Flaming star (Don Siegel, 1960) 

Go west (Edward Buzzll, 2004) 

Gold strike river (Robert N. Bradbury, 2007) 

High noon (Fred Zinnemann, 1952 

Hombre (Martin Ritt, 1966) 

Hud (Martin Ritt, 1963) 

Innocent man, An (Armand Schaeffer, 2007) 

Jesse James (Henry King, 2008) 

Johnny Guitar (Nicholas Ray, 2007) 

Kung Fu hustle (Stephen Chow, 2005) 

Little big man (Arthur Penn, 2009) 

Man called horse, A (Elliot Silverstein, 1970) 

My darling Clementine (John Ford, 1946) 

Pétroleuses, Les (Christian Jacques, 1971) 

Posse (Kirk Dougles,  1975) 

Prpoposition, The (John Hillcoat, 2006) 

Return of a man called horse, The (Irvin Kershner, 2005) 

Rio Grande (1950) 

Shalako (Edward Dmytryk, 1968) 

Spikes gang, the (Richard Fleischer, 2974) 

They call me trinity (Enzo Barboni, 1970) 

Trinity is still my name (Enzo Barvbobni, 1971) 

True grit (Joel Coen, 2011) 

Valdez horses, the (John Sturges, 1973) 

Viva Maria (Louis malle, 1965) 

Van bloed en zand (Marcel Camus, 1980) 

Bloem op de prairie, Een (Marcel Camus, 1980) 

Duels (Marcel Camus, 2002) 

En zwart paard in ruil voor een ijzeren ros (Marcel Camus, 190) 

De vruchten van de haat (Marcel Camus, 1980) 

Tijd voor berouw (Marcel Camus, 1980) 
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Tv-series 

 

Deadwood (David Milch, 2013) – 3 seizoenen 

Een Amerikaanse westernserie, bedacht en grotendeels geschreven door David Milch (NYPD Blue). De serie 

begint in 1876 in Deadwood, een illegale nederzetting in Dakato waar goudzoekers en gelukzoekers van 

divers pluimage een bestaan op proberen te bouwen. Het stadje Deadwood bestaat echt en is nu een 

toeristische attractie. In het verhaal komen veel personages voor, waaronder onbekende en bekende 

historische figuren, zoals Calamity Jane, Wild Bill Hickok en George Hearst. Ook historische gebeurtenissen 

spelen een rol. 

 

 

Hell on wheels (Anson Mount, 2012-2015) – 4 seizoenen 

 

Het verhaal van deze Amerikaanse westernserie begint in 1865, kort na het einde van de Burgeroorlog. 

Cullen Bohannan, voormalig soldaat in het leger van de Zuidelijke Staten, vindt werk in Nebraska als 

ploegleider bij de maatschappij die werkt aan de Union Pacific Railroad, die wordt aangelegd richting de 

westkust. Alle arbeiders, samen met handelaren, prostituees, etcetera, wonen in een tijdelijke, wetteloze 

nederzetting die ze 'Hell on Wheels' noemen. Het is hard en gevaarlijk werk, maar de gedachten van Cullen 

zijn ergens anders: hij is vastbesloten wraak te nemen op de soldaten van de Noordelijken die zijn vrouw en 

zoontje hebben vermoord. 

  



Themalijst: in het Wilde Westen Openbare bibliotheek Kortrijk juni 2016   p. 21 

 

Strips 

Western (Jean Van Hamme, 2001) 

Wyoming, 1868. De veertienjarige Nate Chisum doodt uit noodweer de grootgrondbezitter 

Ambrosius Van Deer. Omdat deze moord uit zelfverdediging nooit te bewijzen valt, slaat hij 

op de vlucht en verliest een arm door gangreen. Na elf jaar omzwerven verijdelt Nate een 

bankoverval en stijgt in aanzien. Later stelt de dochter van de vermoorde Van Deer hem 

aan als haar naaste medewerker. Door een curieus adoptieverhaal is hij eveneens haar 

neef. Of toch niet? Een boeiend westernavontuur met een ijzersterk scenario en een 

verrassende ontknoping. 

 

         
Bouncer (Alexandro Jodorowsky, 2010-2014) 

Eindelijk weer eens een goede, spannende westernstrip in de traditie van onder andere Blueberry. Drie 

halfbroers hebben ooit samen met hun moeder een trein overvallen en een enorme diamant buitgemaakt. 

Na de overval trekken ze zich terug in een grot en moeten wachten tot de gemoederen bedaard zijn. Maar 

het wachten duurt te lang en er ontstaat ruzie. Tijdens die ruzie pleegt de moeder zelfmoord; niemand 

weet waar zij de diamant verborgen heeft. Het verhaal wordt door middel van flash-backs vertelt in zeer 

sfeervolle tekeningen en stemmig kleurgebruik. De lay-out is rustig en de teksten zijn goed te volgen. Hier 

en daar gaat het er redelijk grof aan toe, maar het geweld is 'functioneel'. Een prima stripalbum dat minder 

geschikt is voor jongere lezertjes. 

 

   Collectie rebel – outlaw (Dieter, 20012-2003) – 3 delen 

Jurken en doodgravers – Mijngangen en roze coyotes – Marketentser en soldaatjes 

Outlaw vertelt de relatie van de doodeerlijke grafdelver Jason Picklight en zijn bazige moeder. Op haar 

sterfbed vertrouwt ze hem toe dat zijn vader, die hij dood waande, nog steeds leeft. Meer nog, hij blijkt 

inmiddels steenrijk te zijn. Moeders laatste wens was dat crapuul te laten boeten. Plichtsbewust gaat Jason 

op zoek naar zijn vader. Letterlijk bijgestaan door de kwellende geest van moeder zaliger, komt onze naïeve 

antiheld terecht in de wereld van vechtpartijen, whisky en slechte vrouwen: de saloon. Ontgroend besluit 

Jason in de voetsporen van zijn vader te treden en een gevreesde outlaw te worden. Maar hoe begin je 

daaraan? En vooral, wat zou mama daarvan zeggen? 

 

Durango (Yves Swolfs, 1981-2013) – 16 delen 

 

In 1981 kwam er een nieuwe westernstrip op de markt. De serie was getekend en geschreven 

door één man, Yves Swolfs. De hoofdpersoon in de serie was een eenzame revolverheld, 

Durango. Een man die naam had gemaakt als vredesstichter, een man wiens revolver te huur 

was, een begenadigd killer. Vanaf het eerste album had ik al direct iets met de serie. De 

ruwheid, hardheid, de spanning en het goede tekenwerk trokken mij onmiddellijk aan. 

Yves Swolfs werd geboren op 4 april 1955 in Brussel (België). 
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Pinkerton national detective (Remi Guérin, 2013-2014) 

Dossier Jesse James 1875- Dossier Abraham Lincioln 1861 – Dossier de slachtin bij Antietam 1862 

Eerste deel van een serie stripverhalen die zich afspelen in de roerige tijden na de Amerikaanse 

Burgeroorlog. Onder leiding van de zoon van de oprichter van het befaamde detectivebureau Pinkerton 

wordt jacht gemaakt op Jesse James. Daarbij gaat deze tot over de grenzen van de wet, maar weet dat 

goed te camoufleren. Hij vermoordt mensen die niets met de zaak te maken hebben. Ondertussen trekt zijn 

listige vader alle registers open om zijn invloed in Washington te vergroten. Een niet al te opwekkend beeld 

van de letterlijk in bloed geschreven geschiedenis van dit agentschap dat door roeien en ruiten ging om zijn 

doel te bereiken. 

 

 Ronson INC (Willem Ritstier, 2010-2011- - 2 delen 

In Dampart, een goudmijnersstadje in het westen van de Verenigde Staten, krijgt het befaamde 

detectivebureau Pinkerton zware concurrentie van de kleine, maar vastberaden nieuwkomer Ronson Inc. 

Dit eerste deel legt de nadruk op de leden van dat bureau: de beresterke Denny, de lesbische Diane, 

scherpschutter Becker, de wulpse Inga en de leider van het bureau, Richard. Scenarist Willem Ritstier kiest 

ervoor de personages in volle actie voor te stellen. Dit houdt in dat de lezer er aanvankelijk het hoofd bij 

dient te houden, maar ook dat het geen saai introductieverhaal is geworden. Integendeel zelfs. De ene 

actiescène wordt afgewisseld met de andere. Zoals het een goede western betaamt, wordt geen schot 

uitgespaard, wordt er stevig gevloekt en betekent een mensenleven bitter weinig. 

 

  Undertaker (Xavier Dorison, 2015-) 

Een wildwest-setting. De bewoners van de Verenigde Staten van Noord-Amerika lijden onder de 

Burgeroorlog (1861-1865). In het eerste deel van de realistische strip 'Undertaker' krijgt de 

begrafenisondernemer Jonas Crow de dubieuze opdracht de begrafenis te regelen van een rijke 

goudmijneigenaar. Navrant is dat deze nog niet is overleden, maar wel terminaal. Na een bacchanaal pleegt 

hij zelfmoord door het opslokken van zijn goudvoorraad. Op weg naar het kerkhof worden de 

begrafenisondernemer en de secretaresse van de mijnbouwer belaagd door soldaten van het Noordelijk 

legerkorps en een afvaardiging uit het mijnstadje. De integriteit van Crow staat sterk onder druk 
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  Western valley (Jean-François di Giorgio, 2014) 

Chicanas – De kulas van de duivel 

We bevinden ons in het Wilde Westen, met name in het kleine stadje Silvertown. Tijdens deze periode 

wordt er nog vee door de cowboys gedreven van de ranch naar de verkoopplaats in de stad. Grote hordes 

zijn op komst en ze zullen ongetwijfeld de stad op stelten zetten. Dit gebeurt immers maar eens per jaar en 

het is dan steeds een groot feest. Maar deze keer hangt er een slechte sfeer in de lucht. En op dat moment 

rijdt Chicanas ook nog Silvertown binnen. Zij is een vrouw, die zich blijkbaar goed thuis voelt op een paard, 

net zoals een cowboy, en bovendien zeer goed met haar pistolen overweg blijkt te kunnen. Een typische 

held van het Wilde Westen, zij het een vrouwelijke variant, of zo lijkt het toch. Ze is echter geen welkome 

gast. 

 


