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BEDREIGING: 

Demoniah

Demoniah, een duivelin in mensen gedaante,

werd vrij laat in de lang lopende reeks DE

RODE RIDDER geïntroduceerd. Dat gebeurde

in deel 109, DE LEEUW VAN VLAANDEREN. Het

personage kwam uiteraard niet voor in het

originele verhaal van Hendrik Conscience,

maar blijkbaar  vond Karel  Biddeloo de tijd

rijp om een nieuw vast personage aan de

reeks toe te voegen. Bahaal, de meester

van Demoniah, heeft de ondergang van

Vlaanderen gezworen en de zijde van

Frankrijk gekozen. Demoniah zal dan ook

zoveel mogelijk proberen de Vlamingen in

dit album te dwarsbomen en uiteraard lukt

haar dat aanvankelijk heel aardig. Ook in

vele volgende albums zou deze donkerha-

rige, exotisch aandoende, qua looks op

Sophia Loren geïnspireerde, maar levens-

gevaarlijke schoonheid de confrontatie

aangaan met Johan. Uiteindelijk delft Demo-

niah op het einde altijd het onderspit.

Daarna volgt een sabbatperiode in de

onderwereld, maar een paar albums later

duikt ze weer op. Meestal gemaskerd, zodat

Johan (in tegenstelling tot de lezer) niet

direct doorheeft dat het weeral om Demo-

niah gaat. 

Dat Demoniah zo vaak terugkeert, is begrij-

pelijk. In alle voorgaande albums heeft Johan

zodanig veel slechteriken verslagen dat

openstaande vacatures voor booswichten

inmiddels moeilijk ingevuld raken. Vandaar

dat de duistere machten telkens opnieuw

een beroep moeten doen op dezelfde

krachten, zoals Demoniah, ook al faalt ze

telkens. In de loop der tijd groeit er een

vreemd soort wederzijdse verstandhouding

tussen Johan en Demoniah. Ze staan dan

wel tegenover elkaar, maar wanneer het er

echt op aankomt, twijfelen ze om elkaar

echt af te maken. In NINJA! krijgt Johan het

niet over zijn hart om haar te onthoofden

(en definitief van haar af te zijn). De

 helleveeg ontsnapt uiteraard direct. In

NECRONOMICON, wanneer Johan ten dode lijkt

opgeschreven nadat hij schipbreuk lijdt,

zegt Demoniah: “Ik zal je missen, Johan! Je

was de enige vijand die ik bewonderde!” Er

is duidelijk een zekere erotische spanning

tussen beiden, maar uiteraard wordt die

eerder gesuggereerd. 

In de albums van Claus D. Scholz werd

Demoniah lichtjes aangepast: ze kreeg een

rastakapsel toegemeten, en in DE SLUIER VAN

WUUSTWEZEL leren we ook wat meer over de

periode vóór ze de naam Demoniah droeg.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 12

(Ivo De Wispelaere)

Geloof  me, Johan!
Je staat aan de
verkeerde kant. 
Ik kan je véél meer
bieden dan Galaxa... 
op elk gebied! 
Wil je een bewijs?”
Demoniah heeft volgens haar een aanbod dat Johan 
niet kan weigeren.
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