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JAAR NUL



In elke relatie komt vroeg of laat de vraag: willen we een kind? Een vraag 
die bij de vrouw vaak eerder opkomt dan bij haar partner. Auteur Frenk 
Meeuwsen worstelde een tijdlang met tegenstrijdige gevoelens, maar wist 
zijn antwoord uiteindelijk ook: ja, ik wil!
In deze semi-autobiografische striproman vertelt hij met veel humor over 
alles wat daarna gebeurde, van intieme momenten met zijn vriendin Zaza, 
tot aan troostrijke kletspraat in de kroeg, overrompelende gebeurtenissen 
in het ziekenhuis en nog veel meer… Zeg maar gerust: alle belevenissen 
van het jaar Nul!
Een verrukkelijk (strip)leesboek over zwangerschap voor twee en alles 
erna… Fraai verbeeld en met veel humor verteld, een feest van herkenning 
voor alle (jonge) ouders.

FRENK MEEUWSEN (1965) studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Rijksakademie van 
beeldende kunsten in Amsterdam. Zijn schilderkunst exposeerde hij in binnen- en buitenland. Zijn 
fascinatie voor het filosofisch denken in het verre oosten bracht hem midden jaren negentig naar 
Japan. Zijn belevenissen aldaar bewerkte hij tot zijn eerste graphic novel, Zen zonder meester 
(Sherpa, 2017).

JAAR NUL (verschijnt in november)
•  Paperback, 240 pagina’s kleur | ISBN 978-90-8988-239-4 |  24,95

MEEUWSEN

VERSCHENEN:          NIEUW:
Jaar nul kwam tot stand 
met ondersteuning van het

“De klasse en het verteltalent die Meeuwsen 
tentoonspreidt in zijn debuut, maken ons alleszins 

benieuwd naar de verdere richting die hij zal 
uitgaan in nieuw werk.”

(Marc Bastijns voor Enola.be over Zen zonder meester)
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Een unieke strip in popartstijl, die eind jaren zestig gemaakt 
voor het Nederlandse opinieblad Haagse Post. Het verhaal van 
Sadine weerspiegelt de tijd waarin de strip gemaakt werd. Zo zeer 
zelfs, dat deze allereerste boekuitgave van de strip een unieke 
opzet kent: op elke rechterpagina staat een stripplaat, op elke 
linkerpagina staan authentieke documenten uit de actualiteit van 
toen! Alle linker- en rechterpagina’s van dit bijzondere lees- en 
kijkboek versterken elkaar.
Zowel het stripverhaal Sadine als alle foto’s, krantenartikelen en 
tijdschriftcovers trekken de lezers mee, terug naar de woelige 
jaren zestig. Deze bijzondere uitgave (op hetzelfde grote formaat 
als Iris) is een must voor stripliefhebbers en voor iedereen die een 
duik wil nemen in de (niet al te) recente Nederlanse geschiedenis!
Bevat een inleiding en uitgebreid dossier.

TON KOOREMAN (1936) werkte van 1958 tot 1964 bij de Toonder 
Studio’s, o.a. als inkter van Panda, inkleurder van de Tom Poes 
ballonstrips en op de animatie-afdeling. 
JAN GODSCHALK (1936) was korte tijd freelance tekstschrijver voor de Toonder Studio’s. Daarna 
werkte hij als politiek journalist voor het Algemeen Handelsblad en de Haagse Post, terwijl hij 
gelijktijdig een studie sociologie volgde. 
Vanaf 1964 maakten Kooreman en Godschalk samen de ondertekststrip D’Arteljan (5 verhalen in de 
Volkskrant), gevolgd door Sadine voor HP en Sheridan in het NVSH-maandblad Sextant. 
Ton vervolgde zijn carrière als reclametekenaar en Jan bleef na afronding van zijn studie tot zijn 
pensionering verbonden aan de faculteit Politieke en Sociaal-Culturele Wetenschappen van de 

Universiteit van Amsterdam. Hij schreef enkele jaren columns voor NRC Handelsblad.

SADINE (verschijnt in november)
•  Groot formaat hardcover, 96 pagina’s kleur | ISBN 978-90-8988-234-9 |  35,00 

KOOREMAN & GODSCHALK

NIEUW: 

Onderscheiden met de 
Bulletje en Boonestaak 

schaal 2020 

Sadine kwam tot stand 
met ondersteuning van het
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linksboven – De Beurs 
van Berlage was bijna 
een eeuw lang de  
Koopmansbeurs voor de 
handel. Vanaf de jaren 
zestig vonden er tevens 
diverse culturele en 
maatschappelijke  
manifestaties plaats. 
Het gebouw ligt dan 
ook mooi centraal ten 
opzichte van de Dam  
en het Centraal Station.   
 
middenonder – De  
eerste Teach-in, over de 
oorlog in Vietnam, vond 
plaats in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam. 
Het werd toen omschre-
ven als ‘een oeverloze 
discussie, waarin zo 
veel mogelijk meningen 
de revue passeren’.  
 
rechtsboven –  
‘Rotsooi, chaos, dooie 
boeren’ slaat op de  
dertig miljoen boeren 
die tijdens Mao’s Grote 
Sprong Voorwaarts het 
leven lieten. 
 
rechtsmidden – ‘Weg 
met Van Hall’ verwijst 
naar het aftreden van 
de Amsterdamse  
burgemeester vanwege 
de rellen tijdens het  
huwelijk van Beatrix en 
Claus in 1966. 
 
linksonder – In Frascati 
werd een Teach-in over 
de toekomst van de  
binnenstad gehouden. 
 
rechtsonder – Het  
Ban de Bom-teken en 
de kreet ‘Make Love  
Not War’ werden veel 
door hippies gebruikt.

HAAGSE POST nummer 44 – 4 november 1967 
 
Lang interview met Unilever-topman Sidney van den Bergh, tevens VVD- 
politicus. Hij was korte tijd minister van Defensie geweest, maar afgetreden 
vanwege perikelen rond zijn relatie met een nog niet gescheiden vrouw.  
Voetbalclub Feyenoord was twee jaar eerder zowel landskampioen als  
bekerwinnaar geworden. 
De in Hongarije geboren Tibor Mende schreef vooral over economische  
vraagstukken betreffende de derde wereld. 
De ‘summer of love’ bracht ook ‘bloemenkinderen’ mee: hippies die zich  
beschilderden en vrolijk uitdosten en drugs gebruikten. Het fenomeen was  
een jaar later alweer ten einde. 
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ALACK SINNER



Privédetective Alack Sinner gaat gebukt onder zijn naam en de 
wandaden van zijn medemensen. Muñoz en Sampayo weten als geen 
ander een indringend beeld te schetsen van de onderbuik van een 
Amerikaanse grootstad, een smeltkroes van culturen, emoties en 
conflicten. Niet voor niets noemen de auteurs van de succesreeks 
Blacksad de Alack Sinner-verhalen als hun grote inspiratiebron! 
En ook Frank Millers Sin City zou niet hebben bestaan zonder deze 
illustere voorganger. 

Deze tweede bundel, Dark city blues, bevat naast een reeks korte 
verhalen ook een lang verhaal van bijna 100 pagina’s dat nooit eerder 
in het Nederlands verscheen: Ontmoetingen…waarin Sinner veel 
bekenden opnieuw ontmoet, in voor- en tegenspoed. Indringende 
verhalen zoals alleen Muñoz en Sampayo ze kunnen maken…

De Argentijnse striptekenaar JOSÉ MUÑOZ (1942) leerde het vak van Hugo Pratt, Alberto Breccia en 
Francisco Solano López. Begin jaren zeventig ontvluchtte hij zijn vaderland en begon in Europa een 
vruchtbare samenwerking met scenarist en landgenoot CARLOS SAMPAYO (1943). Muñoz’ oeuvre werd 
in 2002 bekroond met de Max-und-Moritzprijs (Erlangen, Duitsland) en in 2007 met de Grote Prijs van 
het stripfestival van Angoulême (Frankrijk).

ALACK SINNER 2: DARK CITY BLUES (verschijnt in februari)
•  Hardcover, 208 pagina’s zwart-wit | ISBN 978-90-8988-166-3 |  29,95

MUÑOZ & SAMPAYO

VERSCHENEN:              NIEUW:  

“Het noir-genre blijft tijdloos, en Alack Sinner is een badass, 
hard drinkend, rokend en met een totaal ontbrekend 

gevoel voor zelfbehoud.”

(Nafmi Sanichar-van Herwijnen voor Cutting Edge)



ALACK SINNER



DARK CITY BLUES



RAVIAN EN LAURELINE



MÉZIÈRES & CHRISTIN
Volgens heel wat liefhebbers de
beste SF-stripverhalen ooit: steeds
weer verrassend, boeiend en
humoristisch… helder verteld en
dynamisch getekend door twee
Franse topauteurs! Elk album 
bevat een dossier met interviews,
artikelen, strips en exclusieve 
beelden!

JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES (1938) en 
PIERRE CHRISTIN (1938) zijn jeugd-
vrienden uit Parijs, die al sinds de 
jaren zestig samen strips maken. 

RAVIAN EN LAURELINE 15: DE SFEREN VAN DE MACHT (verschijnt in maart)
• Hardcover, 72 pagina’s kleur | ISBN 978-90-8988-237-0 |  24,95
RAVIAN EN LAURELINE 16: GIJZELAARS VAN HET ULTRALUM (verschijnt in maart)
• Hardcover, 72 pagina’s kleur | ISBN 978-90-8988-238-7 |  24,95
•  LUXE EDITIE 13 + 14 | met linnen rug en 3 extra prenten, ongesigneerd |  99,00

VERSCHENEN:

NIEUW:                           NIEUW:
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ZiJn aDeM StInKt
nAaR VuUrWaTeR!

LeG HeM Op
dE BaNk.

hIj iS EeN 
DaPpEr mAn, MaAr
dE BePrOeViNg dIe
hIj hEeFt oNdEr-

GaAn iS HeEl
zWaAr.

hIj 
kOmT
BiJ!

ShIt... WaAr iS De
dRaNk?

TsI-
Na-pAh!
lUiStEr
nAaR 
MiJ!

Ik hEb iN JoU De hEiLiGe gEeSt vAn 
kUtErAsTaN GeZiEn. HiJ HeEfT JoU NaAr

mIj gELeId Om mIj tE HeLpEn mIjN 
ZoOn nAtChé tE BeVrIjDeN!

BlOoDy 
hElL! jE BeNt
gEk, InDiAaN! 
iK KaN NiEtS

VoOr jE DoEn...
L-LaAt mE 
ToCh MeT 

RuSt...

vErZeT Je nIeT, 
TsI-Na-pAh! jOuW LoT

StAaT VaSt. De 
aDeLaAr hEeFt jE De

wEg gEwEzEn.

Je kUnT Je zIeL 
SlEcHts rEdDeN 

DoOr dE HaRmOnIe 
iN De wErElD Te 

hErStElLeN.

dIe wIlDe gAf jE
EeN PrEeK AlSoF
Hij EeN VeRlIcHtE

DoMiNeE Was!

iNdIaNeN 
ZiJn GeEN
WiLdEn, 

CaMpBeLl.

rRzZ...
rZz...

DaT BeWeren eEn pAaR UtOpIsTeN In
bOsToN OoK! mAaR... dE HaRmOnIe iN De
wErElD HeRsTeLlEn... HeH, hEh... Je mOeT    

ToEgEvEn dAt... 
NoU Ja, WaT 

GeBeUrDe eR 
ToEn?

ToT De vOlGeNdE OcHtEnD
NiEtS... iK NeEm aAn dAt iK M’N
RoEs hEb uItGeSlApEn, Na
dE UiTsPaTtInGeN VaN De

aVoNd dAaRvOoR... sNrRrK!

...De aRmE
JoNgEn...

Ja, We 
ZuLlen ‘M MaAr
lEkKeR LaTeN

SlApEn...

En dIe 
oChTeNd? 

HoE GiNg hEt
vErDeR?

sEcTiE
HaLt!
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MISTER BLUEBERRY



De shoot-out in de OK Corral 
tussen wetshandhavers en 
leden van de Clanton-familie 
nadert zijn einde, maar 
heel dichtbij speelt zich 
een tweede drama af: een 
krankzinnige moordenaar 
heeft de aantrekkelijk Doree 
in zijn greep en dreigt haar 
te vermoorden. Blueberry 
weet dat op het nippertje 
te voorkomen, maar de 
moordenaar ontsnapt. In 
Tombstone blijft het onrustig 
en de gebroeders Earp 
krijgen het nu aan de stok 
met invloedrijke burgers 
die de lokale politiek naar 
hun hand willen zetten… En dan zijn er nog de indianen, onder wie Geronimo, die vastzitten in de 
stadsgevangenis… Blueberry is er nog niet klaar mee!
Deze speciale editie van Dust toont het indrukwekkende tekenwerk van Jean Giraud in zwart-wit, 
rechtstreeks gereproduceerd van de originele pagina’s.

In dezelfde uitvoering verschijnt: Arizona Love, het sleutelalbum tussen de oude Blueberry-reeks en 
de exclusieve Mister Blueberry-delen. 

JEAN GIRAUD (1938-2012) zette de norm voor het westerngenre in het moderne beeldverhaal. 
Zijn alter ego Moebius creëerde de meest vernieuwende sciencefiction strips. Girauds werk werd 

wereldwijd talloze keren bekroond.

MISTER BLUEBERRY 5: DUST (verschijnt in januari)
•  Hardcover met linnen rug, 72 pagina’s zwart-wit | Prent met coverillustratie | ISBN 978-90-8988-156-4 | 

 39,95
BLUEBERRY: ARIZONA LOVE (verschijnt in februari)
•  Hardcover met linnen rug, 72 pagina’s zwart-wit | Prent met coverillustratie | ISBN 978-90-8988-223-3 | 

 39,95

VERSCHENEN:                                                                          NIEUW:



JONATHAN CARTLAND
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Een stripwestern die opmer-
kelijk genuanceerd is wat 
betreft de visie op indianen, 
maar ook op blanken. De 
Far West blijft gewelddadig, 
maar ‘goed’ en ‘kwaad’ zijn 
niet meer zo eenduidig. Een 
western die zich ook laat 
lezen als een thriller, dankzij 
een unieke samenwerking 
tussen een vrouwelijke 
scenarist met een zwak 
voor de mystieke indiaanse 
cultuur, en een mannelijke 
tekenaar met een passie voor 
tekenkunst en paarden.

MICHEL BLANC-DUMONT (1948) tekende met veel succes een aantal delen van De jeugd van Blueberry. 
LAURENCE HARLÉ (1949–2005) was werkzaam als schrijfster voor film en televisie, haar echtgenoot 
runde lange tijd een winkel gespecialiseerd in western-artikelen.

JONATHAN CARTLAND 5: DE RIVIER VAN DE WIND (verschijnt in februari)
•  Groot formaat hardcover, 64 pagina’s kleur | 978-90-8988-230-1 |  29,95
•  LUXE EDITIE met goudbestempeling en gesigneerde prent | 978-90-8988-231-8 |  55,00
JONATHAN CARTLAND 6: DE VLOEK VAN HET WATER (verschijnt in februari)
•  Groot formaat hardcover, 64 pagina’s kleur | 978-90-8988-232-5 |  29,95
•  LUXE EDITIE met goudbestempeling en gesigneerde prent | 978-90-8988-233-2 |  55,00

NIEUW:                              NIEUW: 

BLANC-DUMONT & HARLÉ

VERSCHENEN:



DOSSIER MALPERTUIS



Ibrahim Ineke is gefascineerd door fantastische literatuur en 
maakte al bewerkingen van onder anderen Arthur Machen 
en Edgar Allan Poe. Twee jaar geleden bewerkte hij de roman 
Malpertuis van de Belg Jean Ray, die op dit gebied geldt als 
een van de belangrijkste auteurs. In Dossier Malpertuis geeft 
Ineke een inkijkje in het creatieve proces en toont onder 
meer twee eerdere versies in stripbewerking, schetsen en 
schilderijen. 
Dit dossier wordt uitgebracht in twee cahiers in een zeer 
beperkte oplage. 

IBRAHIM R. INEKE (1976) woont en werkt in Den Haag. Als beeldend 
kunstenaar heeft hij een brede aanpak, die hij ontplooit in o.a. 
schilderijen, tekeningen en strips, evenals verhalen en essays. Hij 
publiceert in Nederland en de Verenigde Staten.

DOSSIER MALPERTUIS (verschijnt in januari)
•  Softcover, 1x 24 en 1x 40 pagina’s zwartwit | 978-90-8988-171-7 |  34,95

NIEUW: 

INEKE

VERSCHENEN:



BERNARD PRINCE
     ’t EilAND! 

’t eilaNd
       vErdriNkt!

’n eRUPTie!  NAAr DE 
boteN!  JamMER Voor 

De GanGStErS!

DE KiNderen!  
Red De  

kINDErEN!

HElP!

BlIjF kAlm!  RUstIG!  
dit IS mAAR ’n licHTe ScHOK!  

wE HEBben NOg TijD!  kiJK, 
  de VuLkAan!

   ’T zIJn MAAr 
    oPrispINgEn!  MolOch WaAR-
 ScHUwt Dat kOrGkA ten OndEr 
gAat, mAar wE KUNNEn NOg 

kiEZen tuSSeN LevEN EN 
dood!
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HERMANN & GREG
In Guerilla voor een spook vaart Bernard Prince’ voor de kust 
van Monteguana, waar hij en zijn vrienden getuige zijn van 
een explosie op het jacht van de president van deze Midden-
Amerikaanse republiek. Het staatshoofd overleeft de aanslag, 
maar in zijn thuisland heeft een generaal de macht gegrepen, 
en de coupplegers gaan tot het uiterste om hun positie te 
verdedigen. Zo raken Bernard Prince en zijn vrienden verwikkeld 
in een meedogenloze ‘guerilla’, tegen de achtergrond van een 
jungle waar niemand zijn leven zeker is.

In De hete adem van Moloch wordt de ‘Cormoran’ uit de haven van 
Singapore gestolen door een drugshandelaren, die de bendeleider 
uit de handen van de politie willen houden. Wat ze niet weten, 
is dat hun baas aan de pest lijdt en moet worden aangehouden 
voordat hij de hele streek besmet. En als dan ook nog, op het 
eiland waar hij zijn toevlucht heeft gezocht, een vulkaan plotse-
ling weer actief wordt...

HERMANN HUPPEN (1938) debuteerde in 1966 in het weekblad Kuifje, waarvan 
GREG (Michel Regnier, 1931-1999) hoofdredacteur was. Ze werkten samen aan Bernard Prince en 
Comanche. Later maakte Hermann solo furore met reeksen als Jeremiah, De torens van Schemer
woude en tal van one-shots.

BERNARD PRINCE 5: GUERILLA VOOR EEN SPOOK & DE HETE ADEM VAN MOLOCH (verschijnt in maart)
•  Groot formaat hardcover, 128 pagina’s kleur | ISBN 978-90-8988-235-6 |  49,95
•  LUXE EDITIE met linnen rug en met 2 prenten, waarvan 1 gesigneerd | ISBN 978-90-8988-236-3  |  75,00

VERSCHENEN:                                                            NIEUW: 

BERNARD PRINCE 
 Guerilla voor een spook                    De hete adem van Moloch

BERNARD PRINCE         Guerilla voor een spook + De hete adem
 van M

oloch

BERNARD PRINCE 
 Guerilla voor een spook                    De hete adem van Moloch

BERNARD PRINCE         Guerilla voor een spook + De hete adem
 van M

oloch



Ga Ga 
weg!weg!

MONSTERS



WINDSOR-SMITH
Een gruwelijk nazi-experiment dat de Tweede Wereldoorlog 
overleeft, heeft grote gevolgen voor een Amerikaans gezin… Zowel 
de vader als de zoon worden er het slachtoffer van. Dit is de rode 
lijn van Monsters, maar er speelt veel meer in deze striproman 
waaraan de auteur zo’n 35 jaar gewerkt heeft. En het resultaat is er 
dan ook naar: Monsters is een spannend en meeslepend boek en het 
zal je beslist uitnodigen tot herlezen. 
Met Monsters bevestigt Barry Windsor-Smith zijn reputatie als 
groot stripauteur, die niet alleen geweldig kan verbeelden en 
vertellen, maar die ook een indringend, emotioneel verhaal weet te 
brengen. Laten we eerlijk zijn: die tel je op de vingers van één hand! 
(En meer vertellen we hier niet—we houden het spannend!!)

BARRY WINDSOR-SMITH (1949) emigreerde begin jaren ‘70 
naar Amerika om strips te gaan maken. Hij debuteerde met een 
nieuwe ‘superheld’ van Marvel: Conan de barbaar. Al snel bleek 
Smith (die later ‘Windsor’ aan zijn naam toevoegde) een natuurtalent. Hij kon niet alleen tekenen, 
maar ook verhalen verzinnen en goed schrijven. In de loop der jaren bemoeide hij zich met diverse 
superhelden en onderscheidde zich daarbij door fraaie tekenstijl en zijn originele plots. Veel van 
zijn projecten stierven overigens een vroege dood, doordat Windsor-Smith weigerde naar de pijpen 
van de almachtige uitgevers te dansen. Meer genoegdoening vond hij in zijn sterk romantische werk 
als kunstenaar. Monsters is daarvan een tegenhanger, maar de strip is een prachtig voorbeeld van 
Windsor-Smith’s kwaliteiten als kunstenaar, verhalenverteller en stripmaker!

MONSTERS (verschijnt in februari)
•  Groot formaat hardcover, 368 pagina’s zwart-wit | ISBN 978-90-8988-240-0 |  55,00 (o.v.)
•  LUXE EDITIE met gesigneerde prent | ISBN 978-90-8988-241-7  |  80,00 (o.v.) 

VERSCHENEN:                   NIEUW: 



1964  veertien jaar later  Los Angeles, Californië  woensdag 22 april 

Ga zitten, 
knul.

ik ben sergeant 
McFarland en ik ga 
je helpen met je 

sollicitatie. Ik zal de 
formulieren 
erbij pakken.

En, hoe 
is ’t weer in 

Florida?

Bobby 
bailey, ik 
ben 23.

Goed. dan 
beginnen we 

met je naam.

Ok , geen 
robert.

Ja… dat zou 
je kunnen 
zeggen, ja.

Ik ook. 
Zo vader, zo 

zoon, h ?

O ja? ’n 
Aardje naar je 

vaartje, he?

Ja-- ik wil 
het leger in. 

Mijn pa was in 
het leger.

Weet je je 
burgerservice-

nummer?

Werk je op het 
moment, bobby?

Heb je ooit 
gewerkt, 
bobby?

Ik… wist 
niet dat ’t zo 
ingewikkeld 

was.

Uh… niet 
echt, sir.

i-ik zal ’t 
proberen.

        Uh… dat 
ben ik ver-

geten.

Goed, dat waren je naam en je 
leeftijd. Heb je ’n identiteits-

bewijs bij je, diploma’s en 
dat soort dingen?

Ok , maar dat 
heb je allemaal wel 

-- volgende keer, h ?

Waar heb je voor 
’t laatst gewerkt-- 
als ik ze bel, kunnen 

zij me je nummer 
geven.

Nee, 
sir.

Jep.

’t Doet me plezier om 
’n jonge kerel zoals jij 

te zien, die kiest voor een 
carriere in het leger. 

Daar krijg je geen spijt 
van, dat beloof ik je. 

Bobby - niet 
robert.

kwenie, 
hoezo?

zomaar.

Eenenveertig.

En geboren… 
negentien-

veertig?

bailey...bailey... robert.

O ja!



Dan heb ik 
nog een vraag 

voor je…

Nu komen 
we ergens. Zie je 

wel dat je met me 
kunt praten?

Vertrouw me 
nou, bobby.

Je moeder? 
Familieleden?

Mijn v-vv-
vader is dood.

n… nee, 
gewoon dood, 

sir.

M’n m-moeder 
is ook dood.

Vrouw? 
Kinderen?

Maar ik denk 
dat ik wat voor 

je heb.

ik moet eerst iemand 
bellen, maar…

Hoe ga jij me nu 
bedanken?

Je vader -- 
is ie nog in dienst? 

Welke rang?

Gesneu-
veld in de 
oorlog?

geen 
thuis, sir.

Ja--
wat?

Sorry.

Sorry?

Ja.

Nee.

ik… ik

’t ergste 
is liegen… of 

zeggen dat je ’t 
bent vergeten.

ik wil gewoon het 
leger in, sir, dat is toch ok ?

Je bent dakloos dakloos 
-- niet dan?

Wat 
voor werk 
deed je?

Bobby, 
komaan, je 

bent pas drie-
entwintig.

Maar ik wil dat 
je eerlijk tegen 

me bent, jongen-- 
gaat dat lukken, 

         denk je?

Waar woon 
je momen-

teel?

ik… ik 
weet 
niet.

Nou… 
misschien.

ik… 
uh…

vast lang 
geleden?

Ja, heel 
lang!

Uhm… kwenie… 
weet ’t niet 

meer.

Waar was 
dat dan?

Ja, sir.

 feh-fuh fla-
fla-florida?



Ja, ja, dat 
klopt.

Op staats- 
kosten.

Melk ’n 
suike’?

Dus ga 
zitten.

Meent u 
dat echt?

Je bent 
geschiktgeschikt,
jongen--

Ja? 
Echt?

  Maar, zoals 
 ik al zei, ik moet   
  eerst bellen.

senwitsjes zijn
fan fandaag…

Donuts en eklers 
fan gistere…

Neem 
’n kop 

koffie…

Hoe is de 
koffie, 
bobby?

De donut is van 
gisteren, sir.

ik heb 
goed nieuws 

voor je.

Ja, 
sir?

Veel geluk,  
    jong--

Ja, sir. 
Bedankt, 

sir. 

Basis-
training?

Ja, ja, dat 
klopt.

Volg de groe-
ne muren tot 
het eind, oke?

Hij brengt 
je naar ’t 
project.

Er is ’n uitslaap-
kamer aan ’t eind 
van de groene 
  gang--

    Ga daarheen  
   en wacht-- neem 

je koffie mee. 
Over zo’n drie 
kwartier word 

je door Majoor 
cortland roth 

opgehaald.

En he--! Doe die 
zonnebril af als je 

met de majoor praat! 
Ok ?!

Dat zijn de 
orders, sir.

En ik hoop 
dat ik er geen 

spijt van 
krijg.

Hij is 
de enige die 
weet dat ie 

bestaat.

Oke.

Tsja-- geen 
iD bij zich. En 
heeft nooit 

gewerkt.

Wat is z’n 
nummer? Dan 

kijken we ’t na.

goed, geef onze 
mannen drie kwar-
tier. Achteringang.

Goed werk, 
mcfarland!

Dakloos en nau-
welijks contacten. 

waarschijnlijk geen 
middelbare school ge-

had en anders niet 
afgemaakt.

ik ga het 
leger in!
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Santa Rosa Freeway

Bailey?

Ja, sir?

Kom met 
ons mee, 
bailey.

Bent u 
majoor 

roth, sir?

Nee, de majoor 
haalt niemand 
op. Je ziet ’m in 
het vliegtuig.

Maar dit 
is ’n nood-
uitgang…

Hoe 
kreeg u 
die open

?
doet er niet 

toe, juffrouw.

is geregeld, 
luitenant.

Sorry, kan ik 
u helpen?

Wow, ’n limolimo!

ik had 
gedacht ’n 

jeep.

Hoe vond je  
florida?

’n Echte 
limo. Ga 
zitten.

Ja, sir.

Geen van 
bovenge-
noemde?

ik heb n-
nooit enige... 

Uh, 
ja, sir, geen 
van bo ven-
gemoemde.

Ja, 
sir--

Als dat het geval is, 
beschrijf dan de behan-

delingen die je voor 
een of meer van deze 

geconstateerde ziektes
kreeg. duidelijk?

We kregen 
’n briefing van 

mcfarland, maar 
we moeten nog wat 
doornemen. Is dat 

oke, bailey?

Heb je ooit syfilis of 
gonorroe gehad, bloed- of 
hartproblemen of enige 
vorm van kanker en--

Enige vorm van 
geestesziekte in de 

familie, tot twee gene-
raties terug van je 
biologische ouders.

Zoals een lichte of 
zware vorm van depressie, 
die klinische farmaceutica 

noodzakelijk maakte, 
  dysfasie met dezelfde ge--

Heb je ooit last 
gehad van mentale 

schuine streep 
psychologische 
stoornissen--

Deel 
twee--

nee, sir, dat 
zeker niet.

o Nee, 
o nee--

Neem je tijd, 
bailey, ’t is ’n 

flinke rit.



Corona Flats luchtmachtbasis

Je weet wat 
die smeerlappen 

met dat joch 
gaan doen, he!

ik weet 
niksniks. Jij ook niet, 
dus hou je klep!

Uit-
stappen. 

Nee, sir.

Nee, sir.
 ’n ongeluk 

met m’n fiets, 
sir.

Hoe kom 
je aan die ge-
broken neus, 

bailey?

Bent je ooit betrokken 
geweest bij enige communis-

tische organisatie hier in 
de verenigde staten?

Deel drie-- 
politieke en sociale 
voorkeuren. Geen 
probleem daar-

mee?

Wakker 
worden, 
joh--

Nog heel 
even, 

sergio.

Klaar 
om op te 

stijgen, sir. 

Ge-g-
goeieavond, 

majoor roth.

 ga zitten, 
bailey.

Majoor roth 
-- dit is de 

bailey-knul…

Klaar voor de 
start, chuck.

 … denk om  … denk om 
je hoofd! je hoofd! 

j-ja, j-ja, 
sir.sir.

Schiet op, Schiet op, 
bailey--loop bailey--loop 

’ns door!’ns door!

 ©
 2

02
0 

Pe
te

r d
e 

W
it

Stampede sorry.qxp_Stampede sorry  24-09-20  14:35  Pagina 1



 ©
 2

02
0 

Pe
te

r d
e 

W
it

Stampede sorry.qxp_Stampede sorry  24-09-20  14:35  Pagina 1

EN NOG EVEN DIT...
Peter de Wit meldt het al op onderstaande gag die hij speciaal maakte voor de intekenaars 

op de ‘ultra limited collectors edition’ van Stampede!…

Soms zit het tegen, maar afgelopen maanden was het wel heel bar: Peter de Wits met veel 

zorg samengestelde Beste van het Wilde Westen ging onderuit en moest volledig opnieuw 

gedrukt en afgewerkt worden… Daarbovenop wilden onze langverwachte Chaland-boeken 

ook maar niet opschieten. Keer op keer moesten we opnieuw aan de slag om alles écht goed 

te krijgen…

Gelukkig kunnen we nu zeggen dat Stampede! én Captivant én Bob Fish & De jonge Albert 

eind november, begin december eindelijk zullen verschijnen en dat wordt dus een mooie 

afsluiting van het jaar, vooral als je bedenkt dat er ook nog een schat van een graphic novel 

uit de koker van Frenk Meeuwsen bij komt, en dat we in de eerste maanden van 2021 volop 

nieuwe prachtboeken de wereld in gaan sturen, waaronder het spectaculaire Monsters van 

cult-auteur Barry Windsor-Smith. 

Je vindt het allemaal in deze catalogus… De komende maanden wordt het smullen, jongens 

en meisjes!!!  



voordat hijkcv d
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Illustratie voorzijde: Frenk Meeuwsen

Alle coverontwerpen, datums en 
prijzen in deze catalogus zijn onder 
voorbehoud van wijziging

Bij luxe en gelimiteerde edities is het 
verstandig om tijdig een exemplaar te 
reserveren bij je stripwinkelier of bij 
Sherpa. 
Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij 
de  stripspeciaalzaak en bij de betere 
boekhandel, maar ook  rechtstreeks 
bij de uitgever:

SHERPA
Bernadottelaan 200
2037 GW Haarlem
023-8447158 / 06-33841553
info@sherpa.nu

Distributie in Nederland:
Strips in Voorraad, Almere
Van Ditmar / Audax, Amsterdam
CB, Culemborg
Distributie in België:
Pinceel Stripverspreiding, Heverlee

Blijf op de hoogte van nieuwe 
Sherpa-uitgaven via 

fb.com/sherpastrips
en www.sherpa.nu 
en lees previews van strips op

issuu.com/ 
           sherpacomics

Wil je op de hoogte blijven of je 
favoriete album er binnenkort 
aankomt? Kijk elke maand op  
www.sherpa.nu/planning, dan weet 
je hoe het ervoor staat! 

Schrijf je in voor onze onregelmatig 
verschijnende nieuwsbrief via 
nieuwsbrief@sherpa.nu
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MALATERRE : BEKROOND ALS BESTE 
STRIP IN ANGOULÊME 2019 

ROODBAARD 
... NOG ZONDER 
RODE BAARD

POLA EN HET 
EINDE VAN 

EEUWIG 1913: DE 
TWEELINGPARADOX

EN OOK NOG… ART? OF? ANDREAS!


