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BEDREIGING:

De Killer

“Ik ben geen smeerlap... en evenmin erg

aardig trouwens.” Met zijn korte haren, zijn

kleine ronde bril en discrete kledij heeft hij

het ideale voorkomen om niet op te vallen en

in de menigte op te gaan. In zijn vak is dat

een troef, hij is een huurmoordenaar, een

beroep dat kwaliteiten vergt als discretie,

koelbloedigheid en voorzichtigheid. Er is

geen sprake van om rond te rijden in een

Porsche en op grote voet te leven, noch om

anderen te vertrouwen. Hij moet de

eenzaamheid opzoeken. De Killer heeft geen

vrienden, of zoals hij het zelf zegt: “de

enigen die ik werkelijk ken... zijn de mensen

de ik heb gemold...” Behalve enkele nadelen

beschouwt hij zijn job als een luizenbaantje.

Geen bureauwerk, geen pendelen, geen

overste. Vrije tijd naar hartenlust. En geld,

heel veel geld.

Huurmoordenaars zijn legio in films en

roman noirs. Maar we weten nauwelijks iets

over hen. Wat speelt er in hun hoofd? Hoe

brengen ze hun dagen door? Wat is hun

wereldbeeld? Scenarist Matz en tekenaar

Luc Jacamon proberen op die vragen een

antwoord te formuleren. Ze nodigen niet

alleen de lezer uit om zijn of haar leven te

delen met hun personage, ze presenteren

ook de mogelijkheid om zijn psychologie te

doorgronden dankzij zijn voice over waarin

hij rijkelijk zijn gedachten, mijmeringen en

beschouwingen prijsgeeft. Maar ze geven

ook een beeld van zijn grondige mensen-

haat. De Killer gelooft niet in de mensheid, er

lopen er gewoon te veel rond. Met ideeën

over gelijkheid en solidariteit moet hij lachen,

bij wijze van spreken dan want de Killer lacht

nooit. Al wat hij leerde van zijn rechtenstudie

is dat het leven bepaald wordt door het recht

van de sterkste. Door de wereld te ontdoen

van enkele smeerlappen heeft hij eerder de

indruk een dienst te verlenen, ook al weet hij

dat zijn opdrachtgevers niet beter zijn dan

degenen die hij executeert.

De Killer en zijn moraal? Een excuus om zijn

beroep verder uit te oefenen.
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(Christophe Quillien, bewerkt door David Steenhuyse)

Optimisme lijkt soms op
naïviteit, maar
pessimisme leidt vaak tot
niets. Ik ben voor
nuchterheid. Leven
zonder oogkleppen, je
net in de luren laten
leggen door valse schijn
en gangbare
opvattingen.”
De Killer etaleert voortdurend zijn beradenheid en
berekendheid in zijn mijmeringen.
(UIT DE KILLER 10: HART VOOR HET WERK)

(UIT DE KILLER 6: MODUS VIVENDI)


