PETER DE WIT

HET BESTE
UIT HET WILDE
WESTEN

VOORWOORD van
WILLY LINTHOUT

Vragen de mensen van uitgeverij Sherpa me een voorwoord te schrijven bij een boek van Peter de Wit…
Nu ben ik altijd argwanend bij dergelijke vragen…
‘Die Peter De Wit’ vraag ik… ‘Die is toch niet ECHT grappig, hé???’
‘Niet zo’ krijg ik als antwoord, ‘beetje doorsnee’…
’Goed’, ‘dan wil ik het wel doen’ antwoord ik…
Het is namelijk zo dat ik enkel humorstrips wil lezen die minder grappig zijn dan mijn eigen Urbanus.
Een mens moet zijn ego toch een beetje beschermen. Twintig jaar geleden ben ik al eens in een diepe
depressie geraakt na het lezen van De Familie Doorzon… En dat wil ik niet nog eens meemaken…
Maar goed, Peter de Wit… Dat is op veilig spelen. Doorsnee. Maar wacht eens? Is dat niet ook de auteur
van De Familie Fortuin??? En, erger nog, Sigmund??? Daar kan ik (helaas) wel heel hard mee lachen!!!
Maar goed… Stampede!… Oude cowboyverhaaltjes… Dat waren die De Wit in zijn beginjaren…
Hij moest het toen nog leren… Zal wel meevallen qua humorgehalte zeker???
Ik begin te lezen… Eerste pagina: ZEER grappig… Tweede pagina: nog grappiger… Dit gaat echt de
verkeerde kant op!!!! Ha, hier heb ik een lege pagina: niet grappig! Oef! Maar op de pagina erna staan
al meteen weer drie dijenkletsers!!!! Dit komt niet goed… Ik word er niet goed van. Ik stop meteen met
lezen. Ze hebben mij goed liggen, die mannen van Sherpa!!! De cowboyverhaaltjes van Peter de Wit zijn
uitermate grappig!
Mijn enige troost is: dit boek zal amper verkopen in Belgie wegens veel te duur.
Het zit namelijk zo: Het Vlaamse Fonds Der Letteren heeft een nieuwe maatregel uitgevaardigd wat
de verkoopprijs van humorstrips betreft (is ook hun enige verwezenlijking de laatste vijftig jaar).
In Vlaanderen wordt de verkoopprijs van een humorstrip bepaald PER GRAP. Ergens is dat wel
verdedigbaar. Hoe meer grappen, hoe harder de auteur heeft moeten werken. Per grap kost een boek
25 cent. Een boek met vijftig grappen in kost dus €12,50. Nu heb ik al een paar keer een discussie
gehad over de grappen in mijn eigen strips. Een figuurtje dat een scheet laat kost 25 cent. Laat hij
twee scheten, dan verhoogt dat de prijs van het boek met 50 cent. Maar bij Het Fonds Der letteren
willen ze daar niet van weten. Ze vinden scheten niet grappig… Onrecht!
Maar goed, dat boek van Peter De Wit dus… Bevat minstens 500 grappen. Dat wordt dus zo’n €125…
Minimaal. Wie gaat er zo’n bedrag neerleggen? Niemand!
Ja, goed, ik ga het zelf wel kopen… Ik moet wel… Ergens is er iets in mezelf dat me dwingt om het boek
aan te schaffen. EN er dan nog mee te lachen ook!!!! Maar een depressie lonkt om de hoek!
Dank u, Peter de Wit!!! GRRRMMMBBLLL!
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LINKS

Rond 1980
doopte Peter
de boerderij in
Assendelft om
tot ‘White Ranch’.
Op de foto
poseert zijn zus
Nia met hond
Jossie.

Waarom ging je een strip maken over het Wilde
Westen?
Ik ben daarvoor gevraagd. In 1979 was ik 21 en hing ik al
een jaartje of wat rond op de redactie van het stripblad

Eppo. Zonder veel succes. Ze wilden mijn dagstrips niet
plaatsen, zoals Cleopatra. En ik had een proefpagina
getekend van De Stuntels, op tekst van Toon van Driel.
Terecht dat ze daarvoor Jan van Haasteren kozen. Maar
redacteur Martin Lodewijk wilde graag een komische
western in Eppo en ik greep mijn kans.
Al jaren zat ik midden in de cowboys en de indianen,
want ik had in 1975 van mijn broer Sjaak het boek Begraaf
mijn hart bij de bocht van de rivier gekregen. Dat is de
vertaling van Bury My Heart At Wounded Knee, geschreven door Dee Brown. Het gaat over de lijdensweg van de
Noord-Amerikaanse indianen in de negentiende eeuw.
Dee Brown schreef ook Trail Driving Days, over cowboys
en hun levenswijze. Ik kocht het toen ik zestien was of
zo. Ik heb allebei die boeken helemaal stukgelezen.
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Cover voor Eppo
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en de epiloog. En ik ben er toch meer van om zo’n scène
leuk in te vullen: laten we eens kijken of we daar twaalf
grappen in kunnen krijgen. Ik ben zeer geïnteresseerd in

BOVEN

Gelukkig bestond
fotografie al in het
Wilde Westen.

verhalen. Het is echter niet iets wat mij aan komt waaien.
Maar ik was binnen met Stampede!, dus dat was
geweldig. Ik kon al mijn westernboeken nu eens te gelde

Trail Driving Days was documentatie voor Stampede!
Natuurlijk keek ik vroeger ook naar de televisieserie
Rawhide. Die serie gaat over veedrijvers, met voorman
Gil Favor en zijn tweede man Rowdy Yates, gespeeld door
Clint Eastwood, in zijn eerste grote rol. Banjo is dus Clint!
Er waren ook een kok, Wishbone, en een spoorzoeker.
Dat werd Scout. Die serie heb ik als basis voor de strip
genomen.
Toen heb ik twee pagina’s gemaakt, op de boerderij waar
ik toen woonde. Waarschijnlijk heb ik daar maanden en
maanden over gedaan. Ik weet nog dat ik op een nieuwjaarsreceptie van Eppo kwam en iedereen vond de
gags helemaal geweldig. Het was heel Amerikaans, heel
anders. Die pagina’s waren een beetje vreemd ook wel,
met absurde humor. Ze waren eigenlijk gewoon heel
goed, als sollicitatiemateriaal. Dus mijn strip werd daardoor aangekocht. En daarna moest ik aan de slag.

BOVEN

Inspiratie voor het
cowboyleven.
RECHTSBOVEN

Rowdy
Yates en Gil Favor uit
Rawhide stonden model
voor de voorman en
Banjo.

ONDER

Onderste helft
van de eerste pagina
waarmee Peter bij Eppo
solliciteerde.
De bovenste helft is
verloren gegaan. De
pagina is nooit gepubliceerd. De tweede
pagina wel, deze staat
op pagina 22.

Wist Martin Lodewijk dat je van het Wilde Westen hield?

maken.

Ik weet eigenlijk niet of hij dat wist. Ook weet ik niet of
er nog andere tekenaars om een westernstrip gevraagd

Wat vond je nou zo interessant aan het Wilde

zijn. Misschien was ik wel de enige. Ook de grote, altijd

Westen?

enorm op de redactie aanwezige inspirator Wilbert Plij-

Dat is gewoon cowboys en indianen. Al op de middelbare

naar vond die eerste twee Stampede!-pagina’s helemaal

school maakte ik een werkstuk over Wounded Knee, over

geweldig. Hij stond er vierkant achter. En toen ben ik

hoe onrechtvaardig de indianen behandeld zijn. Maar in

gaan produceren. Ze wilden lekker veel op de plank

een komische strip kun je daar verder niet zoveel mee.

hebben liggen, strips van een of twee pagina’s, maar ook

Bij mij heette een indiaan Lachende Biefstuk. Dat is niet

halve pagina’s, als stoppers. Die konden ze daar waar

zo tragisch. Ik kocht boeken over paardenzadels,

nodig inzetten. Onder zo’n halve pagina Stampede! werd

cowboyfilms, van alles om materiaal voor de strip te ge-

dan een advertentie geplaatst. Een enkele pagina kon

nereren.

Fragment
uit het werkstuk dat
Peter op de middelbare school maakte
over de Noord-Amerikaanse Indianen.
LINKSONDER

een hele bibliotheek van zo’n vijftig boeken, zoals Black

Elk Speaks, The Nez Perce Indian War, Het woeste Wilde
Westen, Western Cowboys en $ 10 Horse, $ 40 Saddle.
Die haalde ik bij The American Book Center in Amsterdam.
Een kast met vijftig boeken over het Wilde Westen
gaat verder dan de kinderfascinatie voor cowboys
en indianen, toch?
Het leuke van die cowboys is dat ze de hele dag over de
prairie reden en ’s avonds bij het kampvuur zaten. En dan

‘Mijn
moeder eind 1979 met
de deur van mijn Ford
Taunus, waar ik het
logo van Stampede!
op had geschilderd.’
RECHTSONDER

ik goed hebben, maar Eppo wilde ook langere verhalen,
van drie of vier pagina’s. Dat was voor mij heel zwaar.
Ik maakte ze wel, maar met wisselend succes, want
achteraf gezien zit mijn grootste kracht in losse stroken.
Ik had dus eerder geprobeerd tekenaar te worden met
krantenstrips van drie plaatjes. Niet alleen Eppo, maar
ook alle kranten had ik afgelopen met die dagstrips.
Na 25 jaar Sigmund kan ik zeggen dat dat eigenlijk mijn
stiel is. Ik was gericht op grap op grap op grap op grap en
niet zozeer op de structuur van een verhaal van vier pagina’s. Maar ik heb dat daarna toch wel vaak gedaan bij

Eppo. Ik heb van alles geschreven, zoals De Leukebroeders en later Sjors en Sjimmie.’
Maar hoe kan het dan dat je met Hanco Kolk later
zelfs hele vervolgverhalen hebt geschreven, over
Gilles de Geus?
‘Dat was een fijne combinatie, want Hanco is heel sterk
in structuur. Hij is een echte verhalenverteller. Dat zag je
al met Falco en Donjon voor Uco Egmond. Met Gilles was
hij degene die een tijdbalk maakte, met een proloog, een
aantal grote scènes die toewerken naar het hoogtepunt,
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In Studio De Wittenkade had ik op een gegeven moment
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die gunslingers, outlaws en western towns. Ik vond het
mooi om daarover te lezen. Het was af en toe ook een
beetje dubbel, omdat dat avontuurlijke lijnrecht staat
tegenover het trieste lot van de indianen. Behalve dan
dat de cowboys daar minder mee te maken hadden dan
de Amerikaanse overheid.

GEHEEL LINKSBOVEN

B.C.
van Johnnie Hart en
Redeyewaren andere
favorieten van Peter.
LINKS

Cartoonisten
zoals Virgil Partch boden
inspiratie om te
experimenteren.

Maar Stampede! is een komische western. Zonder die
vijftig boeken kun je die strip ook maken. Dat is het
gekke. Maar het helpt wel als je er een fascinatie voor

BOVEN

De Tovenaar van
Fop en Tumbleweeds
spraken Peter erg aan.

Ik geloof dat ik Stampede! vanaf het eerste moment ook

En toen mocht ik wat proberen. Eerst voor Tina of zo, iets

over lassowerpen te maken, zodat je voor een hele tijd

al zelf inkleurde, met plakkaatverf, wat ik eigenlijk nog

wat niemand ziet. Daarna mocht ik het echte werk doen:

klaar bent. Die twaalf grappen stopte ik het liefst in één

nooit gedaan had.’

Hugo Pratt, Satanseiland van Kresse. Daar stond ik van

pagina. Dan kon ik de volgende week lekker een strip

hebt, dan kun je die strip gemakkelijker tekenen.’

te kijken, want ik zat er nog niet zo lang. Het was de laat-

over iets anders maken.

Vond je dat leuk om te doen?

ste strip van Kresse. Ik dacht nog: ‘Zal ik die balloons wat

Nu ik terugkijk, zie ik dat dat elke keer een zoektocht

Waarom koos je voor deze tekenstijl?

‘Dat vond ik heel leuk. Op een gegeven moment was het

aanpassen, net als voor Tina en Anita, of eh…?’

was. Soms was het resultaat geslaagd, soms minder ge-

Ik zat toen al diep in de Amerikaanse strip, vanwege al

allemaal deadlinewerk. Toen kon ik mijn pagina’s ’s nachts

Ik weet niet waarom ze Satanseiland aan mij gaven. Het

slaagd. Ik spreek nog wel eens mensen die mij vertellen

die dagstrips die ik wilde maken. Dus ik las De Tovenaar

in de brievenbus van de woonboot van chefredacteur

leek me zo’n prestigeklus. Ik vond het heel spannend. Het

dat zij Stampede! juist vanwege dat hoge experimentele

van Fop, Tumbleweeds, B.C. en Redeye van Gordon Bess.
Redeye ging ook over indianen.
De stijl van al die Amerikaanse dagstrips sprak mij erg
aan. Die was natuurlijk heel anders dan de Europese stijl,
de Belgische, van Franquin en zo. Ik ben begonnen in een
stijltje als dat van Bob de Moor, bij wijze van spreken,
maar ik ging een andere weg bewandelen, naar aanleiding van die Amerikaanse dagstrips. Dat was vaak wat
grafischer. Je moet dan allemaal vormpjes vinden. Hoe
zien die cowboys eruit? Hoe teken ik een paard? Want ik
ben geen Morris, dus ik moet op een andere manier een
paard tekenen. Hoe breng je het Wilde Westen in beeld?
Het was erg zoeken. Soms had ik wat meer succes dan
andere keren.

Kees Vuik stoppen. Dan liet hij er de volgende dag vroeg

was bijna heiligschennis dat ik dat mocht

gehalte zo leuk vinden. Dan waren de

een blauwdruk en een film van maken. Ik kwam dan ’s

doen. Terwijl er daar een paar letteraars

kleuren eens helemaal anders, en een an-

middags naar de redactie in Schalkwijk in Haarlem om ze

werkten, zoals Meini Gouwenberg, die zo

dere keer was de grap opeens zeer ab-

in te kleuren.

ontzettend goed waren. Meini is later zijn

surd. Dus die stunteligheden vormen

eigen studio begonnen, Studio Meini. Hij

achteraf gezien een voordeel. Ik ben he-

was zo snel ook.

lemaal van de Eppo-school, van de ronde

LINKSONDER

‘De Stripturf
was mijn bijbel.

En letterde je de strip ook zelf?
Ja, ik was zelfs een ‘gediplomeerd’ letteraar. Na de mid-

ONDER

grap. Ik ben niet iemand die zomaar wat

‘Ze lieten me
Satanseiland van Kresse
letteren!’

delbare school ben ik gaan letteren bij Richard’s Studio.

Waarom spreekt de voorman in het

doet. Het gaat altijd naar een grap toe,

Dus dat kon ik ook! Wat ik bij Stampede! waarschijnlijk

begin Duits?

meerdere grappen op een pagina het

heel slordig ging doen, omdat ik bij Richard Pakker in zo’n

liefst. Tegenwoordig is het voor veel

RECHTSONDER

keurslijf van ‘netjes’ zat. ‘Nu heb ik mijn eigen strip’, dacht

Potztausend! Er waren natuurlijk veel
immigranten in het Wilde Westen, wat je in
films ook altijd ziet. Duitsers, Polen,
Nederlanders. Eerst vond ik het leuk om
de voorman Duitse woorden in de mond
te leggen, maar later niet meer.
Toen ik bij Eppo binnenkwam, was ik ontzettend trots dat ik bij het grootste stripblad van Nederland hoorde. Dat was mijn
droom geweest. Vervolgens kreeg ik uitgebreid de kans
om alles fout te doen. Al die stunteligheden kwamen gewoon in Eppo. Dat is een van de dingen waar ik alleen
maar dankbaar voor kan zijn. Mort Walker van Flippie Flink
kon een hele groep figuren moeiteloos afwerken: een
grap met de secretaresse, dan een grap met de generaal
en een met de kok. Voor mij is dat heel lastig. Ik had ook
een kok in Stampede! en daar wist ik dan twee grappen
mee. En toen dacht ik: ‘Dan neem ik maar een Mexicaanse kok. Dat is leuker. Met chili con carne.’ Toen was
er opeens een andere kok.
De basis waren de voorman en Banjo, maar Stofbijter
hield ik soms tijden buiten beeld. Dat komt doordat ik
een intuïtieve stripmaker ben, zonder plan. Ik begin, raak
enthousiast en dan rolt er iets uit. Dat vind ik leuk. Het
zit niet van nature in me om bijvoorbeeld twaalf grappen

Pete Nolan
en Wishbone uit Rawhide
stonden model voor
Scout en de kok uit
Stampede!
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ik. ‘Nu kan ik lekker hoekig letteren.’
Bij die Studio leerde ik gewoon opnieuw schrijven, met
een kroontjespen, een beetje dik-dun, het hele alfabet.

stripmakers meer een kwestie van sfeer
creëren, en dan een grapje tussendoor.
Sfeer is nu belangrijker dan een eindgrap.
In Sigmund ga ik daar een heel stuk in
mee. Maar in mijn Eppo-genen zit het nog
altijd: steevast een grap aan het eind. Dat
is de kern van mijn vak.
Al na een paar weken werd je tekenstijl lekker
compact en rond. Hoe kreeg je dat zo snel in de
vingers?
Daar heb ik eigenlijk geen idee van. Als je er dagelijks mee
bezig bent, dan gaat dat automatisch. Ik deed het niet
bewust. Ik zie wel dat Stampede! jaren later veel strakker is geworden. Dat ziet er meer uit als het werk van
een tekenaar die wist wat hij deed.
Waarom voegde je na een tijd stroken van een
andere strip aan Stampede! toe, zoals De vrolijke

barkeeper, in een net iets andere stijl?
Waarschijnlijk piepte mijn voorliefde voor dagstrips hier
op. Amerikaanse zondagspagina’s bestonden vaak uit
een strip van drie stroken met nog een extra grapje
eronder. Dat kon ik ook maken. Dan heb je twee strips

9

LINKS

De aankondiging
van de eerste Stampede!
in Eppo 34 van 1979.

zoals Momma van Mell Lazarus. Momma lijkt wel met een

breedte van een krantenpagina, want dat was toen nog

tandenstoker getekend, zo simpel is het. Dat wilde ik

de klassieke broadsheet.

ook wel eens doen. En zeker bij zo’n strook gaat het om

Ik zei: ‘Ik heb een strip die precies die ruimte vult. Hoe

het grapje en nauwelijks om de manier waarop het eruit

mooi is dat?’

ziet. Het moet een beetje duidelijk zijn, maar je hoeft

Waarop redactrice Paulette Moerbeek vroeg: ‘Hoe heet

daar niet echt uit te pakken. En je kunt elke week iets

die strip?

nieuws proberen. Als ik ergens een leuk stijltje zag, was

Ik antwoordde bijna: ‘Stampede!, maar wijs geworden na

het voor mij de sport om te kijken of ik daar in dat

jaren van misverstanden over de uitspraak daarvan zei

strookje iets mee kon.

ik: De Cowboys.’

RECHTS

Stampede! stond
in zwart-wit op de jeugdpagina van het Nieuws
van de Dag. Vervolgens
kwam het op zaterdag in
kleur in Minitoe.

Toen zei zij: ‘Dat is mooi.’
Hoe kwam je tot die paginagrote experimenten,
zoals die met dat hoge gras, het ravijn vol koeien en
die steeds herhaalde Banjo met de spiegel?
Het leverde pagina’s op die visueel aantrekkelijk zijn.
Daar was ik heel blij mee. Om dezelfde reden gaf ik de
strip vaak bizarre kleuren, met een roze lucht en een
rode rotswand. Vooral geen blauwe lucht. Dat was verboden. Het gras groen en de lucht blauw: o nee!
Ik ging op een gegeven moment ook met airbrush inkleuren. Dan kon je van die mooie verloopjes maken. Het was
wel een klus om alles af te plakken. De airbrush stond op
de redactie. Inkleuren deed ik altijd daar. Je kon er wel
tot één uur ’s nachts blijven, dus zat ik daar ’s avonds
lekker rustig te werken. Het moest ook altijd snel af zijn.
Dat was een extra stimulans. Ik wilde het graag allemaal
zelf doen. Je overspeelt je hand ook wel eens, merk ik
als ik het nu zo terugzie. Maar je leert er weer een hoop
van, dus dat is helemaal niet erg. Het is alleen maar leuk.
Waarom stopte Stampede! al na vier jaar, in 1983?
Jaap Bubenik werd toen hoofdredacteur van Eppo. En

Stampede! werd namelijk vaak uitgesproken als Stampedee, Stampeede of Stempiedie in plaats van als
Stempied. Die naam was in cowboyland common knowledge, maar in Nederland waren op hol geslagen kuddes
aanmerkelijk minder gangbaar. De Cowboys is lekker
duidelijk. Die kreeg een plek onder in die krant. Het waren
allemaal strips die al in Eppo hadden gestaan, maar dan
in zwart-wit. Ik had veel materiaal. Ik kon dat lang volhouden. En toen dat op was, ben ik nieuwe gaan tekenen.
Het betaalde weinig, dus ik maakte er vier op een dag.
Dan had ik voor een maand genoeg. Het was gewoon productie draaien. Daarom is dit boek ook geen integrale
uitgave. Niet al die nieuwe strips waren even goed.
Later verscheen De Cowboys in kleur in Minitoe, de
zaterdagse stripbijlage van het Nieuws van de Dag.
In 1997 kwam er een pauze voor De Familie Fortuin in
SjoSji. Toen heb ik de redactie De Cowboys uit Minitoe
aangeboden. Althans, een selectie daarvan, de beste.
Maar nu kwam ik een strook tekort! Dus heb ik in drie
seconden Kleine Hihahoeha bedacht, een strip over een
indiaantje. Ik ben altijd goed in namen geweest.

Waarom waren Scout, Stofbijter en de kok er niet
meer bij?
‘Nou, ze waren er wel, maar ze waren niet meer in beeld.
Een stripmaker vermoordt zijn kinderen niet, maar ze
kunnen wel tijdelijk uit beeld verdwijnen. De Cowboys
was nu sterk gericht op de voorman en Banjo, het sterkste duo. Het was een beetje hetzelfde als de chef en

een nieuwe hoofdredacteur betekent altijd: adem inhou-

Frits uit het redactiestripje: een klein mannetje en een

den! Hij zette Stampede! en ook mijn wekelijkse redac-

sukkeltje erbij. Dat is altijd goed. Ik moest De Cowboys

tiestripje stop. Stampede! was ten einde.

voor Minitoe snel maken, dus toen ging ik al in de scenario’s trefzeker te werk. En daarom tekende ik ook minder

op één pagina. Hoe leuk is dat? De redactie vroeg het
niet aan me. Het kwam uit mezelf. Ik maakte het
gewoon en zij vonden het prima.

BOVEN

Stampede! stond
zes keer op de cover van
Eppo.

In dat extra strookje kon ik wat experimenteren. Iets
maken in de stijl van cartoonist Virgil Partch of een Amerikaanse krantenstrip die ik op dat moment leuk vond,
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Hoe vond je dat?

plaatjes en veel close-ups. Je kunt ze wel op een paard

Ik vond het onrechtvaardig. En gemeen. Het is een vaste

tekenen met een uitgebreid decor, maar het moet ge-

grap tussen Hanco en mij: in de week dat ik werd ontsla-

woon van huppekee! Ik tekende alleen wat de grap nodig

gen, werd hij aangenomen. De man die mij ontsloeg, nam

had, heel effectief. Ik schetste de grappen en Michiel de

hem aan. Dus Hanco zou zeggen: ‘De man had oog voor

Jong, die bij ons op de studio werkte, inktte ze. Hij inktte

kwaliteit.’ Ik vond het vreselijk. Mijn hele leven wilde ik

toen ook Inspecteur Netjes en De Familie Fortuin. Michiel

alleen maar tekenen, strips maken. Maar ik tekende op

kleurde De Cowboys prachtig met ecoline in. Zo mooi!

dat moment gelukkig ook voor Taptoe. En bij Eppo wilden

Een paar originele inkleuringen hangen bij mij aan de muur.

ze vrij snel toch wel weer een illustratietje. Dus ik lag

Ik was blij dat het in SjoSji verscheen. Voor mij was

eruit, maar ik was niet weg. Per kerende post vroeg de

het een feest, tot het blad in 1999 helaas ophield te

redactie me ook weer voor een strip. Daar kwam De

bestaan. En ik was heel blij met Kleine Hihahoeha. In de

Familie Fortuin uit rollen, waar ze een tekenaar voor
zochten.’
Stampede! begon in 1997 weer in SjoSji, de nieuwe
naam van Eppo. Waarom heette de strip toen
opeens De Cowboys?
Begin jaren negentig wilde het Nieuws van de Dag, de
Amsterdamse editie van De Telegraaf, een strip van drie
stroken hebben. Naast elkaar vulden die precies de

schets had ik die stroken er altijd meteen goed op staan.
Lekker fris, op de grap gericht. Het zijn er slechts 55,
LINKS

Voor een dubbele
omslagplaat van Eppo 40
uit 1980 tekende Henk
Kuijpers alle stripfiguren
uit het blad. De voorman
reed collegiaal naast
Lucky Luke.
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maar het zijn vrijwel allemaal leuke grappen, die uit het
niets kwamen. Heel melig. Vaak totaal absurd. Lekker
laconiek. Af en toe eentje over het uitsterven van de
indianen. Kwam het toch weer rond, met die Wounded
Knee. En nu kon ik eindelijk het ongelijk van Jaap Bubenik
bewijzen.’

LINKS

12

Schets van een Stampede! cover voor Eppo 7 uit 1983.

BOVEN

De schets werd op een lichtbak overgetrokken met blauw potlood en in dit geval geïnkt met penseel.
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Tekening voor
de Stripschapkalender 1981
met voorbeelden van brandmerken.

Interview met Peter de Wit uit Eppo 26 van 1982.

14

15

16

17

BOVEN
ONDER

De eerste bundeling van Stampede! uit 1988 uitgegeven door Bert Meppelink.
Illustratie bij een artikel in Eppo over de schrijver van Arendsoog.

BOVEN

Stickers om schoolschriften
en agenda’s op te sieren uit de Eppo.
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De Cowboys
In 1983 kwam er een eind aan Stampede! in Eppo, maar de serie
rond de temperamentvolle Voorman en zijn sidekick Banjo zou in
de jaren daarna nog twee keer een come-back maken.
Een nieuwe fase

zoveel zorg besteedde aan het inkten en inkleuren

Sinds 1985 woonde Peter de Wit in een voormalige

ging ik ook weer anders naar de strip kijken. De gags

winkel met woning aan De Wittenkade in Amsterdam.

waren namelijk nogal wisselend van kwaliteit. Leuke

Het bedrijfsgedeelte verbouwde hij tot tekenstudio en

vondsten werden opgevolgd door tenenkrommende

die ruimte stelde hij ook ter beschikking voor andere

woordspelingen, waarvan ‘vat geen kou, boy!’ nog de

tekenaars. Zo ontstond Studio De Wittenkade met

meest onschuldige was. Dat betekende in de praktijk

Aloys Oosterwijk, Hanco Kolk, Ben Westervoorde en

meer aandacht voor de gags. No more woordspelingen!

Floris Oudshoorn.

Nou, af en toe misschien nog eentje,’ aldus De Wit.

Hanco Kolk werd bij sommige opdrachten geassisteerd

In 1998 ging het Nieuws van de Dag ter ziele en dat

door de jonge Rotterdamse tekenaar Michiel de Jong

betekende ook het einde van De Cowboys in de regio

en dat leek De Wit ook wel wat, gezien zijn overvolle

Amsterdam.

schema. ‘Ik zag dat Michiel in meerdere stijlen kon inkten en gevoel had voor kleur. Hanco en ik beslo-

Kleine Hihahoeha

ten hem samen voor drie dagen per week in te

In 1997 werd de publicatie van De Familie Fortuin voor

huren. Michiel inkte volgens mij Cor Daad en

enige tijd gestaakt. De vrijkomende pagina’s in Sjosji

Inspecteur Netjes voor Hanco, en voor mij
deed hij De Familie Fortuin en De Cowboys.’

Stripblad werden gevuld met... De Cowboys! Net als
Clint Eastwood in de western Unforgiven maakte ook
De Cowboys een comeback. Het zou de laatste worden, maar wel met een leuke toegift. Omdat Peter de
Wit voor een hele pagina nu weer een strook tekort
kwam, moest er een nieuwe strip worden bedacht.
Dat werd Kleine Hihahoeha, het recalcitrante neefje
van Kleine Hiawatha uit Donald Duck. Hij beleefde zijn
avontuurtjes in de nadagen van de vrije prairie-indiaan.
De aﬂeveringen werden in inkt gezet door Michiel de
Jong, maar moesten het helaas doen zonder zijn ecoline.
Nog een maal was er een come-back voor de Voorman
en Banjo in Hello You. Deze keer konden ze hun Engels
oefenen...

Juweeltjes
Toen de wekelijkse zwart-wit pagina in het

Opdrachtbon van de
SjoSji-redactie voor de
lithograaf achterop een
door Michiel de Jong
geïnkte pagina van
Kleine Hihahoeha.

Nieuws van de Dag werd omgetoverd tot
een kleurenbijlage, moest ook De Cowboys
in kleur worden aangeleverd. Michiel de Jong
nam het op zich om steeds vier aﬂeveringen te inkten
en vervolgens in te kleuren met ecoline. Het origineel
werd gekopieerd en de kopie werd met speciale tape
opgespannen op de tekentafel. Vervolgens werden de
strips ingekleurd en kon de tape worden losgesneden.
‘Hij wist van elke strip iets moois te maken, er zitten
juweeltjes bij, een paar originele inkleuringen van
De Cowboys hangen bij mij aan de muur. En omdat hij

‘Mijn bijdrage is indertijd met veel liefde
gemaakt. Het uitgedroogde potje ecoline met
code shirt voorman heb ik hier nog staan.’
– Michiel de Jong

114

115

LINKS

Aankondiging van
De Cowboys in Sjosji 13
uit 1997 met een
verschrikte Franka, want
die wist dat het helemaal
geen nieuwe strip was.
LINKS Felicitatietekening voor Paul Teng,
Stripschapprijswinnaar
uit 2013.
RECHTS Felicitatietekening ter gelegenheid
van het 30-jarig bestaan
van uitgeverij Sherpa
in 2019.
ONDER

Twee stroken
in kleur waarvan de
auteur tot op heden in
het duister tast omtrent
doel en publicatie..

BOVEN

Een paar nummers
later stond De Cowboys
op de cover van Sjosji.

BOVEN

Logo en cartoons
voor de brievenrubriek
van Sjosji.

RECHTS

De Voorman en
Banjo wensen de lezers
van Sjosji het beste voor
het volgende jaar.
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BOVEN

Twee scenario’s
voor Kleine Hihahoeha.
Uit de eerste blijkt dat
gebruik van de woordspeling moeilijk af te
leren is.

ONDER

Schets en uiteindelijke tekening van een
Kleine Hihahoeha-cover
voor Sjosji 11 uit 1998.

De Cowboys werd ook enige
tijd gepubliceerd op de backcover van het tijdschrift
Boink, een uitgave van snoepfabrikant Look-O-Look.
Voor een nieuw logo draaide
de tekenaar zijn hand niet om.
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Broodtrommelsticker uit Hello You.

BOVEN

Cartoons voor een
zomerspecial van Hello You.
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Introductie van De Cowboys in SjoSji 14 van 1997.
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