
durango
Wraakwestern met hoge body count
In 1979 waagde de pas afgestudeerde Yves Swolfs zich aan zijn eerste volwaardige
album dat in 1981 verscheen. DURANGO 1: STERVEN ALS EEN HOND IN DE SNEEUW sloeg in als
een bom. Het album raakte in één week volledig uitverkocht. Ook nu nog wordt de
reeks zelden vergeten in opsommingen met de beste westernreeksen.
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Omdat Swolfs niet de klassieke
weg bewandelde door eerst te
proefdraaien in weekbladen

als KUIFJE of ROBBEDOES en meteen
een album publiceerde, zaaide hij
met zijn album twijfel bij de vakpers.
“Is Yves Swolfs geen pseudoniem
van Jean Giraud, de meesterlijke
tekenaar van BLUEBERRY?”, zo werd
gedacht. Het is een misverstand én
een compliment dat kon tellen.

EROTISCHE VOORLOPER
Minder bekend is dat er in 1980, een
jaar vóór het eerste album van DU-
RANGO, een eerste versie
verscheen in de Franse
collectie SEXSTAR waar-
in geweld en een
beetje bloot niet ge-
schuwd werden. Dit
eerste verhaal, een
soort nulnummer,
heette VIOL À GREY

ROCK (VERKRACHTING

IN GREY ROCK) en
kende volgnum-
mer 3 in de
collectie. De
uitgever was
Archers, tevens
de latere uitgever
van DURANGO.
Het was pulp
zoals er in die
periode wel meer
verscheen, dik-

wijls nog erotischer, zelfs pornografi-
scher, van aard.
Voor het echte eerste album van
DURANGO hertekende Swolfs de
SEXSTAR-uitgave. Het scenario bleef
nagenoeg ongewijzigd. De
expliciete seksscènes werden
uiteraard geschrapt. Zo was hetmeer
geschikt voor een groter publiek.

WRAAKWESTERN
DURANGO voer meteen de koers van
de wraakwestern, een vaak voorko-
mend thema in western-
films waar Swolfs een
grote fan van is.
Het hoofdper-
sonage
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was rechtstreeks geïnspireerd op de
held uit de Italiaanse film IL GRANDE

SILENZIO van regisseur Sergio Cor-
bucci. Al dan niet goed verborgen
knipoogjes naar films als DJANGO en
THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY of
zelfs Lucky Luke in een gesmaakte
cameo in deel 9, HET GOUD VAN DUN-
CAN, tieren welig en gelden als hom-
mages aan de spaghettiwestern.
In deel 1, STERVEN ALS EEN HOND IN DE

SNEEUW, overhaalt Harry zijn broer
Durango via een wanhoopsbrief om
naarWhite Valley af te zakken. Daar
zwaait de oppermachtige senator
Howlette de plak. Zijn terreurbewind
heeft al een groot aantal onschul-
dige slachtoffers geëist en de burgers
beginnen te beseffen dat dit geweld
alleen met nog meer geweld kan be-

streden worden. Du-
rango is de geknipte
man. Het is het eer-
ste uitgangspunt in

een reeks van vele waarin wraak
een constant wederkerende motor
vormt voor de voortgang van het
verhaal.

BODY COUNT
Nadat hij in het eerste album in de
rechterhand wordt geschoten (zijn
leven wordt dan ook nog eens gered
door een gevluchte prostituee die er
het leven bij inschiet), leert hij zich-
zelf het schieten met de linkerhand
aan. De aankoop van een Mauser
C96, het eerste automatische
wapen, stelt hem dikwijls in
het voordeel. In de afgelo-
pen vijftien albums legde
Durango niet minder dan
honderdzestig tegenstanders
neer. De hoofdmoot wordt,
euh, afgeschoten in deel 12,
DE ERFGENAME, waarin 21 op-
ponenten het laatste loodje
leggen.

GESLAAGDE OVERNAME
In 2006 verscheen deel 14
in de reeks, VUUR UIT DE HEL.
De drukbezette Yves Swolfs
liet hiervoor het tekenwerk
over aan Thierry Girod.
Grafische verschillen met
de voorgaande albums zijn
er nauwelijks. Overname
geslaagd.
In dit album leek het erop dat
Durango eindelijk klaar was om
zich te settelen. Het postje van
sheriff lonkte in Nortonville én hij
zou vader worden. Via een flash-
back vernemen we dat desperado’s
op brutale wijze een einde maakten
aan het toekomstige gezinsgeluk. Er
zat voor de geplaagde held maar
één ding op: de uitvoerders van de
moord en hun opdrachtgevers
opjagen en uitschakelen. Eens te
meer wordt Durango gedreven
door wraak.

1: STERVEN ALS EEN HOND IN DE SNEEUW

Nr. 50 BelgenTop 100
Nr. 81 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 47 in 2012)
2: HET GEWELD VAN DE WOEDE

Nr. 310 De Grenzeloze Top 500
4: AMOS

Nr. 489 De Grenzeloze Top 500 (2012)
6: HET NOODLOT VAN EEN DESPERADO

Nr. 370 De Grenzeloze Top 500

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK

WANTED: Of de auteurs
vanWANTED, over een premie-

jager met eenW-vormig litteken
in het gelaat, qua toon en teken-

stijl leentjebuur hebben gespeeld bij
BLUEBERRY of DURANGOmaakt niet uit.
Er zijn slechtere voorbeelden
• COMANCHE: Genadeloos referentie-

punt voor elke wraakwestern
• DE STER VAN DE WOESTIJN:
Door wraak gedreven zakt een
ouderling naar de FarWest af.
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Durango wordt in deel 1 in de
rechterhand geschoten en

bekwaamt zich daarna in het
schieten met de linkerhand.

(uit DURANGO 1: STERVEN ALS EEN

HOND IN DE SNEEUW en
DURANGO 12: DE ERFGENAME)

De voorloper van DURANGO is een
erotisch niemendalletje waarvan
het scenario de basis vormde voor
het eerste album van de bekende
westernreeks.

Schoolvoorbeeld van een vuurgevecht volgens de regels
van de spaghettiwestern: close-ups à volonté, de opbou-
wende spanning in alle stilte en uiteindelijk de knallende
confrontatie. (uit DURANGO 6: HET NOODLOT VAN EEN DESPERADO)


