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Meneer Ming

(De Gele Schaduw)
EERSTE OPTREDEN: EEN AVONTUUR VAN BOB MORANE 3: DE GELE SCHADUW (1974, EERSTE DRUK BIJ SEMIC PRESS) • GECREËERD DOOR: WILLIAM VANCE + HENRI VERNES
BEDREIGING:

(UIT BOB MORANE 20: DE GIJZELAARS VAN DE GELE SCHADUW)

De Belgische romanschrijver Henri Vernes

heeft een zelf ontwikkelde, mechanische

creëerde het personage Meneer Ming in

rechterhand. Hij kent alle levende en dode

1959 voor zijn avonturenromanreeks BOB

talen. Zijn wetenschappelijke kennis staat

MORANE. Hij kwam in meer dan veertig

mijlenver voor op alle mogelijke, menselijke

romans voor. Ook in de stripreeks, die door

kennis. Hij beweert dat hij eeuwenoud is

verschillende tekenaars werd verzorgd,

en onsterfelijk dankzij zijn duplicator. Hij

dook Ming alias De Gele Schaduw (zoals

beschikt ook over de middelen (dankzij een

hij zichzelf noemt) vaak voor als de gevaar-

gevonden schat) om klonen van zichzelf te

lijkste vijand voor Bob Morane en zijn side-

creëren om zijn opvolging te verzekeren. Hij

kick Bill Ballantine. Hoewel Bob meer dan

regeert over de oude Aziatische stad Shin

één megalomaan plannetje van Ming

Than dat hij in ere wil herstellen. Bij uitbrei-

dwarsboomde in zijn streven naar wereld-

ding wil hij het oude Aziatische rijk of

macht en onderwerping, is er toch sprake

ineens de hele wereld herscheppen in een

van een zeker respect, zelfs bewondering

staat die dichter bij de natuur aanleunt. Hij

voor Bob.
Ming is een Mongool met geel gekleurde
ogen die een hypnotische kracht bezitten.
Hij stamt naar eigen zeggen van de Mingdynastie af. Hij is een reus van twee meter
wiens imposante gestalte effectief een
schaduw werpt op zijn tegenstanders. Hij

Binnenkort ben ik de
heerser van de wereld!
HEERSER VAN DE
WERELD!”
Voor minder doet De Gele Schaduw het niet.

(UIT BOB MORANE 6: HET RIJK VAN DE GELE SCHADUW)

omringt zich met vreselijke, oorlogskreten
slakende en met dolken gewapende
Dacoïts, zelfgeschapen Mongoolse krijgers,
Thug-krijgers, pygmeeën, of cybernetische
automaten om zijn doel te bereiken. Zijn
strijd levert hij zelfs in de ruimte en in de
tijd. Ming is overal!

(David Steenhuyse)

