
 

 

 De Werg Strips Nieuwsbrief 0013 (oktober 2020)   

Onregelmatig verschijnend overzicht van de hoogtepunten uit het stripnieuws, de 

nieuwste uitgaven en wat we aan nieuws in de shop hebben. 

 

 

Veilingnieuws 

 

 

Bij Bobbedoes hebben we weer een eigen veiling lopen: 62 kavels met 

luxe albums, eerste drukken, gesigneerde prenten en nog veel meer. 

De veiling loopt op dinsdag 13 oktober af, je kunt de veiling vinden via 

deze link.  

 

 

 
 

 

Kortingscodes 

 

Het is weer zomer snertweer, het moment om in het zonnetje lekker binnen te genieten 

van een stapeltje strips! Wij geven 10% extra korting op een aantal complete series, 

bovenop de aanbiedingsprijzen.  

Als je bestelt met het e-mailadres waarop je deze nieuwsbrief ontvangt en de 

kortingscode SNERTWEER2020 invult, vind je de extra korting terug op je factuur. De 

actie geldt tot en met 30 november aanstaande en ook dit keer geldt weer: op = op! 

 

 

MICKEY EN DONALD DOOR (7 DELEN) €69,95, MET KORTING €62,96 

       
Zeven delen Mickey en Donald door verschillende tekenaars en scenaristen. 

Hardcovers met linnen rug. Met werk van o.a: Trondheim, De Poortere en Loisel 

 

DE TOORN VAN FANTOMAS (3 DELEN) €19,95, MET KORTING €17,96 

   

 

Fantômas is een personage uit de Franse populaire literatuur van het begin van de 

twintigste eeuw. Hij is een meester-crimineel en de incarnatie van het absolute kwaad. 

Fantômas draagt een masker en een spannend kostuum: het maakt hem de 

allereerste superheld- of beter - superslechterik van de geschiedenis! 

Deze serie leest als een roman noir, maar Fantômas is tegelijk ook een fascinerende 

én angstaanjagende historische strip. Van kleurpotloden over pastel tot aquarel: de 

grafiek en het kleurgebruik van tekenares Julie Rocheleau zijn ronduit fantastisch! 

https://www.bobbedoes.nl/auction/t/14/Veiling%20DeWergStrips


 

 

 

ANTARCTICA HC COMPLETE SET (3 DELEN) €19,95, MET KORTING €17,96 

   

 

1909, Newfoundland. Nu de kabeljauwvangst ten einde loopt, kijkt Knut Larson, 

marineofficier aan boord van de Aurore, reikhalzend uit naar het weerzien met zijn 

geliefde Maureen. Maar bij zijn terugkeer in de haven van Cancale gebeurt een 

drama... Tijdens een ruzie doodt Le Bannec, de reder van de Aurore en ook de vader 

van Maureen, ongewild zijn bootsman. Knut, getuige van het incident, wordt ten 

onrechte beschuldigd van de moord. Hij vlucht aan boord van het Noorse schip de 

Fram, dat onder leiding van kapitein Amundsen naar Antarctica trekt om er de laatste 

terra incognita te ontdekken. Maureen is overtuigd van Knuts onschuld en scheept op 

haar beurt in bij een rivaliserende expeditie onder leiding van de Brit Robert F. Scott... 

 

MEXICANA HC COMPLETE SET (3 DELEN) €19,95, MET KORTING €17,96 

   

 

Emmet Gardner is politieman en bewaakt bij de Rio Grande de grensovergang naar 

Mexico. Op een dag ontdekt hij dat zijn zoon voor een Mexicaanse drugsbaron werkt 

en zich in de nesten heeft gewerkt. De jongen wordt verplicht zijn loyaliteit aan de 

drugsbaron te bewijzen door een rivaliserende drugsdealer te vermoorden. Anders 

staat zijn leven op het spel. Om zijn zoon alle ellende te besparen, besluit Emmet de 

klus zelf te klaren en de drugsdealer neer te leggen. 

dan blijkt dat de vermoorde drugsdealer... een in het drugskartel geïnfiltreerde agent 

van de DEA was. Intussen geeft ook Kyle geen teken van leven meer. Emmet ziet geen 

andere oplossing dan in Mexico naar zijn zoon te gaan zoeken. Hij waagt zich in het 

hol van de leeuw... 

 

BLOEDVIJANDEN HC COMPLETE SET (2 DELEN) €12,50, MET KORTING €11,25 

  

 

Bloedvijanden is een drama dat zich afspeelt tijdens de industriële revolutie, in een 

periode wanneer maatschappelijke ongelijkheden soms sterker zijn dan bloedbanden. 

Het onrecht treft twee families uit tegengestelde werelden... 

 

SHELLEY HC COMPLETE SET (2 DELEN) €14,50, MET KORTING €13,05 

  

 

Iedereen kent de naam van Mary Shelley dankzij haar roman Frankenstein. Maar wie is 

bekend met haar jeugdzonden? Wie weet dat ze haar naam dankt aan de Engelse 



 

 

schrijver Percy Shelley? In het Engeland van het begin van de 19de eeuw stond die 

mee aan de wieg van de gothic novel of romantische griezelroman. 

 

SILAS COREY HC COMPLETE SET (4 DELEN) €39,95, MET KORTING €35,96 

    

 

Detective. Spion. Moordenaar. Held of schurk - dat hangt af van de opdrachtgever... 

April 1917. De oorlog woedt in heel Frankrijk. In Parijs probeert de oppositie onder 

aanvoering van Georges Clemenceau de regering Caillaux te laten vallen... 

 

Silas Corey, voormalig reporter, agent van het Deuxième Bureau, detective en 

avonturier met veel vrije tijd, wordt door Clemenceau aangeworven om een 

verdwenen journalist op te sporen, die bewijzen zou hebben verzameld waaruit het 

verraad van de premier blijkt. 

 

SPECIAL BRANCH HC COMPLETE SET (3 DELEN) €20,00, MET KORTING €18,00 

   

 

Januari 1889. In de scheepsdokken van Crosby, een dorp in de omgeving van 

Liverpool, wordt de Great Eastern ontmanteld. Het legendarische passagiersschip 

wacht een roemloos einde op de schroothoop. Tijdens de nacht betrappen de wakers 

een mysterieuze man die ronddwaalt op het schip. De man weet te ontkomen. Enkele 

dagen later ontdekken de arbeiders een lijk in het scheepsruim. In de voering van zijn 

jas zit de foto van een hoge officier van de Navy. 

 

Een geheimzinnig zaakje dat de pet van de lokale politiemacht boven gaat, maar een 

kluif is voor de Special Branch! Dat is een geheime tak van de Engelse politiediensten 

die voor die tijd erg vooruitstrevende wetenschappelijke technieken aanwendt. 

Charlotte en Robin zijn broer en zus en allebei in dienst van de Special Branch. Ze 

worden ter plaatse gestuurd om het mysterie op te lossen... 

 

TEXAS COWBOYS HC COMPLETE SET (2 DELEN) €14,95, MET KORTING €13,46 

  

 

Harvey Drinkwater is reporter voor een krant uit Boston. Hij wordt door zijn directeur 

naar Fort Worth in Texas gestuurd om een reportage te maken over Hell`s Half Acre, 

een van de gevaarlijkste uithoeken van het Wilde Westen. "Waar het tuig van de 

allerlaagste richel samenhokt op een ruimte zo groot als het achterste van een vlieg", 

aldus zijn directeur. Een buitenkans voor Harvey die het gehad heeft met de 

journalistiek. Hij wil zich in Fort Worth wreken op de ex van zijn moeder, fortuin 

maken én een vrouw vinden, Maar hij is lang niet de enige melkmuil die zijn geluk 

zoekt in de "stad van de koeien" en met een naam als Drinkwater maakt hij weinig 

indruk op de ruige omgeving.. 

 

 



 

 

DE ZOUAAF HC COMPLETE SET (2 DELEN) €10,95, MET KORTING €9,86 

  

 

De historische achtergrond van dit verhaal wordt gevormd door de zending van Franse 

Zouaven door Napoleon III ter ondersteuning van de keizerlijke regering van 

Maximiliaan.  

We volgen de lotgevallen van een man die van moord wordt beschuldigd. Om aan een 

onrechtvaardig vonnis te ontkomen sluit hij zich aan bij de Zouaven. 

 

WAAR SPROOKJES VANDAAN KOMEN HC COMPLETE SET (3 DELEN) €15,00, 

MET KORTING €13,50 

   

 

Schitterende serie, drie delen op scenario van Bonifay, met sprookjes die iedereen 

kent, alhoewel… 

 

PROMISE HC COMPLETE SET (3 DELEN) €25,00, MET KORTING €22,50 

   

 

Idaho, 1864. De Amerikaanse burgeroorlog loopt op zijn einde. Gedaan met de 

afslachtingen, de plunderingen en de chaos. Aan de voet van de Rocky Mountains ligt 

het dorpje Promise ver weg van het strijdtoneel, van de terreur, van alles. Promise 

lijkt vergeten te zijn, zelfs door God, Maar niet door de hel...  

Onrust heerst over de grandioze landschappen van het Amerikaanse westen. De komst 

van Amos Laughton, een rondreizende predikant die de Apocalyps en de komst van 

een nieuwe Messias aankondigt, verstoort het leven van de kleine gemeenschap, die al 

snel in de ban raakt van de onheilsprofeet. 

 

PABLO HC COMPLETE SET (4 DELEN) €25,00, MET KORTING €22,50 

    

 

Dit vierluik doet het verhaal van de jonge jaren van Pablo Picasso, tussen 1900 en 

1912 in Montmartre.  

In het ateliercomplex Le Bateau-Lavoir (de wasschuit) op de top van de Parijse 

kunstenaarsheuvel houdt een bont allegaartje van bohemiens huis. Pablo ontmoet er 

Fernande Olivier, zijn eerste grote liefde. Honderden portretten schildert hij van haar, 

Maar hun liefdesleven loopt niet over rozen alleen. Miserie en geweld tekenen hun 

bestaan. Gelukkig brengt poëzie soelaas. Onder meer in de gedaante van hun 

onafscheidelijke vriend Max Jacob, een verscheurde poëet, even grillig als hilarisch. 

 



 

 

LIEFDE IN OORLOGSTIJD HC COMPLETE SET (3 DELEN) €25,00, MET KORTING 

€22,50 

   

 

Natalia Socolova is een Russische revolutionaire, Walter Hancock een Amerikaanse 

pacifist. Bij het uitbreken van de Russische revolutie ontmoeten ze elkaar aan de 

kunstacademie waar ze allebei studeren. Ook de kunstwereld revolteert: de kleuren 

barsten los en de officiële kunst wordt abstract! Maar de minnaars zijn even 

nieuwsgierig als voortvarend… Samen ontdekken ze een wereld die op uitbarsten 

staan, tussen terreur en fascinatie. 

 

 

 

       

   

 

 

En als we dan toch bezig zijn….: we 

hebben weer heel veel nieuwe losse 

aanbiedingstitels. Nieuwe albums met 

prijzen tussen de €5,95 en €12,95. 

Ook voor deze hier afgebeelde 

albums geldt tot en met 30 

november: 10% extra korting met 

de code SNERTWEER2020. 

 

 

    

       

       

       
 

Tot de volgende nieuwsbrief! 


