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onderdrukking
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WANNEER EEN DWERG DOOR DE SNEEUW LOOPT, 
WORDT HIJ GAUW WIT OM DE NEUS.

...OVER DE WINTER
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DE KLEINE ROBBE 18 
De waarheid over alles

Tome, Janry, SC, € 7,50, 08-01
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I N T R O
Beste Stripliefhebber,

Het feestgedruis van het eindejaar ligt achter ons, de feestjes met familie en 
vrienden, de gezelligheid, en de stapel strips. We zetten 2020 in zoals we 2019 
eindigden: met feest!

Feest, want Jommeke bestaat 65 jaar en wij vieren mee, samen met Filiberke, de 
Miekes, Choco, en Flip. Een jaar lang richten we de schijnwerpers op Jommeke, 
en op de belangrijke mensen in zijn leven. In dit BM Mag krijg je een interview met 
niemand minder dan Jo Nys, weduwe van Jef Nys.

Feest, want Ballon Media en Standaard Uitgeverij slaan vanaf 2020 de handen in 
elkaar om jullie samen het allerbeste uit stripland te bezorgen. Met een dagschotel 
en een lekkere wafel heten wij Suske, Wiske, Nero, de Kiekeboes en heel de ploeg 
van FC De Kampioenen welkom in onze grote stripfamilie!

Wie ongetwijfeld ook een feestje gebouwd heeft, is Félix Delep, de tekenaar die met 
De Beestenburcht zijn debuut maakt, aan de zijde van Xavier Dorison. Het verhaal 
is een eerbetoon aan Animal Farm, een geweldig, ontroerend scenario van Dorison, 
en wat dan gezegd van de tekeningen van Delep. Kijk maar eens naar Silvio, de stier, 
die details… of die tweede plaat. Wauw!

Maar ik houd nog wat superlatieven over voor Supergroom, een gloednieuwe 
gedaante van Robbedoes, die zich ontpopt tot een ware superheld. Yoann en 
Vehlmann laten hun held schitteren als nooit tevoren. Verfrissend, verrassend!

Ook in de wereld van de western is er iets nieuws, iets verfrissends: Wild West. 
Over Calamity Jane. Een verhaal over een vrouw die niet over zich heen laat lopen, 
over haar strijd, op ongelooflijke wijze in beeld gebracht door Jacques Lamontagne. 
Je zult wel zien wat ik bedoel!

Wat verderop krijg je ook een voorsmaakje van Blueberry door Joann Sfar en 
Christophe Blain. Fijn om te zien met hoeveel eerbied en inspiratie stripauteurs 
legendarische personages en reeksen nieuw leven in blazen door er hun eigen toets 
aan te geven. Blutch en Robber doen hetzelfde met Baard & Kale, en je voelt aan 
alles dat ze er plezier in hebben gehad.

Meer dan genoeg lekkers om talloze koude winteravonden te vullen, en dan heb ik 
het langverwachte nieuwe album van De kleine Robbe nog niet vermeld, of Zwarte 
Waterlelies – een verhaal dat vraagt om drie keer herlezen te worden.

Dus, voor Jommeke en een geweldig stripjaar: hieperdepiep… HOERA!

Veel leesplezier,

Kim Sanders
Uitgeefster strips
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Coördinatie: Jente Lambrechts - opmaak: Debby Bruers - redactie: Dieter Van Tilburgh
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Alle platen, illustraties en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toelating.
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Félix Delep en Xavier Dorison stellen voor:  
De Beestenburcht, een pakkende ode  

aan geweldloosheid

‘Ik wilde een verhaal vertellen dat duidelijk 
maakt dat niet elke revolutie zo slecht 

afloopt als die van Animal Farm.’
In De Beestenburcht regeert Silvio met ijzeren hoef. Xavier Dorison schrijft 
een allegorisch verhaal over dictatuur en gewelddadige onderdrukking. 
De hoofdpersonages van het verhaal zijn de dieren die in opstand 
komen door zich te bedienen van humor en de lach. Hun geweldloosheid 
brengt het gezag langzaam aan het wankelen. Felix Delep tekent met De 
Beestenburcht zijn debuut en doet dat met verve: de krachtige personages 
raken je als lezer en de kleuren spatten van het blad. Een onthutsend en 
hoopgevend verhaal dat niemand onberoerd laat.

Waarom koos je voor een setting in de 
dierenwereld voor je verhaal?
DORISON: Ik wilde in de eerste 
plaats op mijn manier hulde brengen 
aan een verhaal dat me geraakt heeft: 
Animal Farm van George Orwell. Ik 
wilde een verhaal vertellen dat duidelijk 
maakt dat niet elke revolutie zo slecht 
afloopt als die van Animal Farm. Als je 
over geweldloosheid wilt praten, is een 
setting in de dierenwereld een perfect 
uitgangspunt.

De Beestenburcht is een verhaal over 
een totalitair regime, over verzet en 
onderdrukking.
DORISON: Absoluut. Silvio de 
stier rechtvaardigt zijn daden 
door te verwijzen naar 
een dreiging. Er is altijd 
een externe vijand die 
als voorwendsel wordt 
gebruikt. De dictator kan 
zich zo opwerpen als redder. 
Kracht is noodzakelijk.

Maar je zet iedereen op het 
verkeerde been: in plaats van 
kracht is er de lach en humor 
om weer vrij te worden.
DORISON: Daar ligt de 
basis voor bewegingen 
van burgerlijke onge-
hoorzaamheid, zoals 
die van Ghandi of 
zelfs het vroege 
christendom. 

Geweld is het slechtste middel om dingen 
te veranderen.
DELEP: Die boodschap van geweldloos 
verzet is brandends actueel. Ik wilde ze 
dan ook zo snel mogelijk brengen…

Kenden jullie elkaar voor jullie aan De 
Beestenburcht begonnen?
DORISON: Dat is best een grappig 
verhaal. Ik schreef De Beestenburcht drie 
jaar geleden. Ik wilde een geweldige 
tekenaar. Ik kreeg een paar testplaten, 
maar het was niet helemaal wat ik wilde. 
Op een dag kreeg ik vier tekenen van 
Félix. Ik viel van mijn stoel. Het was 
perfect. Maar wie was die kerel? Ik hoorde 
dat hij me kende omdat ik zijn leraar was 

geweest op de kunstschool Émile Cohl. 
Maar dat waren scenariolessen, geen 
tekenlessen, dus ik had nog niets van hem 
gezien. Hij is jong en het is zijn eerste 
album.

Hoe verliep de samenwerking?
DORISON: Het is heel fijn samenwer-
ken met Félix, hij is veeleisend. Ik geef 
hem een heel nauwkeurig scenario, wat 
overweldigend misschien, voor sommi-
gen. Dan komen er schetsen en zien we 
elkaar om het storyboard samen te maken 
en de uitdrukkingen van de personages 
uit te werken. We verzinnen dingen. We 
hebben het album echt samen gemaakt. 
We hebben er twee jaar aan gewerkt.
DELEP: Ik geloofde in het verhaal en 

de boodschap, ik was in het begin heel 
zelfzeker, maar als je ziet hoe lang we 
aan het album hebben gewerkt, weet je 
dat het nadien moeilijk werd.

Hoe kwam dat?
DELEP: De machine leek te draaien maar 
de personages zaten niet in m’n vingers. Ik 
had meer schetsen moeten maken. In het 
begin had ik een proef gemaakt, zoals de 
tweede pagina, waarop je alle personages 
ziet. Ik heb snel getekend en baseerde me 
voor het vervolg op die pagina. Vandaar 
de aanpassingen.

Welke strips las je zelf?
DELEP: Thuis stonden er heel wat 
Frans-Belgische strips in de kast, de 
klassiekers. Kuifje, Blueberry, Trondheim, 
Reiser. Het is trouwens Lewis Trondheim 
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die me de weg naar de stripwereld heeft 
getoond. Hij kwam spreken op mijn 
school. Ik droomde van strips, maar 
het leek me zo ingewikkeld. Hij stelde 
me voor een kortverhaal te maken voor 
Spirou, iets met dieren. Toen iemand van 
Casterman het verhaal zag, stuurde die de 
tekeningen naar Xavier Dorison, voor De 
Beestenburcht.

Hoeveel albums zijn er gepland?
DORISON: Vier, om alle stappen van 
de revolutie goed te beschrijven. Ik heb 
de vier albums geschreven, inclusief 
de verhaalindelingen. Ik ben nog niet 
vaak zo meegesleept door een verhaal. 
Geweldloosheid raakt zo veel aspecten 
van het leven en drijft me echt.
DELEP: En meer dan twee jaar per 
album, dat is tien jaar werken. Ik had 

© Casterman 2020.

een lange-termijnplan nodig voor mijn 
carrière, dus dat is al in orde. (lacht)

De personages zijn erg uitgesproken, 
bijna symbolisch. Hoe heb je ze 
gekozen?
DORISON: Het principe is vaak het-
zelfde. Je gaat uit van het thema van het 
verhaal, in dit geval geweld en revolutie. 
Welk personage heeft dan de langste weg 
af te leggen? Dat is het personage dat 
denkt dat het hoofd buigen de oplossing 
is, in dit geval Miss B. De stier, het sterkste 
personage, is de onderdrukker. Degenen 
die blindelings gehoorzamen, dat zijn de 
honden. Dan heb je er ook nog die eerst 
meewerken, maar zich dan verzetten, 
zoals Cesar. Hoe gedraagt de mens zich 
bij een dictatuur? Er zijn zo veel nuances 
en ik beschrijf hun evolutie.

DELEP: Xavier had de personages heel 
duidelijk beschreven, het was mijn taak ze 
leven in te blazen. Ik ben gaan kijken bij 
Disney, hield Blacksad in gedachten, maar 
ben niet naar de albums gaan kijken. De 
personages, zelfs de slechteriken, zijn niet 
zwart-wit… Je voelt dat er nog heel wat 
dingen staan te gebeuren!

De stem van het verzet klinkt luid…
DORISON: Ja, maar ze klinkt 
optimistisch. Ik wilde niet zomaar 
zeggen ‘dictatuur is slecht’. Dat weten 
we allemaal. Maar hoe strijd je ertegen? 
Niet met geweld. Dat is de kern van het 
verhaal van De Beestenburcht. We zijn 
optimistischer, anders dan in Animal Farm 
kan een revolutie wel succesvol zijn… 
Maar ik wil verder nog niets verklappen! 
(lacht) © ligneclaire.info
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Lang geleden bouwden de  
mensen een burcht. Om die 

later te verbouwen tot 
een boerderij.

Maar om de een of 
andere reden waren ze 

er weggetrokken...
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Volgens sommigen hebben ze de plek 
gewoon verlaten. Volgens anderen 

zijn ze halsoverkop moeten vluchten 
toen mannen met lange messen de 
bewoners van de boerderij wilden 
kelen. Nog anderen beweerden dat 

een vreselijke ziekte iedereen fataal 
was geworden. Hoe dan ook...

Nadat hun meesters vertrokken, 
waren de dieren uitzinnig van 

blijdschap. Ze zagen hun kans 
schoon om ‘burgers’ te worden, 

vrije dieren. En toen een van 
hen het voorstel opperde om 
de ‘burcht’, hun voormalige 

gevangenis, uit te roepen 
tot republiek, kreeg hij een 

bijzonder warm applaus.

Er waren geen 
mensen meer. Daar 
gaat het hem om.

Maar hoe langer 
de dieren in hun 

republiek leefden, 
hoe meer ze de 

mening toegedaan 
waren dat het er 

misschien niet beter 
op was geworden...
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Adelaide, kip, inwoner der 
dierenrepubliek, heeft uit 

vrije wil toegegeven aan de 
heren hond, naar behoren 

aangesteld door onze 
geliefde president SiLViO, dat 

zij een ei heeft verborgen 
teneinde dit te onttrekken 

aan de inzameling.

De kip Adelaide heeft zich 
aldus SCHULDiG gemaakt 

aan een overtreding 
van artikel 1 der eerste 

dierenburgerwet, waarbij 
elkeen verplicht is de 

vrucht zijner/harer arbeid 
af te leveren aan de 

Centrale Schuur!

Aangezien 
dit een zware 

overtreding uitmaakt, 
veroordelen deze 

rechtbank en president 
Silvio de kip Adelaide 
tot de paal. Soldaten 

met stamnummer 1 tot 7, 
op uw plaatsen!

Dat ELK dier beseffe 
dat de republiek en 
president Silvio op 

dit moeilijke moment 
slechts het 
recht laten 

gelden...
Want vergeet 
niet dat hier 
een misdaad 

werd begaan!

Die kip heeft een 
ei gestolen!

Maar 
...

Het was 
van mij.

8
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?!
NEE!

Als de 
laatste dag 
waarop we 

niets hebben 
gedaan.

Deze dag 
moet ons 
bijblijven, 

Miss B. ...Als 
de dag 
waarop 

Adelaide 
stierf?

Gerechtigheid is 
geschied! En nu 
terug aan het 

werk!

VERSCHEUR!

Soldaten, op 
mijn bevel...

9
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T H R I L L E R &

Richard Ringers, vader van de beroemde reporter, wordt gearresteerd door de politie, terwijl hij 
al jaren dood was verklaard. Door zijn statuut als wees kon Rik ontkomen aan de legerplicht. Nu 
Rik Ringers in het vizier komt van de administratie, moet hij de wapenen wel opnemen, voor het 
vaderland.

Het vierde album sinds de comeback van de legendarische detective, van de virtuoze pen van 
Zidrou, tot leven gebracht door Simon Van Liemt.

Rik Ringers is dankzij zijn nieuwe 
avonturen weer springlevend

NIEUWE AVONTUREN  
VAN RIK RINGERS 4 
Gesneuveld voor Frankrijk

Zidrou, Van Liemt, SC, € 8,50, 05-02 

Andrea Montale is 15, bijna 16 jaar oud. Hij is nog maar een kind wanneer hij machteloos 
toekijkt hoe zijn vader wordt vermoord en zijn moeder zelfmoord pleegt. Een kind dat bereid is 
zijn vertrouwen te stellen in een volslagen onbekende. Orso, een tirannieke en wrede maffiabaas, 
neemt Andrea onder zijn hoede en voedt hem op als zijn eigen zoon. Andrea maakt kennis met de 
liefde, maar die liefde komt uit onverwachte hoek…

Met dit nieuwe immorele en cynische juweeltje nemen Zidrou en Oriol je opnieuw mee naar 
de wereld van Het Vel van de Beer, na het felgesmaakte eerste deel. Met de immer sfeervolle 
tekeningen van Oriol en de wijsheden van Zidrou zoals ‘Maak nooit je kaas met de melk van je 
buren’ of ‘Het leven is mooi, maar weet het dat zelf?’

Stripspeciaalzaak.be:  
‘Het Vel van de Beer is 
 een schot in de roos.’

HET VEL  
VAN DE BEER 2

Zidrou, Oriol, HC,  € 16,95, 04-03
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A V O N T U U R

Na de Muller-affaire komt Tango op de radar van de DEA. Het federale 
agentschap verraadt hem anoniem bij zijn oude opdrachtgevers, om hen 
in de val te lokken. Tango en Mario hoopten te kunnen genieten van 
hun reis door Ecuador… Maar hun toeristische uitje is van korte duur, 
de twee makkers staan al snel midden in het strijdgewoel.

Vierde deel van deze wervelende  
realistische misdaadreeks

TANGO 4 
Quitte of dubbel in Quito

Matz, Xavier, SC, € 8,50,  
HC, € 16,95, 05-02 

Terwijl in China de oorlog uitbreekt, ontdekt Li Parijs en de liefde… 
Li maakt in Parijs haar middelbare school af en begint aan studies 
journalistiek. Tegelijkertijd hoort ze van meneer Zhang, uit haar 
vaderland, dat Mao een leger op de been heeft gebracht en dat er 
hongersnood heerst. Twee jaar later valt Japan Mantsjoerije binnen. 
Li wil haar land helpen en haar mentor, meneer Zhang, terugzien. 
Ondertussen leert ze in Parijs de liefde kennen. Hoe kan ze die 
ontluikende liefde verzoenen met haar verlangen haar land te helpen?

Coming of age van een 
meisje dat vergokt wordt 
aan een machtige Chinese 

misdaadorganisatie

CHINA LI 2 
De eerbiedwaardige  
meneer Zhang

J.-F. & M. Charlier, HC, € 17,95, 04-03

Twee Black Shark-drones worden op een internationaal wapensalon 
in Londen gestolen door een mysterieus paramilitair commando, 
ondersteund door een zware Skycrane-helikopter. Terwijl de volgende 
G8 wordt voorbereid in een onrustig sfeertje, landen Tom en Jessica 
met hun Rafale op een RAF-basis in Schotland. Zij gaan deel uitmaken 
van de presidentiële luchtescorte. Ondertussen legt een mysterieuze 
groep die zich ‘Anarchy 2012’ laat noemen, de laatste hand aan de 
voorbereidselen van een ultrageheime actie met als doelwit het Schotse 
kasteel waar de staatsleiders elkaar zullen ontmoeten. Voor onze helden 
begint de routine van bewakingsvluchten, een routine die grondig in 
de soep draait door een dichte mist die de radio en de radar verstoort. 
Wanneer een Apache-helikopter wordt neergehaald, is er geen twijfel 
meer: de G8 wordt aangevallen…

Frédéric Zumbiehl  
(Buck Danny) schakelt  
een versnelling hoger –  

not even the sky is the limit!

TEAM RAFALE 5 
Black Shark

Zumbhiel, Lourenco, SC, € 8,50,  
HC, € 16,95, 04-03

Nadat hij zich heeft laten vatten door de DGSE in Patagonië, heeft de 
Killer nog twee opties. Meewerken of als skelet eindigen, schoongemaakt 
door de gieren, diep in de pampa. Je nek redden betekent vaak ook 
compromissen sluiten. Hij krijgt een schuilplaats in Le Havre, met als 
dekmantel een heuse kantoorbaan in al zijn prachtige eenvoud… Maar 
dit nieuwe terrein is al even uitdagend als de plekken die hij vroeger 
‘schoonveegde’, toen hij voor eigen rekening werkte.

Jacamon maakt voor  
deze nieuwe cyclus gebruik 

van direct colour en geeft zijn 
Killer zo nóg meer karakter!

DE KILLER - AFFAIRE 1

Jacamon, Matz, HC, € 14,95, 04-03

© XAVIER / MATZ / ÉDITIONS DU LOMBARD (DARGAUD-LOMBARD S.A.) 2020
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BAARD EN KALE DOOR... 
Waar is Kiki gebleven?

Robber, Blutch, HC, € 23,95, 04-03

Kiki is een van de bekendste personages 
uit Baard en Kale, en ook jullie zijn gek 
op haar…
BLUTCH: Ik vind Kiki geweldig. Ze 
intrigeert me al sinds mijn jonge jaren. 
Maar we hebben dit album niet gemaakt 
omdat ik haar graag wilde tekenen! Ik was 
tien toen ik Baard en Kale ontdekte, dankzij 
het album Uit de afgrond, en sindsdien 
ben ik verslingerd aan die twee figuren. 
Ik vond hun avonturen net wat ernstiger 

De broertjes BLUTCH brengen  
de BAARD EN KALE-KLIEK weer samen
Houd je vast aan de takken van de bomen! Baard en Kale vierden onlangs hun  

80e verjaardag. Om dat te vieren, tekende Blutch Waar is Kiki gebleven?,  
op scenario van zijn broer Robber. Een gloednieuw verhaal over hét cult-duo  
van de Frans-Belgische strip, door een uniek en onuitgegeven auteursduo.

kindertijd, om die op die manier beter over 
te brengen. Ik heb dit verhaal van Baard en 
Kale opgevat als een detectiveroman à la 
Simenon, Léo Malet of Donald Westlake 
– de helden van de luchtige detective, 
mijn favorieten. Blutch goot het in een 
storyboard en schreef de dialogen uit.

Baard en Kale zijn kleurrijke figuren. 
Hun vriendin Kiki is ontvoerd… En zij 
trekken op onderzoek uit.
ROBBER: Ik herinner mij Kale als een 
serieus type, Baard is komischer. Ik heb dat 
nog wat uitvergroot om het grappiger te 
maken. Ik heb veel van Vlinder, uit Guus 
Slim, in Baard gestoken. Stomp komt niet 
voor in het album, dus ik vond dat ik Baard 
en Kale psychologisch moest stofferen, 
zodat ze een dieper karakter kregen. Blutch 
stelde voor ze een specifiek beroep te geven: 
‘justi-romancier’ – ze zijn op zoek naar 
gerechtigheid en sterke detectiveverhalen.

Hoe heb je Baard en Kale in je vingers 
gekregen?
BLUTCH: In de voetsporen treden 
van tekenaars die je bewondert, is niet 
eenvoudig… Gelukkig voel ik me blij als 
een kliederend kind als ik Baard en Kale 
teken. Ik zie ze een beetje als de stripversie 
van mijn broer en mij.
ROBBER: Grappig, ik heb helemaal niet 
aan ons gedacht toen ik het schreef. Ik zie 
Baard en Kale eerder als een oud koppel. 
Ze kunnen niet zonder elkaar, maar kunnen 
elkaar soms niet uitstaan!

Waarom kies je voor een vintage setting 
voor deze Baard en Kale?
BLUTCH: Waar is Kiki gebleven? speelt 
zich af in 1985 en 1986. We wilden dat 
het verhaal zich afspeelde in het verleden, 
maar dan niet in de jaren 50, omdat 
daar altijd zo’n sluier van nostalgie over 
hangt. Ik moest daarom wel ondankbare 
dingen tekenen, zoals wagens uit de jaren 
80, bijvoorbeeld! Gelukkig houd ik een 
heleboel spullen bij, al sinds ik klein ben, 
zoals de aanbiedingsfolder voor de R5 waar 
mijn ouders mee reden toen ik klein was… 
Ik heb ook heel hard gewerkt aan de decors 
in het album. In een detectiveroman is de 
setting immers een van de belangrijkste 
elementen.

en volwassener dan andere jeugdreeksen. 
Ik had het gevoel dat de helden konden 
sterven, zoals in De blauwbloezen, iets wat ik 
niet voelde bij Robbedoes of Kwabbernoot, 
bijvoorbeeld. Ik was ook een Will-adept. 
Zo sober, maar zo sfeervol en elegant!
ROBBER: Uit de afgrond – dat we gratis 
kregen in een benzinestation – was ook 
voor mij een belangrijk album. Maar ik heb 
het niet opnieuw gelezen voor ik begon aan 
Waar is Kiki gebleven? Ik wilde terugvallen 
op de emoties en herinneringen uit mijn 

© Dupuis, 2020.
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UIT DE KUNST

ZWARTE 
WATERLELIES

Duval-Bussi, Cassegrain,  
HC, € 29,95, 05-02

In Giverny, waar Claude Monet een paar van zijn mooiste doeken 
schildert, wordt de rust abrupt verstoord door een mysterieuze moord. 
De rechercheur die met de zaak wordt belast, komt in contact met drie 
vrouwen. Maar wie weet er het meest over de misdaad? Het meisje 
dat van schilderen houdt, de verleidelijke lerares of de oude dame die 
binnenskamers blijft om de buren te bespioneren? Bovendien doet 
het gerucht de ronde dat er enkele enorm waardevolle schilderijen, 
waaronder de beroemde zwarte waterlelies, gestolen of kwijtgeraakt zijn.

Michel Bussi neemt ons mee in een werveling van illusie en mysterie, 
een caleidoscoop waarin passie en kunst samengaan, wonderlijk bewerkt 
door Fred Duval en tot leven gebrachts door Didier Cassegrain in een 
werk dat dankzij de vluchtige sfeer een impressionistische stempel draagt.

Zwarte waterlelies is niet zomaar een bewerking. Het is een eerbetoon aan 
een van de meest symbolische stromingen van de moderne schilderkunst, 
een betoverend detectiveverhaal doorheen de tijd en een wonderlijk, 
ontaard sprookje. Naar het beeld van de lelies, even somber en grandioos.

Een betoverend detectiveverhaal  
met een impressionistische toets

HET LAM GODS 
Bewonderd en gestolen

De Paepe, Van De Veken,  
HC, € 19,95, 05-02

Het beroemdste werk van Van Eyck, het Lam Gods, hangt in de Gentse 
Sint-Baafskathedraal te pronken. Maar waar is toch het paneel van de 
‘Rechtvaardige Rechters’? Het is een van de meest pertinente vragen als je 
het over de schilderkunst in Vlaanderen hebt. Dit rijk geïllustreerde boek 
geeft antwoord op een hele hoop vragen rond het Lam Gods en de figuur 
van Van Eyck, die door de stad Gent wordt geëerd. Want vergis je niet: 
ook zonder de heisa rond dat verdwenen paneel is het Lam Gods een van 
de hoogtepunten van de westerse cultuur.

Dit prachtige boek neemt je mee op een reis doorheen de geschiedenis 
van het werk. Het combineert daarbij de vlot geschreven teksten 
vol anekdotes en historisch accurate teksten van Harry Paepe met de 
prachtige illustraties van Jan Van Der Veken. Een streling voor het oog 
en een must voor al wie een hart heeft voor Gent, de Vlaamse Meesters, 
geschiedenis of gewoon boeiende, goed geschreven verhalen! 

In samenwerking met de Stad Gent en Uitgeverij Vrijdag ter gelegenheid 
van het Van Eyckjaar 2020.

2020 is het jaar van Van Eyck, en wie Van Eyck zegt, zegt Lam Gods

© Dupuis, 2020.

© 2020 - Ballon Media nv, België
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W E S T E R N

LUITENANT BLUEBERRY 1 
Apache Rancune

Sfar, Blain, SC, € 8,50, HC, € 16,95, 08-01

DUKE 4 
Mijn laatste gebed

Hermann, Yves H., SC, € 8,50,  
HC, € 16,95, 05-02 

Blueberry, de creatie van Jean-Michel Charlier en Giraud, is en blijft dé referentie wat 
westernstrips betreft. Meer dan vijftig jaar na Fort Navajo, het eerste Blueberry-album, brengen 
Christophe Blain en Joann Sfar hun hommage aan de norse en koppige soldaat.

Tijdens een patrouille in de omgeving van een indianenreservaat, is Blueberry getuige van de 
moord op twee stamvrouwen door drie blanke jongeren. Hij wil een nieuwe indianenoorlog tot 
elke prijs vermijden, en gaat op zoek naar de clan. De twee slachtoffers zijn niemand minder 
dan de vrouw en de dochter van de oorlogszuchtige krijger Amertume, die kan rekenen op de 
steun van de woeligste leden van de groep. Zal de strijdbijl begraven blijven of barst de strijd los?

In het fort brengt Blueberry verslag uit bij zijn commandant, een harde en taaie man, wiens 
vrouw onze held niet onberoerd laat…

Duke doet er alles aan om Clem terug te vinden en hem te redden van de 
wraak van de verschrikkelijke Mullins. Maar hoe kan hij z’n jonge broer 
kalmeren nu diens vrouw is vermoord? Clem sleurt Duke in zijn onstabiliteit 
mee naar nieuwe gevaren, terwijl zijn vriendin Peg een nog gevaarlijker pad 
bewandelt…

De legende is springlevend,  
dankzij dit tweeluik van  

Blain en Sfar!

LUCKY LUKE RELOOK 8 
Phil IJzerdraad

Morris, SC, € 7,95, 04-03

LUCKY LUKE RELOOK 30 
Calamity Jane

Goscinny, Morris, SC, € 7,95, 08-01

LUCKY LUKE RELOOK 69 
Oklahoma Jim

Léturgie Conrad, SC, € 7,95, 08-01

LUCKY LUKE RELOOK 73 
De legende van het Westen

Nordmann, Morris, SC, € 7,95, 04-03
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© HERMANN / YVES H. / DE LOMBARD UITGAVEN (DARGAUD-LOMBARD nv) 2020

Nieuw deel in deze 
sfeervolle western van 

Hermann en zijn zoon, 
Yves H.
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Angst en geweld vieren hoogtij in het rijk van Harald Blauwtand. 
Niemand blijft ervan gespaard, noch zijn bastaardzoon, noch de Vikings 
uit een afgelegen dorp. Thorgal wordt door de tiran gevangengenomen 
en veroordeeld deel te nemen aan diens verschrikkelijke circusspelletjes… 
Slaagt hij erin te ontsnappen uit de klauwen van de bloeddorstige koning? 
En wanneer krijgt hij eindelijk nieuws over Aaricia?

DE JONGE JAREN  
VAN THORGAL 8 
Twee bastaards

Yann, Surzhenko, SC, € 8,50,  
HC, € 16,95, 04-03

De dood van een koning. De val van een koninkrijk. Het begint allemaal 
op het slagveld. Conan, koning van Aquilonië, strijdt tegen een coalitie 
van verraders, geleid door de tovenaar Tsotha-Lanthi. Die maakt gebruik 
van toverkracht om de razernij van de Cimmeriër te bedwingen en hem op 
een laffe manier te neutraliseren. Conan wordt levend gevangengenomen 
en eindigt in de vreselijke kerkers van de scharlaken citadel waar hem een 
lot wacht dat erger is dan de dood. Ondertussen marcheren de legers van 
de tovenaar naar zijn hoofdstad. Zal hij zich overgeven? Zullen de horror 
van de gevangenis en de te duchten magie van de tovenaar het halen van 
de onbuigbare vastberadenheid van Conan? Kan hij op tijd vluchten om 
zijn volk te hulp te schieten?
Luc Brunschwig en Étienne Le Roux gaan de uitdaging aan en bewerken 
een van de duisterste Conan-romans. De Cimmeriër beleeft een van 
de zwaarste periodes uit zijn geschiedenis: van roemrijke koning wordt 
hij een zielige gevangene. Een donker en adembenemend verhaal, vol 
diplomatieke spanningen en gekonkel, waarin de mythe weer mens wordt.

Hoe vecht je tegen een tegenstander die al dood is? Elrik en Tara 
zijn eindelijk terug in Islandia, maar misschien is het al te laat… 
Want het leger van de levende doden, de geesten van Loki, heeft al 
chaos gezaaid in een groot deel van het eiland. Als hij de dreiging 
wil verslaan, moet de Orkadiër een bondgenootschap sluiten met zijn 
ergste vijand: koning Hakon van Noorwegen. Gaat die de uitgestoken 
hand aanvaarden, nu hij heeft gezworen de kop van de berserkers af 
te zullen hakken?
Jérôme le Gris schrijft een apotheose voor deze Vikingsaga die bulkt 
van het bloed en de razernij, die van de pagina’s spat dankzij de 
krachtige stijl van Benoît Dellac. 

CONAN 5 
Scharlaken citadel

Howard-Brunschwig, Le Roux,  
HC, € 18,95, 04-03

Het ultieme Conan- 
verhaal, waarin de mythe  

weer mens wordt

Thorgal blijft beklijven,  
ook en vooral in zijn  

jonge jaren!

Sluitstuk van 
deze spetterende 

Vikingsaga

SLANGENGOD 3/3 
De manen van Loki

Le Gris, Dellac, SC, € 8,50, HC, 
€ 16,95, 04-03 

F A N T A S Y

© GLENAT EDITIONS 2019

© GLENAT EDITIONS 2019
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Voor het eerst worden de krachten van de Geheugenvreter niet gebruikt 
voor een genezing. Victoria is ontvoerd door de troepen van de sultan 
van de Omeykhim en Jakob doet er alles aan haar uit zijn klauwen te 
bevrijden… Tot ongenoegen van zijn broer, die het ziet als een inbreuk 
op hun tradities.

Stripspeciaalzaak: ‘Zidrou krijgt je op  
het puntje van je stoel. Hij kan als geen ander  

zijn publiek boeien met een spannende  
opbouw en catchy dialogen. [...]  

Vijfsterrenreeks.’
Ridder Bolster zet zijn rondreis in het hart van het Gewest van de 
Gebarsten Aarde verder en biedt het hoofd aan de Orde van het Teken, 
die alsmaar dreigender wordt. Bolster is sinds de dood van Mara’s vader 
alleen, maar kan rekenen op de hulp van zijn leerling Bulrog, net zoals 
Bolster zelf ooit leerling was van de Jager. De Hoorn van Ramor, die 
onder bescherming staat de inwoners van het koninkrijk van de Grijze 
Schichten, is een gewild voorwerp en wordt de inzet voor elke zijde, 
en dan vooral voor de sekte van de Orde van het Teken. Om vrij spel 
te hebben, moet de sekte Bolster uit de weg ruimen. Ze doet daarom 
beroep op een bijzondere stam waar ook Kryll, een jonge maagd, lid van 
is. De vrouwen van deze stam hebben een verschrikkelijke kracht: ze 
scheiden een dodelijke stof af die binnendringt in het lichaam van hun 
eerste minnaar…
Tekeningen van David Etien, op scenario van bedenkers Loisel en Le 
Tendre, het duo dat ook de cultreeks Op zoek naar de tijdvogel naar grote 
hoogten tilde.
Stripspeciaalzaak.be: ‘Etien kwijt zich voortreffelijk van zijn 
tekentaak. Rimpelloos is de overgang van Vincent Mallié 
(delen 3 en 4) die op zijn beurt ongemerkt Mohamed 
Aouamri (deel 2) afloste.’

OP ZOEK NAAR  
DE TIJDVOGEL - VOOR  
DE ZOEKTOCHT 6 
Kryll

Loisel-Le Tendre, Etien, SC, € 10,50, 04-03

Zesde deel van de prequel  
van Op zoek naar de tijdvogel 
een klassieker uit de fantasy

SHI 4 
Victoria

Zidrou Homs, HC, € 17,95, 05-02 

Jay en Kita zitten in de rats: de politie en de verschrikkelijke Kurb 
hebben hen te pakken. Ze slagen er ternauwernood in te vluchten 
met de hulp van sensei, maar ten koste waarvan? Nu er een prijs op 
hun hoofd staat, sluiten ze een verbond met de Dead Ends, de bende 
straatkinderen van Husband en Maria-vol-van-de-goot. Samen willen 
ze zich wreken op het Britse rijk dat hen schaamteloos verplettert. Ze 
kunnen handig gebruik maken van de beslissingen van koningin Victoria 
om hun doel te bereiken. De Noord-Amerikaanse provincies eisen hun 
onafhankelijkheid, en dat kan de Queen maar matig waarderen. Ze laat 
een zeevloot bouwen en verklaart de oorlog aan Amerika. Er wordt een 
aanslag voorbereid voor de dag van de inwijding… 
De demon zal tranen plengen, maar vergis u niet, hij zal er zich door 
voeden om sterker te worden en zal zijn haat de vrije loop laten…

Een spannend 
tweede deel in deze 

mysterieuze saga

F A N T A S Y
JAKOB KAYNE 2 
Meester in het vergeten

Runberg, Guerrero, SC, € 8,50, 04-03
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FANTASY&SCIFI

GREEN CLASS 2 
De Alfa

Hamon, Tako, SC, € 8,50, 04-03

De plantaardige reus is door de muur 
gebroken die de streek afsloot. De quarantaine 
is doorbroken en onze helden ontdekken 
de buitenwereld. Wat een nachtmerrie! De 
besmetting houdt het hele land in haar greep. 
Lucas, Beth, Linda en Sato hebben geen tijd 
om erbij stil te staan. De reus heeft Naïa en 
Noah meegenomen. De tijd dringt om hen 
terug te vinden… 
Met Green Class schiet David Tako als een 
komeet de stripwereld binnen. Zijn post-
apocalyptische wereld leeft, dankzij zijn 
tekeningen en de ongebreidelde fantasie van 
Jérôme Hamon.

Het tweede deel in dit 
fascinerende verhaal over 

vriendschap in een desolate 
wereld, tussen Alleen en  

The Walking Dead

PRINS VAN DE NACHT 9/9 
Arkanea

Swolfs, Montaigne, HC, € 16,95, 05-02 

Bloedbanden zijn eeuwig… Kergan heeft een 
nieuwe partner gevonden in de persoon van 
Anna, die hij recent heeft getransformeerd, 
ondanks de terughoudendheid van Arkanea. 
Terwijl hij gelooft dat hij zich heeft losgewerkt 
van zijn eigen schepster, wordt zij gevangen-
genomen door Arthemius, religieuze raadsman 
van prins Vladimir, en gefolterd in een klooster. 
De man van de Kerk is vastbesloten de aard en 
de oorsprong van de vampiers te achterhalen. 
In naam van zijn enige God wordt hij zelf nog 
boosaardiger dan de wezens die hij beweert te 
bestrijden. Kergan deelt de pijn van Arkanea en 
beseft hoe krachtig de band is die hen verbindt. 
Bloedbanden…
Yves Swolfs verkent de oorsprong van het Kwaad 
door het verleden van zijn legendarische vampier 
te onderzoeken, in de Duistere Middeleeuwen 
van Centraal-Europa. Met zijn realistische 
tekenstijl maakt Thimothée Montaigne de angst 
in deze klassieker voelbaar en voegt hij er nog 
een duister laagje aan toe.
Slotdeel van deze intrigerende en sinistere 
vampierenreeks, op zoek naar de oorsprong van 
deze verderfelijke wezens

Zet je tanden  
in de Prins  

van de Nacht!

RENAISSANCE 2/3 
Interzone

Blanchard-Duval, Emem, SC, € 8,50, 08-01

2084, de ergste scenario’s over de toekomst 
van de aarde zijn bewaarheid geworden. De 
Federatie besluit een interventie op touw te 
zetten op deze uitstervende planeet. Swänn, 
een jong en oprecht buitenaards wezen, geeft 
zich op als vrijwilliger. Hij is afkomstig van een 
planeet die lijkt op een geslaagde versie van 
onze wereld en wil bijdragen tot de vredesmissie 
op aarde om zo de ondergang van de blauwe 
planeet te vermijden. Zijn ontmoeting met Liz, 
in Texas, is het begin van een botsing tussen 
twee werelden. 
Emem schildert een dramatische toekomst 
waar het voortbestaan van de mens afhangt 
van… de hulp van buitenaardse wezens.

Het 
spectaculaire 
vervolg van 

deze odyssee 
om de aarde te 

redden
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Slot van deze unieke conceptreeks:  
de coming of age van twee piloten  

aan de vooravond van WO II

O O R L O G

DE TWEEKOPPIGE 
ADELAAR - ADLER 3/3 
Ik ben wie ik ben

Buendia, Andrieu, SC, € 8,50,  
HC, € 16,95, 08-01

DE TWEEKOPPIGE 
ADELAAR - EAGLE 3/3 

Naar de bron van het kwaad

Wallace, Camp, SC, € 8,50,  
HC, € 16,95, 08-01

De beroemde Duitse piloot Hans Raeder is ervan overtuigd dat hij bezeten 
is door de geest van James O’Brady, een Amerikaanse piloot waartegen 
hij vocht op een onweerachtige avond. Om te kunnen overleven, moest 
Hans/James omgaan met de mensen die deel uitmaakten van het leven 
van Hans Raeder. Zelfs al ‘voelt’ hij zich een Amerikaans piloot, is het 
leven van die Duitse piloot niet wenselijker? Het IIIe Reich heeft heel 
wat vedetten onder zijn piloten. En dan is er ook nog die liefhebbende en 
bewonderenswaardige moeder… en vooral de jonge vrouw. Hans deed haar 
pijn, maar James zou haar kunnen beminnen. Nu alleen nog afwachten of 
die lichaamsruil definitief of omkeerbaar is. Daarvoor moet Hans/James 
op zoek naar de wortels van deze hekserij: de Eerste Wereldoorlog en een 
godverlaten eilandje midden in de Stille Oceaan…

Lente 1943, Hans zit vast in Noord-Afrika in de meedogenloze strijd 
van de alliantie van het Afrikakorps en de Italiaanse troepen tegen het 
Britse leger en de USAF. Met wat hulp van het lot raakt hij de beroemde 
Sailosi op het spoor en vertrekt hij naar de Stille Oceaan, waar Japan 
en de Verenigde Staten een bloedige oorlog uitvechten. Slaagt de jonge 
Duitser erin de Maori-vloek om te keren en weer bezit te nemen van 
zijn oorspronkelijke lichaam, of blijft hij voor eeuwig gevangen in dit 
lichaam?

© 2020 DUPUIS/ZÉPHYR ÉDITIONS

KINDEREN IN HET VERZET 6 
Ongehoorzaamheid

Dugomier, Ers, SC, € 8,50, 05-02 

Duitsland heeft besloten voor haar fabrieken een 
beroep te doen op Frans werkvolk. De verplichte 
werkdienst wordt ingevoerd. François, Lisa en 
Eusèbe besluiten de rebellen te helpen vluchten. 
Maar de autoriteiten hebben de Milice française 
opgericht, een bijkomende bedreiging voor alle 
verzetslieden…
‘De manier waarop de jeugdige lezer samen 
met de hoofdpersonages de context van oorlog 
leert kennen, is ronduit ongeëvenaard binnen 
het domein van de jeugdstrip. Evenwichtig en 
uitgebalanceerd, doordacht. Niets is zwart of 
wit. De aandacht voor ethische grijze zones is 
dé kracht van deze reeks.’ (stripspeciaalzaak.be)

OORLOG VAN DE LULU'S 6 
Lucien

Hautière, Hardoc, SC, € 8,50, 05-02

DE GROTE ZEESLAGEN 
Salamis

Delitte, Lo Storto, HC, € 17,95, 05-02 

Slagen de Lulu’s erin elkaar terug te vinden 
nadat ze aan het einde van de oorlog gescheiden 
raken? November 1918. De oorlog is voorbij 
maar de Lulu’s moeten blijven vechten om 
te overleven. Lucien ligt in een ziekenhuis in 
Troyes en herinnert zich hoe hij aankwam in 
het weeshuis van Valencourt en kennismaakte 
met de kinderen die zijn beste vrienden zouden 
worden. In die tijd had de Grote Oorlog 
Europa nog niet geteisterd en het leven was 
nog zorgeloos en gelukkig. Toch maakten pijn, 
gevaar en pesterijen ook toen al deel uit van de 
dagen van de Lulu’s…
Cutting Edge: ‘Ronduit verfrissend. Alle lof voor 
Régis Hautière en zijn subliem opgebouwde 
scenario. Het tekenwerk van Hardoc past perfect 
bij dit verhaal.’

Een zeestraat waar expansiedromen stranden. 
Het Perzische rijk probeert al decennialang een 
aantal Griekse stadstaten te onderwerpen. De 
opeenvolgende militaire campagnes kennen 
een wisselend succes. Een deel van Griekenland 
heeft zich onderworpen, andere Griekse 
steden kiezen voor neutraliteit en de machtige 
steden uit het zuiden zoals Athene, Korinthe 
en Olympia of Sparta weigeren te knielen. 
In 480 voor Christus, na meer dan vier jaar 
minutieuze voorbereiding, vertrekt de Perzische 
koning Xerxes I op een nieuwe expeditie. Een 
titanische oorlogsexpeditie die niet te stoppen 
lijkt. Maar net als de legendarische held Achilles 
uit de Griekse mythologie, heeft het machtige 
Perzische leger een achilleshiel: arrogantie. 
Ze zijn zo zeker van de overwinning dat de 
Achaemenidische vloot de hinderlaag van de 
Grieken te laat opmerkt. In de wateren van 
de straat van Salamis zullen hun dromen van 
expansie stranden…

Voor de fans  
van De oorlog  
van de Lulu’s

Een  
hartveroverende  
reeks over vijf 
weeskinderen

Jean-Yves  
Delitte neemt 
je mee over de 
zeven zeeën, 
op zoek naar 
de grootste 
zeeslagen!
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‘Martha leidt haar leven,  
met de bijbel in haar ene hand,  
en een revolver in de andere.’

Een scherpschutter, een dronkenlap, een begenadigd 
ruiter. Dat en nog veel meer is Calamity Jane, een 
heuse legende uit het Wilde Westen. Thierry Gloris 
en Jacques Lamontagne vertellen het verhaal van 
Martha Jane Cannary voor ze Calamity Jane wordt. 
Een wervelend verhaal dat je bij de keel grijpt, niet 
in het minst door de hyperrealistische tekenstijl van 
Jacques Lamontagne.

Er bestaan veel wilde verhalen rond 
Calamity Jane. Hoe hebben jullie het 
aangepakt? Waarheidsgetrouw of…?
THIERRY GLORIS: Nee, ik amuseer 
me met de mythe, ik vervorm hem zodat 
hij binnen mijn vertelstijl past. Er bestaat 
eigenlijk geen ‘waargebeurd’ verhaal van 
Calamity Jane. Martha Jane Cannary verzon 
heel veel verhalen rond haar eigen leven. Het 
is heel moeilijk om achteraf feit van fictie te 
onderscheiden. Een geweldig personage dus 
voor een scenarist, want alles is mogelijk!

Wat was je invalshoek?
GLORIS: Ik schrijf het verhaal van een 
vrouw die haar strijd voert in een vijandige 
omgeving. Het Wilde Westen is een geweldig 
decor om je personages te confronteren met 
de laagste instincten van de mens. Ik had 
dus eerst een thema, en dan pas verscheen 
Calamity Jane op het toneel.

Welke bronnen gebruik je voor je verhaal?
JACQUES LAMONTAGNE: Er is zo veel 
grafische documentatie. Ik heb een twintigtal 
boeken over het Wilde Westen gekocht. Een 
paar van die boeken waren puur gewijd aan 
wapens en holsters, anderen aan uniformen, 
of zadels. Ik werk samen met een specialist 
van die periode voor specifieke vragen. Het 
kan altijd dat er een foutje in sluipt, maar 
we proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn!
GLORIS: Voor het ritme en de scènes ben 
ik films uit mijn kindertijd gaan bekijken. 
De grote klassiekers van John Ford of de 
spaghettiwesterns van Sergio Leone. En ik 
ben nu sociologische en historische studies 
aan het lezen over de indianenbeschavingen 
van de grote vlaktes.

Was het moeilijke de juiste toon te vinden?
LAMONTAGNE: Ik was net klaar met 
Druïden (een fantasyreeks, red.), dus ik 
moest een heel andere beeldtaal hanteren. 
De western heeft een specifieke code. Ik 
had ook zin om te experimenteren met een 
andere inkttechniek. De lezer merkt die 
veranderingen misschien niet op, maar ik 
heb er wel heel wat energie in gestoken.
GLORIS: Ik wilde een nieuwe toon 
vinden, anders dan al wat ik hiervoor heb 
geschreven. Ik wilde naar de oorsprong 
van de western, zoals ik me die voorstelde 
als kind: geweld, uitgestrekte vlaktes en 
vuurwapens. Mijn personages zijn geen 
humanisten, ze proberen gewoon te 
overleven in een vijandige omgeving, zonder 
zelf hun menselijkheid te verliezen. Niet 
eenvoudig.

De tekeningen zijn erg realistisch, en het 
personage van Calamity Jane krijgt ook 
echt diepte.
LAMONTAGNE: Er zijn zo veel beelden 
van het Westen, dat je je de werkelijkheid 
daar zo kunt voorstellen. Maar de omgeving 
en de accessoires zijn in zekere zin bijkomstig, 
het menselijke drama is het belangrijkst.
GLORIS: Ik probeer het temperament van 
de Amerikanen van vandaag te begrijpen 
door te kijken naar de obstakels die hun 
voorvaders hebben overwonnen. Martha is 
een Amerikaanse. Ze leidt haar leven, met 
de bijbel in haar ene hand, en een revolver 
in de andere. De hoop op succes zit er bij 
haar ingebakken.

Waarom een western?
LAMONTAGNE: Thierry en ik wilden 
opnieuw samenwerken. Twee jaar geleden 
spraken we over een mogelijk nieuw project. 
Thierry vroeg waar ik zin in had. Ik wilde 
iets doen rond een menselijk drama in een 
kleine gemeenschap, in de stijl van Le retour 
de Martin Guerre (een Franse film uit 1982, 
red.) Een paar weken later kwam hij met 
zijn westernidee. Ik had me er nog nooit aan 
gewaagd, dus was wat verrast, maar het leek 
me wel interessant een genre te proberen dat 
buiten mijn comfortzone lag.
GLORIS: Toen ik aan Wild West begon, 
wilde ik mezelf vernieuwen, als schrijver. Ik 
wilde een scherper verhaal, gewelddadiger 
dan wat ik daarvoor had geschreven. De 
western is interessant omdat het een wereld 
is waar alles kan, en die toch ‘historisch’ 
is. Fantasie en geschiedenis zijn mijn twee 
stokpaardjes. Vandaar…

Er zijn twee delen voorzien van Wild 
West...
LAMONTAGNE: Het basisidee is een twee- 
luik, een compleet verhaal in twee delen.
GLORIS: Wild West is een ‘algemene’ titel. 
Het eerste tweeluik is gebaseerd op Calamity 
Jane en Wild Bill Hickok, maar de volgende 
kunnen over andere legendes van het Wilde 
Westen gaan. Ik sluit niets uit, maar Martha 
en Bill blijven wel onze rode draad.
LAMONTAGNE: We hebben heel wat 
westernideeën die we verder kunnen 
ontwikkelen, maar nu is het eerst aan de 
lezer…

Op naar nog vele spannende avonturen in 
de Wild West!
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WILD WEST 1 
Calamity Jane

Gloris, Lamontagne, SC, € 8,50, HC, € 16,95, 05-02 
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65 jaar Jommeke, hoe voelt dat?!
JO NYS: Ik ben blij verrast! Niet te geloven 
dat een kereltje van 10 jaar en 4 maanden 
al 65 jaar zijn leeftijdsgenootjes weet te 
boeien! Jommeke bewijst dat kinderfantasie 
na al die jaren onveranderd is gebleven.

Wat zou Jef zijn lezers willen vertellen ter 
ere van 65 jaar Jommeke?
NYS: Dat hij hen nog lang wil blijven 
verrassen met nieuwe, boeiende avonturen 
en ook misschien wel met iets heel speciaals, 
wie weet!

Wanneer besefte hij dat Jommeke 
weleens meer dan 65 jaar lang nieuwe 
avonturen zou kunnen gaan beleven?
NYS: Dat heeft hij mij nooit zo specifiek 
gezegd, maar ik denk dat hij voor het 
eerst werd verrast door zijn succes begin 
de jaren 1960. Hij vertelde mij eens dat 
er toen bij een boekenbeurs zoveel fans 
waren die van hem een tekening wensten, 
dat er politiebegeleiding nodig was om 
alles in goede banen te leiden. Maar hij 
was daar niet zo mee bezig. Hij voelde zich 
verantwoordelijk om op het ogenblik zelf 
goed werk te leveren en speculeerde niet 
over een grote toekomst.

Wat maakt van Jommeke zo’n succesreeks?
NYS: De eenvoudige, geestige, 
avontuurlijke verhalen waar het goede wint 
en het slechte gestraft wordt. Waar idealen 
op een soms vanzelfsprekende manier 
kunnen gerealiseerd worden.

Hoe ging Jef te werk bij het maken van 
Jommeke-albums? Gingen er dagen van 
denkwerk aan vooraf of kwam er plots 
inspiratie? 
NYS: Soms had hij maandenlang een titel 
in zijn hoofd of had hij een idee waarrond 

hij een verhaal wilde maken. Wanneer er 
dan een nieuw scenario nodig was, liep hij 
enkele dagen op zijn ongemak tot de plot 
in grote lijnen op papier stond. Maar het 
gebeurde ook dat hij gewoon voor een wit 
blad papier ging zitten en zichzelf dwong 
om te ‘brouwen’ zoals hij dat noemde. Dan 
moest ge hem niet teveel lastig vallen!

Dacht je mee na over Jommeke-albums?
NYS: Jef had al een 100-tal albums gemaakt 
toen ik hem leerde kennen. Ik mocht de 
evolutie van zijn verhalen mee volgen en 
zijn tekeningen zien. Hij had graag dat ik 
mijn idee erover gaf. Soms zocht ik mee 
naar een titel of mocht ik oordelen of zijn 
gekozen titel goed klonk.

Hoeveel van Jef zit er in het personage van 
Jommeke? Was hij zelf een avontuurlijke 
jongen?
NYS: Hij had een grote fantasie, veel 
interesses en een sterk rechtvaardigheids-
gevoel dat hij in de avonturen van Jommeke 
vorm kon geven. Hij was een vlotte verteller. 
Hij leefde zich uit in de speelse fantasieën 
van Filiberke en de plagende, flirtende Flip. 
Hij kon heel geestig zijn en had een eigen 
humoristische manier om iets te zeggen.

Vorig jaar verscheen een 
tweede Jomme, wat vind je 
van die hommage-albums?
NYS: De bedoeling van de 
tekenaars is een eerbetoon aan Jef 
door hun eigen interpretatie van 
zijn verhaal te tekenen. Griffo 
heeft het album in grote lijnen 
gevolgd en er een zwierige, eigen 
stijl ingelegd. Zijn Jomme is ook 
een guitig, sympathiek kereltje. Het 
resultaat is een mooie leuke strip.
Toch is het voor mij wat vreemd om die 

vertrouwde figuurtjes plots helemaal anders 
te zien. 

Hoe betrokken ben je bij de nieuwe 
Jommekes die verschijnen?
NYS: Wij krijgen de scenario’s rechtstreeks 
van onze scenaristen-tekenaars, ik lees 
die samen met 2 vennoten en zend onze 
mening naar Stéphanie Lauwers, de 
verantwoordelijke voor Jommeke op de 
stripredactie. Meestal lopen onze visies gelijk 
en wordt de tekenaar verwittigd dat hij de 
dialogen van zijn synopsis mag uitschrijven. 
Naargelang het verhaal vordert, krijg ik 
een kopie van de tekeningen. De geplande 
uitgaven van reguliere of speciale albums 
worden steeds met ons besproken.

Wat is jouw verjaardagswens voor 
Jommeke?
NYS: Dat hij nog lang veel kinderen een 
half uurtje onschuldige ontspanning kan 
geven. En veel succes met zijn Chinees 
avontuur!

Dat mogen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Een heel jaar lang 
zetten we Jommeke en zijn vriendjes in de bloemetjes en interviewen 
we mensen die Jommeke een warm hart toedragen. Jo Nys, de weduwe 
van Jef Nys, bijt de spits af. Met heel veel trots verklaren wij Jommekes 
feestjaar voor geopend!

Klinken op 65 jaar Jommeke met Jo Nys
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JOMMEKE 298 
De schrik van 
Onderland

Gerd van Loock naar Jef 
Nys, SC, € 6,50, 05-02

De nieuwe buren van Filiberke hebben 
geen opvang voor hun zoon, Rafke, en 
vragen aan Charlotte of hij een dagje bij 
hen mag blijven. Filiberke is altijd te vinden 
voor nieuwe speelkameraadjes en dus stemt 
Charlotte meteen toe. Al snel beseft Filiberke dat 
de jongen geen katje is om zonder handschoenen 
aan te pakken. Hij vraagt versterking bij Jommeke 
en de Miekes, maar niet veel later raken ze de kleine 
wildebras al kwijt… in het bos bij het kasteel van 
Onderland!

NYS: Ik heb eigenlijk verschillende lieve-lingsalbums, omdat ik het 
verhaal zo goed vind of omdat ik mij nog goed herinner wanneer Jef 
die scenario’s voor zijn tekenaars schetste. S.O.S Benistal (nummer 
152) vind ik een tof verhaal, met Filiberke die de hele strip volhoudt 
dat hij doodziek is en nog maar 80 jaar te leven heeft!
Komkommer in ’t zuur (nummer 146) is een heel origineel 
spannend verhaal. Toen hij aan dat scenario begon riep mijn man 
plots vanuit zijn bureau: ‘Wat bewaren ze allemaal in ’t zuur?’ Ik 
had geen idee waarom hij dat wilde weten, tot ik later zijn verhaal 
te horen kreeg.

De favoriete Jommekesalbums van Jo Nys:
Het hoofd van Samos (nummer 153) is een heel geestig verhaal. 
Mijn man is, voor hij hieraan begon te schetsen, enkele dagen met 
zijn fotoapparaat naar de haven getrokken. Hij wilde levensechte 
situaties tekenen. Zo is de cover letterlijk naar een toen gemaakte 
foto getekend.
Het brein van Gobelijn (nummer 227): zalig dat je je brein naast 
je op je nachttafeltje kunt leggen, of Groene Haring (nummer 
244): een heel lollige situatie met die zeezieke Jan Haring.

Jef Nys © Ballon Media, 2020.
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Een heerlijke  
humorklassieker voor  

jongens en meisjes

Een grappige, leuke strip die je 
laat zien waarom je al die diverse 

zeedieren zeker moet leren kennen, 
waarderen en beschermen.

Een vermomming die in het oog valt, een uitstap die in het water valt 
en een opa waar soms geen land mee te bezeilen valt… verveling is een 
woord dat Cédric niet kent. Gelukkig voor ons beleeft hij ook nu weer 
avontuur na avontuur in dit nieuwe opus vol humor en tederheid. Onze 
protagonisten belanden dankzij Laudec en Cauvin in situaties die zowel 
voor kinderen als ouders herkenbaar zijn. Hoe leg je liefde en kussen 
uit? Hoe zorg je voor iedereen, als hier en daar de generatiekloof voel- 
en zichtbaar wordt? Het antwoord op al die vragen vind je vaak in een 
onbedaarlijke schaterlach.

Het is niet altijd eenvoudig een vader te zijn. Dad, alleenstaande vader 
van vier schattige en erg vermoeiende dochters, kan dat alleen maar 
beamen. De huisvader heeft alles onder controle, van het kleinste geluk 
tot de grootste driftbuien. Tot zijn lichaam hem op een dag in de steek 
laat en hij letterlijk in tweeën breekt. Elke huishoudelijke taak is hem te 
zwaar, voor zijn vier dochter zorgen al helemaal.
Nu Babybabette ontdekt hoe ze haar benen moet gebruiken, Roxane 
vastbesloten is de wereld te veranderen, Oona verschrikkelijke punten 
mee naar huis brengt en Pandora een existentiële crisis beleeft… 
is de toestand zorgelijk! Dad bedenkt zich geen tweemaal en belt de 
persoon die hem alles heeft geleerd. Alleen is zij net op vakantie met 
haar vriendinnen, dus ze stuurt haar echtgenoot. Wanneer grootvader 
komt aanwaaien in het gezinnetje, blijkt al snel dat die nog nooit van 
taakverdeling heeft gehoord… Hij heeft nooit voor een huishouden 
gezorgd en Dad moet hem leiden. Gaandeweg ontdekt Dad dat een rol 
als gezinshoofd misschien niet was weggelegd voor zijn vader, en dat hij 
als kind soms verkeerd zat. Net zoals zijn dochters hard zijn en niet altijd 
eerlijk tegenover hem…

Na het leven van insecten en dinosaurussen wordt nu ook het leven onder 
de zeespiegel onder de loep genomen. Of zoals Sebastian al zong in De 
kleine zeemeermin: ‘Ik zeg het je eerlijk, hier is het heerlijk… Diep in 
de zee’. Een album vol grappige grollen en wetenswaardige weetjes. Van 
het kleinste stukje plankton tot de allervetste vinvis, Cazenove vertelt 
je op onnavolgbare wijze al wat je nog niet wist over onze geschubde 
onderwatervriendjes!

Een sonate aan snode plannen, een concerto vol 
kattenkwaad, met Dokus als componist

Muziek verzacht de zeden, en Dokus krijgt het lumineuze idee er zijn 
beroemde klasgenoot mee voor zich te winnen… Alweer een geniale 
manier om vals te spelen! Maar dat zint juffrouw Rateau helemaal niet, 
die zo enthousiast muziekles geeft…

Een hartverwarmend verhaal 
voor jong, heel jong en oud

H U M O R &

DIEP IN DE ZEE 5

Cazenove, Jytéry, SC, € 7,50, 04-03

DAD 6 
Van alle markten thuis

Nob, SC, € 7,50, 08-01

DOKUS 25 
Schoolidool

Zidrou, Godi, SC, € 7,50, 04-03

CEDRIC 33 
Zonder handen

Cauvin, Laudec, SC, € 7,50, 08-01

BOLLIE EN BILLIE 37 
Wie is de mooiste van het land?

Cazenove, Bastide, Roba, SC, € 7,50, 08-01

KID LUCKY 5 
Alles Kids

Achdé, SC, € 7,50, 08-01

Bollie is een vrolijke, speelse jongen die de zaken slim aanpakt! Billie 
is zijn hond, maar uiteraard niet zomaar een hond... Deze uitgekookte 
cocker met een gouden hart is schattig, hilarisch en doet er alles aan om 
niet in bad te moeten gaan. Partners in crime Bollie en Billie brengen 
bovenal een verhaal van oprechte vriendschap, grappige onzin en 
fantastische avonturen!

Hij draagt een geel hemd en een rode sjaal, een rebelse kuif en een 
grassprietje in zijn mond. Kid Lucky zorgt voor orde op school in 
Nothing Gulch, en loopt sneller dan zijn schaduw om aan taakjes te 
ontsnappen. Gewapend met een lasso en een katapult krijgt hij elke 
leerling-gangster en elke stier klein… Martha, Hurricane Lisette en 
Joanie Molson, daarentegen, stellen zijn geduld danig op de proef en 
drijven hem tot het uiterste…

Ontwapenende grappen  
en grollen over een hond en  

zijn trouwe tweevoeter

De beginjaren van de grootste 
– maar nu nog even de kleinste – 

cowboy van het wilde Westen

© Dupuis, 2020.
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A V O N T U U R

TITEUF 15 
De ballade van  
de vier jaargetijden

Zep, SC, € 7,50, 08-01

BFF'S 9 
Beast Friends Forever

Cazenove, Fenech, SC, € 7,50, 05-02

DE MUZIEKDOOS 3 
Hoe het ooit begon

Carbone, Gijé, SC, € 7,50, 08-01

Een jaar vol humor dankzij Titeuf! Ja, hij is een uitbundige jongen die de 
wet van de speelplaats in zijn vingers heeft, maar Titeuf is ook gul! Hij 
heeft met veel liefde een speciaal album samengesteld. Gedreven door zijn 
onverbeterlijke nieuwsgierigheid besluit hij de loop van de seizoenen te 
volgen om je dagen te vullen met een hoop gepaste grappen! Titeuf vertelt je 
alles, in minigags of mega-illustraties! Van zijn indrukken over het abrupte 
begin van de school tot die mooie vakantietijd vol zon en ijsjes, maar hij 
vertelt ook over de verschrikkelijke momenten van ijzige winters en over de 
lentebloesems van de bomen en de jongvolwassenen! Titeuf neemt je op het 
ritme van de seizoenen mee doorheen het hele jaar!

De grappige, knorrige of knettergekke vriendin… Welke BFF ben jij?! 
Een donderslag bij heldere BFF-hemel! Een van de meiden is een jongen, 
een echte, met haar op zijn kin en zo voort! Iedereen vraagt zich af of 
Tom, een vriend – niet het vriendje – van Jess, zijn plaats heeft in het 
vriendinnenkliekje… iedereen behalve Tom en Jess. Jongen of meisje, 
dat maakt niet uit, want: eens een BFF, altijd een BFF!

Cyprien, de zoon van Anton, heeft de doorgang tussen Pandoria en de wereld van Nola ontdekt! Hij 
waagt zich op pad, maar wordt gevat door Igor en Andrea. Jammer genoeg volgen een paar Pandorianen 
in zijn voetsporen, en Cyprien moet opbiechten wat hij weet. Drie individuen riskeren de oversteek naar 
de wereld van Nola. Zodra ze beseffen dat ze in Pandemonia zijn, gaan ze ervandoor. Nola eist een uitleg 
voor dit vreemde gedoe! Ze ontdekt dat de geschiedenis van de twee werelden – Pandoria en Pandemonia – 
ingewikkelder en vreselijker is dan ze dacht.

Cuttingedge.be: ‘Het leeuwendeel van de aantrekkingskracht van De Muziekdoos vindt zijn oorsprong bij 
tekenaar Gije. Man, wat een megatalent.’

Duik in de  
betoverende wereld  
van Nola en haar 

muziekdoos

Enola: ‘Zep brengt in zijn strip 
thema’s aan bod die je nooit  
op een dergelijke tactvolle 
manier zou verwachten in  
een humorstrip.’

Voor alle hippe, 
stoere, leuke, knappe, 
sympathieke, grappige 
meiden (en jongens)

© Dupuis, 2020.
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In Supergroom is Robbedoes voor het 
eerst een superheld. Is dat een aspect dat 
ontbrak in het Robbedoes-universum?
SERGE HONOREZ: Eigenlijk was 
Robbedoes altijd al een soort superheld, 
zonder echt een superheld te zijn. Hij is een 
belangrijke figuur van de Frans-Belgische 
strip, dat wel, maar een superheld... Door 
hem toch eens af te beelden als superheld, 
konden Yoann en Vehlmann zich helemaal 
uitleven in een ‘nieuw’ genre. Het neigt 
bijna naar een karikatuur, een pastiche.

Supergroom is dus een idee van Yoann en 
Vehlmann?
HONOREZ: Inderdaad. Ze hadden een 
verhaal geschreven voor Spirou-magazine, 
gewoon omdat ze er zin in hadden. Bij 
het maken van dat verhaal voelden ze 
zich helemaal op hun gemak, het was hún 
verhaal. In de hoofdreeks zit je met de 
erfenis van Franquin, van Tome en Janry, 
maar in Supergroom waren ze helemaal 
vrij om alles te geven wat er in hen zat. Ze 
hadden dus zin in meer…

Het plezier spat inderdaad van de pagina’s.
HONOREZ: Ja, ze wilden er meteen een 
trilogie van maken. (lacht) Eind 2020 komt 
dus het tweede deel uit (in het Nederlands 
waarschijnlijk in 2021, red.). En daarna… 
zullen we wel zien waar ze nog zin in 
hebben: meer superhelden, of toch weer de 
herkenbare held Robbedoes.

‘Eigenlijk was Robbedoes 
altijd al een soort 

superheld, zonder echt 
een superheld te zijn.’

Twee wonderlijke gedaantes van Robbedoes: Supergroom en de kleine Robbe, een superheld 
en een goudeerlijke guitige jongen. Maar wie is die Robbedoes? Hij duikt voor het eerst 
op in 1938, in het gelijknamige stripmagazine. Zijn geestelijke vader heet Rob-Vel. Wat 
later krijgt hij het gezelschap van Kwabbernoot, dankzij Jijé en Jean Doisy. Robbedoes en 
Kwabbernoot vormen een onafscheidelijk duo dat alsmaar gekkere avonturen beleeft. Hun 
universum dijt uit en dankzij het genie van Franquin worden Robbedoes en Kwabbernoot 
wereldsterren in de stripwereld. Tweeëntachtig jaar later trekt Robbedoes voor het eerst 
een superheldenplunje aan. Serge Honorez vertelt ons hoe en waarom.

In Supergroom legt Spip uit wie 
Robbedoes juist is. Zijn de lezers dat dan 
vergeten?
HONOREZ: Goh... Het is een beetje 
dubbel. Misschien zijn veel mensen het 
inderdaad een beetje vergeten, maar er is zeker 
ook het pastiche-aspect van Supergroom: er 
mag weleens gelachen worden. (lacht) Als je 
kijkt naar het lezerspubliek van Robbedoes, 
dan merk je wel dat de meesten ouder dan 
veertig of zelfs vijftig beginnen te worden. 
Al kennen de meeste mensen Robbedoes 
natuurlijk nog.
Maar in Supergroom volgen de auteurs meer 
de ‘code’ van het superheldengenre, die 
beter overeenstemt met de verwachtingen 
van jongvolwassenen. In de hoofdreeks 
houden we vast aan de code van Franquin, 
die iets verder af staat van het jonge publiek. 

In Vlaanderen lopen de reeksen van de 
‘stripsupersterren’ (zoals Jommeke en 
Suske en Wiske) vaak langer dan 100 
albums, zonder dat er veel verandert. 
Een verschil in de verwachtingen van het 
publiek?
HONOREZ: Ik weet het niet goed. 
Het heeft ook te maken met een sneller 
verschijningsritme. In Frankrijk is de 
stripwereld ‘intellectueler’ dan in België, de 
stripwereld moest er ‘intellectueler’ zijn. Er 
is meer de nadruk gelegd op de inhoud, het 
aan het denken zetten, en iets minder op het 
plezier. In Frankrijk werd er een hele tijd 

neergekeken op de strip als medium, een 
strip was niet gepast om gelezen te worden. 
Een strip maken en er ook van leven, was 
dus helemaal niet eenvoudig. Een strip 
moest echt spreken.

Puur plezier vinden jong en oud al 
jarenlang in De Kleine Robbe, maar die 
verloor vorig jaar zijn geestelijke vader.
HONOREZ: Ja, het overlijden van Philippe 
Tome is een klap voor de hele Dupuis-
familie, een groot verlies. Hij was een 
innemend man, heel geliefd bij iedereen. 
Hij was ook een heel gedreven scenarist. 
Als je bijvoorbeeld Soda leest, of De Kleine 
Robbe… Het was nooit vrijblijvend, hij stak 
er altijd iets van reflectie in, een diepere 
laag die verder ging dan een klassiek 
stripscenario. Zoals gezegd: op vele vlakken 
een groot verlies.
Wat zijn overlijden betekent voor kleine 
Robbe, kan ik niet goed inschatten. De 
kleine Robbe had natuurlijk twee vaders, 
Tome en Janry. Janry blijft nu alleen over en 
dat is niet gemakkelijk voor hem. We zullen 
wel zien wat de toekomst voor hen brengt.

Ben je zelf opgegroeid met Spirou?
HONOREZ: Natuurlijk las ik Spirou toen 
ik klein was. Ik was een jaar of zes, zeven, 
en begon nog maar net te lezen… Ik las 
niet alleen de tijdschriften uit die tijd maar 
ook de albums die eerder verschenen waren, 
uit de tijd rond mijn geboorte. (lacht) De 
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Robbedoezen van Franquin, zoals QRN 
op Bretzelburg (dat in 1961 in Robbedoes 
verscheen, twee jaar voor de geboorte van 
Honorez, red.)! Ik ben heel erg beïnvloed 
door die verhalen, die albums.

Nu beheer je de Dupuis-catalogus, en 
dus ook – en bij uitstek – de wereld van 
Robbedoes.
HONOREZ: Ik werk daarvoor samen met 
Benoît Fripiat, die is echt gespecialiseerd in 
scenario’s. Hij leest alles rond Robbedoes. 
Wat mijn doel eigenlijk is, is op zoek gaan 
naar een samenhang tussen de verschillende 
Robbedoes-verhalen. Op die manier wil 
ik ervoor zorgen dat het publiek zijn weg 
terugvindt naar Robbedoes en de wereld 
van Robbedoes.
Ook de Marsupilami valt daar bijvoorbeeld 
onder. Die maakte eerst deel uit van het 
verhaal van Robbedoes, maar beleeft nu al 
een hele tijd zijn eigen avonturen.
Er is veel leven in het Robbedoes-universum 
op dit moment. Het zwaartepunt ligt 
bij Robbedoes door Émile Bravo, over de 
oorlogsperiode en hoe Robbedoes daarmee 

omgaat. Eerst zou hij een one-shot maken, 
maar het is ondertussen al veel meer dan 
dat: een verhaal van 330 pagina’s in vier 
delen. 
Daarnaast heb je Supergroom. Ter 
herdenking van de val van de Berlijnse 
muur is er ook een Duitse auteur die een 
Robbedoes-verhaal heeft geschreven, maar 
dat is meer terzijde.

Waar wil je naartoe met Robbedoes?
HONOREZ: Robbedoes is belangrijk, en in 
het Frans is hij dat misschien nog wat meer 
omdat hij zijn naam geeft aan het magazine 
Spirou. Robbedoes is heel erg verbonden 
met de wereld van Dupuis.
We hebben nu een benadering afgesproken 
die duidelijkheid schept in het Robbedoes-
universum. Er zijn eigenlijk verschillende 
dimensies van Robbedoes: je hebt de 
Robbedoes van Franquin, je hebt die 
van Tome en Janry, je hebt die van Émile 
Bravo… 
We gaan de auteurs daarom een 
prominentere plaats geven in de wereld 
van Robbedoes. Het klinkt eigenlijk raar 
als je Robbedoes gewoon nummert van 1 tot 
67, terwijl er eigenlijk heel uiteenlopende 
dingen gemaakt zijn. Toch?
We gaan het dus hebben over ‘de Robbedoes 
van Franquin’ en ‘de Robbedoes van Tome 
& Janry’, enz. Zo willen we lezers opnieuw 
vertrouwd te maken met dat wonderlijke 
personage en zijn grappige avonturen, want 
daar draait het altijd al om bij Robbedoes: 
avonturen doorspekt met humor.

Dat belooft voor de toekomst van 
Robbedoes!

SUPERGROOM 1/3 
Superheld tegen wil en dank

Vehlmann, Yoann, SC, € 9,95, 04-03

DE KLEINE ROBBE 18 
De waarheid over alles

Tome, Janry, SC, € 7,50, 08-01
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I N T E G R A L E N

Geert De Weyer in België gestript:  
‘Een mijlpaal in de geschiedenis 

van de Europese strip. [...] de eerste 
sexy Belgische stripvrouw die haar 

naam aan een stripreeks gaf.’

Met Natasja begint eind jaren 60 een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis 
van het stripverhaal voor alle leeftijden: de held is niet alleen een vrouw, 
maar bovendien een enorm sexy vrouw. Natasja biedt het hoofd aan 
allerlei kwaad en doorstaat de hachelijkste situaties, zonder man of 
kinderen. Ze is onafhankelijk, single en een goeie vriendin. Het avontuur 
gaat steeds hand in hand met ongebreidelde fantasie – zoals in Asiel in 
de ruimte – of neemt de lezer mee naar de heroïsche momenten van de 
luchtvaart, in het spoor van de grootmoeder van onze moderne heldin 
(De weddenschap en De brute broekjes).

Dit vierde deel van de integrale bundelt de volgende avonturen van 
de airhostess: Een afgelegen eiland, De weddenschap, De brute broekjes 
en Asiel in de ruimte. Natasja staat op het toppunt van haar charme en 
neemt de lezer mee in wervelende avonturen, op scenario van Wasterlain, 
Mittéi en Cauvin.

BUCK DANNY 
INTEGRALE 4

Charlier, Hubinon, HC, € 32,95, 05-02 

DE BROKKENMAKERS 
INTEGRALE 7/7

Duchateau, Denayer, HC, € 32,95, 08-01

DAN COOPER  
INTEGRALE 7/12

Weinberg, HC, € 32,95, 04-03

NATASJA  
INTEGRALE 4/6 
Paspoort voor de hel

Mittei-Borgers, Walthery,  
HC, € 29,95, 04-03

Dan Cooper is – samen met Buck Danny en Michel Tanguy – een van de 
populairste piloten van de Frans-Belgische strip. Geestelijke vader Albert 
Weinberg documenteerde zijn verhalen technisch tot in de puntjes. Het 
realisme en het kleurgebruik van zijn tekeningen leunen aan bij de grote 
Edgard P. Jacobs. Leerrijk en meeslepend: herontdek de avonturen van 
Dan Cooper in deze prachtige integrale uitgaven!

Deze integrale omvat drie titels: Apollo roept Sojoez, De zaak Minos, 
De gekaapte Jumbo en Crash op 135! met een extra achtergronddossier.

De strijd om het  
hemelruim gaat verder,  
aan duizelingwekkende  

snelheid

Dé vliegtuigstrip  
gebundeld in een prachtige 

integrale uitgave

Als lid van de US Air Force gaat Buck Danny deel uitmaken van de 
troepen van de UNO, in volle Koreaoorlog. Dit deel bundelt In Korea, 
De onbemande vliegtuigen, Een vliegtuig wordt vermist en Patroelje bij 
dageraad, gepubliceerd tussen 1953 en 1955, en is verrijkt met drie 
onuitgegeven verhalen en een boeiend dossier over de druk die de Franse 
censuur uitoefent op deze avonturen, die als ‘te politiek getint’ werden 
beschouwd.

Buck Danny vecht tegen het communisme, terwijl zijn makers de strijd 
aanbieden met… CENSUUR

Met de brokkenmakers  
is het altijd volle gas vooruit,  

in negende versnelling

Nog drie laatste rondjes… Denayer en Duchâteau geven alles tot het 
einde. De scenarist laat zich inspireren door misdaadromans om deze 
zwanenzang te openen en dompelt onze helden onder in de geheimen 
van Hollywood, waar de brutaliteit van Brock dreigt te botsen met de 
verfijndheid van de omgeving. Maar de Brokkenmakers hebben lak aan 
de omgeving! Ze boren hun bolides erin, in 4e versnelling nog, liefst, tot 
groot jolijt van Christian Denayer… en de lezers! Dit 7e deel bundelt de 
volgende titels: Black out, Crossfire en Hollywood Double-Face. Zoals de 
andere delen is ook deze integraal voorzien van een uitgebreid en rijk 
geïllustreerd dossier.
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Ballon Media en Standaard Uitgeverij wensen je een geweldig stripjaar.


