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jeremiah
Post-apocalyptische Hermann
Dat hij kon tekenen wisten de fans van Hermann tot 1979 al. Maar pas via Jeremiah, zijn
moderne western vol teleurstellingen, onthulde hij zijn talent als scenarist. In de half
door de menselijke waanzin verwoeste wereld strijden Jeremiah en Kurdy tegen
fanatisme, extremisme, totalitarisme en andere
-ismen. Op hun stalen ros begeven ze zich van
plaats tot plaats, als moderne nomaden op
motorfietsen.
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ls tekenaar van de goed onthaalde western COMANCHE en
de avonturenreeks BERNARD
PRINCE, allebei ontsproten aan de
fantasie van Greg (tegelijk scenarist,
tekenaar en tussen 1965 en 1974
hoofdredacteur van het weekblad
KUIFJE), vond Hermann zichzelf opnieuw uit in 1979 als compleet auteur. Hij gaf leven aan de saga
JEREMIAH voor het Duitse stripblad
ZACK waarvan ook Franse (onder de
titel SUPER AS) en Nederlandse
(WHAM!) varianten opdoken. Het
eerste avontuur verscheen tegelijk in
voorpublicatie in het Franse Métal
Hurlant, het stripblad waar sf-iconen
Mœbius, Enki Bilal, Philippe Druillet, Richard Corben en Alejandro Jodorowsky zich thuisvoelden.

HERMANN, DE SCENARIST
ZACK, SUPER AS en WHAM! behoorden
toe aan het Duitse Koralle, een filiaal
van de uitgeefgroep Springer. Het
nieuwe, Europese stripblad
snoepte reeksen af van andere
bladen als ROBBEDOES, KUIFJE
en PILOTE of strikte aldaar
publicerende tekenaars om
iets nieuw te creëren. Jean
Giraud, Jean Graton, Jijé en
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1: DE NACHT VAN DE ROOFVOGELS
Nr. 276 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 213 in 2012)
2: DE WOESTIJNPIRATEN
Nr. 378 De Grenzeloze Top 500 (2012)
7: AFROMERICA
Nr. 223 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 181 in 2012)
8: HET WOEDENDE WATER
Nr. 358 De Grenzeloze Top 500
Nr. 86 Belgentop 100
9: DE WINTER VAN EEN CLOWN
Nr. 134 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 211 in 2012)
Nr. 55 Belgentop 100
12: JULIUS & ROMEA
Nr. 172 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 366 in 2012)
17: DRIE MOTORFIETSEN... OF VIER
Nr. 400 De Grenzeloze Top 500
18: AVE CAESAR
Nr. 441 De Grenzeloze Top 500
22: EEN GEWEER IN HET WATER
Nr. 10 Top 20 van 2001

II

Tussen 2002 en 2004 liepen twee seizoenen van de televisiereeks JEREMIAH AND KURDY. In de 35 afleveringen vertolkte Luke
Perry (Beverly Hills 90210) de hoofdrol en Malcolm-Jamal
Warner (The Cosby Show) zijn maatje Kurdy. Hermann kon de
politiek correcte beslissing om van Kurdy een zwarte te
maken maar matig appreciëren.

Om de zoveel albums herinnert Hermann ons eraan dat de
reeks zich nog altijd afspeelt in een wereld die zichzelf opnieuw aan het uitvinden is, maar nog de gevolgen draagt van
de apocalyps. Hij schuwt het opvoeren van gedegenereerde
wezens hierbij niet. (uit JEREMIAH 8: HET WOEDENDE WATER, JEREMIAH 21: NEEF LINDFORD en JEREMIAH 30: MISTER FIFTYFIFTY)

EVOLUTIE
Niet alleen Jeremiahs omgeving en
entourage evolueerden, ook Hermann schuwde de verandering niet.
Achttien albums lang bleef hij min
of meer zijn klassieke realisme met
een opmerkelijke arcering trouw.
Fraymond verzorgde de inkleuring
van de meeste verhalen. Vanaf JEREMIAH 19: HET GRENSGEBIED gooide hij
het over een andere boeg. Ook
JEREMIAH, zijn langst lopende reeks,
schilderde hij voortaan rechtstreeks
in kleur zoals de auteursone-shots
waarin hij zijn techniek bijschaafde.
De reeks boette niet aan regelmaat
in. Nog elk jaar verschijnt er een
nieuw album.
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DE STRIPSPECIAALZAAK

In Hermanns postapocalyptische , niet
nader in de tijd bepaalde wereld zijn de decors vergeven van halfvergaan ijzerwerk en
ingestort beton. De desolate
woestijn, waar weer andere wetten
heersen, is nooit ver weg. Beide
avonturiers rijden er op hun motorfietsen rond, meestal op zoek naar
werk, een overnachting of af en toe
wat vertier. Gaandeweg de reeks lijkt
de maatschappij zich te herstellen
en weer in zijn plooien te vallen,
met alle menselijke uitwassen als
corruptie, misdaad en geweld vandien. Hermann schotelt ons heus
geen Utopia voor. Het is voor hem
een vrijgeleide om rauwe actie in
beeld te brengen, afgewisseld met intieme momenten waarbij hij zijn
helden — ook letterlijk! — in hun
blootje zet. De lezer wordt deelgenoot van hun privéleven en is getuige van hun seksuele escapades.
Tijdens hun zwerftocht langs hightechforten, verborgen laboratoria,
racistische groeperingen in ommuurde steden en een moderne ark
met verschoppelingen ontmoeten ze
talloze nevenpersonages die de reeks
verrijken en die al eens terugkomen.
Zo heeft Jeremiah zijn vroegere vlam
Lena om op terug te vallen terwijl
Kurdy nog het meest heeft aan
Esra... zijn muilezel.
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an SIMON VAN DE RIVIER:
rv In deze “kroniek van een

toekomstige wereld” schets
Claude Auclair een sombere, postapocalyptische wereld waarbij de wereld is onderverdeeld in stedelingen en
stammen op het platteland • SNEEUW:
Europa valt terug in een nieuw soort
middeleeuwen na een computerfoutje
dat het ecologisch evenwicht verstoorde en een lange winter over
het continent veroorzaakte.
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Tussen onderstaande portretten van Jeremiah liggen 35 jaar
en 32 albums. Ondertussen won de knaap heel wat aan
maturiteit en seksualiteit. (uit JEREMIAH 1: DE NACHT VAN DE
ROOFVOGELS en JEREMIAH 33: DE GROTE LOEBAS EN HET BLONDJE)

opleermeester
deed. De onfortuinlijke
lotgevallen van Jeremiah en Kurdy
konden beginnen.
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ReeksTOP 50 nr. 18: jeremiah

kozen voor dit buitenlandse avontuur. Op de eerste rij zat de Belgische
scenarist Jean-Michel Charlier die
nieuwe verhalen aanbood van
BLUEBERRY, TANGUY EN LAVERDURE en
ROODBAARD. Ook Hermann wilde
erbij horen, deze keer als scenarist
van zijn eigen verhalen. Hij beëindigde de jarenlange samenwerking
met Greg en ging aan de slag met de
ervaring die hij dankzij zijn grote



