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Timotheus /
Timothea Triangl
EERSTE OPTREDEN: DE KIEKEBOES 2: DE DUIVELSE DRIEHOEK (1977, EERSTE DRUK BIJ STANDAARD UITGEVERIJ) • GECREËERD DOOR: MERHO
BEDREIGING:

“Mijn gestalte is misschien klein, maar mijn

alcoholische drank waar hij niet van af kan

daden zijn groot!!!” schreeuwt Timotheus

blijven.

Triangl bij een weerzien met Fanny Kieke-

Na het mislukken van diverse groteske plan-

boe in DE DOEDELZAK

MAC REEL (deel

nen, verrast hij in ZEG HET MET BLOEMEN (deel

10). Ze had hem ook wel “verschrompeld

57) vriend en, nu ja, vooral vijand, door zich

dergje” genoemd. Lachen met Timotheus’

voor te stellen als Timothea Triangl. Het

gestalte ligt nogal voor de hand want het

mannetje is een vrouwtje geworden. Zelfs

opdondertje reikt amper tot Fanny’s bor-

Blofeld ging met al zijn chirurgische ingre-

sten. Timotheus en Fanny kennen elkaar

pen niet zo ver. Timothea wilde altijd al een

nog van DE DUIVELSE DRIEHOEK, het episch-

vrouw zijn en er is het bijkomend voordeel:

avontuurlijke deel in de reeks na het

“Als vrouw kan ik hoge hakken dragen, en

VAN

kinderlijk- sprookjesachtige DE WOLLEBOLLEN.
Voor Timotheus’ familienaam zocht Merho
het bij de driehoeken want hij bedacht de

dan lijk ik wat groter!” Vanaf dan leren we
(UIT DE KIEKEBOES 10: DE DOEDELZAK VAN MAC REEL

haar kennen als een ijdele vrouw die wel
nog steeds van plan is om de wereld te ver-

schurk de naam Triangl toe naar het drie-

overen. In DE DT-FOUT (deel 108) liet ze het

hoekige muziekinstrument de triangel. Op

brein met een reusachtige hersenmassa van

de zeebodem van de Bermudadriehoek

een geleerde aansluiten op een computer

vond hij de verzonken stad en alle schatten

want “kennis is macht”. Nu wil Timothea

van Attallattanta. Zijn megalomane plan om

Fanny’s lichaam gebruiken om er haar eigen

de stad op een gigantisch platform uit de

hersen in over te planten. En dat telkens

zee te doen rijzen, past in de werelddomi-

opnieuw in volgende jonge vrouwen. De

natieplannen van grootse schurken in de

eeuwige jeugd en het eeuwige leven, maar

oudere JAMES BOND-films. Timotheus Triangl

ook eeuwige schoonheid. In ZEG

is met name een persiflage op Ernst Stavro
Blofeld, het hoofd van misdaadorganisatie
SPECTRE, die ook in de films van AUSTIN
POWERS werd neergezet met een grijs kostuum dat in het China onder Mao Zedong
gangbaar was.
Timotheus is een driftig onderdeurtje die de
Kiekeboes wel de baas kunnen eens ze
doorhebben wat zijn tekortkomingen zijn.
Een andere zwakte is Kamelenbloed, een

De Kiekeboes schijnen
een zesde zintuig te
hebben om me steeds
weer voor de voeten te
lopen! Gelukkig begin ik
jullie te kennen!”

Oude bekende Timothea Triangl weet welk vlees ze in de
kuip heeft met de Kiekeboes.
(UIT DE KIEKEBOES 90: BLACK E-MAIL)

HET MET

BLOEMEN heeft Timothea nog niet al haar
mannelijke hormonen onder bedwang. In
BLACK E-MAIL (deel 90) is ze moeder-overste van een klooster vol knappe nonnetjes,
de Zusters van de Mantel der Liefde, in
werkelijkheid een dekmantel om misbruik te
maken van het zwakke mannelijke vlees om
hen te kunnen chanteren.
Ondertussen zijn er al meer albums verschenen met Timothea dan met Timotheus.

(David Steenhuyse)

