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De Mangoest
EERSTE OPTREDEN: XIII 1: ZWARTE VRIJDAG (1984, EERSTE DRUK BIJ DARGAUD) • GECREËERD DOOR: WILLIAM VANCE + JEAN VAN HAMME
BEDREIGING:

Over De Mangoest weten we aanvankelijk
even veel als over XIII. De rechtstreekse
oorzaak van het geheugenverlies van XIII is
nu net de ingreep van de patroon van een
organisatie van huurmoordenaars. Hij
vuurde namelijk de kogel af op XIII waardoor hij van het schip de Lady Bee in het
water viel en uiteindelijk half dood op rotsen aan de kust strandde, het effectieve
begin van de reeks XIII in het eerste album
ZWARTE VRIJDAG.
Het onderzoek dat de journalisten Ron
Finkelstein en Warren Glass uitvoerden en
te lezen is in XIII 13: HET ONDERZOEK schept
niet bijster veel meer klaarheid over wie De

(UIT XIII 7: DE NACHT VAN 3 AUGUSTUS)

Mangoest is. We weten gaandeweg wel dat
hij door Wally Sheridan, de nummer I van

dan af met enige regelmaat het pad van

de samenzwering van XX, is ingehuurd om

zijn meest verbeten tegenstander en

nummer XIII te vermoorden. Ook het eerste

andere huurmoordenaars die De Mangoest

album in de spin-off XIII MYSTERY, dat aan
zijn verleden is gewijd, geeft geen uitsluitsel over zijn volledige identiteit. Hij blijkt
opgevoed te zijn door een adoptievader in
Berlijn, van beroep een schrijnwerker aan
wie De Mangoest de naam Schreiner
(Duits voor schrijnwerker) te danken heeft.
Nadat De Mangoest erachter komt dat zijn
aanslag op XIII is mislukt, bijt hij zich als
een pitbull vast in zijn prooi. Zijn huurmoordcontract moet en zal ingelost
worden! Twee van zijn kompanen brengen
Abe en Sally Smith, die de gestrande XIII
hebben opgevangen, om. XIII kruist van

Wat me zo in jou bevalt,
nummer XIII, is het
enthousiasme waarmee
je elke keer in
hinderlagen loopt.
Het is dat je zo’n geluk
hebt, anders zou ik er
niet de lol van inzien
om telkens...”

Al jarenlang zit De Mangoest XIII op de hielen. Hij schept
nog plezier in het kat-en-muisspel ook.
(UIT XIII 8: DERTIEN CONTRA EEN)

op hem afstuurde. Dat hij het steeds kan
navertellen, toont het herhaaldelijk falen
van De Mangoest aan. Een van de huurmoordenaars die voor De Mangoest
werken, is Irina Svetlanova die later aan het
hoofd van haar eigen organisatie Executor
de jacht op XIII vervolgt.
De kennis die De Mangoest heeft verworven over zowel opdrachtgever als doelwit,
maakt van hem een gevaarlijk sujet voor
àlle partijen in de reeks. Zijn persoonlijk
geworden jacht op XIII maakt hem alsmaar
driester. Ook andere hoofdpersonages
lopen in zijn vizier.

(David Steenhuyse)

