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BEDREIGING:

Marduk

Toen Martin Lodewijk in 1983 Storm naar

het andere eind van het universum katapul-

teerde en schoon schip maakte met de tot

dan gekende setting van de sf-reeks STORM

deed hij dat door middel van Marduk,

de theocraat van Pandarve. Deze machts-

wellusteling met sik en snor neemt geen

genoegen met de alleenheerschappij over

een heel planetenstelsel, maar ambieert de

macht over het multiversum. Al honderden

jaren heerst hij met ijzeren hand over al wat

leeft op Pandarve, een levende planeet.

Pandarve heeft als levende planeet, die mil-

joenen jaren oud is, geen tijd en zin om

zich te bekommeren om de kleine gang

van zaken rondom zich en concentreert het

grootste deel van haar denkvermogen aan

het oplossen van wiskundige problemen

waarvan het theorema van Fermat (DE VON

NEUMANNMACHINE) haar het meeste fasci-

neert. Uiteraard moet iemand het dagelijkse

reilen en zeilen in de gaten houden en

daarom stelde zij Marduk aan als alleen-

heerser in haar naam.

Na enkele duizenden jaren (Marduk ver-

jongt zichzelf om de honderd jaar) komt

Storm in zijn vizier. Storm is door zijn

tijdsreizen de sleutel geworden tot het

multiversum. Of zoals Marduk het zelf zegt:

“Een enige, unieke verstoring van de

eeuwige balans tussen niets en alles.” En

daarom flitst hij Storm tot bij zich. Maar met

de theocratische garde aan zijn zij, zal

Marduk alles op alles zetten om Storm in het

sleutelgat van de eeuwigheid te wurmen.

Later zullen Storm en Marduk, onder direct

bevel van Pandarve zélf, hun krachten moe-

ten bundelen, maar zijn slechte aard komt

dra weer bovendrijven. Niet alleen is hij

door zijn komische kledij en woede-

uitbarstingen, waarbij vooral zijn kamenier

Visfil het moet ontgelden, een visueel spek-

takel an sich, zijn boosaardigheid is de

ideale motor voor heel wat verhalen. In

HET KORAAL VAN KESMEE wordt Marduk een

peilloze diepte ingegooid en wordt Visfil de

nieuwe theocraat. Komt Marduk terug?

Als antithese van de held is Marduk een

onontbeerlijk deel van de reeks geworden,

en daarom kozen de deelnemende lezers

van De Stripspeciaalzaak hem een wel-

verdiende eenentwintigste plaats toe.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 21

(Wim De Troyer)

Het is misschien moeilijk
om ’t in je mooie hoofdje
te laten doordringen
dat ik niet in ’t minst
geïnteresseerd ben
in JOU...”
Hoewel Marduk Roodhaar inlicht over hun nakende
huwelijk is hij enkel geïnteresseerd in een man: de
anomalie Storm.
(UIT STORM 10: DE PIRATEN VAN PANDARVE)
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