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Zo rond 1550 werden de lage landen, nu Neder-
land en België, bestuurd door Karel de Vijfde, 
de koning van Spanje, en maakten ze deel uit 
van het Habsburgse rijk. Onder hem regeerden 
prinsen en graven, waar Willem van Nassau er 
ook een van was. Dat verliep allemaal redelijk 
goed, tot de zoon van Karel V aantrad, Filips de 
Tweede, een extreme aanhanger van het katho-
lieke geloof. In die tijd waren het Calvinisme en 
de leer van Luther juist in opmars, wat botste 
met de opvattingen van Filips, die van mening 
was dat alle niet-katholieken ketters waren die 
de brandstapel verdienden. Willem van Nassau, 
prins van Oranje, ging daar tegenin en zorgde 
voor een opstand. De vier hoofdrolspelers van 
dit verhaal maken deel uit van het gewone volk 
en raken verzeild in deze historische gebeurte-
nissen.
Een opmerkelijk detail is dat een aantal figu-
ren die in dit boek voorkomen ook figureren 
in Oudnederlandse volksliedjes. Anna (Malle 
Babbe), Jan Klaassen (trompetter) en Meester 
Prikkebeen (straatmuzikant). De geschiedenis 
wordt hiermee verteld op een makkelijk lees-
bare, ‘infotainment’-achtige manier.
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Het ruimtekonvooi dat tegenwoordig de woonplaats van 
Nävis is, nadert de planeet TRI-JJ 768. Doordat zij een 
uitzondering is, met gedachten die door niemand anders 
te lezen zijn, is Nävis bij uitstek geschikt om als verkenner 
uitgezonden te worden naar nieuwe planeten. Op de pla-
neet waar zij dit keer naartoe wordt gestuurd, blijkt een 
hevig conflict te woeden tussen twee volkeren, waarvan 
er een sterk op de mens lijkt en Nävis moet infiltreren in 
de groep opstandelingen om er achter te komen wat er 
aan de hand is en hoe het komt dat de bevolking op de 
mens lijkt...
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De tros ruimteschepen die samen Konvooi vormt, ver-
plaatst zich traag door de ruimte. De vele rassen aan 
boord van de schepen kunnen onderverdeeld worden 
in twee groepen: de psy-passieven en de psy actieven, 
die de gedachten van de eerste groep kunnen lezen. Het 
schepsel Nävis is echter een geval apart; Haar brein is af-
geschermd, haar gedachtegolven zijn niet te ontcijferen. 
Hierdoor zijn diverse belangengroepen ineens in haar 
geïnteresseerd, maar niet altijd met goede bedoelingen. 
Nävis is een mens, de eerste van Konvooi... en zij vormt 
voor de andere wezens een groeiend probleem!

Konvooi herdrukken
2. De Privéverzameling

3. Het raderwerk
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Tanguy en Laverdure staan op non-actief bij de 
luchtmacht en werken nu al enige tijd bij de 
geheimzinnige vliegtuigmaatschappij Delta Air-
ways, een schijnfirma die in werkelijkheid on-
derdeel is van de Franse geheime dienst.

In deze laatste twee verhalen die nog door 
Jean-Michel Charlier zijn geschreven, voeren ze 
een opdracht uit in het Afrikaanse land Komba-
la. Patrice Serres, die het tekenen van de reeks 
heeft overgenomen, tekent het eerste deel, 
terwijl het tweede deel door Al Coutelis wordt 
uitgewerkt. Dit deel is ruim dertig jaar niet ver-
krijgbaar geweest en wordt in deze bundeling 
voor het eerst sinds 1988 herdrukt.
In het dossier wordt op de reden daarvan inge-
gaan, onder andere via een interview met Alex-
andre Coutelis. Ook zijn weer de nodige zeld-
zame documenten uit de archieven van Charlier 
en Coutelis toegevoegd, alsmede een dossier 
met de Tanguy & Laverdure-omslagen van het 
weekblad Pep.

De complete Tanguy en Laverdure 10 
Overvliegen verboden
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Al sinds de mist der tijden voeren vier koningen in 

vrede en harmonie het bewind over hun deel van 

het eiland Poker. Alles lijkt volmaakt in balans, 

tot de dag waarop het Orakel verschijnt aan de 

dwerg Jinx… en hem opdraagt de vier heersers 

te gaan waarschuwen voor een grote tragedie. 

Het tijdperk van chaos staat op het punt te be-

ginnen en het is absoluut noodzakelijk dat de vier 

koningen elkaar treffen op het vierlandenpunt 

op het eiland. In de eerste vier delen konden we 

lezen hoe de vier vorsten tijdens hun tocht met 

talloze moeilijkheden af te rekenen kregen, maar 

inmiddels is het perspectief verschoven naar Mi-

Kon, een klein jongetje dat woont in een van de 

dorpen in het rijk Schoppen en steeds meer in 

het middelpunt van de gebeurtenissen komt te 

staan. Na de heftige gebeurtenissen in deel 7 

komt MiKon, samen met de vier vorsten, tegen-

over Nemesis te staan, de bron van het kwaad…

Pokereiland 8
De talismannen van de macht
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