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Bericht AAn Al onze lezers ! 

er sloop een fout in onze nieuwste aanwinst in  

de arcadia archief-reeks, “op naar absurdistan”,  

met robin hoed in de hoofdrol.

in de gag op pagina 19, met als titel “verhalen en legenden”, 

liep het verhaal na de twee pagina’s die het moest beslaan, 

nog twee extra pagina’s door... 

Die twee betreffende pagina’s behoren eigenlijk tot een andere gag, 

waarvan er twee pagina’s in ons album niet werden gepubliceerd.

een spijtig erratum dat we via deze uitgave  

in schoonheid willen corrigeren. 

“een stuk theater” bevat daarom de volledige gag:  

4 pagina’s humor van de bovenste plank!

laat het smaken!

Het Arcadia-team.



4

eeN Stuk 
tHeAter 

               Denk je echt dat de sheriff er 
                              geschikt voor is ?

In ieder geval 
zou niemand anders 

die rol willen !…

Pas maar op, daar is hij ! 
Je hebt begrepen waarover 

           het gaat ?
Geen probleem !

Ooooh lieve help 
lieve help lieve help ! 

Net wat ik 
zeg !

Wat een smoe… 
wat een gelaat !

En die 
verheven 

blik !

Hebben 
jullie ’t… 
euh over 

mij ? 

Natuurlijk ! 
Wie anders zou hier 

geschikt zijn om 
de jonge held uit 

te hangen ?!

Robin, nu je het zo zegt, 
                    hij is precies de man 
                            die we zoeken 

                            voor ons 
                              toneelstuk !

Wel verdraaid, dat is waar ! 
Sheriff, er wacht u een 

artistieke loopbaan ! U neemt 
               het aan ?…

Nu ? 
Dat eist…

… nadenken … Dat doen we 
later. Geen tijd 
te verliezen !

Fantastisch !… 
u bent fantastisch ! 

Ik moet 
toegeven dat 
ik een zeker 
voorkomen 

heb… 
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  Wel… het is heel eenvoudig !… 
u heeft de hoofdrol: 

u bent Richard Geeuwensmart, 
de beroemde ridder !…

Beroemd ?… 
hoofdrol ?… dat past 

als gegoten !…

Euh… ja… goed dan !… u keert terug 
van een kruistocht, en in de eerste 
acte, verschijnt u ten tonele door 
brutaal de deur in te trappen, en 

met luide stem roept u de volgende 
woorden: “eindelijk terug, 

ik ben het… Richard !”

…zal 
dat luk-

ken ? 
…

    Uiteraard… want ik ben een
              geboren acteur ! 

Uitstekend ! 

Goed !… neem jullie 
plaatsen in, kinderen !… 

we repeteren !…

Is iedereen klaar ?… goed !… 
nu is het aan u, sheriff !

Aan mij de 
glorie !

Eindelijk terug ! Ik 
ben het… Richard !

Hij is het !

Ja, 
maar 
wat ?

En fijne 
kruiden ! 

…

Schitterend ! Subliem ! 
U was bijzonder 
geloofwaardig !

Befankt 
!
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Hé... waar gaat u naartoe ? ... het is nog niet gedaan, er komen 
                                      nog vier bedrijven !...

Daarom 
juift !...

...ik sta er 
echt op dat 
u blijft !...

Zodat je nog eens op 
mij kan springen en ik 
geslagen word als 

een oud tapijt ? Maar 
neen !

...het tweede bedrijf is een groot 
dramatisch moment: u komt binnen om 

Jacinthe te bevrijden, maar de booswicht 
die haar ontvoerd heeft, 

verzet zich !...

Bent u 
de mooie 
prinses ?

Och, 
schei 
uit !...

Da’s ook normaal !

Hoezo dan ?

Wel... wat is een booswicht 
      zonder een wicht, 
               nee ?...

Geestig !... De schurk verzet zich, 
zeg ik dus en u, u bestrijdt hem 

met uw trouwe zwaard.

Ik verkies met voorsprong 
dit bedrijf boven het vorige !

Vooruit 
dan, op uw 

plaats !

U zal Jacinthe niet 
krijgen !...

Ah nee ?... Dat zullen we nog wel eens zien ! 
Trek uw zwaard, meneer !...
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Wel dan, bandiet ! Ziedaar, voor jou !

Aah, ik sterf !...

Bobo !

Moeder !

Hallo !

Maar je neemt haar niet mee 
naar het paradijs !

Ah zo ?

Het recht heeft 
gezegevierd !

Daar !

En, sheriff, 
gaat het al wat 

beter ?

Waar, bwen ik ? Goed nieuws voor u, sheriff... 
we hebben het stuk aangepast... 
men vond dat er te veel geweld 

in voorkwam !

Nee maar... 
echt ?

...en omdat de rol van de held 
nu niet gevaarlijk meer is, 

zal ik die rol wel 
opnemen !

U heeft een kleine rol als zwaargewonde die 
terugkeert van de kruistochten. Uw tekst is simpel, 

u moet alleen “Ai” zeggen wanneer men 
de thermometer bij u inbrengt !...

eiNde



r e e d S  v e r S c H e N e N
1. lowietje ◆ De zaak Goldenmeyer
2. BenjAmin ◆ Lachen is een kunst
3. de musketiers ◆ In opdracht van de koning
4. de rAvotterscluB ◆ De koningdetectives
5. johnny goodBye ◆ Het vreemdelingenlegioen
6. lowietje ◆ De duivelse doedelzak
7. BenjAmin ◆ Interimitis
8. de musketiers ◆ De markiezin van Poppedeine
9. lowietje ◆ De gorilla’s van Virunga
10. johnny goodBye ◆ De zoon van Al Capone
11. dokter zwitser ◆ De lieveheersbeestjes
12. chick Bill ◆ De onweerstaanbare Zorfelin
13. vergeten jungle ◆ Het sidderende eiland
14. johnny PArAguAy ◆ Het meisje met het witte haar
15. Professor strAtus ◆ Het zeemonster
16. dokter zwitser ◆ De betoverde pompoenen
17. Arkel ◆ De reizigers van de keerzijde
18. BenjAmin ◆ Van alle markten thuis
19. tAkA tAkAtA ◆ Taka Takata ziet ze vliegen
20. fAntAstische verhAlen ◆ De engel Gab-Rhyel
21. frAnçois jullien ◆ De manke duivel
22. cuPido ◆ Een vriendinnetje voor Cupido
23. jessie jAne ◆ Flirt in Winchester
24. de liBellenPAtroelje ◆ Youkaïdi
25. frAnçois jullien ◆ Weense nachten
26. chiwAnA ◆ Anaconda
27. sArAh sPits ◆ De tornadojagers
28. Pokervrouw ◆ De wolvinnen van Han
29. de liBellenPAtroelje ◆ De Blitz-nederlaag
30. BenjAmin ◆ Talent zonder grenzen
31. govert suurBier ◆ Zeppelin
32. mAriA en giel ◆ Dreiging op Alguam
33. sAgen en legenden ◆ De pad
34. elmer en ik ◆ De keuze der middelen
35. cuPido ◆ Gek van vleugeltjes
36. de sliert ◆ Terug van weggeweest
37. de musketiers ◆ De juwelen van de koningin
38. elmer en ik ◆ De regels van het spel
39. dokter zwitser ◆ Terugkeer naar de Kattenplaneet
40. de liBellenPAtroelje ◆ Requiem voor een pimpf
41. melisAnde ◆ Het tovertoernooi
42. de sliert ◆ De Sliert in Japan
43. BenjAmin ◆ Loon naar werk
44. de duivels vAn AlexiA ◆ Het bloed van de engel
45. slemPer en slof ◆ Memoires van een huzaar
46. melisAnde ◆ Manevrouwtje
47. dokter zwitser ◆ Het koninkrijk der katten
48. sAgen en legenden ◆ De jacht
49. dokter geluk ◆ Dokter Geluk redt de meubelen
50. BenjAmin / de musketiers ◆ Vijftig jaar jong
51. Archie cAsh ◆ Wie heeft Jack London vermoord?
52. de duivels vAn AlexiA ◆ Tranen van bloed
53. in het midden vAn nowhere ◆ Dubbele fermentatie
54. roBin hoed ◆ Op naar Absurdistan
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