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BEDREIGING:

Negan

In de zombieapocalyptische wereld waarin

sheriff Rick Grimes en compagnie verder

moeten overleven, krijgen ze gaandeweg

vaker te maken met intens slechte mensen

dan met ronddolende zombies die hun

tanden in hen willen zetten. Een van die af-

schuwelijke tegenstanders is Negan, de

leider van de Saviors. Hij zwaait als een

ware maffiabaas de plak over een uitge-

strekte regio in Washington DC. In ruil voor

bescherming tegen zombies eist hij levens-

middelen van andere groepjes overleven-

den in de buurt, zo ook van Rick en de

zijnen.

Om zijn eis kracht bij te zetten, bedient

Negan zich van psychologische, zeg maar

psychopatische, terreur door overlevenden

met bruut geweld het hoekje om te helpen.

Als voorbeeld, zodat eventuele tegenstand

kordaat de kop wordt ingedrukt. Een

verlengstuk van zijn overtuigingskracht is

Lucille, een met prikkeldraad omwonden

baseballknuppel.

Negan vindt van zichzelf dat hij zich best

inschikkelijk opstelt. In werkelijkheid ge-

draagt hij zich als een onvervalste dictator

die geen tegenspraak en tegenstand duldt.

Rick moet door emotionele chantage de

duimen leggen tegen Negan, maar deze

laatste weet best dat Rick een te duchten

vijand is in tegenstelling tot diens zoon op

wie Negan snel dol raakt.

Behalve een vuilgebekte en bloeddorstige

bruut is Negan vooral een uiterst intelli-

gente en — tussen alle beledigingen en

schuttingtaal door — een welbespraakt

figuur. Maar als het er echt op aankomt, laat

hij Lucille nog het liefst aan het woord.
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(David Steenhuyse)

De liefde van een man
gaat door zijn vagina.
Echt waar.”
Het onverbloemde taalgebruik van Negan terwijl hij aan
Rick Grimes’ vermeende vriendin Holly uitlegt hoe hij
Rick kan treffen door hààr pijn te doen.
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