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( LUPANO ★ SALOMONE ★ PIERI )



De engelsman die niet 
van vuurwapens houdt 
is het meeslepende verhaal van een ware 
helletocht in het Wilde Westen. Kleurrijke 
types gaan gezamenlijk op weg naar... Ja, 
waar naartoe eigenlijk? En gaan ze wel 
 gezamenlijk? Of zijn ze  elkaar scherp in 
de gaten aan het  houden? Hoe dan ook, 
de  kogels komen van alle  kanten, maar 
 gelukkig wordt er ook aardig wat  gelachen. 
Met deze strip hebben scenarioschrijver 
Wilfrid Lupano en tekenaar Paul Salomone 
een heel eigen variant op de spaghetti
western gemaakt!

   ★
Het is het einde van de  negentiende 
eeuw. We zijn in Arizona, een van de 

 zuidelijke staten van de Verenigde 
Staten,  grenzend aan het mooie 

Mexico. We volgen de 
 onnaspeurlijke  avonturen 

van een zonderlinge meester 
in de rechten, de Engelsman 

Byron Peck. Vergezeld 
van zijn handlanger, 
de  afschrikwekkende 
meneer Hoggaard, 

een Deen, doorkruist hij 
de woestijn op zoek naar een 

 mysterieus document dat de loop 
van de Amerikaanse geschiedenis 

ingrijpend kan veranderen. Maar 
de bloedlinke Margot de Garine 

heeft hetzelfde doel, en zij gaat een  onzalig 
verbond aan met een bende Mexicanen. Die 

lieden kennen God noch gebod, en het zijn 
vooral types zonder  genade…

★

Wilfred Lupano, na ‘Alim de 
leerlooier’ heb je een heel ander 
genre uitgeprobeerd: de western. 
Heb je daarom deze keer een 
 humoristische toon aangeslagen?
Ik kan het niet laten om een 
beetje ironisch te worden bij een 
 universum dat doorgaans met grote 
ernst en dramatiek wordt weer
gegeven. Zo respectloos zit ik in 
elkaar. Bovendien gaat het Wilde 
Westen bijvoorbeeld in de film
wereld  gebukt onder de cultus van 
het eigenrecht en de zelfrechtvaar
diging, het recht van de sterkste, 
het recht van de best bewapende, 
het geluk een wapen te dragen. Zo 
 spelen er nog wel meer waarden 
een rol in de strip. Overigens zijn 
dat niet mijn waarden.

★

Ben je desondanks nog een 
 spaghettiwesternfan?
Dat ben ik geweest, zoals iedereen, 
denk ik. Het is moeilijk om geen fan 
te zijn van Sergio Leone. Maar ‘De 
Engelsman die niet van vuurwapens 
houdt’ is slechts  gedeeltelijk een 
western. De strip gaat over een 
van de wezenlijke onderdelen van 
de ontstaansgeschiedenis van het 

DEZE MAN GAAT DE STRIJD AAN 
( met Sergio Leone )

★ 
,, Westerns 

zijn opgebouwd 

rond mythes 

en cliches, 

en daarmee 

zijn westerns 

een super-

speeltuin voor 

scenaristen 

geworden.
,,

★

Ik ben gek op geld 
en mooie jongedames, 
señorita. Vergeef mijn 

mannen, ze hebben 
geen manieren.

Manolo Cruz, 
om u te dienen.



 onoverwinnelijke Amerika: het 
geweer, de spuit, de revolver, het 
schiettuig. Het eerste deel maakt 
 gebruik van alle clichés van het 
Wilde Westen, maar dat is vooral 
om ze in het vervolg ter discussie 
te kunnen stellen. En misschien 
 verrassen we daar dan weer de lezer 
mee, af en toe…

★

Meester Byron Peck, degene die 
niet van vuurwapens houdt, is 
niet bepaald een cowboy als alle 
andere cowboys…
Een van de onderwerpen van deze 
stripserie is het verband tussen 
wet en geweld. Om geweld uit te 
 bannen moet de samenleving aller
lei wetgeving optuigen. Die  wetten 
creëren een juridisch kader, maar 
als wetten onrechtvaardig zijn, 
 creëren ze juist geweld. Byron is 
een advocaat die zich zorgen maakt 
over dit verschijnsel. Hij is alles be
halve een cowboy, dat gaan we in 
het vervolg van de serie wel ont
dekken. Hij is bovendien typisch 
Brits:  onder alle omstandigheden, 
ook als de kruitdampen nog niet 
zijn opgetrokken, en het zweet nog 
niet is opgedroogd, dan nog blijft hij 

kalm en verzorgd, en behoudt hij 
een soort natuurlijke elegantie. Dat 
is the British touch.

★

We hebben de flegmatieke Byron 
Peck, maar ook de afschrikwek-
kende Meneer Hoggaard en de 
gevaarlijke Margot de Garine. Is 
dat niet een beetje zoals het helse 
trio uit ‘The Good,The Bad and 
The Ugly’?
Ik vrees dat niemand helemaal goed 
is, in dit duistere verhaal…

★

Margot de Garine is een mooie 
vrouwenrol. Is zij eigenlijk niet 
degene die de touwtjes in handen 
heeft?
Laten we het eerlijk zeggen: Margot 
is niet zo gemakkelijk in de omgang. 
Maar het is wel een moedige vrouw. 
Ze is intelligent en goed opgevoed. 
Dat betekent ook dat de  mannen een 
behoorlijke kluif aan haar  hebben…

★

Ten slotte even iets over je nieuwe 
collega, tekenaar Paul Salomone.
Paul is ongelooflijk. Ik denk dat er 
maar weinig tekenaars zijn die met 
zo’n debuutalbum kunnen komen.

★
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Je stond op 
het punt om dat 

roversnest binnen
 te gaan, hè?

Nou, bespaar je de moeite! Meneer Hoggaard 
en ik vallen daar binnen en in korte tijd 

zijn al die boeven dood! Wees daar 
maar van overtuigd.

Beste 
jongen.

Eh…

Is dan 
iedereen dood? 

Maar dat kan niet! 
Er zit daar een 

gegijzelde!

Een 
gegijzelde?

Daar sta ik van te 
kijken! Ik heb geen 
enkele gegijzelde 

op de lijst…

Nou, er is echt 
een gegijzelde! Het is 
een roodharig meisje 

met een rode 
jurk aan!

Dat is… 
Dat is mijn 
verloofde!

Verduiveld! Hoort u dat, 
meneer Hoggaard? De verloofde 

van deze jongeman wordt daar vast-
gehouden! Dat ik dat niet heb gezien! 

Normaal gesproken merk ik dames 
behoorlijk snel op…

Puur 
beroepshalve, 
natuurlijk!

Ho, wacht even! 
Hij heeft gelijk! 
Señor Cruz heeft 

een gast!

O, maar… 
Dat is…

Hemeltje-
lief!
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een klein voorproefje
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¡yaaaaah!
¿qué pasa?

¡alarmaaaaa!
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★ Wilfrid Lupano ★
Al op vroege leeftijd komt Wilfrid Lupano (1971) in aanraking 
met stripverhalen en wordt gegrepen door de verschillende 
vertelmethodes. Door het spelen van vele rollenspellen verbetert 
hij zijn techniek als verhalenverteller. Lupano vergaarde succes met 
Alim de leerlooier (4 delen), getekend door Virginie Augustin. Wilfrid 
is liefhebber van het werk van Franquin en Gotlib, zijn favoriete 
scenarist is René Goscinny. 

★ Paul Salomone ★
Paul (1981) groeide op in een niemandal, temidden van zijn vaders 
schilderijen en kunstwerken. Hij overwoog heel even om topsporter 
te worden, maar zijn creatieve geest liet hem niet los. Hij exposeerde 
zijn strips op het stripfestival van Nîmes, waar zijn werk werd 
opgemerkt door Albert Uderzo. Ook Wilfrid Lupano was onder de 
indruk van het werk van de jonge tekenaar. Deze vereniging vormde 
de basis van hun eerste gezamenlijke album, geïnspireerd door de 
wereld van de Coen Brothers en Buster Keaton.
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