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Het mooiste hebben we voor het laatst bewaard. Naast nieuwe 
albums in onze lopende series als Storm, Elsje, Suus en Sas,  
Argus en January Jones en nieuwe delen uit de integrale reek-
sen van Agent 327 en Trigië komen we ook met twee bijzondere 
one-shots. De lezers van Eppo hebben al mogen genieten van  
Het goud van de zwendelaaar van Ayroles en Guarnido en Max 

Havelaar - de graphic novel van Eric Heuvel en Jos van Water-
schoot naar Multatuli en nu is het de beurt aan alle andere strip-
liefhebbers. Het zijn in ieder geval bijzondere boeken die een 
mooie plaats in je collectie verdienen. 

Met deze producties ronden we 2020 af. Een bewogen jaar waar 
we het nog lang over zullen hebben. Wat 2021 voor ons in petto 
heeft, zien we vanzelf. In januari komen we in ieder geval met 
een nieuwe editie van Leesvoer waarin we een boekje opendoen 
over 2021.  Tot dan!
   Rob van Bavel • Uitgever
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c o l i n  w i l s o n 
o p  z ’ n 

b e s t  m e t  d e 
N e v a d a -
t r i l o g i e

Nevada Marquez zigzagt tussen twee werelden: tussen 
de restanten van de verovering van het Westen en de 
wereld van het meedogenloze Hollywood en de op-
komende filmindustrie. 
Als opknapper van vuile klusjes voor de studio’s, gaat 
Nevada naar Mexico om een westerse acteur te zoeken, 
die in beschonken staat is verdwenen aan de andere 
kant van de Rio Grande...

Duval | Pécau | Wilson

NEVADA | #1 
Lone star

978-90-888-6555-8 | SC | 56 pagina’s | € 9,95
978-90-888-6556-5 | HC | 56 pagina’s | € 18,95
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Martin Lodewijk | Romano Molenaar | Jorg de Vos | e.a. 

STORM | HOMMAGES
978-90-8886-651-7 | SC | 48 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-652-4 | HC | 48 pagina’s | € 18,95
978-90-8886-653-1 | LUXE | 64 pagina’s | € 49,95

Storm bestaat 45 jaar en daarom brengen 11 strip-
makers op geheel eigen wijze een hommage aan 
de stoere stripheld die in 1975 het levenslicht zag. 

Fred de Heij, Robbert Damen, Kenny Rubenis, Dick 
Matena, Przemyslaw Klosin, Kim Duchateau, Noël  
Ummels en Gerben Valkema stortten zich op de 
fantastische wereld van Pandarve en laten nieuwe 
kanten van Storm en zijn metgezellen zien.

Maar ook Martin Lodewijk, Romano Molenaar en 
Jorg de Vos leveren een bijdrage in de vorm van 
het korte verhaal De poort naar Ellders. Speciaal 
voor dit jubileumalbum werd het verhaal, dat al 
vijf jaar op de plank lag, afgerond. Een heerlijk 
avontuur door het team dat Storm een tweede  
leven gaf.

AL 45 jaar mister strip van nederland

DE LUXE EDITIE VAN 
STORM - HOMMAGES 

VERSCHIJNT IN EEN OPLAGE 
VAN 300 EXEMPLAREN. 

ELK EXEMPLAAR BEVAT 
EEN DOSSIER EN EEN 

GENUMMERDE EN DOOR ROMANO 
MOLENAAR GESIGNEERDE PRENT.



Max Havelaar wordt over het algemeen beschouwd als 
het belangrijkste boek uit de Nederlandse literatuur. Ter 
gelegenheid van het Multatuli-jaar is deze roman bewerkt tot 
een graphic novel door Jos van Waterschoot, oud conservator 
van het Multatuli Huis, en Eric Heuvel, gevierd auteur van De 
ontdekking en Quaco – leven in slavernij.

Max Havelaar is ambtenaar in het voormalig Nederlands-
Indië, nu Indonesië, van 1856. Hij is aangesteld om leiding te 
geven in het district Lebak op Java, maar stuit daar op zoveel 
kwalijke praktijken dat hij niet anders kan dan daar tegen in 
actie te komen. Hij stelt een uitgebreid onderzoek in en schrijft 
brieven aan hogere ambtenaren over machtsmisbruik door de 
plaatselijke regent, maar vindt geen gehoor. Havelaar beseft 
dat het vooral een politiek probleem is en daarvoor moet hij 
bij de politici in Nederland zijn, of beter nog, bij de kiezers van 
die politici. Tevens beseft Havelaar dat, als hij in Lebak blijft, 
zijn leven en dat van zijn gezin in gevaar komt. Daarom neemt 
hij ontslag om een kruistocht vóór de arme Indiërs en tégen 
de nietsontziende, graaiende Nederlandse kooplui te kunnen 
ondernemen.

Multatuli | Eric Heuvel | Jos van Waterschoot 

MAX HAVELAAR 
De graphic novel

978-90-8886-650-0 | HC | 104 pagina’s | € 22,99
978-90-8886-672-2 | LUXE | 104 pagina’s | € 49,95

DE LUXE EDITIE VAN MAX 
HAVELAAR - DE GRAPHIC 
NOVEL, VERSCHIJNT IN EEN 
OPLAGE VAN 400 EXEMPLAREN. 

ELK EXEMPLAAR BEVAT EEN 
UITGEBREID DOSSIER EN EEN 
GENUMMERDE EN DOOR ERIC 
HEUVEL GESIGNEERDE PRENT.



Multatuli | Eric Heuvel | Jos van Waterschoot 

MAX HAVELAAR 
De graphic novel

Ah, eindelijk, Lebak! Mevrouw… staat… 
u… mij… toe.

Kijk uit, Maxje!

Max Havelaar, 
om u te dienen.

Verbrugge, meneer Havelaar. 
Ik ben uw controleur.

En dit is ons 
garnizoenshoofd, 
de heer Duclari.

Havelaar, aangenaam! 

Klopt het dat dit 
district een fikse 
betalingsachter-

stand heeft?

Ja, helaas!
De oogsten waren 

de afgelopen 
jaren slecht en de 

bevolking groeit 
nauwelijks.

Maar er wordt wel veel 
geld gestoken in het 

bouwen van moskeeën?

U bent goed op 
de hoogte!
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Noordoosten aanhouden, Sven, Liebchen. 
Dan kunnen jullie over een paar uur genieten 

van de gastvrijheid van het Duitse Rijk!

Voelt u die turbulentie 
ook, Frau Reich?

Es ist Fräulein und nei…

Aah!

Dit is toch wel een vorm 
van turbulentie, nietwa…

Het was een
Schampschot!

OpTReKKeN
SVeN !

MIS! Op het nippertje!

En zo…

44
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m i s s  j o n e s
b e z o e k t 

n e d e r l a n d

Wat is een aviatrice zonder vliegtuig? January Jones 
voelt zich letterlijk vleugellam sinds ze haar Comet in  
Rio de Janeiro verloor. 

Ze is dan ook zeer verheugd als de fabriek in Engeland 
laat weten dat ze haar van een nieuw exemplaar willen 
voorzien. Opgetogen ondernemen January en Rik de 
reis naar Europa, maar eenmaal aangekomen blijkt dat 
de nieuwe Comet nog niet gereed is. 
 
Dat vinden Rik en January geen probleem want nu 
kunnen ze Riks familie in Rotterdam bezoeken. 
Daar hoort Rik dat hij dringend een notaris in Amster-
dam moet bezoeken en dan begint het grote avontuur, 
waarbij ze te maken krijgen met de hoofdstedelijke  
penoze en uiteindelijk terechtkomen in Parijs waar een 
confrontatie met een oude vijand volgt.

Eric Heuvel

JANUARY JONES | #11 
Jachtkruiser

978-90-8886-635-7 | SC | 48 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-636-4 | HC | 48 pagina’s | € 18,95
978-90-8886-637-1 | LUXE | 64 pagina’s | € 49,95

DE LUXE EDITIE VAN JACHTKRUISER 
VERSCHIJNT IN EEN OPLAGE  VAN 
250 EXEMPLAREN. 

ELK EXEMPLAAR BEVAT EEN 
UITGEBREID DOSSIER EN EEN 
GENUMMERDE EN DOOR ERIC 
HEUVEL GESIGNEERDE PRENT.

III

jachtkruiser

De voorpublicatie van het elfde 
avontuur van January Jones liep 
in Eppo Stripblad van nummer 
22 - 2019 tot en met nummer 
7 - 2020.

Eric Heuvel: “Ik wilde echt iets doen met  
Amsterdam. Toen Martin Lodewijk en ik ruim 
30 jaar geleden met January Jones begonnen 
was het voor mij, geboren en getogen Amster-
dammer toch een beetje zuur dat January ons 
land invloog via vliegveld Waalhaven in Rot-
terdam. Ik probeerde nog aan te dringen op 
Schiphol, maar ja; de scenarist bepaalt.

Ook nu starten we in Rotterdam, de geboorte-
stad van Rik. Het gaf mij de kans –ik zat nog in 
de flow van het maken van De Meimoorden–
om de Maasstad te tonen voordat hij werd weg-
gebombardeerd. Maar zodra de mogelijkheid 
zich voordeed, en die creëer je als scenarist 
natuurlijk zelf, verplaatste de camera zich 
naar Amsterdam.

Na een aantal spannende avonturen in het verre buitenland, Azië, Sovjet-Unie, 
Verenigde Staten en Brazilië vond Eric Heuvel dat de tijd was aangebroken om 
January Jones opnieuw naar Nederland te brengen. De redactie van Eppo Strip-
blad, het magazine waar het elfde avontuur in zou worden voorgepubliceerd, 
keek er halsreikend naar uit. Niet alleen zouden Rotterdam en Amsterdam een 
rol spelen, ook Parijs werd speelveld en het nieuwe avontuur betekende ook 
de terugkeer van een geduchte tegenstander: Dritta Reich.

“Als mij in het komende decennium 
weer tijd voor stripmaken is gegeven, 

wil ik graag de characters uitdiepen.”

Wat staat er in? Wat staat er in?

Ja, mag ik hem eerst even zelf lezen.

De brief is van een notaris in Amsterdam. 
Het betreft een kwestie die alleen monde-
ling kan worden toegelicht. Daarom ben ik 

uitgenodigd om op afspraak langs te 
komen op het kantoor te Amsterdam.

Morgen meteen bellen, jongen!

Ja, geen probleem. 
Ik verblijf in Rotterdam, 

maar met de trein 
kunnen we vanmiddag 

bij u zijn!

De volgende ochtend…

En? Mooi landschap, Miss Jones?

Ik begrijp nou waarom jouw 
landgenoten zich graag in 

Michigan vestigden.

Uiteindelijk… Amsterdam! Finally! 
Veel over gehoord… altijd 
wel eens willen bezoeken.

Als we deze straat volgen, 
komen we uit bij wat ooit als 
het achtste wereldwonder 

werd beschouwd.

Achtste wereldwonder?

Yep! Zo werd wat we nu kennen als het Paleis op 
de Dam*) indertijd, vlak na de bouw, genoemd!

Ik moet vanaf hier 
naar mijn afspraak 
met de notaris op 

één van de grachten. 
Wat doet u?

Okidoki!

Ik heb begrepen dat 
ze hier een leuke zoo 

hebben. Die ga ik maar 
eens bezoeken!

En zo… Rik met al zijn gewandel. Ik pak 
gewoon de tram naar de dierentuin!

Hoe was de volgorde van die 
grachten ook alweer? Oh ja: 

‘Piet-Koopt-Hoge-Schoenen’. 
Prinsengracht-Keizersgracht-

Herengracht-Singel…

Hem zie ik vanmiddag 
weer op de Dam.

Het heeft gewoon 
zo moeten zijn! 

*) Het gebouw werd tussen 1648 en 1665 gebouwd als stadhuis, naar het ont-
werp van architect Jacob van Campen, en ingewijd op 29 juli 1655. Het bouwwerk 
wordt gezien als Nederlands belangrijkste historische en culturele monument van
de Gouden Eeuw. In de Napoleontische tijd werd het in 1808 een paleis.
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Hercules | Valkema

ELSJE | #10
Bruggers

978-90-8886-608-1 | SC | 48 pagina’s | € 8,95
978-90-8886-609-8 | HC | 48 pagina’s | € 18,95

De rebelse Elsje is scherp en stekelig, maar ook schat-
tig en aaibaar. Ze heeft altijd haar gepeperde mening 
klaar en... in dit album gaat ze met GaitJan, Annaliese 
en Mauri dan eindelijk naar de middelbare school! Elsje 
belandt tussen tractoren, stikstof en klimaatactivisme, 
gaat nu het nog kan op vakantie naar Engeland, ontdekt 
de pest in de middeleeuwen, krijgt de eerste verkoud-
heid van de prehistorie, houdt anderhalve meter af-
stand, en spijbelt van de online-lessen…

G e n i e t  v a n  E l s j e , 
a l s  j e  d u r f t !



P R O M O  a c t i e

Het grote succes uit Frankrijk door Alain Ayroles  
(Sabels en Galjoenen) en Juanjo Guarnido (Black-
sad). Vijf jaar werkten deze gepassioneerden strip-
makers aan hun megaproject, dat nu eindelijk in het 
Nederlandse taalgebied verschijnt.

De onverbeterlijke, maar uiterst sympathieke, schurk 
don Pablos verhaalt ons over zijn schelmenavonturen. 
Terwijl hij afwisselend armoede en rijkdom op zijn pad 
vindt, leiden zijn avonturen hem van achterbuurten 
naar paleizen, van de bergtoppen van de Andes naar 
de oevers van de Amazone, tot die ene mythische plek 
waar alle dromen samenkomen: Eldorado!

Ayroles | Guarnido

HET GOUD VAN DE 
ZWENDELAAR
978-90-8886-551-0 | HC | 160 pagina’s | € 39,95
978-90-8886-674-6 | LUXE | 176 pagina’s | € 69,95

DE LUXE EDITIE VERSCHIJNT IN 
EEN OPLAGE VAN 400 EXEMPLAREN 

MET DOSSIER. ELK EXEMPLAAR 
BEVAT EEN GENUMMERDE EN 

DOOR AYROLES EN GUARNIDO 
GESIGNEERDE PRENT.
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eens een beDelaar, 
altijD een beDelaar.

…zonDer 
ijDele 

ambitie.

maar een beDelaar 
zonDer opstanD…

een beDelaar 
Die…

…tegen alle verWacHtingen 
in…

…lijDzaam…

…rijk…
…WorDt.
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De albums uit de eerste uitzet komen met een 
gratis ex-libris. Bestel nu alvast jouw exemplaar 

bij je stripwinkelier.



Ayroles | Guarnido

HET GOUD VAN DE ZWENDELAAR

Wat ondankbaar! Mij 
in zee laten gooien,

terwijl ik haar uit 
de goot had getrokken!

Helaas! 
Het bedelaarsleven 

is een strijd.

Je denkt er grip 
op te hebben,

maar zij houdt alles 
in de hand, altijd.

heb Medelij-
den, daPpere 

zeeman!

hiJ Maakte Me tegen 
MiJn wil tot ziJn 

handlanger! in heMels-
naaM, ik 

smeek u…

…red Me uit de 
klauwen van 
deze schurk!

15
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Voor wie de dossiers van Agent 327 – het geweten van 
Nederland – niet kent: Agent 327, die in werkelijkheid 
Hendrik IJzerbroot heet, is het geesteskind van auteur 
Martin Lodewijk (1939), die ook naam en faam ge-
niet als bedenker en scenarioschrijver van de immens  
populaire sf & fantasy-reeks Storm. 
 
Voor zijn gehele oeuvre ontving Lodewijk in 1978 de 
Stripschapprijs, de hoogste onderscheiding die de 
Nederlandse stripwereld kent. Martin Lodewijk is ge-
trouwd met Ted en woont en werkt in Rotterdam.

Alle avonturen van Agent 327 worden – voor het eerst –  
compleet gebundeld in de acht delen van Agent 327 
integraal.

Martin Lodewijk

AGENT 327 | INTEGRAAL #6 
2001 - 2002

978-90-8886-647-0 | HC | 200 pagina’s | € 29,95
978-90-8886-648-7 | LUXE | 200 pagina’s | € 89,95

DE LUXE EDITIE VAN AGENT 327 - INTEGRAAL #6  
IS IN LINNEN GEBONDEN MET EEN STOFOMSLAG 
EN BEVAT EEN GENUMMERDE EN DOOR 
MARTIN LODEWIJK GESIGNEERDE PRENT.

WIN

DEZE UNIEKE

PRENT ABONNEER JE OP ONZE MAANDELIJKSE 
NIEUWSBRIEF EN MAAK KANS OP EEN UNIEKE 
PRENT VAN ROMANO MOLENAAR!

Onder iedereen die is ingeschreven op onze 
nieuwsbrief, verloten we 5 exclusieve prenten 
van Roodhaar gesigneerd door Romano 
Molenaar.
Kijk op www.uitgeverijL.nl voor meer info!



Een aantal jaar na de bouw van Trigopolis wordt de krij-
ger Trigo door zijn broer Brag tot keizer gekroond. De 
invloedssfeer van het gloednieuwe keizerrijk groeit en 
samen met de geleerde Perik en de jonge piloten Janno, 
Roffa en Keren moeten Trigo en de zijnen weerstand bie-
den aan bedreigingen van binnen en buiten de lands-
grenzen. Of het nu een opstand is, snode plannen van 
de Lokiërs of een buitenaardse invasie, ze moeten iede-
re keer tot het uiterste gaan om het voortbestaan van het 
rijk en soms zelfs de hele planeet te garanderen.

Michael Butterworth | Don Lawrence

TRIGIË | INTEGRAAL #2
978-90-8886-644-9 | 200 pagina’s | € 29,95 
978-90-8886-673-9 | luxe | 200 pagina’s | € 89,95

DE LUXE EDITIE VAN TRIGIË – INTEGRAAL 2 
IS IN LINNEN GEBONDEN EN  BEVAT 

EEN GENUMMERDE EN DOOR ROMANO 
MOLENAAR GESIGNEERDE PRENT.

De sciencefiction klassieker Trigië verschijnt eindelijk in-
tegraal. In 7 volumineuze banden worden alle verhalen 
van De opkomst en ondergang van Het Keizerrijk Trigië, 
getekend door de Britse striplegende Don Lawrence, 
chronologisch opgenomen, telkens voorafgegaan door 
een uitgebreid dossier van meer dan 40 pagina’s. 

Elk deel telt ± 200 pagina’s en verschijnt in een fraaie 
harde band. Deel 2 bevat de verhalen: Kolonie in op-
stand, Stad zonder geheugen, De wraak van Darak, De 
lichtende bollen, De slag om Trigopolis en De waanzin-
nige geleerde.



Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter aan de gegeven 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden.

www.uitgeverijL.nl - sales@uitgeverijL.nl
Vuurdoornlaan 3 - 4902 SE Oosterhout

René Leisink

ARGUS
Nieuwsoverzicht van 2020 

978-90-8886-610-4 | SC | 64 pagina’s | € 8,95

Gerard Leever 

SUUS & SAS | #19 
Bella en Valentijn 

978-90-8886-589-3 | SC | 48 pagina’s | € 8,95

Elke dag leest Argus alle kranten en kijkt hij alle 
journaals.
Het nieuws van de dag vat hij samen in één vlijm-
scherpe cartoon. Meer hoef je dus niet te lezen.
Dit album bevat een selectie van de beste cartoons bij 
het nieuws van 2020. 

Deze cartoons verschenen eerder in dagblad Metro, 
Technisch Weekblad en in Eppo stripblad.

In dit 19e deel beleeft de bekende tweeling uit het 
weekblad Tina weer de gekste avonturen met oude en 
nieuwe vrienden zoals Bella en Valentijn. Dat Bella een 
olifant is, is natuurlijk heel gewoon.

Argus, iedere dag het nieuws en een lach

D e  f a v o r i e t e 
s t r i p  u i t  d e  T i n a


