
I n 1969, in nummer 50 van de
24ste jaargang van het weekblad
KUIFJE startte de nieuwe western-

saga COMANCHE. Het eerste verhaal
van acht pagina’s droeg de titel RED

DUST, de naam van het rosse hoofd-
personage. In de laatste prent
wandelt Red Dust naar de Drie
Zessen-ranch die met gewapende
hand bestierd wordt door de mooie
en moedige Comanche. De eerste
ontmoeting is allerminst een warm
welkom.

HUMANE WESTERN
Snel breidde de galerij personages
uit met de ouwe trouwe Ten Gal-
lons, de joviale Tenderfoot Clem en
de zwarte Toby, bijgenaamd Black
Face, later ook nog Somberkop ge-
noemd, of ook nog de lichtgeraakte
Cheyennekrijger Maanvlek...
Red Dust met zijn Ierse roots wordt
snel de rechterhand van Coman-
che en werkt zich uit de naad om
de belangen, de rechten en het
leven van zijn meesteres te verdedi-
gen. Elf kortverhalen van zeven tot
tien pagina’s lang vormen de basis-
hoofdstukken van de serie. Het
talent van Greg om er tegelijk afge-
ronde verhalen van te maken, die
zo in een nummer van KUIFJE kon-
den geplaatst worden, en er ook
een doorlopende historie van te
maken, laat zich gelden. De twee
eerste albums, RED DUST en WAN-
HOOP EN DOOD OP DE PRAIRIE, ver-

schenen in 1972 en 1973. Vanaf
DE WOLVEN VAN WYOMING hadden
de lezers van KUIFJE een wekelijkse
afspraak met de entourage van Co-
manche in langere vervolgver-
halen.

REVELATIE
Nog meer dan
met de
exotische
avontu-
ren van
BERNARD

PR INCE ,
die Her-
m a n n
met Greg
sinds 1966
m a a k t e ,
barstte ver-
haal na ver-
haal het talent
van de jonge teke-
naar los. Zijn levendige
en ruwe tekenstijl ging
goed samen met de
weidse landschap-
pen van het wilde
westen.
In tegenstelling
tot BLUEBERRY,
die er al sinds
1963 was, rei-
zen Red Dust
en zijn vrien-
den relatief
w e i n i g
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comanche
Once upon a time in Wyoming
Met deze moderne western, die zich in het stoffige
Wyoming afspeelt, werd Hermann pas goed een grote
klassieke tekenaar. Met dank aan scenarist Greg.
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rond. Veel verhalen spelen zich af
in de directe omgeving van de
ranch.
Geruggensteund door Le Lombard
gaf de uitgeverij bijna jaarlijks een
album uit. Ook het publiek zwelde
aan. Het zwichtte voor het nieuwe

realisme van Hermann die in
hetzelfde register als Jean Giraud
werkte. Ook de volwassen toon van
de scenario’s werd geapprecieerd.
Het leverde straffe albums als DE

HEMEL IS ROOD BOVEN LARAMIE, DUI-
VELSVINGER en HET LIJK VAN ALGERNON

BROWN op. In DE HEMEL BOVEN LARA-
MIE rekent een ijzige Dust af met
een moordenaar door ‘m neer te
knallen. Dat er daarna geen mora-
listisch vingertje de lucht ingaat,
bood nog stof tot discussies over
geweld in strips. Maar Dust komt er
niet zomaar vanaf. Hij gaat voor
vijf jaar de gevangenis in om te ar-
beiden in een werkkamp.
Doorheen de reeks evolueerde de
grafiek van Hermann drastisch.
Maar ook zijn goesting taande. Hij
wilde bewijzen dat hij het zelf ook
kan door zijn eigen verhalen te
schrijven. Solo creëerde hij JERE-
MIAH (1979) en DE TORENS VAN SCHE-
MERWOUDE (1984). Na tien albums
hield hij in 1982 met COMANCHE

op. Behalve als je JEREMIAH nog een
beetje wil zien als een postapoca-
lyptische western, keerde Hermann
achteraf slechts één keer terug in
het westerngenre met het VRIJE

VLUCHT-one-shot WILD BILL IS VER-
MOORD (1999).

BESCHEIDEN COMEBACK
In 1990 herbegon Greg met CO-
MANCHE. De Vlaamse tekenaar Mar-
vano werd uit een poule van
vier-vijf kandidaattekenaars, die elk
twee proefplaten maakten, gelicht
als “de minst slechte tekenaar” om

de reeks verder te tekenen. On-
danks een ondertekend con-
tract ging Michel Rouge met de
klus lopen. Rouge had nog sa-
mengewerkt met Giraud. Vier
albums volgden bij Dargaud.
Door de dood van Greg in 1999
bleef het vijftiende album on-
voltooid tot Rodolphe het ver-
haal voor Rouge afmaakte. De

werktitel van Greg luidde SCALP EX-
PRESS. Rodolphe speelde met de titel
RAILROAD EXPRESS. Met het uiteinde-
lijke RED DUST EXPRESS knipoogden
de auteurs naar het allereerste
album.

JERRY SPRING &
BLUEBERRY: In het rijtje van

de grootste Franco-Belgische
westernklassiekers horen de

grote voorloper JERRY SPRING en
de belangrijke evenknie BLUEBERRY

• DE STER VAN DE WOESTIJN: Met
eenzelfde rauwheid,
zonder mededogen voor
de vijand, aandacht voor
het decor en een powergirl
in de buurt.

1: RED DUST

Nr. 98 BelgenTop 100
Nr. 281 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 126 in 2012)
3: DE WOLVEN VAN WYOMING

Nr. 315 De Grenzeloze Top 500 (2012)
4: DE HEMEL IS ROOD BOVEN LARAMIE

Nr. 387 De Grenzeloze Top 500 (2012)

II

Na een achtervolging van vijftig bloederige pagina’s sinds deel 3 is Red Dust
op het spoor van moordenaar Russ Dobbs. In een steegje knalt Red Dust de
moordenaar koelbloedig neer. Hiervoor moet hij boeten. In deel 5, NACHT OVER

DE WOESTIJN, heeft Dust zijn straf van vijf jaar uitge-
zeten, maar hij is dezelfde man niet meer. Op het
einde van het album zit Comanche in hetzelfde
schuitje wanneer ze Shotgun Marlowe doodschiet.
Het wederzijdse begrip en het respect wordt pas in
het laatste album, RED DUST EXPRESS, omgezet in liefde
met een kus. (uit COMANCHE 4: DE HEMEL IS ROOD BOVEN
LARAMIE en COMANCHE 5: RED DUST EXPRESS)
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TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

Als een van de vedettes van KUIFJE
figureerde Red Dust regelmatig op covers
of op posters van het weekblad. (poster
uit 1977, cover uit 1975, KUIFJE nummer 41)
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Behalve vijftien albums (deel 1-10 bij Le Lombard, deel 11-15 bij
Dargaud) en de kortverhalen die SAF in DE GEVANGENE bun-

delde, ver-
schenen er
ook integrale
reeksen.
Zowel Le
Lombard (met
twee Fransta-
lige, groot uit-
gevoerde
delen) als Saga
Uitgaven (met

vijf gelimiteerde
luxe-edities) hiel-
den het enkel bij
de verhalen van
Hermann en
Greg. Maar wel
allebei met uitge-
breide achter-
gronddossiers.


