
| Arthur Berckmans, Berck, Arle en Pedro
Divel. Heel wat namen en pseudoniemen
voor één man!
BERCK (glimlacht) ‘De naam Arle was eigen-
lijk een samentrekking van de initialen
van mijn voornaam, Arthur, en de voor-
naam van een buurjongen, Leo. Onder dat
pseudoniem publiceerde ik ondermeer
illustraties, taferelen uit de Bijbel, vakan-

tieboeken, maar evenzeer stripverhalen
naar een scenario van John Flanders voor
uitgeverij Averbode. De naam Pedro Divel
was dan weer een idee van Duval, die in
de jaren ’60 de redactie leidde van een
reclameblaadje voor de petroleummaat-
schappij BP. Duval had een strip nodig die
bij een tankbeurt bij BP door een vader
aan zijn kinderen kon worden geschonken.
Een 6-tal realistische platen van ‘De leeuw
van Vlaanderen’ (naar Conscience), die ik
in het begin van de jaren ’50 tekende, wer-
den daarvoor van onder het stof gehaald.
Duval verzon er de naam Pedro Divel bij,
een jonge Mexicaanse tekenaar die zijn
eerste stappen in de stripwereld zette.’
(smakelijke lach)

| Waar haalde u de mosterd voor de lotge-
vallen van Lowietje, de piepjonge miljonair?
BERCK ‘Het idee was een stripreeks te ver-
zinnen rond het vervullen van opdrachten
om een erfenis te verkrijgen. De inspiratie
hiervoor haalde ik uit de Duitse film ‘13
Stühle’, met ondermeer Heinz Rühmann.
Een memorabel stukje cinema waarin alles
draait om een erfenis van, je raadt het al,
13 stoelen. In één van die stoelen zit een
document verborgen dat leidt naar de
erfenis. Het concept voor Lowietje steunt
op gelijkaardige feiten. Avontuur en span-
ning verzekerd!’

| Lowietje kwam er eigenlijk pas op vraag
van de redactie van het Nederlandse strip-
blad Eppo!
BERCK ‘Klopt! Ik heb eerst een tijdje gewerkt
aan ‘De Donderpadjes’ voor het Hollandse
stripblad ‘Sjors’. Midden jaren ’70 vroeg de

redactie van Eppo me om, ter vervanging
van de avonturen van stripheld Steven
Sterk, een nieuw personage te bedenken.
Ik werkte een ontwerptekening uit en
vanaf 1976 werd Lowietje zo een graag
geziene gast in Eppo.’ (knikt tevreden)

| In 1983 kwam er echter een abrupt einde
aan al dat moois!
BERCK ‘Uitgeverij Oberon, die ondermeer
Eppo op de markt bracht, besloot toen
inderdaad alle buitenlandse tekenaars,
zoals Gilbert Declercq, Hector Leemans,
Attanasio, Ryssack en mezelf te bedanken
voor hun diensten. Alleen Don Lawrence,

de geestelijke vader van de sciencefiction-
/fantasy-held Storm, mocht blijven. De
ware reden hiervoor blijft tot op de dag
van vandaag bijzonder onduidelijk.’

| U bleef evenwel druk aan de slag met
onder meer het uittekenen van de succes-
reeks Sammy, bij uitgeverij Dupuis!
BERCK ‘Ik had de handen meer dan vol, dat
is juist! Voor veel lezers was ik, zoals dat
ook het geval was voor het overgrote deel
van de Dupuis-tekenaars, een Franstalig
iemand. Informatie opvragen bij het
persagentschap Belga had je in die tijd
gegarandeerd de bevestiging ‘Berck, teke-
naar, Dupuis en Franstalig’ opgeleverd.’
(grinnikt)

| Opvallend toch hoe de media tegenwoor-
dig, zoals voor de recente Franquin-expo
in het Brusselse Autoworld, veel meer aan-
dacht hebben voor het beeldverhaal en
haar scheppers.
BERCK ‘Dat was in mijn tijd jammer genoeg
niet zo. Wist je dat de avonturen van
Sammy in meer dan 15 talen zijn gepubli-
ceerd? De appreciatie van en erkenning
door mijn lezers doet me nog steeds veel
plezier. Enige aandacht van de media voor
mijn striphelden was tijdens mijn lange en
rijkgevulde loopbaan vrijwel onbestaande.
Eén keer waren er plannen om mij te laten
opdraven in het kinderuurtje van Bob
‘Nonkel Bob’ Davidse. Dat opzet liep af
met een sisser. ‘Afgevoerd omwille van
interne moeilijkheden’, zo luidde het.
Terwijl het beeldverhaal vroeger vaak als
weinig educatief werd afgedaan, zie je nu
hoe het bijna tot een kunstvorm wordt
verheven. Er is dus zowaar beterschap op
komst!’ (lacht fijntjes) 
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Arcadia 2008

Grasduinen in de rijkgevulde archieven van heel wat stripte-
kenaars, het is Arcadia op het lijf geschreven. Menig strip-
pareltje kwam zo terecht in de vroegere ‘kleine reeks’.
Ware klassiekers uit de stripgeschiedenis krijgen voortaan
een plaats toebedeeld in de gloednieuwe ARCADIA ARCHIEF-
reeks. In 2008 zijn Lowietje, Benjamin, De Musketiers en
De Ravottersclub aan zet. De uitvoering behoudt die typi-
sche Arcadia-tint: een hardcover met linnen rug voor de
gewone editie én een unieke luxe-editie! 

INTERVIEW

Hachel

Op avontuur met Lowietje
Het weekblad Robbedoes in 

roemrijke tijden openslaan, levert

heel vaak een meeslepend en 

een met grappen en grollen 

volgestouwd Sammy-avontuur op.

Geestelijke vader Berck hanteert

dan ook een erg levendige 

en herkenbare tekenstijl.

Uitzonderlijke illustraties, publica-

ties in ontelbare magazines én

natuurlijk een karrenvracht aan

stripverhalen, Berck klaart het

allemaal. De publicatie van 

‘De zaak Goldenmeyer’, een nooit

eerder in album verschenen 

avontuur van Lowietje, betekent

dan ook een zoveelste parel 

aan de Arcadia-kroon.  

‘De inspiratie voor
Lowietje haalde ik uit de
Duitse film 13 Stühle’
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Lowietje
Lowietje

DE Z A AK GOLDENMEYER
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Het bedenken en het uittekenen van een

goede gag, het is een kunst op zich. De

wereld van televisie, theater, maar even-

zeer die van het beeldverhaal, zit er vaak

verlegen om. Uitmuntende en aansteke-

lijke humor, gebald in één pagina of zelfs

verdeeld over slechts enkele strookjes. 

Je komt automatisch uit bij de groten 

der aarde: Franquin met zijn Guust en

Watterson met de onnavolgbare Calvin &

Hobbes. Vzw Arcadia slaat met de uitgave

van nooit eerder in albumvorm gepubli-

ceerde gags van Benjamin resoluut dat-

zelfde pad van de onversneden humor in.

Geestelijke vader Hachel scherpte alvast

zijn bulderlach aan bij het aanhoren 

van onze zoektocht naar het recept 

voor de perfecte gag! 

| Hergé en Hachel, het zijn allebei pseudo-
niemen.
HACHEL ‘Klopt! Net zoals Georges Remi een
passend pseudoniem vond door inventief
om te gaan met de initialen van voor- en
achternaam, zo heb ik evenzeer mijn alter
ego tot leven gewekt. Hubert Lambert
werd zo Hachel.’

| Benjamin is dan weer de naam van uw
bekendste stripheld. Vanwaar die keuze?
HACHEL ‘In die tijd, eind jaren ’60, werkte ik
voor Mitteï en hadden de helden van het
beeldverhaal namen als Kuifje, Rik Ringers
of Michel Vaillant. Ik was op zoek naar
een passende voornaam voor het hoofd-
personage van de gags die ik in mijn hoofd
had. Ik doorbladerde de scheurkalender en
mijn oog viel op de naam Benjamin, de
heilige die ergens eind november wordt
gevierd, dacht ik (twijfelt even). Het doet
er niet toe (brede glimlach). Benjamin dus,
een naam die me goed in de oren klonk en
bovendien een naam die erg universeel is.’ 

| Benjamin maakte zo eind jaren ’60 zijn
opwachting in het stripblad Kuifje.
HACHEL ‘Niet te snel, jongeman. (sussende
toon) Er ging nog heel wat aan vooraf. Ik

werkte in die dagen voor Mitteï. Ik
tekende decors en hielp hier en daar
met het neerzetten van de figuren.
Net als elke tekenaar wilde ik dol-
graag een eigen stripheld creëren
en zijn lotgevallen publiceren in
Robbedoes of Kuifje, de toenmali-
ge grote stripmagazines. Greg, de
hoofdredacteur van Kuifje, kreeg
zo algauw drie van mijn gags
onder de neus geduwd. Twee
daarvan droegen al een titel. De
derde gag was naamloos maar zou
later uitgroeien tot de eerste verschij-
ning van Benjamin in Kuifje. Althans,
zo lijkt het als je naar de nummering
van de gags kijkt. (brede grimas) Nog
voor deze gag in Kuifje verscheen, werd
me al gevraagd een volgende Benjamin-
episode te verzinnen. Die gag verscheen
zo nog eerder dan de oorspronkelijk eerste
en kreeg, daar ik hem speciaal had
gemaakt voor het kerstnummer van 1969,
de toepasselijke noemer N* (van Noël)
mee. Je kan je dan ook voorstellen dat ik
als jonge tekenaar erg gemotiveerd was.
Twee gags gepubliceerd in een handom-
draai!’ (aanstekelijke bulderlach)

| De weg naar het succes lag zo breed open!
HACHEL ‘Jammer genoeg niet. Kerstmis 1969
betekende voor mij de grote intrede in
stripland, maar evenzeer het vervullen van
mijn dienstplicht. Ik was 25 jaar oud en

het vooruitzicht om in de kazerne hoog-
staande gags te moeten verzinnen, leek me
allesbehalve veelbelovend. Michel Dusart,
die al sterke staaltjes vakmanschap had
afgeleverd voor Dany en Paape én die ik
bovendien nog kende van op de school-
banken van Saint-Luc te Luik, was geluk-
kig onmiddellijk bereid om de nodige sce-
nario’s voor Benjamin te bedenken. Ik kon
me zo helemaal concentreren op het teken-
werk terwijl Dusart zijn hoofd brak over
nieuwe gags. Ik bleef evenwel de geestelij-

ke vader van Benjamin en zo nu en dan
zette ik een eigen idee om in een gag, een-
tje zonder woorden of zonder begeleiden-
de tekst.’

| De samenwerking met Michel Dusart liep
gesmeerd?
HACHEL ‘We waren als twee handen op één
buik! (lacht) Dusart had een prima gevoel
voor humor en slaagde er heel vaak in om
verrassend uit de hoek te komen. Ik rakel
hiervoor opnieuw een kerstverhaal op - het
is puur toeval, eerlijk waar (grinnikt) - om
mijn stelling te bewijzen. Benjamin wordt
in dit verhaal, en dát in volle kersttijd,
naar Mexico gestuurd. Geen sneeuw, geen
dennenbomen of andere typische kerst-
toestanden maar sombrero’s en cactussen,
stel je voor!’

| Tekenaar en scenarist zitten op één lijn,
vernieuwende humor à volonté en tóch zijn
er nooit Benjamin-albums gepubliceerd
door Le Lombard!
HACHEL ‘Inderdaad! ‘Gagreeksen verkopen
niet goed’, kreeg ik als enige reden voorge-
schoteld. Vreemd, als je merkte dat Robin
Hood, toch een gagreeks bij uitstek in die
dagen (begin jaren ’70 moet dat geweest
zijn), een groot commercieel succes te
beurt viel. Ik besloot daarom na verloop
van tijd mijn rechten op Benjamin terug te
kopen en zelf een uitgever te zoeken.’

| Uiteindelijk verschenen er zo maar liefst
4 Benjamin-albums!
HACHEL ‘Albums 1 en 2 verschenen beide in
zwart-wit en werden kort na mekaar door
2 verschillende uitgeverijen op de markt
gebracht. Dat feit had veel te maken met
het kleinere formaat dat de eerste uitgever
hanteerde en waarover ik niet bijster te-
vreden was. Albums 3 en 4 heb ik zelf in
kleur én met een stijve kaft uitgebracht.
Geen sinecure, hoor, je eigen werk publi-
ceren en tot bij de lezer krijgen. De uitgave
van het 5de Benjamin-album komt onder
de hoede van vzw Arcadia en, eerlijk ge-
zegd, ik heb er alle vertrouwen in!’ (brede
glimlach) TVDW
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BENJAMIN & CO
EEN KLEINE INTRODUCTIE…

BENJAMIN
Interim van beroep met de

aspiraties van een voltijdse
kunstenaar. Een arme drom-
mel met een zacht en integer
karakter, begenadigd met
een aanstekelijk enthousias-

me. Met andere woorden: een
held van zijn tijd.

MANFLOWER
Gedelegeerd bestuurder
van een bloeiend inte-

rimkantoor. Als op-en-top zakenman is
hij meer begaan met het
wel en wee van zijn
eigen zaakjes dan met
die van zijn personeel.
Toch begint zijn
pantser de eerste
tekenen van me-
taalmoeheid te
vertonen: vooral
door toedoen
van een zekere
Benjamin.

VANDERBAST
Vaste medewerker van het

interimbureau Manflower.
Zodanig vergroeid met

de firma dat er nog wei-
nig beweging in te krijgen
is. Hij heeft een hekel aan
onstabiele activa (vooral
als het over de reeds eerder
vermelde B. gaat).

BABY MANFLOWER
Voltijdse zoon van Manflower

en protegé van interim
Benjamin. Samen

zijn ze meer dan eens
de spreekwoordelijke
nagel aan vadertje
Manflowers doods-
kist. Vader en zoon zijn
van elkaar te onder-
scheiden door de gro-
te, kleverige lolly waar-
mee zoonlief een onafscheidelijk duo

vormt.

ARCADIUS
Vriend van Benjamin met

wie hij de beslommeringen
van het leven als kunstenaar
deelt. Hij heeft een zwak voor
flauwe grappen en stevige
driftbuien.

PIETJE
Beeldhouwer en

vriend van
Benjamin.

Weinig doortastend van
aard, behalve als het
om zijn grote passie –
het beeldhouwen –
gaat: hij slaagt er
namelijk in al me-
diterend de hamer
te hanteren...
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Twee gags gepubliceerd
in een handomdraai!’

Stripheld van de 
scheurkalender geplukt
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RAVOTTERSCLUB AAN
DE MACHT!

Arcadia slaat in 2008 opnieuw de han-
den in mekaar met Tibet voor een album
met twee avonturen van de Ravotters-
club. Het toeval wil dat de originelen van
deze verhalen recent opdoken zodat
deze vergeten fratsen uiteindelijk tot hun
recht komen in een prachtige uitgave in
de gloednieuwe Arcadia Archiefreeks.
Tibet begon met de avonturen van dit
olijke gezelschap in 1958 voor het jeugd-
blad Ons Volkske. Deze bende beleeft
eigenlijk doodgewone dingen, maar
gezien door de ogen van opperschavuit
Tibet leidt dit meermaals tot weergaloze
fratsen. De Ravottersclub telt 4 leden:
Jan, de dynamische en schrandere voor-
zitter, waarvoor Kampioen, de inventief-
ste van het gezelschap, niet moet onder-
doen. Daarnaast is er Duimpje, (on)eervol
penningmeester van een meestal karig
gevulde clubkas, en Dikzak, de meest
vertederende maar minst snuggere van
het viertal. Gegrinnik en gegniffel gega-
randeerd!                                        PF
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Waardigheid in gebaar en daad, 

een hoofse levensstijl en een uiterst

scherp ontwikkeld rechtvaardigheids-

ideaal. Het zijn uitgelezen eigenschap-

pen die zowel bij striptekenaar Mazel 

als zijn striphelden, ‘De Musketiers’,

hoog in het vaandel staan. Arcadia

omgordt trots de (strip)degen en 

vervult met deze uitgave van nooit 

eerder in albumvorm verschenen gags

van ‘De Musketiers’ een zoveelste 

teloorgegane wens van menig 

striplezer. Oppermusketier Mazel 

tekent voor tekst en uitleg.  

| Hoe verliep uw intrede in de stripwereld?
MAZEL ‘Ik ben vreemd genoeg via het ama-
teurtoneel in de wereld van het beeldver-
haal terechtgekomen. Op het einde van de
jaren ’50 had ik nog steile ambities als
acteur. Ik leed echter zo erg aan planken-
koorts dat ik algauw besloot om me uit-
sluitend met het decor en het uittekenen
van het theateraanbod bezig te houden.
Het nichtje van striptekenaar Sirius merk-
te mijn tekenwerk op - zij werkte voor een
persagentschap dat vaak met uitgeverij
Dupuis in contact kwam - en ze stelde me
voor mijn kans te wagen bij de redactie
van Robbedoes. Toenmalig hoofdredacteur
Delporte liet me - het moet ergens begin
jaren ’60 zijn geweest - enkele proefteke-
ningen maken voor ‘De verhalen van oom
Wim’-reeks maar hij was niet overtuigd
van mijn kunnen. De redactie van het
weekblad Kuifje geloofde echter wel in mij
en liet me overschakelen van een realisti-
sche naar een humoristische tekenstijl.
Bloed, zweet en tranen heeft die allereer-
ste komische strippagina me gekost. Meer
dan een maand heb ik gezwoegd aan het
vullen van één enkel vel papier!’ (heft de
handen ten hemel)

| Een harde leerschool die later wel vruch-
ten afwierp!
MAZEL ‘De bal ging inderdaad aardig aan
het rollen. Ik tekende op korte tijd ver-
schillende humoristische korte verhalen
voor het weekblad Kuifje. ‘De zaak
Tarantula’ en de avonturen van de vage-

bonden ‘Riesling en
Pimpelaar’ zijn
daarvan uitste-

kende

voorbeelden. Mijn passie voor het boek
‘De drie musketiers’, een waar meester-
werk van Alexandre Dumas waaruit mijn
vader me herhaaldelijk heeft voorgelezen,
kwam Hergé ter ore. Hij vroeg me waarom
ik rond dat gegeven geen stripreeks
bedacht. Het leek alsof er een knop in mijn

hoofd werd omgedraaid (enthousiast). Vol
goede moed ging ik aan de slag. Niet lang
daarna zag Floribert, naar een scenario
van Vicq, het levenslicht.’

| Het ware musketieravontuur begon pas
goed toen Raoul Cauvin aan boord stapte?
MAZEL ‘Ik klopte terug aan bij het weekblad
Robbedoes, en Charles Dupuis, vol bewon-
dering voor mijn tekenin-
gen rond Floribert,

spoorde hij me aan het pad der musketiers
verder te bewandelen. Hij koppelde me aan
Raoul Cauvin en gaf ons zijn zegen. Het
was de grote André Franquin die Cauvin
uiteindelijk het idee gaf om Cara, het paard
van musketier Calebas, een chagrijnig,
haast menselijk karakter te geven. Cara en
Calebas werden zo onafscheidelijk maar
het paard, laat dat duidelijk wezen, stond
veel vaker in de schijnwerpers.’ (gniffelt)

| De titel van de reeks veranderde bijzon-
der snel van ‘Cara en Calebas’ in ‘De
Musketiers’!
MAZEL ‘Dat had alles te maken met het feit
dat Raoul Cauvin en ik, na het uitwerken
van verschillende korte verhalen rond
Cara en Calebas, onze samenwerking in
alle vriendschap stopzetten. Ik wou even-
wel heel graag zelf verder gaan met Cara
en Calebas. Philippe Vandooren, toenma-
lig hoofdredacteur van het weekblad
Robbedoes, stelde me daarom voor om de
naam van de reeks, uit respect voor
Cauvin, te veranderen in De Musketiers.’

| De Musketiers hielden het na 4 albums
voor bekeken!
MAZEL ‘Alles liep wonderwel tot Vandooren
me met de nodige aandrang vroeg om, na

de publicatie van de eerste 28 pagina’s
van ‘De joker van de koning’ (het 4de

Musketiersalbum), het scenario
te herwerken. Hij wou eens-
klaps meer gags en humor in

het verhaal vervat zien. Ik
weigerde pertinent en

bleef trouw aan het ori-
ginele scenario. Hier-
mee tekende ik echter
ook het doodsvonnis
van mijn koene strip-
helden. Arcadia be-
zorgt mijn musketiers
zoveel jaren later zo-
waar een 2de levens-
kans. Fantastisch toch?!’
(knikt tevreden)
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‘Grote passie voor het
boek De drie musketiers’

Musketier voor eens en altijd

© MAZEL

‘By Jove’, roept iedere verstokte liefheb-
ber van de avonturen van onze Schotse
detective. Een nieuw Arcadiajaar zonder
Mick Mac Adam? Helaas maar waar!
Teneinde de nagelnieuwe Arcadia
Archiefreeks op volle kracht te lanceren
hebben we in eer en geweten beslist om
‘Verdun’, het afsluitend deel van de Mick
Mac Adam cyclus, pas in 2009 uit te
geven. Uitstel betekent dus geenszins
afstel, en belofte maakt schuld! In het
laatste deel van deze cyclus valt het
doek over de intrige waarvan Miss Vickie
Pinckott en kroonprins Willem deel uit-
maken en wordt de rol van de merk-
waardige Kobbels helemaal duidelijk! Dit
nieuwe Mick Mac Adam-album ‘Verdun’
zet nu al de toon voor een gezegend
stripjaar 2009!                                  PF

MICK WEER OP
SCHERP IN 

2009
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LOWIETJE
TEKENINGEN & SCENARIO Berck

VERSCHIJNT IN MAART 2008

De zaak Goldenmeyer
Striptekenaar op rust Berck boekte tij-

dens de jaren ’70 en ’80 veel succes met
de populaire humoristische reeks

Sammy, rond de gelijknamige lijfwacht
en zijn partner in crime Jack Attaway.
Een van zijn andere creaties die menig
stripliefhebber ongetwijfeld is bijgeble-
ven, is LOWIETJE, het rijke arme wees-
jongetje dat samen met butler Jacob 

de snode plannen van de op geld 
beluste tante Doortje voortdurend 

weet te verijdelen.

In ‘De zaak Goldenmeyer’ moeten
Lowietje en Jacob het - naar aloude

gewoonte - opnemen tegen tante Doortje
en haar twee klunzige handlangers

Teetje en Toffel. Zullen de snoodaards
eindelijk hun slag thuishalen of zullen

ze andermaal het onderspit moeten 
delven tegen de twee vrienden? 

Een prangende vraag waarop ‘De zaak
Goldenmeyer’ het gepaste antwoord 

weet te geven.

BENJAMIN
TEKENINGEN & SCENARIO Hachel

VERSCHIJNT IN MEI 2008

Lachen is een kunst
De gagstrip BENJAMIN is een creatie van
Hubert Lambert, alias Hachel, en ver-
scheen voor het eerst in 1969 in het

kerstnummer van het weekblad Kuifje.
In totaal zouden er vier albums ver-
schijnen van de lotgevallen van deze

sympathieke antiheld, allemaal 
in de taal van Molière.

‘Lachen is een kunst’ bestaat uit een
bonte verzameling komische gags waar-
in would-be kunstenaar Benjamin, tij-
dens zijn dagdagelijkse beslommeringen
als interim, de zenuwen van zijn vrien-

den en collega’s voortdurend 
op de proef stelt.

DE MUSKETIERS
TEKENINGEN & SCENARIO Mazel

VERSCHIJNT EIND AUGUSTUS 2008

In opdracht van de koning
Met de fratsen van ‘De paparazzi’

bewijst tekenaar Mazel al jaren over een
vaardige stijl en levendige fantasie te
beschikken. Lang voor dit persduo op
zoek ging naar de heetste nieuwsfeiten
liet hij de striplezers smullen van de

meeslepende avonturen van Cara 
en Calebas, later omgezet in

DE MUSKETIERS. 

‘In opdracht van de koning’ verzamelt
een fiks aantal korte verhalen die Mazel

in zijn eentje bedacht en die in
Robbedoes werden gepubliceerd lang

voor de 4 Musketiersalbums het levens-
licht zagen. Humor en spanning van 

de bovenste plank!  

DE RAVOTTERSCLUB
TEKENINGEN & SCENARIO TIBET

VERSCHIJNT EIND SEPTEMBER 2008

De koningdetectives
DE RAVOTTERSCLUB is, naast Rik Ringers,

Chick Bill en Globul (natuurlijk), een
van de vele creaties die striptekenaar

Tibet op zijn rijkelijk gevulde palmares
heeft staan. Deze deugnieten verschenen

voor het eerst op het toneel in 1958,
maar zij kenden vooral hun doorbraak

midden jaren ’70 toen uitgeverij Le
Lombard besloot hun kattenkwaad in

meerdere albums te vereeuwigen.

In ‘De koningdetectives’ zetten Jan,
Duimpje, Dikzak en Kampioen hun eer-
ste stappen in het wereldje van de detec-
tives. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder
de gebruikelijke hindernissen, wat tot
enkele hilarische situaties leidt. In ‘De

koningen van het stuur’ besluiten de vier
vrienden deel te nemen aan de jaarlijkse
zeepkistenrace. Dit is echter zeer tegen
de zin van Sproetneus en Veldmuis, die
er alles aan zullen doen om de Ravotters

het leven zuur te maken...

ARKEL
TEKENINGEN Marc Hardy
SCENARIO Stephen Desberg

Begin jaren ’80 tekende Marc Hardy onder
meer de avonturen van ARKEL, een creatie
van Stephen Desberg. Van de lotgevallen van
deze leidsengel zouden er uiteindelijk vier
volledige verhalen en enkele korte verhalen
verschijnen in het stripweekblad Robbedoes.

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

2. De zeven opperduivels
3. Lilith
4. Estel

COMMISSARIS MARTENS
TEKENINGEN & SCENARIO André Geerts

De glimlach is het verhaal van de jonge
commissaris Martens die met zijn sympathie
en betoverende glimlach een nieuwe wind
doet waaien bij de gerechtelijke politie. 
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De glimlach

FOUFI
TEKENINGEN & SCENARIO Kiko

De hoogvlieger is een bundeling korte verha-
len, waarin tekenaar Kiko je onderdompelt
in de magische sfeer van het mysterieuze
Oosten. Protagonist van dienst is de kleine
djinn FOUFI die dolkomische avonturen be-
leeft in het rijk van duizend-en-één-nacht.
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De hoogvlieger

GLOBUL
TEKENINGEN & SCENARIO Tibet

GLOBUL is een knotsgek marsmannetje dat
dolle avonturen beleeft met zijn vriend, de
testpiloot, Presto. Gewapend met een bijzon-
der hoofddeksel, een opvallende staart en
een onstilbare honger naar alles waar metaal
in zit, slaagt hij er telkens weer in zich op
een of andere manier in nesten te werken.
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Globul maakt het bont
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1. De onthoofde minnaars 
(MICK MAC ADAM • Benn & Brunschwig)

Greyline artistique is een nieuwe reeks die
in het verlengde ligt van de reeds bestaande
Greyline-collectie. Zo wordt in beide reek-
sen het werk van stripauteurs op een eerder
artistieke manier benaderd, maar staat in
Greyline artistique niet langer het stripver-
haal, maar wel de stripauteur zelf centraal.

DUIVELS ONDEUGEND
TEKENINGEN Jan Bosschaert

De eerste auteur die in deze reeks aan de
beurt komt, is de Antwerpse duivel-doet-al
JAN BOSSCHAERT. Met Duivels ondeugend
proberen we de lezer onder te dompelen in
Bosschaerts imaginaire wereld van engelen,
duivels en andere fijne personages en hem
mee te laten genieten van zijn onnavolgba-
re tekentalent.

MICK MAC ADAM
TEKENINGEN André Benn
SCENARIO Stephen Desberg
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2. De tiran van Midnight Cross
8. Het ijzeren kruis

BIG JOE
TEKENINGEN & SCENARIO Malik

William Tai, alias Malik, mag dan vooral be-
kend zijn van krachtpatser Archie Cash en
liefdesgod Cupido, toch heeft hij met BIG JOE

nog een andere strip op zijn naam staan die
vast en zeker de moeite loont. BIG JOE is een
gorilla met hoog knuffelgehalte, die samen
met Anton, de pratende beo Speak Easy en
hun vriend professor Piet Baksteen allerlei
avonturen beleeft.

In Apenstreken steken BIG JOE, Anton en
Speak Easy, de handen uit de mouwen om
hun goede vriend en toeverlaat professor Piet
Baksteen te behoeden voor allerlei onheil dat
hem voortdurend boven het hoofd hangt.
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Apenstreken

CHRIS MELVILLE
TEKENINGEN Daniel Hulet
SCENARIO André-Paul Duchâteau

Wanneer CHRIS MELVILLE naar de Caraïben
reist om aan het wereldkampioenschap sur-
fen deel te nemen, komt hij terecht in een
web van politieke intriges, smokkel, drugs
en zelfs moord.
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Caribbean Traffic

GORD
TEKENINGEN & SCENARIO Christian Denayer

Rode sneeuw is het vierde deel in de reeks
GORD. Samen met zijn vriendin Abbla, piloot
Angus en bendeleidster Kissii, trotseert Gord
de grillen van de natuurlijke elementen en

vooral de voortdurende dreiging van geor-
ganiseerde bendes en zwervende plunderaars
die “dead world” teisteren...
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Rode sneeuw

MICK MAC ADAM
TEKENINGEN André Benn
SCENARIO Brunschwig & Runberg

De amazone der duisternis, het vierde deel
van de NIEUWE AVONTUREN VAN MICK MAC

ADAM, speelt zich af tijdens de Eerste
Wereldoorlog en dompelt de lezer onder in
een sfeervol en spannend verhaal. Terwijl
Micks vader in Londen bij de Engelse rege-
ring wordt geroepen om een zaak van
staatsbelang te bespreken, moet onze held in
kilt op zoek naar het geheime doel van dit
zichtbare verraad van Lady Vickie Pitcott.
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Rode sneeuw

NUAGE & MC CLOUD
TEKENINGEN Dany & SCENARIO Greg

In deze Police Academy avant-la-lettre wor-
den special-agents JO NUAGE & KAY MC CLOUD

klaargestoomd voor de roze sectie. Instruc-
teur van dienst binnen dit befaamde politie-
korps is de ietwat naïeve sergeant Brumbach,
die z’n handen meer dan vol heeft met de
opleiding van dit bonte gezelschap.
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De roze sectie

TOENGA
TEKENINGEN & SCENARIO Edouard Aidans

Met De laatste oever valt definitief het doek
over de prehistorische avonturen van de
Ghmoer TOENGA. Tekenaar Aidans laat de
moedige holbewoner nog een allerlaatste
keer opdraven in een typisch Toenga-ver-
haal, gekruid met de nodige gevechten,
achtervolgingen en bedreigende situaties. 
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De laatste oever

WOOGEE
TEKENINGEN & SCENARIO André Benn

Samen met enkele vrienden geniet WOOGEE

van een welverdiende vakantie in het buiten-
verblijf van een bevriende actrice. Hun rust
is echter van korte duur als het zoontje van
de gastvrouw vóór de ogen van WOOGEE

wordt ontvoerd...
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De Samaritaan van Yosemite

DE ZINGARI
TEKENINGEN René Follet
SCENARIO Yvan Delporte

DE ZINGARI is een van de talrijke pareltjes
die de voorbije decennia uit de pen van
tekenvirtuoos René Follet rolden. De avon-
turen van DE ZINGARI brengen het relaas
van Rita, Carlos en Max, een bescheiden
circusfamilie, die eind negentiende eeuw de
plattelandsdorpen van Frankrijk door-
kruiste. In De schreeuw van de stomme
komen Rita, Carlos en Max geregeld in
onverwachte situaties terecht waarbij ze
telkens al hun talenten moeten aanspreken
om deze tot een goed eind te brengen...
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De schreeuw van de stomme

SLEMPER EN SLOF
TEKENINGEN Jacques Sandron
SCENARIO Raoul Cauvin

In een ultieme poging zijn soldaten te
voorzien van proviand en wapens, stuurt
Napoleon de huzaar Slemper en zijn onaf-
scheidelijke vriend, het paard Slof, de be-
sneeuwde steppe in. 
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Wagens in de steppe

ZAKKENLOPER EN BLASIUS
TEKENINGEN Bernard Hislaire
SCENARIO Jean-Marie Brouyère

ZAKKENLOPER EN BLASIUS is het debuutwerk van
Bernard Hislaire, bekend van FROMMELTJE EN

VIOLA en SAMBER, twee absolute topreeksen
die ondertussen tot de stripklassiekers mogen
gerekend worden. 
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Bij de Taaietenen

ZAPMAN
TEKENINGEN Jan Bosschaert & SCENARIO Pug

Space... The final frontier... Kapitein Krik en
zijn crew worden geteisterd door een ernstige
vorm van B.V.-itis, het Bekende Vlamingen-
syndroom. De enige die de trekkies uit de nood
lijkt te kunnen helpen, is ZAPMAN, een super-
wezen dat sneller zapt dan zijn schaduw...
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De wraak van Kamerah

10 JAAR ARCADIA
TEKENINGEN & SCENARIO Diverse auteurs

Vzw Arcadia bestaat 10 jaar! Ter gelegen-
heid van deze unieke gebeurtenis verscheen
in december 2007 10 jaar Arcadia – een
decennium in beeld en verhaal. Dit jubi-
leumboek bevat zowel nooit eerder gepubli-
ceerd materiaal van alle tekenaars die het
voorbije decennium de revue gepasseerd
zijn, als tekeningen die speciaal gemaakt
werden voor het tienjarig bestaan van
Arcadia. Gegarandeerd 140 pagina’s strip-
plezier dat niet mag ontbreken in de collec-
tie van iedere stripliefhebber!
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10 jaar Arcadia
Een decennium in beeld en verhaal
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