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De koningin van
Onderland
EERSTE OPTREDEN: DE BELEVENISSEN VAN JOMMEKE 3: DE KONINGIN VAN ONDERLAND (1959, EERSTE DRUK BIJ HET VOLK) • GECREËERD DOOR: JEF NYS
BEDREIGING:

Jommeke die op een pijnbank ligt, Flip
die met een kanonskogel weggeschoten
wordt, een champetter die ze door
hypnose voor haar kar weet te spannen... het eerste optreden van de
koningin van Onderland zouden we niet
licht vergeten. Al vanaf het begin is zij
de kwade geest uit de reeks: zij is het
die de albums door haar lugubere
verschijning een gitzwart randje geeft,
ook al wordt haar gemene karakter in

(UIT JOMMEKE 3: DE KONINGIN VAN ONDERLAND)

latere verhalen serieus afgezwakt. Of de
oerversie van dit personage in de
eenentwintigste eeuw nog een promi-

bende zwarte katten (en af en toe een

nente rol in een kinderstrip zou mogen

raaf) ongedurig op haar komst wacht.

vervullen, durven we in elk geval te

Dan is ze weer klaar om snode plannen

betwijfelen.

te smeden die vervolgens maar al te

Voor haar imposante look speelde Jef

graag gedwarsboomd worden door

Nys nog leentjebuur bij de boze stief-

Jommeke en zijn bende.

moeder uit de Disney-film SNEEUWWITJE EN

De minder begaafde tekenaar van de

ZEVEN DWERGEN uit 1937. Haar bleke

seksparodie HETE AVONTUREN koos de

DE

verschijning, de wallen onder de ogen

kinky koningin trouwens uit om Jom-

en haar lange zwarte jurk deden heel

meke en zijn vriendjes alle hoeken van

wat onbezoedelde kinderzieltjes even

de kamer te laten zien en dat was ook

naar adem happen. We stellen ons wel

in die context de perfecte keuze.

de nodige vragen bij de beveiliging van
de psychiatrische instelling de Zoete
Rust, waar ze het grootste deel van haar
tijd zou moeten doorbrengen. Regelmatig weet ze daar immers te ontsnappen
(al dan niet met de hulp van dommekracht Zazof) en trekt ze zich terug in
haar kasteel van Achterberg waar een

Hahaha, je armen en
benen zullen uit je lijf
springen. Je zal ze
nogal zien vliegen!”

De koningin bedient eigenhandig de pijnbank en het
onfortuinlijke Jommeke heeft de schrik van zijn leven.
(UIT JOMMEKE 3: DE KONINGIN VAN ONDERLAND)

Dat ze zou afstammen van een oudEgyptische prinses krijgen we te zien in
album 157, DE

KONINGIN VAN

KACHAR

EL NACHAR, maar pas in album 201,
DE KOVONITA’S, uit 1998 komen we haar
echte naam te weten: Prutelia Van
Achterberg. Tot nu toe speelde ze mee
in een dozijn albums.

(Mario Stabel)

