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Krimson
EERSTE OPTREDEN: SUSKE EN WISKE 96: HET RIJMENDE PAARD (1963, EERSTE DRUK BIJ STANDAARD UITGEVERIJ) • GECREËERD DOOR: WILLY VANDERSTEEN
BEDREIGING:

Begin jaren 1960 was Vandersteen lid van

Krimson kan daarbij rekenen op de steun

paardenmanège De Stal. Ook zijn kinderen

van internationale, ultrageheime misdaad-

gingen er regelmatig paardrijden. In het

organisaties (waar hij zelf vaak het hoofd

WISKE-verhaal HET RIJMENDE PAARD

van is) en verschillende handlangers die

liet hij de werkelijke eigenaar, enkele leden

elkaar zelden overtreffen in intelligentie.

SUSKE

EN

en ook de dashond Twinkel als personage

Maar volgzaam zijn ze doorgaans wel!

meespelen. Clublid Henri Vinoelst was min-

Uiteraard dwarsbomen Suske en Wiske en

der opgezet met zijn getekende evenbeeld.

hun entourage telkens de plannen van

Hij stond namelijk model voor Krimson.

Krimson, als ze al zelf niet het doelwit zijn

Toen hij de woorden laster en eerroof in de

van diens wraak of schurkenstreken. Ze

mond begon te nemen, achtte Vandersteen

kunnen echter niet verhinderen dat hun

het raadzaam om een sikje aan het perso-

aartsvijand op het laatste nippertje altijd

nage toe te voegen en hem meer te

weer weet te ontsnappen. Ook in een

stileren om de vergelijking met Vinoelst

gevangenis blijft hij niet lang vast.

enigszins af te zwakken.

Een meesterschurk in strips laat zich

In het eerste verhaal waarin hij zijn

(UIT SUSKE EN WISKE 96: HET RIJMENDE PAARD)

opwachting maakt, duldt hij geen indrin-

meestal kenmerken door zijn stijlvolle kledij.
Hij draagt een hoge hoed en gele sjaal, hij,

gers op de heide. Hij verbergt geenszins

gaat netjes gekleed, smeert brillantine in

zijn kwade bedoelingen en ondertekent

zijn haren die stijf naar achter zijn gekamd

zijn dreigbrieven met “Dr Krimson, mees-

en hij heeft een goed verzorgd, puntig

ter-misdadiger”. Hij laat zich kenmerken als

geitensikje. Zijn wandelstok fungeert soms

een zenuwzieke man die verslaafd is aan

als onverwachts wapen. Dat is zijn stan-

allerhande pillen. Zijn butler Achiel moet

daard uiterlijk. Af en toe vermomt hij zich

hem die vaak toedienen omdat de extreme

om onze vrienden te verschalken en

zenuwaanvallen Krimson zelf beletten zijn

gebruikt hij een masker, maar zij weten

pillen te slikken. Als hij dat niet doet, wordt

hem altijd te ontmaskeren.

hij overmand door emoties, wordt hij uit-

Wanneer hij niet zelf op het veld actief is,

zinnig of integendeel depressief. Maar voor
elk van zijn aandoeningen heeft hij wel een
passend pilletje.
Krimsons ambities vallen in dezelfde categorie als die van veel andere schurkachtige
meesterbreinen: macht en rijkdom dus.

Waarom zit een misdadig
genie als ik met zulke
dazen opgescheept!?”
De niet van hoogmoed gespeende Krimson tijdens een
woedebui.
(UIT SUSKE EN WISKE 96: HET RIJMENDE PAARD)

houdt hij de situaties in de gaten via beeldschermen en zenders in schuilholen waar
het hem niet ontbreekt aan luxe en comfort.
Sinds zijn eerste optreden in deel 96 in de
reeks speelde hij een veertigtal keer mee
in een verhaal.

(David Steenhuyse)

