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Tijdens een gesprekje op de redactie van PILOTE, waar Jean Giraud werk kwam zoeken,
weidde Jean-Michel Charlier uit over zijn bezoeken aan het zuidwesten van de
Verenigde Staten en zijn ontmoetingen met de Navajo’s. Van stel op sprong viel de
beslissing om samen een reeks te beginnen.

D

ie reeks was uiteraard BLUEBERRY. Giraud kwam met de
naam op de proppen. Charlier
schreef voor hem vijf of zes pagina’s
van FORT NAVAJO en wachtte vervolgens met het schrijven van het vervolg om te kijken wat Giraud ervan
zou bakken. Voor de rest van het
verhaal wilde hij zich laten inspireren door de tekenstijl van de afgewerkte tekeningen. Het jaar was
1963.
Tot dan verschenen er nog niet
zoveel westerns in Europa, meerbepaald in de Franco-Belgische weekbladen. TEX WILLER (1948) was al wel
een hit in Italië, maar vooral in ROBBEDOES trokken de Amerikaanse strip
RED RYDER van Fred Harman, JERRY
SPRING van Jijé en later ook het komische LUCKY LUKE van Morris het
laken van het genre naar zich toe. In
1960 werkte de debutant een jaar
lang aan JERRY SPRING 11: DE WEG
NAAR CORONADO, aanvankelijk als
volwaardig tekenaar, maar dat
bleek nog een stap te vroeg te
zijn. Hij moest zich tevreden stellen
met een rol als inkter.

BEZOEK VAN JOHN WAYNE
Ondertussen liep er in Frankrijk al
een weekblad dat snel concurrentie
betekende voor ROBBEDOES en KUIFJE.
Sinds het eerste nummer in 1959
publiceerde PILOTE diverse westerns.

I

Als bedanking voor de voorpublicatie van ALAMO, een roman
van Steve Frazee, bezocht de
legendarische westernacteur
John Wayne in 1960 de redactie van PILOTE.
In die periode
werd namelijk de verfilming van
ALAMO gereleased.
JeanMichel
Charlier
verstopte net zo min
zijn enthousiasme bij
het bezoek als de honderden jochies die erbij
waren. Enkele maanden
later reisde hij zelf rond in
de Verenigde Staten. Hij
kwam er onder de
indruk van de

charmes van
de grootse landschappen in de voormalige Far West. Daar
besliste hij om zelf een
western te schrijven. Hij
stelde het uiteraard eerst
voor aan Jijé, die toen geboekstaaft stond als de speci-



ReeksTOP 50 nr. 12: blueberry

om een afgerond verhaal per album
te vertellen, smeerde Charlier zijn
verhalen uit over cyclussen van
meerdere albums. Voor die eerste cyclus putte Charlier inspiratie uit de
geschiedenisboeken en uit Amerikaanse films met eenzelfde thema.
John Fords film FORT APACHE bijvoorbeeld was een evidente bron.
Elke held heeft zijn sidekicks. Lange tijd vervullen Kopernek (de man met de sigaret op de prent hierboven, ook
wel Red Neck of Red genoemd), een specalist in indianenzaken, en het drankorgel Jimmy Mc Clure, een Ierse
goudzoeker, die rol. Beide strijdmakkers komen in tien albums voor. (uit BLUEBERRY 7: HET IJZEREN PAARD)

alist ter zake. Maar Jijé zag zich geen
twee westerns tegelijk maken. Hij
raadde daarom zijn voormalige assistent Jean Giraud aan. Het ijzer was
gesmeed. Giraud mat zich het pseudoniem Gir aan en op 31 oktober
1963 publiceerde PILOTE de eerste
platen van FORT-NAVAJO, toen nog de
titel van de reeks. Een jaar later was
de reeks al in het Nederlands in PEP
te volgen.

INDIANENOORLOGEN
In dat eerste verhaal maken we kennis met luitenant Blueberry uit Fort
Navajo waar een eenheid van de
Amerikaanse cavalerie is gelegerd.

Een pokerspel loopt uit de hand en
het daagde de lezer snel dat Mike
Steve Donovan niet de doorsneewesternheld is. Een bijkomende slogan
beloofde een wekelijks avontuur
over de fantastische periode van de
indianenoorlogen.
In de eerste delen tot OORLOG OF
VREDE maakt Blueberry de strijd
tegen de Apachen van Cochise mee.
Hij probeert een algemene oorlog
tussen de Apachen en de cavalerie te
voorkomen, maar wordt daarbij gedwarsboomd door de wraakzuchtige
Apache Eenzame Adelaar en enkele
van zijn eigen officieren.
Afwijkend van het klassieke principe

BAD BOY
De serie innoveerde net zo goed
door de held uit te spelen als een bad
boy, een slechtgeschoren gokker en
drinkebroer die op weinig respect
kan rekenen van zijn oversten. Daar
tegenover staat zijn moed die hem
doet onderscheiden van de andere
soldaten.
Hij krijgt snel het gezelschap van
twee niet minder verguisde figuren.
De Ierse goudzoeker Jimmy Mc
Clure vloekt, rookt sigaren en zoekt
graag een uitweg in een whiskyfles.
Hij komt voor het eerst voor in het
tweede album DREIGING IN HET WESTEN. In deel 7, HET IJZEREN PAARD,
duikt Kopernek of Red Neck voor
het eerst op. Ook op hem wordt een
beroep gedaan als specialist in india-

Generaal Allister alias Generaal Geelkop wil zijn verbleekte imago van indianenslachter nieuwe glans geven en strijkt aldus de Apachen én Blueberry tegen de haren. De ‘blauwhemden’ komen in een zeer
lastig parket terecht terwijl Allister dan al lang een van de vreselijkste schurken in de stripgeschiedenis is geworden. (uit BLUEBERRY 10: GENERAAL GEELKOP)

II

nenzaken. Heel wat albums is er
sprake van een min of meer onafscheidelijk trio. Beide nevenfiguren
gaan tien albums mee.

de legende...” Als samensteller van
een veertigtal televisiedocumentaires koos hij vanzelfsprekend voor de
waarheid voor die tak van zijn
schrijfactiviteiten.

geliefde verhalen in de reeks en
vormde de basis voor een verfilming
van regisseur Jan Kounen in 2004.
Grafisch behoort dit tweeluik alleszins tot het toppunt van de reeks.

GOUDMIJN

ANTIHELD OP DE VLUCHT

In het tweeluik DE MIJN VAN PROSIT en
HET SPOOK VAN DE GOUDMIJN gingen
de auteurs de spaghettiwesterntoer
op naar het voorbeeld van regisseur
Sergio Leone. Werner Amadeus von
Lückner, bijgenaamd Prosit, een
voormalig officier van naar eigen
zeggen adellijke Pruisische komaf, is
de incarnatie van een meedogenloze
schurk die tot elke prijs zijn goudmijn wil verdedigen. Dit tweeluik
groeide uit tot een van de meest

Met CHIHUAHUA PEARL startte een
veelomvattende cyclus met diverse
complotintriges die grosso modo tot
ARIZONA LOVE duurde, omzeggens elf
albums! Blueberry verliest zijn aanstelling als luitenant in het Amerikaanse leger en wordt vogelvrij
verklaard. In de eerste drie delen
speelt een geldkist een grote rol.
Verschillende personages azen op de
inhoud, terwijl Blueberry probeert
het geld terug te brengen. Als het
geld verdwijnt, wordt hij gearresteerd en tot dertig jaar cel veroordeeld. In het album VOGELVRIJ
VERKLAARD ontsnapt hij, maar blijkt
van de regen in de drup te zijn gekomen. Hij wordt als zondebok gebruikt bij een aanslag op president
Ulysses Grant. Het leidt naar een
confrontatie met de huurmoordenaar. Deze laatste zal Blueberry voor
dood achterlaten.
Lange tijd zag het ernaar uit dat
ANGEL FACE het laatste BLUEBERRY-verhaal zou zijn. Na het afronden van
het verhaal ging Jean Giraud in zee
met Alejandro Jodorowsky voor
diens geplande verfilming van het
boek DUNE door Frank Herbert.
Giraud tekende drieduizend illustraties voor het storyboard, maar de
film ging niet door tot David Lynch
later alsnog een eigen versie van van
het boek zou maken. In deze periode
nam Girauds alter ego Mœbius het
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Hoewel de sympathie van de auteurs bij de
indianen ligt, laten ze het niet na om ze
doorheen de reeks in oorlogssituaties neer te
zetten. Er is altijd wel ergens heibel met
Sioux, Cheyennes of Apachen. Met de beroemde Apachenopperhoofden Cochise en
Geronimo krijgt Blueberry hoogstpersoonlijk
te maken. Bij de Navajo’s vindt Blueberry
vriendschap. (uit BLUEBERRY 10: GENERAAL
GEELKOP, BLUEBERRY 18: GEBROKEN NEUS en
BLUEBERRY 26: GERONIMO DE APACHe)

EMANCIPATIEGOLF
Na de eerste cyclus verhuist Blueberry één album lang naar een stadje
om er een op Howard Hawks’ film
RIO BRAVO geïnspireerd verhaal te beleven. In DE MAN MET DE ZILVEREN STER
zien we Blueberry terug als een sheriff die het moet opnemen tegen een
familie van schurken die er zelf de
wet willen stellen. Hoewel strips in
die tijd het nog moeten stellen zonder prominente vrouwenrollen valt
Miss Marsh, een doortastende en
sexy ogende schooljuffrouw al op.
Zij wordt de eerste in een lange rij
karaktervolle vrouwenrollen. De
reeks BLUEBERRY was de emancipatiegolf van eind jaren 1960 op dat gebied voor. Voor onze held betekende
de komst van Chihuahua Pearl trouwens een belangrijke wending.

SPOORWEGEN EN INDIANEN
Charlier was nog niet klaar met de
indianen. In de tweede grote cyclus,
van HET IJZEREN PAARD tot GENERAAL
GEELKOP, staat de aanleg van de
spoorweg centraal en de strijd tussen
twee concurrende spoorwegmaatschappijen, maar ook het verdere
uitroeien van indianen door generaal Custer van wie Charlier generaal
Allister, bijgenaamd Generaal Geelkop, maakte. Een geschiedenislesje
werd het niet. Charlier kon zich als
scenarist maar al te goed vinden in
de uitspraak: “Als de legende mooier
is dan de werkelijkheid, vertel dan

III

Liefde en/of lust kwamen regelmatig aankloppen bij Blueberry in de hoofdreeks en de spin-offs, maar de bijzonderste
vrouw die zijn pad kruiste, was toch wel zangeres Chihuahua
Pearl, de grote liefde van zijn leven die hem evenwel een
blauwtje doet oplopen. Jean-Michel Charlier wilde haar aanvankelijk afschilderen als een verraderlijk rotwijf en een slet.
Jean Giraud gaf haar meer diepgang door duidelijk te maken
waarom ze zo geworden is in deze mannenwereld.
(uit BLUEBERRY 13: CHIHUAHUA PEARL)
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JONGE JAREN
Na DUST kwam het extra dikke
album APACHEN uit, een hermontage
van de gehele cyclus, maar dan met
alleen de flashbacks naar Geronimo
en Blueberry’s jeugd. Het vormt de
overgang naar de spin-off DE JONGE
JAREN VAN BLUEBERRY die al in 1968
begon in kortverhalen voor pocketalbums van PILOTE. Deze verhalen
vertelden over de oorsprong van het
hoofdpersonage: hoe hij als Zuidelijke bij de Noordelijken terechtkwam, hoe hij aan zijn naam kwam,
enzovoort.
De kortverhalen werden achteraf
gebundeld in drie volwaardige albums waarop Charlier tot zijn dood
andere avonturen over Blueberry’s
jeugd schreef voor de Nieuw-Zeelandse tekenaar Colin Wilson. Na
Charliers dood nam François Cor-

Na heel wat projecten die het niet haalden, kwam in 2004
dan toch een filmversie van BLUEBERRY uit dat weinig te maken
had met de stripreeks
hoewel het lichtjes was
gebaseerd op het tweeluik DE MIJN VAN PROSIT
en HET SPOOK VAN DE
GOUDMIJN. Jan Kounen
regisseerde de prent met
Vincent Cassel in de
hoofdrol en Juliette
Lewis (samen met haar
echte vader Geoffrey) en
Michael Madsen in belangrijke bijrollen. Jean
Giraud is te zien in een
cameorolletje.
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In 1989 overleed Charlier. Het scenario van ARIZONA LOVE was tot pagina 22 uitgeschreven. Het duurde
vijf jaar voordat Giraud het album

teggiani het over en na Wilsons vertrek tekende Michel Blanc-Dumont,
bekend van zijn eigen western JONATHAN CARTLAND, de reeks verder.
Tussen de BLUEBERRY-albums GENERAAL GEELKOP en DE MIJN VAN PROSIT
zag Giraud nog een mogelijkheid
voor een andere spin-off. Met
Thierry Smolderen als co-scenarist
stuurde hij Blueberry als marshal
terug naar Fort Navajo. William
Vance (die met RINGO zelf een stevige
western had gemaakt) tekende de
eerste twee albums in 1991 en 1993.
Door het stijgende succes van XIII
stopte hij ermee. Giraud nam hem
dat wel kwalijk maar uiteindelijk zou
hij nog zelf XIII 18: DE IERSE VERSIE in
2007 tekenen. In 2000 verscheen
het slotalbum van MARSHAL BLUEBERRY, getekend door Michel Rouge.

hi

IN DE ROUW

wilde afwerken. De eerste druk van
het album bevatte trouwens fouten
in druk- en tijdsbepaling. De door
Charlier geschreven biografie van
Blueberry bood soelaas om nieuwe
verhalen te bedenken, maar Giraud
had nog vóór het overlijden van
Charlier niet meer het plan om op
eenzelfde elan verder te gaan.
In het album na ARIZONA LOVE droeg
Blueberry toepasselijk zwart. In
MISTER BLUEBERRY was hij in de rouw.
Hij behoorde ook niet meer tot het
leger. Terug in het burgerleven verhuist hij naar het stadje Tombstone
waar Wyatt Earp de dienst uitmaakt.
Het befaamde vuurgevecht aan de
OK Corral komt aan bod terwijl
Blueberry op zijn ziekenbed aan
twee journalisten vertelt hoe hij in
zijn jonge jaren kennis maakte met
Geronimo, de legendarische Apachenleider, die zich op dat moment
weer laat gelden. Met DUST werd in
2005 de laatste cyclus afgerond. In
2012 overleed Giraud na een lange
ziekte.
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an JERRY SPRING: Omdat
rv alles zijn oorsprong heeft, moet

ook deze grote voorloper van heel
veel Europese westerns geroemd
worden • JONATHAN CARTLAND: Grootse
avonturenverhalen waarin een belangrijke en waardevolle rol voor indianen is
weggelegd • JIM CUTLASS: Een
voormalige Noordelijke officier
erft een katoenplantage in het
zuiden, zowat het omgekeerde
van BLUEBERRY dus.

je

ook grotendeels over met publicaties
in bladen als MÉTAL HURLANT. In GEBROKEN NEUS verrees Blueberry weer.
Hij heeft zich aangesloten bij de Navajo’s en probeert een indiaan te
worden. Maar het verleden haalt
hem in. Uiteindelijk weet hij zich te
rehabiliteren en gaat op zoek naar
zijn oude liefde Chihuahua Pearl.
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ReeksTOP 50 nr. 12: blueberry

Zoals bij veel andere succesreeksen leidde
BLUEBERRY naar diverse spin-offs. Uit een aantal
specifiek voor pockets gemaakte verhalen
kwam de reeks DE JONGE JAREN VAN BUEBERRY
voort, oorspronkelijk het werk van Jean Giraud
en Jean-Michel Charlier en daarna overgenomen door tekenaar Colin Wilson, scenarist
François Corteggiani en tekenaar Michel Blanc-Dumont. De driedelige cyclus MARSHAL BLUEBERRY was een samenwerking tussen achtereenvolgens William Vance en Michel Rouge op scenario van Jean
Giraud. (uit DE JONGE JAREN VAN BLUEBERRY 4: DE OUTLAWS VAN MISSOURI, DE JONGE JAREN VAN BLUEBERRY 11: DE PINKERTON-OPLOSSING, MARSHAL BLUEBERRY 1: SHERMANS OPDRACHT en MARSHAL BLUEBERRY 3: DE BLOEDIGE GRENS)



