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BEDREIGING: 

Anatool

  Geen wit zonder zwart, geen hemel

 zonder hel, geen licht zonder donker!

Anatool biedt al vanaf het allereerste

album, DE JACHT OP EEN VOETBAL, het

nodige tegengewicht voor het überbrave

Jommeke. In dat album is hij de lepe but-

ler v an de schatrijke gravin Groenvijver en

probeert hij het testament van de vrouw

te ontfutselen, een verhaallijn die we nog

verschillende keren zullen zien opduiken

in de reeks. Uit dat eerste album stamt

ook zijn typisch butlerkloffie, inclusief

slipjas, kniebroek en witte kousen. Of het

aan zijn allesbehalve ergonomische hak-

schoenen ligt, weten we niet, maar de

schurk wordt bij elke confrontatie maar al

te makkelijk bij de lurven gegrepen door

Jommeke en zijn bende. 

Een echte superschurk is Anatool niet,

maar voor hem is het gras toch altijd groe-

ner aan de overkant. En alle goede

voornemens ten spijt krijgt zo zijn heb-

zuchtig karakter toch steeds weer de

bovenhand. Zelfs zijn moeder, die vanaf

deel 126, HET BAL VAN MATHILDE, af en toe

een bijrolletje krijgt, slaagt er maar niet in

om haar zoon op het rechte pad te houden. 

Soms lijkt het geluk hem toch een beetje

toe te lachen. Zo is hij in BROEDER ANATO-

LIUS ingetreden in een klooster en wint hij

in DE BEDROGEN MILJONAIR zelfs de lotto.

Toch weet hij het op de een of andere

manier steeds weer voor zichzelf te ver-

knallen. Meestal heeft Jommeke dan ook

niet al te veel problemen om de schurk de

nodige stokken in de wielen te steken. 

Zelfs zijn onhandige vermommingen wor-

den vaak snel doorprikt. Pas als Anatool

de handen in elkaar slaat met Kwak en

Boemel (de nummers 24 in de Schurken-

& Feeksentop) en de koningin van Onder-

land (nummer 13) moet Jommeke op zijn

tellen passen. Zo krijgt onze held het in

ANAKWABOE wel erg hard te verduren en

komt er een heus strijdplan van zijn vrien-

den aan te pas om hem uit hun criminele

klauwen te bevrijden. 

Ook in recente avonturen bewees Anatool

dat zijn trukendoos nog lang niet leeg is

en daar kunnen we alleen maar blij om

zijn. Want geef toe: wie is er nu gediend

van een overdosis wit hemellicht?

SCHURKEN&FEEKSENTOP 10

(Mario Stabel)

Jommeke, Jommeke,
Jommeke! Altijd
Jommeke! Verdikke!!!
Snotaap! Gij hebt mij
voor de zoveelste keer
beetgenomen!!!”
Jommeke en zijn bende trapten niet in Anatools
vampierenvermomming.
(UIT JOMMEKE 102: DE VAMPIER VAN DRAKENBURG)

(UIT JOMMEKE 25: DE ZEVEN SNUIFDOZEN)


