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Jul en Achdé
Naar het universum van Morris

Een cowboy tussen het katoen is een album dat niet onopgemerkt in de 
rekken zal blijven liggen. Voor de allereerste keer in de geschiedenis 
van de reeks maken Jul en Achdé gebruik van het thema van de 
slavernij. Een gevoelig onderwerp voor een stripheld... maar als 
Lucky Luke de geschiedenis van de Verenigde Staten op de korrel 
neemt, krijg je als lezer een grappig en tegelijk diepzinnig avontuur 
voorgeschoteld. En laat dát nu net zijn wat de stripwereld nodig had.

Financiële meevaller of vergiftigd geschenk?

De poor lonesome cowboy erft een enorme katoenplantage in Louisiana, en hij wordt 
er door de blanke plantagehouders als een van hen ontvangen. Lucky Luke is echter 
van plan om zijn plantage te verdelen onder de zwarte arbeiders... en dat zal niet 
zonder slag of stoot gebeuren. In zijn strijd tegen de rijke plantagehouders en de 
rassensegregatie zal hij, tegen alle verwachtingen in, worden geholpen door de 
Daltons, die nochtans naar Louisiana zijn gekomen om hem uit te schakelen. En ook 
de Cajuns van de bayou, de arme blanken van het zuiden, spelen een rol in dit verhaal. 
Maar alleen met de hulp van een bijzonder kleurrijk personage van de Far West zal 
hij erin slagen om het recht te laten gelden. Dit personage is niemand minder dan 
Bass Reeves, die de geschiedenis inging als de eerste zwarte marshal ten westen 
van de Mississippi en een van de beste schutters van zijn tijd.
Zoals hiervoor vermeld, speelt Een cowboy tussen het katoen zich af in Louisiana, 
een streek die nog nooit eerder werd verkend door de man die sneller schiet dan 
zijn schaduw. Het is een verhaal geworden over vriendschap, een avontuur met een 
solide historische basis dat tegelijk héél actueel is.
Na het succesvolle Een cowboy in Parijs is dit het derde album van de tandem Jul en 
Achdé in de reeks De avonturen van Lucky Luke naar Morris.
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Lang geleden, op de eerste vijf pagina’s van 
Bootrace op de Mississippi bracht de poor lone–
some cowboy een blitzbezoek aan New Orleans. 
Maar in dat verhaal komt de rassensegregatie 
niet aan bod. En het wereldje van de plantages 
liet Morris ook links liggen. Voor dit album heb 
ik me dus moeten baseren op beeldmateriaal 
van voor en na de Amerikaanse Burgeroorlog. 
Ik heb een mooie verzameling boeken over de 
plantages en de Acadiërs van Louisiana en hun 
parochies, want in Louisiana waren geen pro-
vincies.
Jul heeft een geïdealiseerd beeld van het zuiden 
geschetst, in de stijl van Gone with the Wind. Ik 
heb me voor de personages ook gebaseerd op 
de kledij die tussen 1859 en 1880 werd gedragen 
in Georgia. Voor de zwarten hoefde ik me niet zo 
in detail te documenteren. Die mensen leefden 
op alle vlakken in erbarmelijke omstandighe-
den. Ik heb mezelf zelfs een zekere censuur 
opgelegd, vooral voor de kinderen. Ze werden 
soms onmenselijk behandeld. Dit is en blijft een 
avontuur van Lucky Luke, en dus moet je een 
zeker optimisme in je verhaal behouden, ook al 
is het thema van dat verhaal helemaal niet voor 
de hand liggend.

VIER VRAGEN AAN ACHDÉ

1
In dit album trekt Lucky Luke naar het zuidoosten van de 
Verenigde Staten. Onder Morris, zijn geestelijke vader, is 
Louisiana nooit echt het decor van een van zijn avonturen 
geweest. Waarop heb je je dan gebaseerd om dit album te 
tekenen?
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Door heel veel dingen uit te proberen, heel veel 
weg te gooien en er vele uren werk in te stop-
pen. Uit het werk van Morris en Uderzo heb ik 
geleerd dat je vooral het karakteristieke van 
een personage naar voren moet laten komen. 
Met één oogopslag moet de lezer weten wie 
het is. Op het gezicht moet je ook de gevoelens 
van een personage kunnen aflezen. Dat doe je 
meestal aan de hand van de ogen of de mond. 
Ik had oorspronkelijk nog meer karikaturen van 
bekende personages, zoals Morgan Freeman of 
Forest Whitaker, willen laten opdraven in het 
verhaal, maar uiteindelijk is dat dan toch niet 
gebeurd. Voor Bass Reeves heb ik me geba-
seerd op een van de enige twee foto’s waarop 
hij zo goed als helemaal te zien is. Voor de rijke 
blanken van het zuiden heb ik me grafisch hele-
maal laten gaan. Zij zwommen in het geld en 
hadden geen genade voor de zwarte arbeiders 
van de plantages. Tijdens mijn laatste bezoek 
aan de Verenigde Staten heb ik de rauwheid en 
de hardheid van racisme van dichtbij meege-
maakt, en dat heeft me geraakt. Ik heb in dit 
album dan ook alles verwerkt wat ik het meeste 
verfoei: domheid, haat en gratuite boosaardig-
heid.
Maar dat betekent niet dat de personages met 
een goed hart het lichaam van een Griekse god 
hebben... Mijn Cajuns zullen niet meteen een 
schoonheidswedstrijd winnen, maar ik hou 

wel van die gemeenschap. Het waren moedige 
mensen, zoals alle Franstalige Amerikanen. Het 
waren dan wel geen slaven (alhoewel...), maar 
ze werden wel gedeporteerd. Ze werden ver-
plicht om Acadië, hun geboortestreek, te ver-
laten en zich te vestigen in Louisiana, waar ze 
echte paria’s waren. En waar ze bovendien wer-
den vervolgd door de Anglo-Amerikanen, tot 
Roosevelt toe! Racisme is dus een oud zeer...

Jouw karikaturen zijn bijzonder expressief.  
Je merkt meteen dat je niet hoog oploopt met de rijke 
plantagehouders, dat je de Cajuns een warm hart 
toedraagt en dat je heel veel empathie hebt voor de 
zwarte gemeenschap. Grafisch is het héél knap, maar 
hoe kom je tot die geslaagde karikaturen?

VIER VRAGEN AAN ACHDÉ



31

INT_NVALUCKYLUKENL_09_NL.indd   31 2/09/20   09:08

Uittreksel uit De avonturen van Lucky Luke naar Morris – deel 9, Een cowboy tussen het katoen.



31

INT_NVALUCKYLUKENL_09_NL.indd   31 2/09/20   09:08

We hebben nog maar zelden zoveel verschillende emoties 
gezien bij Lucky Luke. Hij maakt zich zelfs kwaad, 
wat hem bij momenten iets poëtisch geeft. Heeft het 
thema van dit album je ertoe aangezet om hem minder 
flegmatiek te maken?

Gezien het thema was dat onvermijdelijk, 
hoewel Morris er ons vast aan zou hebben 
herinnerd dat de Texaanse cowboy zelf in 
een van de Amerikaanse staten woonde 
waar men in die tijd niet hoog opliep 
met de assimilatie van verschillende 
gemeenschappen. Maar, zoals Goscinny het 
ooit heeft verwoord, Lucky Luke is een echte 
held van het Wilde Westen, rechtschapen 
en integer, geïnspireerd op de helden uit 
de Hollywood-westerns. In dat geval moet 
hij mee evolueren met de films, waarin de 
hoofdpersonages zichzelf en hun omgeving 
tegenwoordig in vraag mogen stellen.
Volgens mij zijn we in dit album tot de grens 
van het toelaatbare gegaan wat die emoties 
betreft. Als we nog verder waren gegaan, 
zou dat zijn ware aard van revolverheld van 
het Wilde Westen hebben aangetast. Eerlijk? 
Ik wilde Luke nog kwader maken dan hij 
nu is tijdens het feestje bij Quarterhouse. 
Volgens mij had de Lucky Luke van Morris 
zijn vuisten gebruikt na het horen van zoveel 
dwaasheden en hatelijke opmerkingen. Hij 
zou dat verwerpelijke, ingeburgerde racisme 
er hebben uitgeklopt. Maar goed... Het is 
dus iets minder gewelddadig geworden.

3

VIER VRAGEN AAN ACHDÉ
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Goscinny kon op een meesterlijke manier maat-
schappelijke en menselijke thema’s aansnijden 
door ze te verhullen in een western. Denk maar 
aan Jesse James, waarin de lafheid van de 
massa aan de kaak wordt gesteld; of Naijver in 
Painful Gulch, dat familievetes als thema heeft; 
en Tenderfoot, dat het thema integratie behan-
delt. En zo zijn er nog... Morris had dan weer 
het bijzondere talent om met zijn vele kleurrijke 
personages en zijn perfecte animatietechniek 
een grappig en tegelijk ernstig album uit zijn 
pen te toveren. Wie die verhalen dieper gaat 
analyseren, zal heel snel tot de conclusie komen 
dat ze meerdere lagen hebben.
Dus ja, de tekeningen beïnvloeden de perceptie 
van de lezer, vooral omdat het een reeks is die 
eerst en vooral karikaturaal is bedoeld. In een 
stripverhaal zetten de tekeningen nu eenmaal 
de toon. De humor is in de eerste plaats visueel, 
zeker vandaag. Hoe schitterend de vondsten en 
de dialogen ook zijn, ze volstaan niet om een 
avontuur van Lucky Luke grappig te maken. 
Zonder het tekenwerk zou je de humor van die 
verhalen tot een restrictief kader beperken, tot 
één komisch mechanisme. Lucky Luke is geen 
Kierkegaard. In de reeks rond de poor lonesome 
cowboy zorgen de tekeningen ervoor dat je altijd 

de balans bewaart tussen humor en situaties of 
dialogen die heel dramatisch zijn. Ook al stuur 
je daarmee de oorspronkelijke bedoeling van 
de scenarioschrijver bij. De tekenaar schrijft 
ook mee aan een verhaal, dat wordt heel vaak 
vergeten. Hij is ook auteur, wat de striptheore-
tici ook mogen beweren. De tekenaar legt zijn 
eigen interpretatie in een verhaal, op dezelfde 
manier als een filmregisseur die een roman ver-
filmt. Samengevat: zonder de humoristische 
tekenstijl zou er geen Lucky Luke zijn. Dat zijn 
niet mijn woorden. Ik heb ze geleend van Morris, 
de geestelijke vader van de eenzame cowboy.
Of ik dat kan bewijzen? Jazeker. Stel je maar 
eens voor dat dit een persdossier was zonder 
illustraties. Dit ding zou niet te lezen zijn! (lacht)

4

In strips worden de grote maatschappelijke thema’s wel 
vaker aangekaart. In Lucky Luke, een humoristische reeks, 
werden al eerder moeilijke onderwerpen behandeld. 
Beïnvloeden de tekeningen de manier waarop de lezer 
het verhaal benadert, ook al lijkt dit op het eerste gezicht 
verre van humoristisch?

VIER VRAGEN AAN ACHDÉ
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Het klopt dat de zwarte gemeenschap zo goed 
als niet aan bod kwam in het universum van 
Lucky Luke. De joodse gemeenschap uit Het 
beloofde land trouwens ook niet. En toch heeft 
de zwarte gemeenschap na de Amerikaanse 
Burgeroorlog een aanzienlijke rol gespeeld. 
In de Far West had een op de drie cowboys 
trouwens een zwarte huidskleur. Ik speelde 
met het idee om de mensen daarop attent te 
maken door een verhaal te vertellen over de 
vriendschap tussen Lucky Luke en een andere 
revolverheld, een ex-slaaf, die echt heeft 
bestaan. De link met de actualiteit is toevallig, 
maar de bedoeling om een verenigend verhaal 
te vertellen over de rassenkwestie is dat niet. 
Ik wilde de zwarte personages bewust meer 
zichtbaarheid geven en ze een hoofdrol laten 
spelen in een reeks die tot het striperfgoed 
behoort en die wordt gelezen door jong en oud.

De reeks telt meer dan tachtig albums, maar nog 
nooit werd zoveel aandacht besteed aan de zwarte 
gemeenschap, die toch een belangrijke rol heeft gespeeld 
in de geschiedenis van de Verenigde Staten, zeker in het 
zuiden en het westen. Waarom wordt dit delicate thema 
nu wel aangesneden?

1
DRIE VRAGEN AAN JUL
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Dat was net de belangrijkste uitdaging voor mij: 
de actie en de aaneenschakeling van grappen 
die zo typerend zijn voor het universum 
van Goscinny en Morris moesten behouden 
blijven. Met Louisiana als decor, hadden we 
de mogelijkheid om een Amerikaans verhaal 
boordevol actie en spanning te vertellen. 
Door dit avontuur te situeren in het mythische 
zuiden van de Verenigde Staten, dat al zo vaak 
aan bod kwam in de filmwereld en de literatuur 
– denk maar aan Gone with the Wind, Django 
Unchained of de avonturen van Tom Sawyer 
– kon Achdé zijn potlood de vrije loop laten. 
De komische noot wordt verzorgd door de 
Daltons, van de eerste plaat tot het einde van 
het avontuur. Zo zijn ze ervan overtuigd dat 
de Cajuns Mexicanen zijn en dat de Ku Klux 
Klan een indianenstam is. De vier malloten 
zijn geknipt om de balans te herstellen tussen 
humor en rauwe realiteit. Zonder hen zou het 
verhaal niet zo licht verteerbaar zijn geworden.

Was het geen hele uitdaging om geen afbreuk te doen aan 
de komische en avontuurlijke toon van de reeks zonder de 
harde historische realiteit te verbloemen?

2
DRIE VRAGEN AAN JUL



5

INT_NVALUCKYLUKENL_09_NL.indd   5 21/08/20   16:24

Uittreksel uit De avonturen van Lucky Luke naar Morris – deel 9, Een cowboy tussen het katoen.



5

INT_NVALUCKYLUKENL_09_NL.indd   5 21/08/20   16:24

Dit album blijft trouw aan de traditie van de reeks 
Lucky Luke, waarin authentieke historische 
personages en gebeurtenissen worden 
gebruikt als uitgangspunt voor het verhaal. 
Maar tegelijkertijd worden zijn avonturen 
deze keer op een heel vernieuwende manier 
benaderd. Normaal gezien is het stramien heel 
eenvoudig: er doet zich ergens een probleem 
voor, Lucky Luke is toevallig in de buurt, hij lost 
het probleem op, en rijdt zingend, op de rug van 
Jolly Jumper, de zonsondergang tegemoet.
Deze keer steekt het verhaal veel complexer in 
elkaar. In Een cowboy tussen het katoen is Lucky 
Luke niet de reddende engel. Het zijn andere 
personages die hém helpen. En de Daltons zijn 
doetjes in vergelijking met de slechteriken in dit 
verhaal. Lucky Luke komt ook in een wereldje 
terecht dat hij helemaal niet kent, hoewel het 
toch Amerikaans is. Dat leek me wel een leuke 
insteek om een spannend en tegelijk grappig 
verhaal te vertellen.

Provoceer je niet een beetje door van Lucky Luke aan het 
begin van het verhaal een plantagehouder te maken? De 
katoenplantages werden immers in stand gehouden door 
zwarte slaven...

3
DRIE VRAGEN AAN JUL
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1
TWEE VRAGEN AAN PAULINE MERMET

Uitgeefster van Lucky Luke

2

De avonturen van Lucky Luke blijven 
uitgeven, is de droom van Morris laten 
voortbestaan. Morris, een Belg, geboren 
in een nogal conservatief gezin, had 
zich als kind al een eigen Far West voor 
de geest gehaald. Hij was een virtuoos 
tekenaar en heeft zijn Wilde Westen aan 
het papier toevertrouwd, en bedacht 
ook een zingende cowboy.
Door Lucky Luke verder avonturen 
te laten beleven, houden we ook 
de herinnering aan een historische 
ontmoeting tussen Morris en René 
G o s c i n ny  l eve n d.  H et  wa s  e e n 
ontmoeting in een vriendschappelijke 
sfeer, maar wel een die zorgde voor 
creatief vuurwerk. Ze liet toe om het 
beeld dat Morris van de Far West had te 
delen met vele lezers. En om dat beeld 
nog mooier te maken!

Die droom heeft geen prijs en wordt 
al vijfenzeventig jaar lang met vele 
generaties gedeeld. Als uitgever 
heb je daardoor een verpletterende 
verantwoordelijkheid. Je moet de 
geest van de oorspronkelijke avonturen 
bewaren, eisen dat elk nieuw verhaal 
die geest uitdraagt, en zorgen dat 
de volgende generatie kan dromen, 
nadenken en lachen.

Lucky Luke zag het levenslicht in 1946. Waarom is hij er nog altijd?

Een heel goede vraag. Het begint allemaal met 
een scenarist met een vlotte pen, een bege-
nadigd tekenaar en een getalenteerde inkleur-
der. Het engagement van Jul, Achdé en Mel is 
bewonderenswaardig. Dit album is een pareltje 
geworden.
Het geheim van een goed album? Iedere lezer 
heeft een lievelingsalbum en zal een ander 
antwoord geven op deze vraag. Als ik zou 
moeten zeggen wat ik persoonlijk het leukste 
vind aan deze reeks, buiten de oliedomme en 

kwaadaardige Daltons, dan is het de mix van 
de Amerikaanse geschiedenis en geografie. 
En de sterke personages. Wat dat betreft, ben 
ik met Een cowboy tussen het katoen echt in 
de watten gelegd met Louisiana en de mens-
onterende gebruiken als achtergrond en het 
personage Bass Reeves. Dit album is ook uniek 
in de zin dat het de traditie van de reeks eer 
aandoet en toch een nooit eerder aangesne-
den thema heeft, eentje dat jammer genoeg 
heel actueel is.

Wat is het geheim van een goed Lucky Luke-album?
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MORRIS
“Wij, de stripmakers, nemen al die pompeuze 
grote literatuur niet al te ernstig. Als we strips 
maken, dan doen we dat omdat we dat graag 
doen, en om degenen die onze albums lezen te 
amuseren. We hechten weinig geloof aan al die 
mijmeringen en Aristotelesiaanse symboliek. 
Maar goed ook, want als we rekening zouden 
moeten houden met al die studies, onderzoeken 
en analyses waar de strips al een tijdje het 
onderwerp van uitmaken, zouden we geen 
enkele tekening of pennentrek meer durven 
publiceren [...]”

(Morris, « Lucky Luke à l’université », Giff Wiff, 
nr. 16, 1965.)



ACHDÉ
Achdé is negen als hij het album Lucky 
Luke en Phil IJzerdraad koopt. En daarmee 
weet hij meteen wat hij later wil worden: 
striptekenaar. Op dertigjarige leeftijd, na 
zijn studies en met een diploma radiologie 
en radiotherapie op zak, ondertekent hij 
een contract met Dargaud. Hij werkt aan 
heel wat reeksen (CRS=Détresse, Fort 
Braillard, Woker, Doc Véto, Les Damnés 
de la route...) alvorens hij Rataplan mag 
verzorgen.
In 2001, na enkele testpagina’s onder de 
vorm van een kortverhaal (Le cuisinier 
français) te hebben getekend, neemt hij 
Lucky Luke over. Sindsdien tekent hij de 
nieuwe avonturen van de man die sneller 
schiet dan zijn schaduw. Hiervoor werkt 
hij samen met verschillende scenaristen: 
Laurent Gerra, Jacques Pessis, Daniel 
Pennac, Tonino Benacquista en Jul. Ook 
Kid Lucky neemt hij voor zijn rekening, en 
die verhalen en gags verzint hij ook zelf.
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JUL
Na zijn studies aan de École Normale 
supérieure en met een aggregaat 
geschiedenis op zak debuteert Jul als 
perstekenaar en gaat aan de slag in de 
media. Hij laat zich opmerken met zijn 
eerste album, Il faut tuer José Bové, 
en ontvangt in 2007 de prestigieuze 
Prix Goscinny. In 2009 wordt Silex and 
the City, zijn eerste reeks, bewerkt tot 
tekenfilmserie, en die zal vijf seizoenen 
lang te zien zijn op Arte.
Aan de zijde van Charles Pépin gaat hij de 
filosofische toer op. La Planète des Sages, 
Platon la Gaffe, en 50 Nuances de Grecs 
(dat wordt bewerkt tot serie voor Arte) 
worden een geweldig succes.
Jul is de scenarist van de nieuwe avonturen 
van Lucky Luke Het beloofde land en Een 
cowboy in Parijs.




