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BEDREIGING: 

Bahaal

Eind jaren 1960 begin de stripreeks DE

RODE RIDDER qua verkoopcijfers te slabak-

ken terwijl Willy Vandersteen, die nog

steeds nauw betrokken was bij het beden-

ken van de verhalen, de serie eigenlijk beu

geworden was. De inspiratie was al een

tijdje opgedroogd hoewel de sinds kort

aan de reeks verbonden Karel Biddeloo

eigen ideeën aandroeg. Toch wilde

 Vandersteen de reeks stopzetten door

koning Arthur en koningin Guinevere te

laten sterven waardoor de ridders van de

Ronde Tafel bijgevolg ophielden te

bestaan. In DE BARST IN DE RONDE TAFEL

(deel 40) werd de zwarte magiër Bahaal

geïntroduceerd die op dramatische wijze

een einde moest maken aan de droom van

solidariteit, eenheid en samenhorigheid

van koning Arthur. Dat gebeurde pas aan

het einde van het verhaal wanneer hij een

dure eed zweert om niet te rusten voor de

Ronde Tafel ontbonden en vernietigd is.

In DE LAATSTE DROOM (deel 41) toont hij

langs alle kanten zijn ware, in- en inslechte

aard. In een ultiem treffen met koning Arthur

op een slagveld moet hij het  onderspit del-

ven, maar in een laatste krachts inspanning

weet hij de koning toch nog te doden. 

De krantenlezers én Karel Biddeloo wisten

Vandersteen ervan te overtuigen om toch

met DE RODE RIDDER door te gaan. Al goed,

want Vandersteen had het plan om ook

Johan om te brengen.

In de daaropvolgende verhalen werd nog

eventjes de herinnering aan het tijdperk

van koning Arthur levendig gehouden door

het opvoeren van diens erfgenaam Parcifal

terwijl het kwade nog niet is uitgeroeid,

getuige Bahaals zoon Qrandar die het

destructieve werk van zijn vader voortzet. 

Met DRIE HUURLINGEN (deel 44) begon een

lange periode van Karel Biddeloo die

behalve Qrandar ook Bahaals dochter

Astra (op wie Johan intens verliefd wordt)

opvoerde. Bahaal zelf maakt zijn come-

back in DE TOVERSPIEGEL (deel 58) waarin

tevens Galaxa, de fee van het licht, haar

schitterende opwachting maakt. Bahaal is

nu een hellevorst en bedient zich van

menig trawant (Demoniah wordt er een

van) om chaos, oorlog en ellende te

 veroorzaken. De handlangers zijn vaak te

herkennen aan een gebrandmerkt teken

op hun borst. Bahaal krijgt de bijnaam

‘prins der duisternis’. 

Met Johan, Galaxa en Merlijn aan de kant

van het licht en Bahaal en Demoniah aan

de kant van het duister ontspint zich een

aanhoudende strijd die met enige regel-

maat opflakkert in de reeks. Biddeloo geeft

Bahaal nog een verleden mee in een vol-

gens velen bespottelijke reeks verhalen

waarin hij de leerling is van Kerwyn de

magiër. Peter Van Gucht gaf hem in het

laatste door Claus D. Scholz getekende

album in de reeks nog een oudere zus.

SCHURKEN&FEEKSENTOP 7

(David Steenhuyse)

Je bent kwetsbaar, Arthur.
Ik zal niet rusten voor de
Ronde Tafel ontbonden
en vernietigd is!”
Bahaal zweert een dure eed. Koning Arthur heeft aan
de magiër een te duchten vijand die hem zijn leven zal
kosten.
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