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Adrian Veidt
(Ozymandias)

EERSTE OPTREDEN: WATCHMEN (1989, EERSTE DRUK BIJ BALDAKIJN BOEKEN) • GECREËERD DOOR: DAVE GIBBONS + ALAN MOORE
BEDREIGING:

Adrian Alexander Veidt, de “slimste man ter
wereld”, is de zoon van een steenrijk Duitse
immigrantenpaar en zag het leven in 1939.
Zijn hele voorgeschiedenis wordt in de
prequel BEFORE WATCHMEN: OZYMANDIAS (door
Jae Lee en Len Wein) uit de doeken
gedaan. Veidt idealiseert de Macedonische
veroveraar Alexander de Grote (356-323
voor Christus). Tijdens een lange reis volgt
hij diens sporen tot hij in Egypte ontdekt
dat Alexander maar een flauwe imitatie was
van Ramses II (1279-1213 voor Christus)

(UIT WATCHMEN)

die prompt zijn nieuwe held werd.
Ozymandias is een andere benaming voor
de Egyptische farao.

diabolisch plan voor Rorschach en Nite Owl

Terug in de Verenigde Staten wordt hij een

die achter de waarheid komen, maar zo ziet

gekostumeerde vigilante en treedt later toe

Veidt het uiteraard zelf niet. Om zijn doel

tot de Crimebusters, opgericht door Captain

te bereiken, vindt hij het opofferen van on-

Metropolis, de voorloper van de Watchmen.

schuldige burgers slechts een noodzakelijk

Hij onthult zijn identiteit nadat de Keene
Act dergelijke burgerwachten verbiedt.
Vervolgens buit hij zijn alter ego commercieel uit, er komt zelfs Ozymandias-parfum.
Hij verwerft een onmetelijk fortuin en zet
zijn financiële middelen ook in voor humanitaire doelen.
In dit alternatieve 1985 regeert de angst
voor een nucleaire oorlog. Het is vijf voor
twaalf... En wat vermag een simpele burgerwacht? Veidt ziet in dat er een ander kwaad
nodig is, een externe vijand van buitenaardse oorsprong, en hij ontwikkelt een
plan om de wereld te verenigen. Een

Ik wilde zijn doel
vervullen, door een
tijdperk van verlichting
te brengen in een
verblinde wereld.
Heh.
Ik wilde iets te zeggen
hebben, als we elkaar
ooit zouden ontmoeten.”
Adrian Veidt alias Ozymandias toetst zich aan
veroveraar Alexander de Grote en wil niet tot aan zijn
enkels komen, maar er op gelijke voet mee staan.
(UIT WATCHMEN)

kwaad. De geschiedenis, de daden van
Alexander de Grote en zijn weerslag op het
vormen van de antieke wereld, betekent
voor hem een argument dat pleit voor zijn
keuze, ook al komt daar een burgeroorlog
in de straten van New York aan te pas en
ook al sneuvelen er daarbij drie miljoen personen.
Al die tijd doet Veidt zich voor als een
betrouwbare burgerwacht, de natuurlijke
leider van het herboren Watchmen-gezelschap. De narcist die zich niet wil laten
tegenwerken, ontdoet zich van zijn tegenstanders, te beginnen met de Comedian.

(David Steenhuyse)

