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Midam, SC, € 7,50, 24-06
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I N T R O
Beste Stripliefhebber,

Dat het al een bewogen jaar is geweest, is een understatement. De hele wereld 
heeft stilgestaan en het voelt alsof we langzaam ontwaken uit een veel te lange 
winterslaap. Ik hoop dat jij ook dat gevoel van solidariteit hebt ervaren dat door 
het hele land trok, en dat je weer gezond en wel kan genieten van de zon en wat 
goede lectuur.

Ik ben blij dat we je meteen een heleboel pareltjes kunnen voorstellen om kwiek uit 
de startblokken te schieten. Manu Larcenet heeft daarvoor het perfecte middel: 
Groepstherapie. Want wat is er heilzamer dan de lach? In het geval van Larcenet 
gaat het om een stevige portie zelfspot, over een artiest op zoek naar inspiratie. 

Aan inspiratie geen gebrek als je een piratenavontuur mag bedenken, dat bewijst 
Mathieu Lauffray met zijn gloednieuwe reeks Raven. Deze jonge, onstuimige 
piraat neemt het op tegen een vrouwelijke piraat, Lady Darksee, en gaat op zoek 
naar een schat, of wat dacht je?

Een andere inspirerende omgeving is natuurlijk het Wilde Westen. Daar komen 
we Willem Ritstier en Fred de Heij tegen, een Nederlands auteursduo met naam 
en faam, die met Jenny Pine de overkant van de oceaan verkennen. Jenny gaat, 
samen met Leo, haar trouwe viervoeter, op zoek naar wraak en gerechtigheid in 
een wereld waar lood de wet dicteert.

Met De drager komen we terecht in een postapocalyptische wereld waar 
gemuteerde mensen zich staande proberen te houden. De legendarische Drager 
is voor veel mensen de laatste hoop… maar is hij wel zo betrouwbaar als hij doet 
uitschijnen? Ook in Snowpiercer bestaat de wereld zoals wij hem kennen niet 
meer. In 2013 bracht Bong Joon-ho deze fabelachtige sciencefictionklassieker 
naar het witte doek en dit jaar lanceert NETFLIX een reeks rond dit verhaal, met 
Jennifer Connely in een van de hoofdrollen. Tijd om jullie te laten kennismaken 
met het volledige stripverhaal van Snowpiercer dus, ontstaan in de jaren 80 en 
nu gebundeld in een prachtige uitgave!

Je hoort het, het wordt weer een avontuurlijke stripzomer, of je nu een trip naar 
de Caribische zee plant in je plastieken walvis, of gewoon rustig thuisblijft – of 
hoe zei Maggie het ook alweer? Nee, ik meen het, geniet met volle teugen van 
de zomer!

Veel leesplezier,

Kim Sanders
Uitgeefster strips
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JENNY PINE, Een sfeervolle 
western van Nederlandse makelij

Calamity Jane is al lang niet meer de enige vrouw die haar mannetje 
staat in het Wilde Westen. Met Jenny Pine zet het Nederlandse duo 
Willem Ritstier en Fred de Heij een vrouw neer die niet met zich laat 
sollen, zelfs al fluiten de kogels en de pijlen haar om de oren. Samen 
met haar hond, Leo, gaat ze op jacht naar de Culvert brothers, met 
wie ze nog een eitje te pellen heeft. 

Hoe zijn jullie met Jenny Pine bij 
Standaard Uitgeverij terechtgekomen?
WILLEM RITSTIER: In 2018 heb ik, 
samen met tekenaar Wilbert van der 
Steen, voor Ballon Media Chemo-Kasper 
gemaakt, een strip over kinderkanker. 
Deze samenwerking beviel me zo goed 
dat het bijna een logische stap was om 
een nieuw project aan te bieden en ze 
waren net zo enthousiast over Jenny Pine 
als wij.

Jullie maakten samen ook al Clair 
DeWitt, vanwaar die fascinatie voor 
westerns?
RITSTIER: Bij mij is die fascinatie 
gegroeid na Deadwood, hoewel 
ik daarvoor ook wel iets had met 
westernfilms. Met Minck Oosterveer 
maakte ik Ronson Inc. dat enigszins 
beïnvloed was door Deadwood, maar 
door het overlijden van Minck op 17 
september 2011 kwam daar een abrupt 
einde aan. Door Ronson Inc. had ik wel 
de ‘westernsmaak’ te pakken en Fred was 
ook meteen enthousiast. Zo ontstond 
de horrorwestern Claire DeWitt. Die 
western smaakte naar meer, dus we 
besloten er nog een te maken, nu vanuit 
het idee dat het verhaal de sfeer van films 
uit de jaren 50 moest uitstralen. En zo 
werd Jenny Pine geboren. 
FRED DE HEIJ: Een western ziet er 
altijd prachtig uit en dat maakt het 
heerlijk om te tekenen: paarden, weidse 
landschappen, oude en o zo herkenbare 
stadjes, smerigheid. En de personages 
zijn door de afwezigheid van de wet 

op zichzelf aangewezen. Alle ruimte 
dus voor elementen als eer en wraak. 
Emoties, drama. 

Waarom een vrouw als hoofdpersonage?
RITSTIER: Had je deze vraag ook 
gesteld als het hoofdpersonage een 
man was geweest? (lacht) In 
veel van mijn strips 
spelen vrouwen 
een leidende rol 
en dat staat mij w e l 
aan. 

Fred de Heij: ‘Het kan voor mij niet  
onheilspellend genoeg zijn.’

© 2020 – Ballon Media nv, België
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Wat ik aan Jenny leuk vind, is dat Fred er 
een ruwe vrouw van heeft gemaakt. Dat 
maakt haar zo heerlijk onvoorspelbaar 
en daar kan ik dan weer veel kanten mee 
uit. De naam van Jenny Pine is spontaan 
ontstaan. ‘Pine’ komt voor in de naam 
van twee van mijn favoriete bands (Pine 
Apple Thief en Porcupine Tree).

De helderste kleur in het album is 
het rood van het bloed, de sfeer is 
onheilspellend…
RITSTIER: Het is het palet dat Fred 
bij voorkeur gebruikt bij het inkleuren. 
Zelf vind ik het heel goed passen bij de 
sfeer en het geeft gelijk een heel eigen 
uitstraling. 
DE HEIJ: Het kan voor mij niet 
onheilspellend genoeg zijn. Misschien 
komt Jenny wel een keer in een 
woestijn terecht, dat zou ook mooi zijn. 
Verzengende hitte, dorst, veel lichtgeel.

Is een helper essentieel voor ’n held? 
RITSTIER: (denkt na) Essentieel 
misschien niet, maar in het geval van 
Jenny vond ik het wel leuk. Dat ik hier 
voor een hond heb gekozen, komt vast 
omdat ik nog van de generatie ben 
die vroeger naar de serie Rin Tin Tin 
keek. Onbewust zal dat wel in mijn 
achterhoofd hebben gespeeld. Daarbij 
is de hond bij tijd en wijlen best wel 
handig om Jenny uit een benarde situatie 
te redden.
DE HEIJ: En zo heeft ze toch al iemand 
om tegen te praten. (lacht)

Zijn er specifieke bronnen die je 
gebruikt voor de setting?
RITSTIER: Absoluut! Fred wilde graag 
een scenes tekenen met verschillende 
weertypes, waaronder sneeuw, dus 
moest ik wel de juiste locaties uitzoeken 

en kijken welke Indianenstammen daar 
voorkwamen. Wat de wapens betreft, dat 
laat ik aan Fred over. Van wapens heb ik 
sowieso geen verstand. Voor de sfeer kijk 
ik ook weleens naar foto’s op internet en 
die impressie laat ik dan doorwerken in 
mijn verhaal. 
DE HEIJ: Je kunt zo goed als alles op 
internet vinden, dus ik probeer dan ook 
alles op te zoeken. Als dat niet lukt, 
wordt het wat rommelen… 

Wie waren jullie voorbeelden als 
beginnend stripmaker?
RITSTIER: Mijn grote voorbeeld was 
Greg, later ook Goscinny en nog veel 
later Charlier. Ondertussen vaar ik mijn 
eigen koers en laat ik mij soms meer 
beïnvloeden door films en boeken.  
DE HEIJ: Echt ‘voorbeelden’ zou ik 
het niet noemen, maar er zijn wel altijd 
strips die je meer bewondert dan andere. 
Ik begon eind jaren 80 op professionele 
wijze met strips. Rip Kirby van Raymond 
was toen een van mijn favorieten, net als 
Steve Canyon. In het westerngenre waren 
dat natuurlijk Blueberry, Jerry Spring, 
Comanche. Iets later kwam Bouncer. 
Echte jeugdliefdes zijn verder nog: Eric 
de Noorman, eigenlijk alles dat Kresse 
maakte, en Kapitein Rob. Helaas is er de 
laatste jaren geen strip bijgekomen die 
een dergelijke impact heeft op mij.

Jullie kennen elkaar ondertussen door 
en door – veronderstel ik – helpt dat 
bij de samenwerking?
RITSTIER: Door en door? (lacht) 
Nou, ik weet ongeveer wat Fred leuk 
vindt om te tekenen en weet ook dat 
Fred graag uitgedaagd wordt, dus daar 
houd ik rekening mee. En als we elkaar 
ontmoeten op stripdagen dan kunnen we 
het goed met elkaar vinden… toch, Fred?

JENNY PINE 
Gelijke munt

Ritstier, de Heij, HC,  
€ 16,95, 24-06

DE HEIJ: Willem en ik zien elkaar op 
beurzen, en dan praten we gezellig, maar 
verder weet ik niets van hem. (haha) Het 
is een fijne samenwerking, en dat is het 
belangrijkste.

Jullie hebben allebei de Stripschapprijs 
gewonnen, de ultieme erkenning als 
stripmaker?
DE HEIJ: Ik wil kunnen tekenen wat 
ik leuk vind, met zo min mogelijk gedoe 
aan mijn hoofd. Erkenning helpt daarbij 
wel, maar verder ben ik daar niet zo mee 
bezig.
RITSTIER: Voor mij kwam de 
Stripschapprijs onverwacht en ik vond 
het heel leuk, maar of ik daar nou veel 
erkenning uit haal? Ik vind het fijn om 
bezig te zijn met dingen die ik leuk 
vind, en de grootste erkenning blijven 
toch de lezers die Jenny Pine lezen en er 
enthousiast over zijn!
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IIDDAAHHOO,,  
11887766..  

GGRRRRRRRR……

WWAATT  IISS  EERR,,
LLEEOO??

……WWEE  KKRRIIJJGGEENN
BBEEZZOOEEKK..

GGRRRRRRRRRRRR……

MMAANNNNEENN!!  WWAATT
KKAANN  IIKK  VVOOOORR

JJUULLLLIIEE  DDOOEENN??

WWIIJJ  ZZIIJJNN  OOPP  ZZOOEEKK  
NNAAAARR  EEEENN  VVRROOUUWW……

DDAANN  KKUUNN  JJEE  BBEETTEERR  DDOOOORRRRIIJJDDEENN
NNAAAARR  GGLLEENNNNSSVVIILLLLEE..  IINN  DDEE  SSAALLOOOONN

VVAANN  TTAANNTTEE  LLOOUUIISSAA  LLOOPPEENN  EERR
GGEENNOOEEGG  RROONNDD..

JJEENNNNYY  PPIINNEE  IISS  HHAAAARR
NNAAAAMM!!  WWEE  HHEEBBBBEENN
GGEEHHOOOORRDD  DDAATT  ZZEE

HHIIEERR  WWOOOONNTT..
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JENNY PINE 
Gelijke munt

Ritstier, de Heij, HC, € 16,95, 24-06
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JJEENNNNYY  PPIINNEE??  KKEENN  
IIKK  NNIIEETT..  NNOOOOIITT  VVAANN

GGEEHHOOOORRDD..  

HHEEBB  JJEE  EERR  IIEETTSS  OOPP
TTEEGGEENN  AALLSS  WWEE  EEVVEENN

RROONNDDKKIIJJKKEENN??  

EEIIGGEENNLLIIJJKK  
WWEELL..

WWAATT  KKIIJJKK  JJEE  NNOOUU,,  CCUULLVVEERRTT??  HHIIJJ
WWIILLDDEE  ZZIIJJNN  GGEEWWEEEERR  PPAAKKKKEENN..  HHEETT
WWAASS  PPUURREE  ZZEELLFFVVEERRDDEEDDIIGGIINNGG……  

VVAANN  MMIIJJ..

GRRRRRR!!

WWHHAATT  
TTHHEE  FFUUCCKK!!......

HHEELLPP!!  MMAAAAKK  DDIIEE  
HHOONNDD  KKAAPPOOTT!!......

GGRRGGLL……
AAAARRGGHH......

PPOOKKKKEENNBBEEEESSTT……

DDAATT  LLAAAATT  IIKK  NNIIEETT  OOPP  
MMIIJJ  ZZIITTTTEENN!!  DDIIEE  HHOONNDD

GGAAAATT  EERRAAAANN……

HHIIEERR  BBLLIIJJVVEENN,,
ZZAACCHHAARRIIAASS!!

DDUUSS  WWEE  LLAATTEENN  DDIITT  ZZOOMMAAAARR
GGEEBBEEUURREENN??!!  WWAATT  MMOOEETT  LLEEFFTT  

WWEELL  VVAANN  OONNSS  DDEENNKKEENN??

4
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WWAATT  LLEEFFTT  DDEENNKKTT,,  
IISS  NNUU  OONNZZEE  ZZOORRGG  

NNIIEETT  MMEEEERR!!  

TTEERRWWIIJJLL  IIKK  HHEETT  HHUUIISS  CCHHEECCKK,,  KKIIJJKKEENN
JJUULLLLIIEE  BBUUIITTEENN  EEVVEENN  RROONNDD  OOFF  EERR  EEEENN

SSPPOOOORR  VVAANN  JJEENNNNYY  TTEE  VVIINNDDEENN  IISS..

AAYYEE  AAYYEE,,
BBOOSSSS!!

HHMMMMMM……  HHIIEERR  WWOOOONNTT
DDUUIIDDEELLIIJJKK  EEEENN  MMAANN  AALLLLEEEENN

……MMEETT  ZZIIJJNN  HHOONNDD..

BBOOSSSS!! BBOOSSSS!!  IIKK  KKOOMM,,
JJOOSSEE!!

EEEENN  GGRRAAFF!!  KKAANN  VVAANN
JJEENNNNYY  PPIINNEE  ZZIIJJNN..

DDAATT  ZZOOUU  JJAAMMMMEERR
ZZIIJJNN!!  DDOOOODD  HHEEBBBBEENN
WWEE  NNIIKKSS  AAAANN  HHAAAARR..

DDAANN  HHEEEEFFTT  DDAATT  SSEE--
CCRREEEETT  OONNSS  AALLSSNNOOGG
EEEENN  LLOOEERR  GGEEDDRRAAAAIIDD!!  

AALLSS  ZZEE  HHIIEERR  IINN
DDIITT  GGRRAAFF  LLIIGGTT..

BBIITTCCHH!! KKOOMM,,  WWEE
GGAAAANN..

EENN  NNUU,,
BBEERRNNIIEE??

IIKK  HHEEBB  HHEETT  GGEEVVOOEELL
DDAATT  JJEENNNNYY  NNOOGG  NNIIEETT

DDOOOODD  IISS……

GGLLEENNNNSSVVIILLLLEE.. DDUUSS  JJUULLLLIIEE  TTRREEKKKKEENN
WWEEEERR  VVEERRDDEERR,,  MMAARRTTHHAA??

EENN  DDEE  BBOOEERRDDEERRIIJJ??

VVEERRKKOOCCHHTT  AAAANN
VVAANNDDEERRGGRRAASSSS..  

JJOOSSHHUUAA  EENN  IIKK  ZZIIJJNN  EERR  NNIIEETT  DDEE
MMEENNSSEENN  NNAAAARR  OOMM  LLAANNGG  OOPP  EEEENN

PPLLAAAATTSS  TTEE  BBLLIIJJVVEENN  HHAANNGGEENN,,
MMIISSTTEERR  HHIINNCCKKEELLMMAANNNN..
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AGATA 2/3 
Broadway

Berlion, HC, € 19,95, 24-06

1937. Lucky Luciano is de onbetwiste baas van de New Yorkse onderwereld. Er is maar één iemand 
die zijn ijskoude hart kan verwarmen: Agata Lietewski. Deze negentienjarige Poolse immigrante heeft 
talent en droomt maar van een ding: schitteren op de planken van Broadway. Dankzij de invloed van 
Luciano kan die droom werkelijkheid worden, op voorwaarde dat Agata hem het enige geeft dat hij niet 
voor zichzelf kan kopen: de liefde. Maar is ze bereid hem die te geven?
Het Amerika van de grote depressie, met haar massa-immigratie, bandeloos banditisme en diepgaande 
economische en sociale veranderingen, is een heftige periode in de geschiedenis. Met dit groots opgezet 
drama voegt Olivier Berlion een nieuw verhaal toe aan de mythe, ergens tussen The Immigrant en The 
Untouchables.

M I S D A A D

IRS 21 
De val van de engelen

Desberg, Vrancken, SC, € 8,50, 05-08

Larry is veertig jaar oud en sinds kort senator. Sinds zijn huwelijk met Diane leidt hij een huiselijk 
bestaan, met hun twee kindjes. Hij is al een paar weken het doelwit van smerige beschuldigingen. Er 
wordt gefluisterd dat hij zijn voorganger tot zelfmoord dreef om zijn plaats in te nemen. En wat is er 
aan van de geruchten over twee zogenaamde maîtresses, Lorna en Jetta, die hem van machtsmisbruik 
en moord betichten? Het wordt nog erger wanneer Lorna voor de ogen van Larry wordt vermoord en 
het moment wordt vastgelegd door een jonge fotograaf. Iemand chanteert de senator en wil dat hij zijn 
ontslag aanbiedt. Larry moet de afperser snel vinden en zijn naam zuiveren, voor hij alles verliest…

Het tweede deel van deze maffiareeks barst  
alweer van verlangen en bedrog

Larry Max begint aan  
een tweede carrière in zijn niet  
aflatende strijd tegen corruptie

9
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G R A PHIC

IN GOLVEN

Dungo, SC, € 29,95, 05-08

NATIONALE FEESTDAG

Quenehen, Vivès, HC, € 24,95, 05-08

De zee trekt aan en fascineert, het komen en gaan van het tij, de golven die breken op het 
strand of schuimend stukslaan op de rotsen. Die golven temmen op een surfplank is voor 
velen een droom, voor anderen een way of life. ‘Mijn jongens zien surfen was het einde’. In 
deze aangrijpende en verbluffende graphic novel brengt surfer en illustrator AJ Dungo een 
eerbetoon aan zijn overleden partner en hun liefde voor golfsurfen, een liefde die overeind 
bleef in woelige tijden.
Dungo schetst de schoonheid en de gelaagdheid van hun relatie wanneer ze, nadat er bij 
haar kanker wordt vastgesteld, samen de strijd aanbinden met de ziekte. Zijn passie voor de 
golven staat centraal, maar Dungo doorspekt zijn eigen verhaal met de verhalen van de grote 
surfhelden in dit uniek en waargebeurd relaas dat meesleept en ontroert.

Frankrijk likt zijn wonden na een aantal bloedige aanslagen. 
Jimmy is een jonge gendarme, Vincent een schilder die 
onlangs zijn vrouw verloor tijdens een aanslag. Op een dag 
kruisen hun wegen elkaar en Jimmy besluit Vincent en zijn 
dochter Lisa onder zijn hoede te nemen. Maar kun je iemand 
tegen zijn zin redden? En in welke mate is het rechtvaardig 
zelf voor scherprechter te spelen? In deze hedendaagse 
detectiveroman vertellen Bastien Vivès en Martin Quenehen 
het onthutsende verhaal van mensen die betekenis willen 
geven aan hun leven in een land dat herstelt van een trauma, 
een verdeeld en paranoïde land. Een beklijvend actueel 
verhaal, een opzienbarend debuut van Martin Quenehen en 
een eerste thriller voor Bastien Vivès, die met zijn sobere 
tekeningen zorgt voor een sfeer die je 256 pagina’s lang bij 
de keel grijpt.

AJ Dungo brengt  
in Golven de poëzie  

van de oceaan helemaal  
tot leven

Vriendschap  
als houvast  
in onzekere  

tijden
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N O V E L S

VLUCHTIGE ONTMOETINGEN

Lapière, Dany, HC, € 19,95, 24-06

DE ONDERZOEKEN VAN  
LORD HAROLD 1/2 
Blackchurch

Charlot, Fourquemin, HC, € 17,95, 24-06

Philippe Charlot en Xavier Fourquemin, de 
makers van het ontroerende De Wezentrein, 
nemen je in het spoor van Lord Harold mee 
naar Blackchurch, een van de beruchtste 
wijken van Londen. Lord Harold Alaister 
Cunningham Talbot, twaalfde van de naam, is 
erfgenaam van een van de roemrijkste families 
van het Victoriaanse Engeland. Dankzij zijn 
nobele afkomst leeft hij een comfortabel 
en gemakkelijk leven. Toch besluit de grote 
liefhebber van roman-literatuur de handen uit 
de mouwen te steken. Hij stelt zijn prestigieuze 
opleiding ten dienste van de wet en gaat 
voor de politie werken. Maak kennis met de 
kersverse inspecteur van Blackchurch en zijn 
trouwe viervoetige ‘speurneus’, Hermes! Lord 
Harold belandt er in een bonte wereld vol 
bedriegers en doorwinterde bandieten, waar 
alleen zwijgen echt goud is. Zijn verfijnde 
manieren springen er in het oog… zeker bij de 
drie jonge vrouwen die de wijk in een ijzeren 
greep houden.
De detectiveverhalen van een held die scherp 
afsteekt tegenover zijn omgeving, met alle 
gevolgen van dien… misverstanden, maar 
vooral veel avontuur!

Dany ken je vast van Roze Bottel, maar hij maakte ook Avontuur zonder 
helden en Rooie oortjes. In Vluchtige ontmoetingen gooit hij het over een 
andere boeg en vertelt hij een persoonlijk en emotioneel verhaal waarin 
twee generaties samenkomen, een generatie van voor #MeToo en een van 
erna.
Op de Chausey-eilanden, voor de kust van Normandië, brengt een storm 
twee mensen samen: Paul, een oude man aan het einde van zijn leven, en 
Kirsten, een jong meisje dat met haar boot op de kliffen is geslagen. De 
ontmoeting lijkt een wederzijdse redding, een antwoord op een vuurpijl, 
afgeschoten boven de golven. Want Kirsten is er niet toevallig. Paul is een 
reporter-fotograaf, gekend van zijn reeks Terra en Kirsten werkt voor de 
uitgever die wacht op het ontwerp van zijn nieuwe boek. Het boek wordt 
anders, intiemer, ‘het dagboek van een leven vol liefdesavonturen’, vertelt de 
artiest. De vrouwenfoto’s op de muren getuigen van de veroveringen 
van deze Don Juan en vervloeien met de herinneringen uit het 
huis van zijn kindertijd. Kirsten heeft haar laatste woord nog niet 
gezegd tegen deze vrouwenjager die pronkt met zijn trofeeën. 
Ze is de spreekbuis van de hedendaagse vrouw in de 
grot van de eenzaat, een man van een andere, bijna 
verdwenen generatie.

Een ijzersterk begin  
van een hartverwarmende  
en grappige detectivereeks 

voor jong en oud!

Een ontroerend verhaal  
over vluchtige ontmoetingen  

en diepe banden
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AVO N T UUR

Assholes is in de eerste plaats een humor-
strip, met vaak brutale humor. Zat de 
toon meteen goed?
De eerste versie van het scenario dateert 
al van 2014. Dit is het pre-#MeToo-
tijdperk. Trump was nog geen kandidaat 
voor de presidentsverkiezingen en de – 
spreekwoordelijke – lijken van Weinstein 
zaten nog in de kast. Toen we enkele 
jaren later steun kregen van Literatuur 
Vlaanderen, vroeg de jury ons om de 
humor iets snediger te maken, de realiteit 
had ons immers ingehaald. Hoe kun je nu 
een satirisch boek maken over seksistische, 
racistische, verwerpelijke Assholes, als de 
(intussen) president van de Verenigde 
Staten strooit met oneliners als ‘Grab them 
by the pussy’?

Ben je zelf een golfer?
Nee. Maar zoals een goede acteur zich 
inwerkt in zijn rol, ben ik eens een 
golfinitiatie gaan volgen op de Start-to-
Golfdag. Ik had tijdens het tekenen al 
ettelijke uren slow-motion beeldmateriaal 
van de perfecte golfslag achter de kiezen, 
waardoor ik me best nog kon behelpen. 
(lacht) Het putten (hetgeen je eigenlijk bij 
minigolf doet) was wel verrassend moeilijk.

Waar heb je je inspiratie gehaald voor je 
tekenstijl?
Ik teken zoals ik altijd teken, maar er zijn 
natuurlijk wel enkele grafische keuzes 
gemaakt. De belangrijkste ingreep was het 
boek 90 graden te draaien, hierdoor gaf 
ik ruimte aan de uitgestrekte grasvlaktes 
en kon een golfbal in een mooie lange 
beweging over de pagina vliegen. 

Een van de thema’s van het verhaal is 
gemaaktheid. Onze hoofdpersonages 
verschuilen zich achter een façade als 
charismatische beroemdheden, met hun 
neppe televisieshows en proberen de schone 
schijn van hun bekendheid hoog te houden. 
Ook het golfterrein belichaamt de artificiële 
en geromantiseerde imitatie van de perfecte 
natuur.
Dit spanningsveld tussen nep en perfect heb 
ik proberen te verwerken in de tekenstijl. 
Het is een ietwat knullige poging tot de 
klare lijn, waarin de personages zich in stijve 
houdingen proberen staande te houden. De 
pastellen kleuren vervolledigen deze neppe 
wereld. 

Er zitten ook een paar geschilderde platen 
in het album, die voor rust zorgen, een 
fantasietje, een must?
Tijdens elk project houd ik zorgvuldig een 
notitieboekje met ideeën bij. Eén van mijn 
eerste notities in 2014 was de volgende: 
‘Plakkaatverfpagina’s, als rustpunt. Zoals 
bij Jommeke.’ In mijn herinnering althans, 
zit er in elke Jommeke wel één aflopende 
pagina waarop een grote spectaculaire 
illustratie staat van een actie die net heeft 
plaatsgevonden. Alsof Jef Nys het net 
plaatsgevonden moment wou dramatiseren. 
Ik vond dit als kind altijd geweldig. Dit 
project leek mij het perfecte moment om 
dat ook eens uit te proberen. Deze pagina’s 
vormen inderdaad een rustpunt doorheen de 
strip, maar benadrukken ook de dramatiek 
van het moment. Het idee om hier dan 
geschilderde platen van te maken, was om 
dat artificiële karakter van de landschappen 
af en toe een beetje te doorprikken.

ASSHOLES

Stahl, Algoed, SC, € 24,95, 24-06

Het concept van Assholes is eenvoudig: een partijtje golf en twee assholes – twee 
eikels. Op een golfcourt nabij Los Angeles treffen twee beroemde tv-presentatoren, 
de Amerikaan Charles ‘Chuck’ Atkins en de Brit Simon Kennedy, elkaar voor een 
‘vriendschappelijk’ partijtje golf waarbij uiteindelijk alle remmen losgaan… Want achter 
de geperfectioneerde façades gaan heel wat kleine kantjes schuil. Een graphic novel 
vol drive, met brutale dialogen, no-nonsense humor en treffende tekeningen, en dat 
achttien holes lang. De samenwerking tussen Bram Algoed en de Amerikaan Micah 
Stahl is een schot in de roos of – je voelt ‘m al komen – een hole-in-one.

Je maakt affiches, je illustreert boekcovers, 
maar wat doe je het liefst?
Misschien is het stilaan tijd om een keuze te 
maken, maar in alle eerlijkheid doe ik het 
allemaal echt heel graag. Ik leer ontzettend 
graag bij en dat gaat het best als je een nieuwe 
uitdaging aangaat. Al moet ik wel toegeven 
dat de artistieke vrijheid en de mogelijkheid 
om je ziel in een project te steken, nog nooit 
zo groot was als bij het maken van Assholes. 
Dat neem ik niet als vanzelfsprekend.

Assholes is dus puur plezier, voor de 
makers en voor de lezers.
Absoluut. Ik heb nooit gevonden dat fictie 
onderwijzend of informerend moet zijn. Ik 
vind het net sterker als de lezer gedegouteerd 
raakt door het immorele gedrag van onze 
hoofdpersonages en hierbij zelf kan voelen 
wat niet door de beugel kan en waarom 
dan. Humor is hierbij – excuseer mij voor 
de woordspeling – het perfecte glijmiddel. 
(lacht)

Op het perfect gemillimeterde gras van Assholes  
vallen alle maskers af
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TRISTAN 18 
De veroveraar

Mangin-Martin, Teng, SC, € 8,50, 24-06

KAAMELOTT 9 
Kwaadaardige versterking

Dupré, Astier, SC, € 10,50, 05-08

De cultsaga raast door! Arthur en zijn niet bijster dappere of intelligente gezellen stootten in Het hol van 
de basilisk op een fabelachtige schat. Hoewel de schat moeilijk te transporteren is, willen onze helden toch 
niet met lege handen terugkeren naar Kaamelott. Maar dan moeten ze eerst voorbij de monsters die het 
angstwekkende doolhof bewaken. Onze helden zijn met andere woorden nog lang niet thuis… Slagen de 
beroemde Ridders van Kaamelott erin zonder kleerscheuren uit het hol te ontsnappen? Daarvoor moeten 
ze de strijd aanbinden met de te duchten Kwaadaardige Versterkingen en een duistere magiër...
Alexandre Astier en Vlaming Steven Dupré schrijven deel na deel verder aan deze unieke legende van koning 
Arthur en zijn ridders (lees: sukkels) van de Ronde Tafel. Al wat je dacht te weten over de Arthurlegende 
komt helemaal op losse schroeven te staan.

Tristan wordt gegrepen door de Engelsen en ontdekt het beroemde tapijt van 
Bayeux! Tristan wordt bij zijn bezoek aan Caen gevangengenomen door een Engelse 
militie. Ze plunderen een abdij die wonderlijke kunstvoorwerpen bewaart. De held 
wordt meegevoerd naar Bayeux, dat door de vijand wordt bezet. Hij ontdekt er een 
prachtig tapijt dat de kathedraal opluistert en draad na draad intrigerende verhalen en 
complotten bevat. Maar Tristan is niet zomaar een toeschouwer bij de avonturen uit 
dat roemrijke verleden.

AVO N T UUR

Een nieuwe episode 
in dit heldenepos vol 
humor en avontuur – 
het ontdekken meer 

dan waard

Een nieuw historisch avontuur 
in het universum van Tristan, 
het middeleeuwse personage 

van Jacques Martin
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F A N T A S Y

SNOWPIERCER 

Lob-Legrand, Rochette, 
HC, € 32,95, 24-06

CONAN 6 
Schaduwen in het maanlicht

Howard, Augustin, HC, € 18,95, 05-08

Een eindeloze ijskoude winter heeft de aarde in zijn greep, er is geen leven meer mogelijk. 
Helemaal geen leven? Toch wel. Een paar mensen hebben hun toevlucht gezocht in de 
Snowpiercer, een revolutionaire trein, getrokken door een fantastische machine. Dit kleine 
restant van de menselijke soort moet al snel leren overleven. En de mens valt, natuurlijk, meteen 
terug op de perverse mechanismes van de klassenmaatschappij – de rijken vooraan in de trein, de 
armen achteraan – politieke onderdrukking en religieuze leugens, met alle gevolgen van dien…
Deze legendarische trein deed voor het eerst zijn intrede in de stripwereld in de jaren 80, met 
Jean-Marc Rochette en Jacques Lob aan de knoppen. Lob en Rochette voelden allebei dat de 
wereld aan het veranderen was, dat er diersoorten aan het uitsterven waren, en de mens… 
Transperceneige groeide uit tot de grootste sciencefictionsaga van de Franse stripwereld. Na het 
overlijden van Jacques Lob breidde Benjamin Legrand het verhaal in de jaren 90 verder uit met 
twee nieuwe albums, opnieuw met tekeningen van Jean-Marc Rochette. En de apocalyptische 
thriller bleef intrigeren… in 2013 maakte de beroemde Koreaanse cineast Bong Joon-Ho een 
versie voor het witte doek. Binnenkort lanceert streamingplatform NETFLIX Snowpiercer als 
een volwaardige tv-reeks, met onder meer Jennifer Connelly in een hoofdrol.

Op een eiland komt het gevaar niet altijd van buitenaf… Een jonge vrouw 
wordt op de hielen gezeten door haar snode meester. De stam van Conan is net 
gedecimeerd door diezelfde meester, maar Conan redt de schone met een simpele 
zwaardhouw. Het duo besluit samen te vluchten. Hun dwaaltocht brengt hen naar 
een eiland waar ze vreemde ruïnes aantreffen die bezeten lijken door een duistere 
magie. Hun paradijselijke schuiloord verandert al snel in een verstikkende cel waar 
schaduwen rondwaren. Wie weet welke gevaren er nog dreigen…
Robert E. Howard slaagt er ook in dit verhaal in een bijzondere en mysterieuze 
wereld neer te zetten. Virginie Augustin zorgt er met haar verfijnde en krachtige 
tekenstijl voor dat de beklemmende en mysterieuze sfeer van de pagina’s je bij de 
keel grijpt.

De hele Snowpiercer-saga voor het eerst  
gebundeld in een integrale, even  
robuust en onstuitbaar  
als het tuig zelf!

Een beklijvend nieuw avontuur 
van Conan, vol strijd, schimmen 

en vrouwelijk schoon

© Casterman 2020
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& S C I - F IF A N T A S Y
MUTATIONS 2/2

Leo-Jamar, Simon, SC, € 8,50, 05-08

DE DRAGER 1 
Nimf

Roulot, Armand, SC,  
€ 8,50, 24-06

De ‘Roest’ heeft al het ijzer aangetast en gebouwen, voertuigen en 
gereedschap zijn langzaamaan afgebrokkeld… Onze beschaving is 
terug naar de steentijd gekatapulteerd. Bovendien heeft een virus zich 
over de aarde verspreid en de mensheid aangetast. In die brutale wereld 
vol mutanten incarneert de legendarische Drager de enige hoop voor 
veel mensen. Hij aanvaardt alle missies die hem worden toevertrouwd, 
hoe gevaarlijk die ook zijn. In ruil daarvoor moeten de opdrachtgevers 
alleen een vreemd ei opeten…
Meedogenloos en hard, in de lijn van Mad Max en Walking Dead 
schrijft Tristan Roulot (Irons, Hedge Fund) een huiveringwekkende 
postapocalyptische thriller. Dankzij de tekeningen van Dimitri 
Armand (Sykes, Texas Jack) word je meegesleept in een wereld waarvan 
je hoopt dat je hem nooit hoeft mee te maken, bevolkt door mutanten 
en hier en daar nog een gewone mens. Een mens die het lot van de hele 
mensheid op de schouders torst…

Nog meer mutaties! Romane Pennac en Brahim El Malik (helden 
van het Mermaid Project) zetten hun jacht voort op de mysterieuze 
gemuteerde walvisachtigen die zelfs boten aanvallen. Tijdens hun 
speurtocht in Brazilië en Mozambique duikt ook de naam Algapower 
weer op, de machtige firma gespecialiseerd in genetische mutaties. 
Paul Dorrington Jr, de grote man en erfgenaam van het bedrijf, lijkt 
gemanipuleerd te worden door een extremistische partij, de White 
Army, die ervan droomt de blanke dominantie over de wereld te 
herstellen…
Een futuristische thriller van de hand 
van grootmeester Leo, die samen met 
Corine Jamar het scenario schrijft.

Eerste deel van deze intrigerende 
postapocalyptische thrillerreeks

Slotdeel in  
deze avontuurlijke 
sciencefictionreeks  

van Leo

© 2020 DARGAUD-LOMBARD nv/ DARGAUD BENELUX BRUSSEL
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‘Al die willen te kap’ren varen, moeten mannen met 
baarden zijn’, maar niet voor Mathieu Lauffray: Raven is 
een jonge, onstuimige piraat – zo goed als baardloos – en 
zijn aartsvijand is lady Darksee, een vrouwelijke piraat. Na 
Long John Silver verovert Lauffray nu de zeven zeeën met 
een gloednieuwe reeks vol spetterend avontuur en humor.

RAVEN 1 
Nemesis

Lauffray, HC, € 16,95, 24-06

We schrijven 1666, de piratenwereld wordt veelal bevolkt door mannen. 
Volgens de piratencode mogen vrouwen en kinderen niet eens meevaren. 
Vrouwen kleden zich dus vaak als mannen om toch aan te monsteren 
op een schip en ‘werk’ te vinden als piraat. Niet verwonderlijk dat er 
weinig verhalen over vrouwelijke piraten tot bij ons zijn geraakt. En 
toch… In Nemesis bindt Raven de strijd aan met lady Darksee, een te 
duchten vrouwelijke piraat. Zoals wel vaker draait het om… een schat, een 

Een nieuwe kaper op de kust

‘Je kan de moerassen ruiken, 
en de muggen horen zoemen.’ 
(Stripspeciaalzaak.be over het 

tekenwerk van Mathieu Lauffray  
in Long John Silver)

legende. Lady Darksee krijgt van de beruchte gouverneur van Tortuga de 
opdracht een schat op te graven op een vulkanisch eiland in het hart van de 
Caraïben. In ruil voor die schat belooft de gouverneur haar een koninklijk 
pardon. Raven luistert het gesprek tussen de gouverneur en lady Darksee 
af en besluit ook op jacht te gaan naar de schat. Maar lady Darksee is 
niet het enige obstakel dat tussen Raven en ongelooflijke rijkdom staat: 
de schat ligt begraven op een eiland dat bewoond wordt door kannibalen! 
Bovendien lijdt de nieuwe gouverneur met zijn familie schipbreuk op 
datzelfde eiland, na een lange zeereis vanuit Frankrijk…
Piraten, ze spreken tot de verbeelding. Wrede vrijbuiters, levensgenieters, 
dronkenlappen die met een fles rum in de ene hand en een spade in de 
andere een schat begraven om die later weer op te graven, als ze ooit 
ontnuchterd zijn. Ons beeld is misschien wat te veel beïnvloed door The 
Pirates of the Carribean. Gelukkig is er nog Mathieu Lauffray. Voor Raven 
laat hij zich inspireren door Black Vulmea’s Vengeance, een verzameling 
kortverhalen over piraten van Robert E. Howard.
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VLIEGTUIGEN

DAN COOPER  
INTEGRALE 8/12

Weinberg, HC, € 32,95, 24-06

BUCK DANNY 
KORTVERHALEN 1/2

Charlier, Hubinon, SC, € 8,50,  
HC, € 16,95, 05-08

BUCK DANNY  
INTEGRALE 5

Charlier, Hubinon, HC, € 32,95, 24-06

In dit tweeluik stelt Dupuis alle kortverhalen 
van Buck Danny voor die verschenen in de 
magazines Sprint (1955-56) en Robbedoes, 
met daarbovenop nog enkele verhalen van 
het magische duo Charlier-Hubinon. Deze 
verzameling vol avontuur en ongebreidelde 
humor geeft een mooie inkijk in de gouden 
periode van de Frans-Belgische strip. Met 
presentaties, technische informatie en zeldzame 
of onuitgegeven illustraties: een waar collector’s 
item.
In dit eerste deel: De doodsstrijd van de Bismarck, 
Duel in de lucht, Speciale opdracht, Een prototype 
is gestolen, De oude U.S.A.F. piloot, Prototype 
X-6432589, Sportvlieger willen worden en Een 
sterk staaltje.

Een unieke verzameling 
kortverhalen rond dé striphelden 

van het luchtruim

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 vier titels: Azimuth zero, 
Het ruimtekanon, Operatie kosmos 990 en Het 
F-18 programma.

Prachtige integrale uitgave  
van Dan Cooper, luchtvaart-  

en ruimtepionier

De reeks van Charlier en Hubinon raast voort 
door het luchtruim van de strip, gesteund 
door haar trouwe lezers en zigzaggend tussen 
de verboden opgelegd door de censuur. In 
Buck Danny wordt er met geen woord gerept 
over de Koude Oorlog, maar dat is toch waar 
deze poolcyclus om draait. Midden jaren 1950 
maken Charlier en Hubinon “NC-22654” 
antwoordt niet meer, Gevaar in het noorden 
en Buck Danny tegen Lady X, drie avonturen 
uit een scharnierperiode waarin de scheppers 
van Buck Danny nog een versnelling hoger 
schakelen. Naast de poolcyclus maken ze 
een biografie van Mermoz voor Robbedoes en 
drie complete verhalen voor het gloednieuwe 
weekblad Sprint.

Buck Danny, de ongenaakbare 
hoogvlieger van de luchtvaartstrip
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VLIEGTUIGEN

Ze is zwart en indiaans. Ze is pilote. Ze leeft in een staat die in de 
greep van de Ku Klux Klan zit. Haar naam: Bessie, alias Black Squaw, 
de nieuwe heldin van Yann en Henriet, het duo achter Berentand.

Op de vleugels van Bessie

Hanna, uit Berentand, was geïnspireerd 
op een historisch personage. Bij Bessie, 
met haar buitengewone leven, heb je het 
gevoel dat ze helemaal verzonnen is!
YANN: Mis! Alain Henriet en ik hebben 
ons laten inspireren door Bessie Colman om 
onze Bessie te creëren. Bessie Coleman was 
de eerste zwarte vrouw ter wereld die haar 
vliegbrevet haalde, in de jaren 20. Bessie had 
nochtans meerdere ‘handicaps’: ze was een 
vrouw, ze was zwart en had indianenbloed, 
ze was arm en woonde in Texas, waar de Ku 
Klux Klan de plak zwaaide!

Hoe is Bessie erin geslaagd het zo 
ongelooflijk ver te schoppen?
YANN: In 1917 waren heel wat Afro-
Amerikanen in Frankrijk gaan vechten, 
aan de zijde van de Fransen die hen ‘les 
Poilus de Harlem’ hadden gedoopt. Ook 
twee broers van Bessie waren naar Europa 
vertrokken. Ze vertelden hun zus over de 
hartelijke ontvangst van de Fransen, maar 
ook over een zekere Eugène Bullard… 
Een Afro-Amerikaanse piloot die ‘n crack 
werd in de Franse luchtmacht. Bullard 
kreeg de bijnaam ‘de zwarte zwaluw van 
de dood’. Op zijn vliegtuig stond zijn 
motto: ‘Iedereen bloedt rood’. Bessie raakte 
gefascineerd door zijn verhaal en door de 
luchtvaart. Ze spaarde voor een reis naar 
Frankrijk waar vrouwen – in tegenstelling 
tot in de Verenigde Staten – hun vliegbrevet 
konden halen. Na haar terugkeer in de 
VS organiseerde ze luchtshows en gaf ze 
vlieglessen.

Je hebt het verhaal van jouw Bessie 
geschreven door een situatie te schetsen 
die niet ver van de waarheid ligt…
YANN: Ik ontdekte dat een van Bessie’s 
broers de persoonlijke kok van Al Capone 
was geweest. En Capone, bijnaam 
‘Scarface’, was voor zijn alcoholsmokkel 

altijd op zoek naar waaghalzen om een 
van zijn vliegtuigen te besturen. Ik heb 
dan bedacht dat hij Bessie had kunnen 
ontmoeten en inschakelen… Onze heldin 
zal veel vliegen in de eilandengroep Saint-
Pierre-et-Miquelon. Die eilanden, vlak bij 
Canada, zijn Frans grondgebied. Tijdens 
de drooglegging was alcohol er dus vrij 
beschikbaar en Capone ging er met zijn 
vliegtuigen een voorraad luxedranken en 
champagne inslaan. Onderweg moest hij 
afrekenen met de Amerikaanse kustwacht, 
die had ook vliegtuigen, maar dan uitgerust 
met mitrailleurs. Een probleem waar ook 
Bessie mee te maken krijgt!

Bessie gaat moeten onderhandelen met de 
Ku Klux Klan. Na de nazi’s uit Berentand 
‘verwen’ je Alain Henriet alweer!
YANN: Ik was bang dat Alain zich begon 
te vervelen na zes jaar nazi’s te tekenen! 
Tijd voor de KKK dus! In de jaren 20 was 
de ‘Klan’ echt heel machtig en begingen 
de leden vreselijke misdaden: ze hielden 
lynchpartijen, ze brandmerkten mensen, 
enz. De Amerikaanse president uit die tijd 
was een sympathisant! En toch lukt het mij 
niet die zielige clowns met hun belachelijke 
kostuums serieus te nemen. Op het internet 
vind je ongelooflijke foto’s: piloten met een 
kap die pamfletten verspreiden vanuit een 
vliegtuig.

HENRIET: Wat ik ‘fijn’ vind aan de KKK 
is dat hun uniform makkelijk is om te 
tekenen. Dankzij die nachtjapon uit een 
stuk heb ik bepaalde scenes uit het album 
heel snel kunnen tekenen! Het moeilijkste 
om te tekenen waren de paarden. Het was 
mijn eerste keer! Een onwaarschijnlijke 
anekdote: sinds ik aan Black Squaw werk, 
zie ik overal KKK’s. Op vakantie heb ik 
gegeten in een restaurant waarvan de naam 
met een K begon. Die initiaal was op de 

BLACK SQUAW 1 
Nighthawk

Yann, Henriet, SC, € 8,50, HC, € 
16,95, 24-06

kaarsen op tafel gedrukt, en op mijn tafel 
stonden drie kaarsen…

In Black Squaw krijg je opnieuw de kans 
om vliegtuigen te tekenen!
HENRIET: Yann en ik laten Bessie vliegen 
met haar echte vliegtuig, een Curtiss Jenny 
JN-4. Een Amerikaans vliegtuig waarvan er 
tijdens de oorlog van ‘14-‘18 tienduizenden 
zijn gemaakt. Na het conflict bleven er nog 
veel over en die werden dan heel goedkoop 
verkocht. Elke landbouwer had dus zijn 
eigen toestel om zijn plantages te besproeien! 
Voor mij was het wel veel moeilijker om 
documentatie te vinden over dit toestel dan 
over die in Berentand. Ik heb hard gezwoegd 
om alles waarheidsgetrouw te maken. Ik wil 
dat onze Bessie geloofwaardig is. Net zoals 
– dat hoop ik toch – de mensen hebben 
geloofd in en zich hebben ingeleefd in onze 
Hanna!

© Dupuis, 2020.
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H U M O R

Groepstherapie is een schitterend verhaal van Manu Larcenet over een stripmaker – niemand minder dan 
Larcenet zelf – op zoek naar inspiratie. In een voortdurende zoektocht doorkruist hij de wereld van de creatie. 
Hij duikt de geschiedenis in, doet een oproep aan de grootste schilders, raadpleegt Boileau, Nietzsche en God 
Himself. Niet elke dichter kan humor met wanhoop rijmen, en toch slaagt Manu Larcenet net daarin met 
dit grappig, ontroerend en opzienbarend album. Hij maakt van elke tekening, elke pagina, elke tegenslag een 
hilarisch en aangrijpend moment. Tegenover de benauwing van de creatie plaatst hij zichzelf, naakt, zonder 
veinzerij of trukendoos. Hij trekt op een prachtige ontdekkingstocht, doordrongen van verrassende humor en 
een hartverscheurende waarheid op zoek naar de goddelijke inspiratie, of eender welke inspiratie, gewoon… 
al is het maar een miniem stukje inspiratie… iets… want zonder inspiratie is een kunstenaar niets.
Manu Larcenet toont zich in Groepstherapie weer meester van de humor en creëert een unieke sfeer die je als 
lezer meteen meetrekt, recht naar de afgrond die gaapt voor de voeten van de inspiratieloze artiest.

GROEPSTHERAPIE 1 
De dansende ster

Larcenet, HC, € 15,95, 24-06

VROUWEN IN WIT 42 
Radio Medusa (werktitel)

Cauvin, Bercovici, SC, € 7,95, 05-08

Alles draait in de soep in het ziekenhuis en Raoul Cauvin en Philippe Bercovici hebben 
besloten patiënten en personeel een humoristisch handje te helpen, met hier en daar een 
dosis sarcasme. Zoals steeds is humor de beste remedie om de pijn te verlichten, zeker als er 
herstructureringen zijn en het ziekenhuispersoneel wordt overgeplaatst. Sommigen zijn al op 
de psychiatrische dienst beland, anderen dromen van hun pensioen… 
Onvermoeibaar blijven Cauvin en Bercovici de vrouwen in ’t wit in de schijnwerpers en de 
bloemetjes zetten.

Groepstherapie is een lofzang  
op de zelfspot, met Manu Larcenet  

als enthousiaste voorganger

Aanstekelijke 
ziekenhuishumor,  

want lachen is  
het beste medicijn

© 2020 DARGAUD-LOMBARD nv/ DARGAUD BENELUX BRUSSEL
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MARSUPILAMI 
KORTVERHALEN 

Collectief, HC, € 19,95, 24-06

GAME OVER 
Princess over

Midam, SC, € 7,50, 24-06

De Marsupilami, een legendarisch dier uit het hart van de jungle van 
Palombië, wordt in 1952 geboren uit de pen van André Franquin in een 
avontuur van Robbedoes en Kwabbernoot: Robbedoes en de erfgenamen. 
Al snel krijgt dit buitengewone personage een eigen reeks, getekend door 
Batem, en in 2012 verschijnt hij zelfs op het witte doek in Sur la piste 
du Marsupilami (‘In het spoor van de Marsupilami’). Vandaag brengt 
een nieuwe generatie stripauteurs een hommage aan het beroemde 
buideldier.
Elf auteurs schilderen in zeven verhalen de verschillende facetten van 
de Marsupilami: Collin, Ducoudray, Garnier, Gijé, Goum, Hamon, 
Mobidic, Munuera, Tako, Vernay en Zabus.

Een unieke special rond de prinses uit Game Over.
Er was eens… een ‘prins’ op een ‘wit paard’, die de prinses probeerde te 
redden en… je kent het sprookje wel, een verhaal zo oud als de straat. 
Alleen is er in Game Over nooit een happy end en is de prins een barbaar 
die niet met een zwaard maar met een knots zwaait. Meestal is het Kleine 
Barbaar die tragisch – maar vooral hilarisch – aan zijn einde komt op het 
einde van elke gag, net wanneer hij de prinses in zijn armen kan drukken. 
In deze speciale uitgave zijn, voor de gelegenheid, alle gags verzameld 
waarin de prinses het hoekje om gaat.

AVONTUUR

En ze leefden nog la…  
laat maar

Een prachtig eerbetoon aan 
Franquin en zijn unieke wezentje 

uit de Palombische jungle

EMMA EN CHARLOTTE 5 
Een te korte zomer

Hamon, Sayaphoum, SC, € 7,50, 24-06

Deze zomer hebben de ouders van Emma en Charlotte een vakantie 
gepland in Bretagne. Het gezinnetje trekt naar Carnac, maar de zusjes 
zijn allesbehalve enthousiast. Het weer is grillig, de zee ijskoud en de 
zonen van het gezin waar ze logeren, denken alleen aan videogames… de 
droomvakantie lijkt al snel een nachtmerrie te worden. Gelukkig hebben 
ze elkaar, en gelukkig kun je overal dansen!

Wegdromen bij  
zon, zee, strand en  
zuiderse muziek!

GUUST BEST OF 
Ecologie

Franquin, SC, € 8,50, 05-08

Guust is zijn tijd altijd ver vooruit geweest. In deze ‘best of ’ zijn de 
grappigste en origineelste gags verzameld rond milieu. Ook in een 
wereld van klimaatverandering blijft Guust Flater een baken van 
betrouwbaarheid, toch op het vlak van humor.

Een unieke 
verzameling 
van flitsende 
milieuflaters

© 2020 HAMON – SAYAPHOUM – DARGAUD BENELU
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Magali, hoe hebben DEME en Jommeke 
elkaar gevonden? 
We zijn eigenlijk gekoppeld door Luc 
De Ryck, burgemeester van Temse. Wij 
kwamen ons project  van de plasticvanger 
voorstellen en hij legde de link… We 
waren onmiddellijk heel enthousiast. 
Jommeke past perfect bij ons project 
om de waterwegen vrij van plastic te 
maken. In albums als De grasmobiel en De 
elfenbron kwam het thema ecologie jaren 
geleden al aan bod in de reeks en tijdens 
zijn avonturen over de hele wereld heeft 
Jommeke ongetwijfeld ook al te maken 
gekregen met plasticsoep. Hij speelde vast 
al langer met het idee iets te doen aan al 
dat afval. Gelukkig kan hij altijd rekenen 
op professor Gobelijn voor een geniale 
ingeving! 

Wanneer is jullie idee van de plasticvanger 
ontstaan?
Het ontstond ondertussen een paar jaar 
geleden. Water staat centraal in al wat 
DEME doet. En of we nu windmolens 
installeren, kabels leggen, baggeren, 
een kaaimuur bouwen, overal worden 
we geconfronteerd met de toenemende 
vervuiling van onze rivieren.
Het was voor ons dan ook een logische 
stap om onze expertise in te zetten en 
actief mee te werken aan oplossingen 

Bijna 50 jaar en precies 250 albums na de originele plastieken walvis bouwt 
professor Gobelijn in De plasticjagers een gloednieuw, hypermodern exemplaar. 
De nieuwste snufjes van dat vaartuig? De walvis zet plastic om in energie en 

vaart dus helemaal autonoom en 100% milieuvriendelijk. Plastic in onze 
zeeën en rivieren is een groot probleem, en daarom heeft DEME, het 
Belgische baggerbedrijf, besloten daar iets aan te doen. Bij de brug in 
Temse installeert DEME een plasticvanger om plastic uit de rivier te vissen. 

In De plasticjagers doen Jommeke en zijn vriendjes hun duit in het zakje om 
het afvalprobleem uit de wereld te helpen en lezers, jong en oud, te inspireren 
om bedachtzaam om te springen met plastic.

Kan je van plastic energie maken, zoals 
professor Gobelijn doet?
Je kan plastic recycleren en er plastic, 
brandstof of energie van maken. Het hangt 
natuurlijk altijd af van de kwaliteit van 
het plastic. Het plastic dat uit de rivieren 
wordt gehaald, is vaak aangetast door zon 
en water, waardoor de kans dat je het kunt 
recycleren kleiner is. Of je er een plastieken 
walvis mee kunt aandrijven, durf ik niet te 
zeggen. (lacht)

Is het de bedoeling nog andere plastic-
vangers te plaatsen op andere rivieren?
Door de samenwerking met de Vlaamse 
Waterweg kunnen we de werking van de 
plasticvanger uitgebreid testen en bekijken 
of we de technologie op grotere schaal 
kunnen inzetten op rivieren, in rivierdelta’s 
en in havens. 

Wat heb je zelf met Jommeke?
Ik ben opgegroeid met Jommeke, dus hij is 
eigenlijk altijd een beetje een idool geweest. 
Ik heb vele avonturen samen met hem 
beleefd en ik ben blij dat Jommeke nu in dit 
grote avontuur stapt en zich mee engageert 
om het wereldwijde plasticprobleem in 
onze rivieren aan te pakken.

Nu maar hopen dat Tromp geen roet, of 
moet ik zeggen plastic, in het eten gooit.

voor het wereldwijde afvalprobleem. 
Onze milieudochter DEC (DEME 
Environmental Contractors) is bijvoorbeeld 
gespecialiseerd in het saneren van grond, 
slib en water en kan dus een pioniersrol 
spelen in een globale aanpak. Door het 
opvangen van plastic op rivieren kunnen 
we vermijden dat het in onze zeeën en 
oceanen belandt, waar het moeilijker is om 
het probleem aan te pakken.

Hoe werkt dat systeem precies?
Aangezien we de rivier niet helemaal 
kunnen afsluiten (het scheepverkeer mag 
niet gehinderd worden, red.), hebben 
we gekozen voor de combinatie van een 
vaste installatie die – passief – drijvend en 
zwevend afval uit het water opvangt en 
een mobiel systeem dat – actief – grotere 
stukken afval verzamelt.
Voor dat mobiele systeem gaan we op de 
brug in Temse camera’s plaatsen die het 
afval in de rivier detecteren. De Marine 
Litter Hunter, een autonoom varende 
boot, onderschept het plasticafval en duwt 
het naar een collectieponton waar het 
uit het water wordt gevist. Momenteel 
zijn we het systeem aan het trainen zodat 
het een drijvend stuk hout of plastic kan 
onderscheiden van, pakweg, een kajak of 
een eend. (lacht) Zodra dat op punt staat, 
zal de installatie een jaar getest worden. 

© 2020 - Ballon Media nv, België
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JOMMEKE 300 
De plasticjagers

Nys, Delzenne, SC, € 6,50, 24-06

Te land, ter zee en in de lucht… overal wordt Jommeke geconfronteerd met plastic afval. 
Het loopt de spuigaten uit! Samen met professor Gobelijn wil hij een nieuwe plastieken 
walvis ontwerpen die plastic omzet in energie. Terwijl de professor naarstig aan de 
plasticjager werkt, zamelen Jommeke en zijn vrienden overal afval in dat als brandstof kan 
dienen. Maar niet iedereen heeft even goede bedoelingen met de fenomenale uitvinding 
van onze geleerde bol. Al snel komen er kapers op de kust! 

De driehonderdste Jommeke,  
als dat geen feestje waard is!

DE ORIGINELE 
PLASTIEKEN WALVIS

Album nr. 50
Bouwjaar: 1972
Bedenker: Jef Nys
Gebouwd door: professor Gobelijn
• Gemaakt van een extreem stevig plastic, 

sterker dan beton of metaal
• Een plastieken walvis voor diepzeeonderzoek
De slechterik: Anatool (wie anders?!)

DE GLOEDNIEUWE 
PLASTIEKEN WALVIS

Album nr. 300
Bouwjaar: 2020
Bedenker: Philippe Delzenne
Gebouwd door: professor Gobelijn• Gemaakt van gerecycleerd plastic, opgehaald in Zonnedorp door alle inwoners, groot en klein

• Een plastieken walvis die plastic omzet in energie
De slechteriken: Tromp en Jawadde.

DE ÉCHTE 
PLASTICVANGERS

Bouwjaar: 2020
Gebouwd door: DEME

Bedenker: DEME
• Vangnetten en een onbemand en autonoom 

vaartuig (met objectherkenning) onder de 

brug van Temse
• Gaan op jacht naar plastic op de Schelde om 

de plasticsoep op te ruimen

• Plastic recycleren
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IN GOLVEN
Een hartverscheurende  

graphic novel die  
je meesleept,

nu eens woeliger  
dan weer kalm,

tot je de bodem  
niet meer ziet.
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Stripdebuut  

van Amerikaanse  

illustrator en surfer  

AJ Dungo
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