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BEDREIGING: 

Kriss
van Valnor

In het aartsvijandenbestand lopen er weinig

vrouwelijke stripfiguren rond. Kriss van

 Valnor, van wie sinds 2010 een eigen spin-

offreeks loopt, is een uitzondering zonder

weerga. Jean Van Hamme creëerde haar als

hommage aan Milady de Winter uit de

roman DE DRIE MUSKETIERS (1844) van

Alexandre Dumas. Kriss is even gevaarlijk als

ze passioneel is. Met Thorgal  onder houdt ze

een extreme haat-liefde verhouding wat van

haar net zo goed een tragisch figuur maakt.

“Ik heb maar één echt geslaagd weerke-

rende slechterik gemaakt en dat is Kriss van

Valnor in THORGAL. Voor mij is ze perfect

want ze is moedig, ze is mooi, maar tegelijk

is ze een echte feeks die haar beloftes niet

houdt. Ze is net zo verliefd op Thorgal als

dat ze hem haat en dat maakt het interes-

sant”, legde Jean Van Hamme uit.

Kriss komt voor het eerst in de reeks voor in

het album DE BOOGSCHUTTERS. Ze komt met

haar metgezel Sigwald pijlen kopen bij

wapensmid Boomvoet om deel te nemen

aan een boogschutterstoernooi. Thorgal is

daar net ook en hij krijgt van Boomvoet de

volgende waarschuwing over met name de

vrouwelijke helft van de twee beruchte boe-

ven die zich voor geld aan de dood zelf

zouden verhuren: “Zij is de ergste van de

twee. Ze is pas twintig, maar ze is voor geen

man of demon bang. En het schijnt dat ze in

staat is de snavel van een vliegende patrijs

met een pijl te doorboren op vijftig pas

afstand...” Thorgal heeft snel door welk vlees

hij in de kuip heeft. Hij merkt aan Boomvoets

neef Tjall het volgende op: “De schoonheid

van een wilde kat, Tjall. Pas op voor haar

klauwen”. Hij beseft nog niet dat hij zelf een

aantal keer tussen haar klauwen zal belan-

den.

Kriss is belust op goud en macht, ze is een

vrouw van de actie die geen gebrek heeft

aan fysieke daadkracht en intelligentie. In 

DE OGEN VAN TANATLOC (deel 11) verduidelijkt

ze aan Tjall dat er geen ruimte is voor spijt

of scrupules: “De doden hebben altijd onge-

lijk, de winnaars zijn degenen die in leven

blijven”. Haar scherpzinnigheid grenst aan

het cynisme. In alle gevallen wil ze haar

eigen lot in handen houden hoewel ze zich

bewust is van haar kwetsbaarheid als een

vrouw in haar eentje in een wrede wereld

waarin de wet van de sterkste heerst. Haar

vastberadenheid, haar behendigheid met

wapens en haar onwrikbare wil zijn troeven

om in leven te blijven. “Om te overleven in

jullie mannenwereld, jullie wereld van

geweld, moet een vrouw zich hard tonen, als

ze niet verpletterd wil worden. Vooral een

vrouw alleen...” vertelt ze aan Tjall met het

opzet om op zijn gemoed te werken. “Alleen

en vaak... eenzaam...” voegt ze er nog aan

toe. Alleen in Thorgal ziet ze een gelijk-

waardig figuur. En dat wekt heel wat

tegenstrijdige gevoelens op. Thorgal is haar

enige zwakte.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 3

(Christophe Quillien, bewerkt door David Steenhuyse)

Je bent ’n wolf, Thorgal,
geen schaap, je bent
geboren om in vrijheid te
jagen, niet om elke avond
terug naar de schaaps-
kooi te sjokken. Dat weet
jij evengoed als ik.”
Kriss van Valnor spot met Thorgals verlangen om bij zijn
gezin te zijn.
(UIT THORGAL 19: DE ONZICHTBARE VESTING)

(UIT THORGAL 12: DE STAD VAN DE VERLOREN GOD)


