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BEDREIGING:

Vladimir
Kergan

Vladimir Kergan lijkt het typevoorbeeld van

de door Bram Stoker beschreven Dracula-

figuur, maar Yves Swolfs liet zich veeleer

beïnvloeden door vampiersfilms van vooral

de Engelse Hammer Studio, de verhalen

van Stephen King en Ann Rice (INTERVIEW

WITH THE VAMPIRE). Vladimir Kergan was zijn

eigen variant en moest vernieuwing bieden

aan het uitgemolken vampiersgenre. Maar

Swolfs ontzegt de lezer daarom nog niet de

conventies van het genre met bijvoorbeeld

crucifixen en het daglicht die een vampier

kunnen belagen. Hij voedt zich ook gretig

met het bloed van jonge deernen, die hij

eerst nog verleidt. Tegelijk daagt hij de

lieden die hem willen uitschakelen met

zichtbaar plezier uit. Hij kijkt neer op

sterfelijken en hun vergankelijkheid. Het ge-

slacht van de Richemonts bekoopt het tel-

kens met de dood, sinds de middeleeuwen

tot de jaren 1930 in nazi-Duitsland.

In de twaalfde eeuw verleidde hij vrouwen

met zijn gezang om ze daarna te kunnen

bijten. Latere slachtoffers wendt hij een ver-

rukkelijk genot voor als hij zijn tanden in

hen mag zetten, bij voorkeur in zijn favo-

riete plekje: de binnenkant van de dijen, niet

ver van de zachte ingang van een vrouw.

Eros en Thanos, erotiek en de dood. Beide

schurken tegen elkaar aan in zovele

vampiersverhalen. Bij Kergan wordt dat wel

eens pervers. Hij spreekt hun diepste ver-

langens en sinds hun vroegste jeugd aan

stiekem gedroomd, verboden genot aan,

strooit rijkelijk met complimentjes terwijl hij

een onschuldig wicht als Elise in VOLLE

MAAN ontkleedt en haar belooft tot zijn

gezellin te maken met eeuwige liefde in het

vooruitzicht... en hij komt er nog mee weg

ook!

Voor Kergans uiterlijk (lange zwarte haren,

grote gestalte, verleidelijke en duivelse uit-

straling,... minus de bloeddoorlopen ogen)

baseerde Swolfs zich op gitarist Steve Vai.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 40

(David Steenhuyse)

Mmh... zalig... Vooruit,
laat je diepste wezen
spreken... Laat haar
alle zonden ter wereld
opbiechten!”
Kergan proeft van het bloed dat hij uit een in het
lichaam van Lyvia gekerfde snee haalt. Hij offreert de
vastgebonden, door hem gebeten vrouw als heks aan
inquisiteur frater Aymar aan.
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