
De Blauw-
bloezen
Komisch duo laat de oorlog niet blauw blauw
Een plichtsbewuste sergeant en een alleen in zijn antimilitaristische houding
strijdvaardige korporaal vormen een aan elkaar tegengesteld duo dat al meer dan
45 jaar een verschrikkelijke burgeroorlog overleeft die in werkelijkheid vier jaar duurde.

Op 29 augustus, in ROBBEDOES
nummer 1585, brengen teke-
naar Salvé alias Louis Salvérius

en scenarist Raoul Cauvin een viertal
Amerikaanse soldaten ten tonele.
Voor twee van hen, sergeant Ches-
terfield en korporaal Blutch, was er
een ander, grootser lot weg-
gelegd. In een eerste kort-
verhaal van zes pagina’s
trekken wemee op in

demythische FarWest in een gebied
waar indiaanse stammen een bedrei-
ging vormen en de slagvelden waar
de Noordelijken en de Zuidelijken
elkaar tussen
1861 en 1865
bekampten.

TOEVAL
Salvérius en Cauvin kenden elkaar
van de lay-outafdeling van het
weekblad. Louter door toeval kreeg
DE BLAUWBLOEZEN zijn kans. Omdat
uitgeverij Dupuis weigerde de al-
bums van LUCKY LUKE uit te geven
in een chiquer ogende, gekarton-
neerde editie, zocht Morris
de concurrentie op waar dit
wel mogelijk was. Hij ruilde
Dupuis in voor Dargaud en
weg was hij. Cauvin kreeg
vrij spel voor een nieuwe
western die elk stripblad

hoorde te hebben. Hij
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ging aan de slag met cowboys,
indianen en militairen van de be-
roemde Amerikaanse cavalerie in
een komische setting. Een succes
was in de maak.

ONVERWACHTS OVERLIJDEN
Aanvankelijk waren de personages
getekend in een karikaturale stijl
met grote, ronde neuzen. Salvérius
had tussen 1963 en 1965 in dit
genre al ervaring opgebouwd met
de gagreeks WHAMOKA & WHIKILO-
WAT over indianen, gescheven door
Jacques Devos. Geleidelijk aan
paste hij voor DE BLAUWBLOEZEN zijn
stijl aan naar het semikarikaturale
met meer zorg voor gedetailleerde
decors. Helaas overleed hij plotse-
ling, in 1972, tijdens het vierde ver-
volgverhaal OUTLAW. Cauvin vroeg
aan collega Lambil het verhaal af te
werken vanaf plaat 37. Uit goodwill
tegenover de weduwe van Salvérius
stemde hij toe. Sinds 1959 had
Lambil met SANDY EN HOPPY een
eigen reeks lopen over een jongetje
en zijn kangaroe in de Australische
outback.
Lambil deed zijn werk voortreffe-
lijk. Hij mocht de reeks verder teke-
nen. Hij eigende zich moeiteloos de
personages toe en legde zich toe op
geloofwaardiger decors. Cauvin op
zijn beurt bleef steunen op het hu-
moristische aspect, maar ging on-
vrijwillig, album na album, de
richting op van een pacifistisch
pamflet om de dagelijkse verschrik-
kingen van de burgeroorlog voor
de militaire hoofdrolspelers te com-

penseren. Want vergis je niet:
nooit eerder en sindsdien ook nooit
opnieuw vielen er op Noord-
Amerikaanse bodem zoveel oor-
logsslachtoffers.
Hoe dan ook wil Cauvin zijn lezers
voornamelijk laten lachen. Maar
dat staat zijn opzoekingswerk naar
historische feiten niet in de weg.
Hij baseert zijn verhalen op de
grote en kleine geschiedenissen, op
beroemde veldslagen als Bull Run,
op diverse anekdotes of op gekende
en minder gekende figuren, van de
vrouwelijke dokter Mary Edward
Walker tot de Amerikaanse presi-
dent Abraham Lincoln. Voor elk
album komt er een doorgedreven
zoektocht in historische bronnen
aan te pas, zowel door Cauvin als
zijn tekenaar Lambil.

ONAFSCHEIDELIJK DUO
Wat een verrassend duo toch, die
Chesterfield en Blutch! Uit het
album HOE HET BEGON leren we dat
Cornelius Chesterfield in het ware
leven een verlegen slagersknecht
was. In een dronken bui, en om
aan een opgedrongen huwelijk met
de slagersdochter te ontsnappen,
schreef hij zich in voor het Noorde-
lijke leger. Op datzelfde moment
liet barman Blutch er zich eveneens
inluizen. Uiteindelijk kwamen ze
bij de 22ste Cavalerie terecht onder
de leiding van de gestoorde Stark,
een door “Aanvalleeeeeuh!” geob-
sedeerde kapitein.
Hoewel beide soldaten carrière
maakten en elk een officiersgraad
kregen, konden hun standpunten
niet verder uit elkaar liggen. Ser-
geant Chesterfield ontpopte zich
tot een voorbeeldig soldaat, een
“marionet” in de ogen van korpo-
raal Blutch, die geen vrijwilligers-
missie uit de weg gaat. Het bloed
kruipt waar het niet gaan kan,
Chesterfields vader is een veteraan
die naar eigen zeggen de beroemde
slag bij Alamo meemaakte. De
struise kerel houdt van het leger en
zijn land en laat zich enkel door
een provocerende Blutch uit zijn
tent lokken.
Blutch is dan weer categoriek anti-
militaristisch. Hij leerde zelfs zijn
paard Arabesk voor dood vallen als
er aanvallen wordt geblazen of
wanneer er een geweerschot knalt.
Hetmoet gezegd, door zowel Blutch’
overlevingsdrang als Chesterfields

II

Re
ek
sT
OP

50
nr
.2
4:
de

bl
au

w
bl
oe
ze
n Van alle Zuidelijke vijanden die

het pad kruisten van Blutch en
Chesterfield krijgen ze het
vaakst te maken met gevange-
nenbewaker Kakkerlak. De
schurk is even lelijk als hij
gemeen is. Hij maakte bij zijn
eerste optreden in de reeks zo’n
onuitwisbare indruk dat lezers
om nieuwe avonturen met hem
verzochten. (uit DE BLAUWBLOE-
ZEN 6: DE NOR IN ROBERTSONVILLE)

Plaat 37 uit het album OUTLAW, de eerste plaat waarbij
Lambil er alleen voor stond na de plotse dood van Louis
Salvérius. (Uit DE BLAUWBLOEZEN 4: OUTLAW)



Het uiterlijk en de tekenstijl evolueerde al tijdens de korte periode wanneer Louis Salvérius de reeks tekende en schoof
van een puur karikaturale stijl (prent 1 hieronder) naar semikarikaturale tekeningen (prent 2) op. De hoofdrolspelers waren
toen nog met vier, de soldaten Tripps en Bryan inbegrepen. Na hun overplaatsing deelden Blutch en Chesterfield de
hoofdrollen. Hun oude maten in Fort Bow bezochten ze daarna af en toe in latere albums. Tot grote tevredenheid van
Chesterfield want dan kon hij Mathilde terugzien, de dochter van kolonel Appeltown op wie hij smoorverliefd is.
(uit DE BLAUWBLOEZEN 9: DE GROTE PATROUILLE, DE BLAUWBLOEZEN 10: BLAUW EN UNIFORMEN en DE BLAUWBLOEZEN 49: EEN HUWELIJK

IN FORT BOW)

talent op het slagveld zijn ze soms de
enige resterende soldaten van het
cavalerieregiment na een veldslag.
Nu ja, zij twee en Stark uiteraard.
Toch laat Blutch geen kans onbenut
om zich aan zijn militaire plicht te
onttrekken, desnoods door te deser-
teren. En als Chesterfield hem al niet
(vastgekneveld) weet terug te halen,
dan is het wel Blutch’ bezorgheid
voor zijn overste die hem de morele
keuze doet maken aan zijn zijde te
blijven. In zulke gevallen mengt hij
zich net zo goedmet heldenmoed in
de strijd.

Chesterfield heeft zich bovenop
zijn militair eergevoel het bijko-
mende doel gesteld Blutch in het
leger te houden terwijl Blutch er-
voor ijvert uit dat leger te geraken!
Ondanks de talloze verwijten aan
elkaars adres vormen de twee een
onafscheidelijk duo. In geen van
Cauvins andere stripreeksen met
duo’s (SAMMY, SLEMPER EN SLOF,
DE PAPARAZZI, RAMTAMTAM EN

KIRIKIELI,...) werkt de for-
mule zo sterk als in DE

BLAUWBLOEZEN. Een formule
bovendien die (in 2013)

goed is voor meer dan twintig mil-
joen verkochte exemplaren.

GEVARIEERDE DECORS
Alles begint in Fort Bow midden in
soms vijandelijk, indiaans, rotsach-
tig gebied. Tripps, Bryan en de in-
diaanse verkenner Zilverveer waren
toen nog de lotgenoten van de
twee waar Cauvin snel al zijn aan-
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Zowat elk album start met een grote openingsprent die in de meeste gevallen een massascène weergeeft. Als die zich op het slagveld afspeelt, voor, tijdens of na een historisch gevecht, laten de auteurs het niet
na om commentaar te leveren op de verschrikkingen van de oorlog, ook wanneer er “geen commentaar” is... (uit DE BLAUWBLOEZEN 15: RUMBERLEY)



dacht op ging toespitsen. Pas wan-
neer ze het regiment van kapitein
Stark vervoegen, belanden ze wer-
kelijk in de burgeroorlog tegen de
Zuidelijken. Gaandeweg zien we
hen terug op alle mogelijke fron-
ten, in het noorden en het zuiden,

het westen en het oosten, op zee of
onder water in primitieve onder-
zeeboten, in een luchtballon, of
zelfs in het buitenland, in Québec,
Mexico, maar net zo goed op een
schip op weg naar Ierland en een
enkele keer in Amsterdam! Dat

album, DUEL IN HET KANAAL, genoot
een promotionele ondersteuning
waar een eerste making of-album
met achtergronddossier uit voort-
vloeide.

KLEURRIJKE
NEVENPERSONAGES
Zoals in elke komedie kleuren tal-
loze nevenpersonages de langlo-
pende reeks bij. Chesterfield is
hopeloos verliefd op Mathilde, de
dochter van kolonel Appeltown die
de leiding over Fort Bow heeft. Zijn
stuntelende verlegenheid weer-
houdt de brave sergeant ervan zijn
liefde aan haar kenbaar te maken.
Veel van hun missies heeft het duo
te ‘danken’ aan generaal Alexander
en zijn staf die hem raadgeeft of
soms met bizarre ideeën afkomt.
Noemenswaardig is Stilman, de
kalme, steeds afzijdig zittende, door

een rietje slurpende kapitein. In het
kamp van de Zuidelijken is de
opvliegende, wraakzuchtige, sadis-
tische en zichzelf continu belache-
lijk makende gevangenenbewaker
Kakkerlak (een bijnaam) een te ont-
houden, weerkerend personage.

GEEN IDEE TE VERGEZOCHT
Om zijn hoofdpersonages tientallen
verhalen aan de bak te blijven hou-
den, gaf Cauvin hen uiteenlopende
opdrachten. De ene keer zijn ze re-
kruteerders of matrozen, andere
keren moeten ze paarden kopen,
voor lijfwacht of babysitter spelen
en op andere momenten zien we
hen terug als acteurs in een rond-
reizend theatergezelschap of als
priester (compleet met tonsuur in
Chesterfields geval). Ondertussen
hebben ze ook al heel wat keren een
grijs kostuum van de Zuidelijken
moeten aantrekken om missies in
vijandelijk gebied of als infiltranten
te vervullen. Geen idee is te verge-
zocht voor weer een nieuw verhaal,
maar wel telkens gestoeld op
geloofwaardige, historische funda-
menten.
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DE BLAUWBLOEZEN • TOP 49
Rangschikking van alle 49 albums
bij het verschijnen van deel 50.

SAMMY: Voor de betere
komische duo’s ben je bij

Cauvin aan het goeie adres. Van de
twee lijfwachten is de kleinste,
Sammy, te vergelijken met Blutch •

SLEMPER EN SLOF: Nog zo’n duo, in dit
geval een soldaat in het leger van

Napoleon... en een paard •
ARME LAMPIL: Het leven van een
beklagenswaardige tekenaar en
zijn scenarist. Knipoogjes van
Lambil en Cauvin naar henzelf!
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Voor speciale uitgaven, luxes, ex-librissen of voor zijn plezier maakt Lambil wel eens aquarelschilderijen van zijn twee helden.
Een enkele keer schildert hij zichzelf, zittend op het slagveld om een oorlogsscène na te tekenen terwijl zijn scenarist Raoul Cauvin een notitieboekje in de aanslag houdt.

Historische feiten behandelt Raoul Cauvin afwisselend met gefantaseerde verhalen. En als hij zich al niet via de antimilitaristische
Blutch uitspreekt tegen de oorlog, dan neemt hij wel op andere manieren standpunten in tegen onder meer de behandeling van
zwarten tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog door zowel de Zuidelijken (die zwarten als slaven hielden) als de Noordelijken (die heus
geen oorlog begonnen om de zwarten te bevrijden). In BLACK FACE beschrijft Cauvin zwarte soldaten die in het Noordelijke leger maar
goed genoeg zijn om graven te delven. Het album verscheen in 1983 en veroorzaakte geen deining. Met de racistische kapitein Nepel
in 1993 veroorzaakte hij integendeel een polemiek. Door Nepels ooglapje en zijn uitlatingen deed het personage denken aan de
Franse extreemrechtse politicus Jean-Marie Le Pen. (uit DE BLAUWBLOEZEN 20: BLACK FACE)


