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Op het actiepad met Johnny Paraguay

‘Charles Dupuis was
een fervente fan van
Archie Cash’
voornaam had ik zo al, de rest volgde snel.
Johnny Paraguay zou uiteindelijk een
tweetal albums meegaan.’
| Het eerste verhaal kwam er eigenlijk
dankzij de weinig bekende Yves Varende.
Een synoniem evenwel voor een eminentie
uit de stripwereld...
MALIK (knikt instemmend) ‘Je hebt je huiswerk gemaakt. Yves Varende, beter bekend
als Thierry Martens, leverde inderdaad het
idee aan voor ‘In de klauwen van baron
Samedi’, het eerste Paraguay-album.
Baron Samedi hield zich bezig met het
occulte, zwarte magie en voodoo. Een uitgelezen kans voor mij om goed en kwaad
lijnrecht tegenover mekaar te plaatsen en
een van mijn passies uit die tijd, het
hanengevecht, te integreren in het verhaal.
De witte haan gaat de strijd aan met de
zwarte haan en zegeviert uiteindelijk. De
confrontatie tussen Johnny Paraguay en
Baron Samedi kon zo evenzeer op een
symbolische manier worden voorgesteld.
Het gaf extra pigment aan het verhaal.’

| Johnny Paraguay is een huurling die zich
staande houdt in een wereld die aanleunt
bij de Mad Max-films. Wetteloosheid en
corruptie heersen. Sommige scènes lijken
me geen spek voor de bek van de doorsnee
Robbedoeslezer uit die dagen.
MALIK (brede glimlach) ‘Mocht Johnny
Paraguay toch in Robbedoes zijn verschenen, dan zouden sommige platen inderdaad zwaar gecensureerd zijn geworden.
Archie Cash was trouwens vaak datzelfde
lot beschoren. Ik herinner me bijvoorbeeld
een cover die herwerkt moest worden
omdat een opgevoerd personage met
Arabische trekken te sterk zou verwijzen
naar De Zesdaagse Oorlog, een oorlog uitgevochten tussen Israël en de Arabische
buurlanden in 1967, die toen nog vers in
het geheugen lag. Dat zijn zaken die ik
met Cupido nooit in het achterhoofd heb
moeten houden. Gelukkig maar!’
TVDW

FOTO ARCADIA

Alom bejubeld en 10 albums lang verslonden door
horden hongerige striplezers maar daarna een stille en onterechte dood gestorven. ‘Vergeten Jungle’,
een dolkomische serie van de hand van tekenaar Mazel
en scenarist Cauvin, is weer helemaal terug! De
reeks, die tussen 1979 en 1987 een van de
paradepaardjes was van het stripweekblad
Robbedoes, herleeft in 2011 dankzij vzw Arcadia,
en dat na bijna een kwart eeuw te zijn vergeten in
de jungle van de huidige door verkoopcijfers gedreven uitgeverijen. Ramtamtam en Kierikieli heten ook vandaag
nog steeds Kaloem en Kong en ook de
opponenten van onze dappere mini Tarzan
en zijn gorilla zijn van de partij. Jürgens, ChopChoy en ‘Jawohl!’ Kurt zijn in het nooit eerder in
album verschenen avontuur ‘Het sidderende eiland’
als vanouds op zelfverrijking uit. Je kan er dan ook
donder op zeggen dat Kaloem en Kong daar een fors
stokje/steentje voor zullen steken!
TVDW

| Archie Cash werd al gauw vereenzelvigd
met de Amerikaanse filmacteur Charles
Bronson terwijl...
MALIK (reageert gevat) ‘En terecht, de fysieke
gelijkenis was treffend. Johnny Paraguay
daarentegen mag je relateren met de toen
in Frankrijk en Wallonië razend populaire
zanger en acteur Johnny Hallyday. De

© MALIK

toe even de context te duiden. Archie Cash
liep al een album of 6 als een trein in het
stripweekblad Robbedoes totdat de toenmalige hoofdredacteur Thierry Martens
werd vervangen. Alain De Kuyssche
maakte zijn opwachting en onze samenwerking liep op zijn zachtst gezegd voor
geen meter. Archie Cash werd evenwel
voortgezet en de albums bleven ook jaar
na jaar verschijnen. Dat had echter veel te

‘VERGETEN JUNGLE’ HERLEEFT NA BIJNA KWART EEUW!

© MAZEL & CAUVIN

maken met het feit dat Charles Dupuis (de
uitgever van het stripblad Robbedoes.
TVDW) een fervente fan was van de serie
en dat hij ook nog eens uitstekend overweg kon met Jean-Marie Brouyère, de scenarist van Archie Cash. De spanningen
met Dekuyssche liepen begin jaren ’80 zo
hoog op dat ik besloot om een nagelnieuwe held, een stoere bonk als het even kon,
te bedenken die op vele punten sterk op
Archie Cash gelijkte. Johnny Paraguay
vond zo onderdak bij uitgeverij Archers.
De latere avonturen van Big Joe dateren
trouwens ook uit die tijd. (voegt er fijntjes
aan toe) Als er geen vuiltje aan de lucht
was geweest, dan had ik nooit een andere
uitgeverij dan Dupuis gezocht.’

© MALIK

In vroegere tijden was de wereld
voor de doorsnee striplezer heel
geriefelijk en overzichtelijk ingericht.
Voor het betere realistische werk kon
hij terecht bij het weekblad Kuifje
en voor de nodige humor tekende
tegenhanger Robbedoes present.
Archie Cash, een robuuste en uit
massief beton opgetrokken actieheld
van de hand van Malik, vormde
de meest in het oogspringende uitzondering op deze regel. Een einzelgänger in humorland, maar eentje
die fel werd gesmaakt door de rabiate Robbedoeslezer. Een formule
die midden jaren ’80 al even toepasbaar leek voor Johnny Paraguay,
het blonde alter ego van Archie Cash.
Geestelijke vader Malik licht toe en
houdt daarbij, met een tevreden
grijns om de mondhoek, de nieuwste
Arcadia Archief-telg en tegelijk
het 3de Johnny Paraguay-album,
‘Het meisje met het witte haar’,
stevig onder de arm gekneld.

| De serie Archie Cash kende vanaf begin
jaren ’70 een stijgend succes bij de
Robbedoeslezer. Vanwaar de noodzaak om
een blonde versie van Cash op te voeren?
MALIK (lacht even onwennig) ‘Ik begrijp je
kritiek op Johnny Paraguay maar sta me
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Ode aan Jules Vernes

KINDERBOEKEN,
MARIONETTEN EN
SCHILDERKUNST

Guy Counhaye mag voor de doorsnee
Vlaamse striplezer dan al een nobele
onbekende zijn, zijn (vooral dan nooit
eerder in het Nederlands verschenen)
stripwerk ontsnapt niet aan het speurende oog van vzw Arcadia. Counhaye gaf
eerder al een staaltje van zijn kunnen
met ondermeer ‘De dolende ruimtevaarders’ en bevestigde zijn vakmanschap
in de jaren ‘90 met de sterk bij Jules
Vernes aanleunende reeks ‘Professor
Stratus’. Deel 4 uit dit epos kreeg
de welluidende naam ‘Het zeemonster’
en haalt een welverdiende plaats
in de Arcadia Archief reeks.

| Hoe zet men de stap van de schoolbanken
naar een gerenomeerde uitgever als Dupuis?
COUNHAYE ‘Het feit dat ik Macherot en
Hausman kende, was alvast een groot
voordeel (lacht even). Robbedoes was in
die dagen het mekka van de humoristische
strip en mijn tekenstijl zat hen blijkbaar
als gegoten. Hausman regelde een afspraak met de toenmalige hoofdredacteur
Thierry Martens en de rest is geschiedenis.’
| Voor het weekblad Robbedoes zette u
ondermeer een parodie rond Sherlock
Holmes op papier.
COUNHAYE (bijna verontschuldigende toon)
‘Alister Holmes, inderdaad. Het is bij een
enkel kortverhaal gebleven. Het personage
van Sherlock Holmes boeit me evenwel
uitermate. (denkt even na) Een verhaal
rond deze legendarische speurder in het
semi-realistische genre lijkt me wel wat.
Net zoals voor H.G. Wells en Jules Vernes
heb ik een grote bewondering voor de
geestelijke vader van Holmes, de onvolprezen Sir Arthur Conan Doyle.’

‘Er bestaat een uitgewerkt
scenario voor een 5de album
van Professor Stratus’
© COUNHAYE & LE LOMBARD

FOTO ARCADIA

Een beeldhouwwerkje van Marie-José Sacré

Monsieur Victor’, verschenen in 1989 bij
uitgeverij Glénat, niet vertaald in het
Nederlands. TVDW), naar een scenario
van Jeanine Rahir. Daarnaast produceerde ze uitzonderlijke creaties in de schilder- en beeldhouwkunst en herontdekte
ze recent met de marionetten een van
haar eerste passies. Meer moois vind je
op haar site www.mariejosesacre.be.
Maar ook Guy Counhaye heeft duidelijk
kaas gegeten van schilderen. Zijn werken
situeren zich tussen het expressionisme
en het fauvisme en zijn te bewonderen
op www.guycounhaye.be. TVDW

De avonturen van Professor Stratus spelen
zich eveneens af aan het einde van de
19de eeuw en net zoals dat voor Nemo
gold, is mijn held een eminent wetenschapper en uitvinder. Het spreekt vanzelf
dat iemand met veel kapitaal, zoals
Professor Stratus, ook makkelijker de
meest onwaarschijnlijke avonturen kan
beleven.’
| Professor Stratus hield het 3 albums lang
uit. ‘Het zeemonster’, een nooit eerder in
het Nederlands verschenen verhaal, ziet
dankzij vzw Arcadia pas dit jaar het
levenslicht. Waar liep het fout?
COUNHAYE ‘Ik moet je het antwoord daarop
schuldig blijven om de eenvoudige reden
dat het me nooit is verduidelijkt geworden
door Le Lombard. Het 4de album verscheen nog wel, maar daarna leek de
motivatie bij mijn uitgever om de reeks
verder te zetten helemaal uitgedoofd. Ik
heb me er uiteindelijk bij neergelegd.
(monkelend) Er bestaat anders wél een uitgewerkt scenario voor een 5de album van
Professor Stratus. Het idee draait rond de
afdaling naar het middelpunt van de aarde
en betekent mijn ultieme ode aan Jules
Vernes. (Counhaye verwijst naar Vernes
boek ‘Reis naar het middelpunt der
aarde’, voor het eerst gepubliceerd in
1864. TVDW). Het tekenwerk moet nog
gebeuren en ik acht de kans klein dat ik er
ooit effectief aan begin, maar zeg nooit
nooit!’ (brede glimlach)
TVDW

© COUNHAYE & LE LOMBARD

FOTO ARCADIA

Een “fauvistisch” schilderij van Guy Counhaye

| Professor Stratus mag dan al uw bekendste stripheld zijn, ‘De dolende ruimtevaarders’ en ‘Het land van Gorp met Geo
en Tafta’ (album nr 6 uit de Dupuis
Debuut-reeks. TVDW) verschenen eerst op
het (strip)toneel!
COUNHAYE ‘Dat is helemaal juist. Bedenk er
wel even bij dat je in die dagen, begin
jaren ’70, het beroep van striptekenaar niet
kon aanleren op de schoolbanken, zoals
dat nu het geval is. Ik heb zeer zeker veel
geleerd aan de Academie voor Schone
Kunsten te Verviers maar het vak zelf
krijg je pas onder de knie door andere tekenaars te observeren en zelf
te proberen. ‘De dolende ruimtevaarders’, naar een scenario
van Raoul Cauvin, was een
reeks die bestond uit gags van
een 2-tal pagina’s lang en tussen 1973 en
1978 in het
stripblad

| De naam Jules Vernes is gevallen. Net
zoals in zijn boeken vindt de lezer in de
avonturen van Professor Stratus een bonte
wereld terug vol fantasy, science fiction en
onbeperkte middelen.
COUNHAYE (enthousiast) ‘Het idee voor
Professor Stratus is schatplichtig aan Jules
Vernes. Ik heb me voor zijn personage bijvoorbeeld gebaseerd op Kapitein Nemo, de
legendarische hoofdrolspeler
uit Vernes roman
‘Twintigduizend mijlen onder zee’
uit 1870.

FOTO ARCADIA

© SACRÉ, COUNHAYE & CASTERMAN

FOTO ARCADIA

Creativiteit viert hoogtij ten huize
Counhaye. Professor Stratus is er kind
aan huis en vindt er
in de gedaante van
Marie-José Sacré,
de bevallige eega
van Guy Counhaye,
een zielsverwant
aangaande ontdekken en exploreren.
Anders dan de op
nuchtere wetenschap
gerichte
Professor Stratus, laveert Marie-José
Sacré van het ene creatieve vakgebied
naar het andere. Zo illustreerde ze
samen met ondermeer Guy Counhaye
felgesmaakte kinderboeken en stond ze
in voor het tekenwerk van ‘De reizen van
mijnheer Victor’ (‘Les voyages de

Robbedoes verscheen. Mijn eerste schuchtere stappen in de wereld van het beeldverhaal!’ (trotse blik)
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‘Hoeveel levens heeft een leidsengel?’

© HARDY & DESBERG
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EEN LACH...
EN EEN TRAAN!

haal niet afgewerkt was. Jarenlang heb ik
de synopsis voor het 5de Arkel-album stof
laten vergaren in mijn schuif. Het idee om
Arkel te hernemen is vaak geopperd (vzw
Arcadia was een tiental jaar geleden vragende partij om het bestaande scenario,
door middel van een 16 pagina’s lang verhaal, aangevuld met wat extraatjes en
waar nodig op papier gezet door een andere tekenaar dan Hardy, om te zetten naar
een albumuitgave. TVDW) maar nooit uitgevoerd.’
| In 2008 maakte Arkel opeens zijn
opwachting in Spirou (de Franse tegenhanger van het teloorgegane stripblad
Robbedoes. TVDW), zij het wel onder
een andere noemer.
DESBERG (onverstoorbaar) ‘Een drietal jaar geleden belde ik Hardy op
met de vraag of ik een tekenaar
mocht zoeken om het Arkel-verhaal in schoonheid te beëindigen. Tot
mijn verbazing had Hardy er zelf zin
in en besloten we al snel om af te stappen van het 16-pagina’s lange concept en
er een volwaardig verhaal van 46 pagina’s
lang van te maken. De deur werd zo geopend naar een volgend album en wie
weet zelfs naar talloze nieuwe avonturen.
Dupuis zette het licht op groen maar
drong erop aan om de reeks te hernoemen
naar ‘Ange et Diablesses’ en er een tweeluik van te maken. Zo verscheen Estel toch
nog in een Franse albumversie en vond
ook mijn 20 jaar oude scenario, in de
vorm van ‘De reizigers van de keerzijde’,
zijn weg naar de franstalige lezer. De herlancering van Arkel was echter weinig
succesvol. Had het te maken met de covers
van de albums die niet helemaal de herkenbare lijn van de vorige Arkel-albums
volgden, of heeft de nieuwe naam van de
serie de fervente Arkel-fan op het verkeerde been gezet? Feit blijft dat Dupuis
besloot om de reeks in de koelkast te stoppen en ik daardoor opnieuw met een
onuitgegeven scenario voor het volgende
Arkel-verhaal blijf zitten. (knikt me toe) Je
raadt het al, in al mijn enthousiasme heb
ik de synopsis voor een nieuw avontuur al
op papier gezet. Hoeveel levens heeft een
TVDW
leidsengel?’ (brede glimlach)

André Geerts

© GEERTS

Tibet

stond voor meesterwerkjes als Globul en
de langlopende westernstrip Chick Bill,
was naast een begenadigd tekenaar ook
een humorist pur sang en bovenal
een erg aimabele man. Zo zong hij
in de zomer van 2008, toen tijdens het interview voor het
dossier in het Arcadia-album
van De Ravottersclub de
Russische hoofdstad Moskou ter sprake kwam, uit
volle borst de klassieker ‘Nathalie’
(Franse chanson van Gilbert Bécaud.
TVDW): ‘La Place Rouge était vide,
devant moi marchait Nathalie’, gevolgd door een schaterlach.
Tibet ten voeten uit!
Een ongeluk komt
nooit alleen: in de
zomer van 2010
legde ook André Geerts
het bijltje erbij neer.
© TIBET
Deze Brusselse striptekenaar brak door dankzij zijn humoristische
en vertederende stijl die sterk aansloeg
bij jong en oud. ‘Commissaris Martens’ en
het heerlijk nostalgische ‘Jojo’ waren
daarvan de perfecte exponenten. Tabé,
mijnheer Tibet! Tabé, mijnheer
André Geerts!
TVDW

HOMMAGE VAN GUY COUNHAYE © COUNHAYE & LE LOMBARD

| De avonturen van de leidsengel werden
tot midden jaren ’80 gepubliceerd in het
weekblad Robbedoes. Dat leverde 3 albums
op in het Frans. Meer dan 20 jaar later
beleeft Arkel een 2de jeugd. Dat doet iets
met een mens!
DESBERG (zichtbaar geëmotioneerd) ‘De reeks werd na
het verschijnen van ‘Estel’, het
4de verhaal in lijn, afgevoerd.
Philippe Van Dooren, de toenmalige hoofdredacteur van Robbedoes, moest snoeien in het aanbod en
stelde Hardy voor een strenge deadline. Het volgende Arkel-verhaal moest
snel worden klaargestoomd of de reeks
zou worden opgedoekt. Hardy werkte in
die dagen ook voor uitgeverij
Glénat en kende een stijgende succes
met G. Raf Zerk en stond zo voor
een onmogelijke opdracht. (fijntjes)
Het feit dat Van Dooren niet hoog
opliep met Arkel deed er evenmin
goed aan. De serie werd stopgezet en
dat deed meer pijn dan ik had durven
vermoeden, temeer daar het laatste ver-

A
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naar de film Doornroosje ging kijken en
sterk onder de indruk kwam van de slechte fee en de kleine demonen die haar vergezelden. Marc Hardy (de tekenaar van
Arkel. TVDW), al evenzeer een Disney-fan,
was het ook opgevallen. Arkel en zijn leefwereld kregen zo beetje bij beetje vorm.’

I

© GEERTS

| Dat brengt ons naadloos terug bij Arkel.
De rode draad in zijn avonturen zou je
kunnen terugbrengen naar de thema’s die
men terugvindt in de bijbel, overgoten met
een science-fiction sausje ...
DESBERG (knikt even) ‘Het gaat eigenlijk terug
op hetzelfde aloude thema dat je inderdaad ook in de bijbel
vindt. Ik ben altijd al
gefascineerd geweest
door het verhaal van
de duivel
die

‘Arkel spruit voort uit de
bijbel en de contradictie
tussen goed en kwaad’

D

FOTO GEERTS

| U bent Brusselaar in hart en nieren maar
uw roots liggen elders!
DESBERG ‘Ik ben inderdaad geboren en getogen in Brussel, maar mijn moeder was een
Française en mijn vader was een Amerikaan.
Je zou dus kunnen verwachten dat ik me
in een land als België, waar nederlandstaligen en franstaligen samenleven en waarin
Brussel een curiositeit op zich is, kiplekker
voel. Niets is minder waar. (zucht eventjes)
Ik verklaar me nader. Elk jaar proberen we
minstens een maand op vakantie te gaan
naar het buitenland. Dit jaar hebben we zo
een 6-tal weken doorgebracht in de
Verenigde Staten en in Mexico en bij onze
terugkomst besloop me een vreemd gevoel
betreffende België. De huidige politieke
situatie vermoeit me. Misschien geen slecht
idee om in een mogelijk volgend avontuur
van Arkel een rolletje te reserveren voor
Bart De Wever!’ (monkelend lachje)

A

‘Humor houdt me overeind’ liet hij nog
optekenen in de Striplink van 2010. Een
ietwat ongelukkig gekozen uitspraak en
het leven van zijn meest cynische kant,
want amper enkele weken daarna verwisselde Tibet (echte naam Gilbert
Gascard. TVDW) het tijdelijke met het
eeuwige. Tibet, die vooral bekend werd
met de reeks Rik Ringers maar ook in-

FOTO ARCADIA

Stephen Desberg behoeft geen introductie. Hij mag dan al geen striptekenaar
zijn, in de loop der jaren heeft hij met
succesreeksen als I.R.$., de Schorpioen
en Empire USA naam gemaakt als
topscenarist. De avonturen van de leidsengel Arkel stonden mee aan de wieg
van zijn succes. Door het abrupte stopzetten van de reeks midden jaren ’80
door uitgeverij Dupuis, keek de Brusselse
scenarioschrijver tot voor kort met
een wrange nasmaak terug op Arkel.
Recent kreeg zijn held, met een gloednieuw tweeluik in albumvorm én onder
een andere noemer, evenwel een tweede kans op de Franstalige stripmarkt.
‘De reizigers van de keerzijde’ verschijnt
nu ook in het Nederlands, en dat als
een nieuwe parel aan de al fonkelende
Arcadia Archief-kroon. Tevreden gegrom
in hemel en hel en een uitgebreide
babbel met Desberg er bovenop!

vroeger ook een engel was, een van de
favorieten van God zelfs, maar door zijn
rebellie tegen de Almachtige uit de hemel
werd gezet. Als kind sprak dit gegeven me
al sterk aan en ook nu ben ik nog steeds
gefascineerd door het goede en het kwade,
maar meer nog door waarom bij iemand
het kwade overheerst en de reden daarachter. Ik ga er namelijk vanuit dat het ene
onlosmakelijk is verbonden met het andere. Al te vaak, ook bij de Disney-figuren,
is het personage ofwel goed ofwel slecht.
Ik heb me daarbij altijd de vraag gesteld:
waarom is dat zo en hoe is die persoon zo
geworden. Een benadering die ik ook hanteer in de albums van de Schorpioen, meer
bepaald om het verleden van de duivelse
kardinaal Tribaldi toe te lichten. Verwacht
die genuanceerde benadering niet in de
zogenaamde ‘mainstream’, daar geldt nog
altijd de tegenstelling tussen goed en
kwaad. Een idee dat trouwens ook nog
steeds erg leeft in de Verenigde Staten van
Amerika. Bega daar een inbreuk tegen de
wet, het mag zelfs een kleine zijn, en je
wordt dadelijk gebrandmerkt als een crimineel. De nuance ontbreekt en de uitleg
naar de reden voor je daad doet er dan
zelfs niet meer toe. Maar om terug te
komen op Arkel (lacht even), de bijbel en
de contradictie tussen goed en kwaad is
inderdaad een grote inspiratiebron geweest. Maar ook Disney, zoals eerder aangehaald, speelde zijn rol. Ik herinner me
hoe ik als kind samen met mijn moeder
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Acht jaar nadat het laatste deel van ARKEL
bij Arcadia verscheen en meer dan 20 jaar
nadat Marc Hardy de laatste pennentrekken
van de lotgevallen van deze blonde (b)engel
op papier zette, worden met De reizigers van
de keerzijde de avonturen rond Estel eindelijk afgerond.
REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Arcadia kleine reeks • 3. Lilith & 4. Estel
VERSCHIJNT IN DECEMBER 2011

nieuw

De reizigers van de keerzijde
Arcadia Archief nr. 17

Verraden door Gordh, wordt Estel door
de opperduivels als slavin ingezet om
woestijntranen te zoeken in het hete
zand. Arkel, zelf gevangen door de
gevangen engel, ziet zijn jeugdvriendin
iedere dag verder wegkwijnen en stelt
alles in het werk om zichzelf en Estel
uit hun benarde situatie te bevrijden.
Zal de leidsengel andermaal in zijn
opzet slagen en zullen ze zich kunnen
wreken op Gordh?

BENJAMIN
TEKENINGEN & SCENARIO

Hachel

De gagstrip BENJAMIN is een creatie van
Hubert Lambert, alias Hachel, en verscheen
voor het eerst in 1969 in het kerstnummer
van het weekblad Kuifje. In totaal zouden er
vier albums verschijnen van de lotgevallen
van deze sympathieke antiheld, allemaal in
de taal van Molière.
REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Arcadia Archief nr. 2 • Lachen is een kunst
Arcadia Archief nr. 7 • Interimitis

CHICK BILL
TEKENINGEN & SCENARIO

Tibet

CHICK BILL is al decennia lang de succesvolle westernstrip van RIK RINGERS-tekenaar
Tibet. Sinds 1953 beleeft deze onverschrokken en grootmoedige cowboy doldrieste
avonturen aan de zijde van zijn vrienden
Kleine Poedel, Dog Bull en Kid Ordinn.
REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Arcadia Archief nr. 12 • De onweerstaanbare Zorfelin

DOKTER ZWITSER
TEKENINGEN & SCENARIO

Marc Wasterlain

DOKTER ZWITSER is naast SARAH SPITS een van
de twee geesteskinderen van Marc Wasterlain
die in de jaren ’70 en ’80 wekelijks te volgen
waren in Robbedoes. In totaal verschenen er
8 albums bij uitgeverij Dupuis en 3 bij
Casterman.

VERSCHIJNT IN AUGUSTUS 2011

JOHNNY GOODBYE
Dino Attanasio
Martin Lodewijk

TEKENINGEN
SCENARIO

Dino Attanasio heeft tijdens zijn lange carrière als striptekenaar zijn sporen vooral
verdiend met het tekenen van komische
reeksen als BANDONEON, SPAGHETTI en TON EN
TINNEKE (in navolging van André Franquin).
Een reeks die absoluut niet in dit rijtje mag
ontbreken is JOHNNY GOODBYE, over de lotgevallen van twee privédetectives tegen de
achtergrond van de grote drooglegging in
Amerika. Uit de samenwerking met tekenaar-scenarist Martin Lodewijk kwamen er
in totaal twaalf verhalen tot stand, waarvan
het eerste in 1976 van de drukpers rolde.
REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Arcadia Archief nr. 5 • Het vreemdelingenlegioen
Arcadia Archief nr. 10 • De zoon van Al Capone

JOHNNY PARAGUAY
TEKENINGEN & SCENARIO

Malik

Volledig in de stijl van ARCHIE CASH, BLUE
BIRD en CHIWANA tekende Malik in de jaren
tachtig drie avonturen van de stoere nononsense huurling JOHNNY PARAGUAY. De
eerste twee albums verschenen bij uitgeverij
Archers, maar het derde deel geraakte nooit
verder dan de tekentafel van de stripauteur.
VERSCHIJNT IN MEI 2011

Het meisje met het witte haar
Arcadia Archief nr. 14

Op zoek naar een voormalig G.I. belandt
Johnny Paraguay in het broeierige
Vietnam, waar de kustlijn geteisterd
wordt door niets of niemand ontziende
Chinese piraten. Paraguay moet er niet
alleen alles aan doen om zijn eigen
hachje veilig te stellen, maar eveneens
dat van een mysterieus meisje dat
een vreemde interesse heeft gewekt
van een Chinese kolonel…

Arcadia Archief nr. 11 • De lieveheersbeestjes

TEKENINGEN & SCENARIO

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

CHRIS MELVILLE

MM

Mazel
Raoul Cauvin & Mazel

TEKENINGEN

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.

SCENARIO

Daniel Hulet
André-Paul Duchâteau

Tekenaar Guy Counhaye werkte tijdens zijn
actieve carrière zowel aan strips als aan kin-

René Follet
Yvan Delporte

TEKENINGEN
SCENARIO

DE ZINGARI is een van de talrijke pareltjes die
de voorbije decennia uit de pen van tekenvirtuoos René Follet rolden. De avonturen
van DE ZINGARI brengen het relaas van Rita,
Carlos en Max, een bescheiden circusfamilie,
die eind negentiende eeuw de plattelandsdorpen van Frankrijk doorkruiste.
De schreeuw van de stomme
De zwarte vogels

GORD

MM

TEKENINGEN & SCENARIO

DE RAVOTTERSCLUB
TEKENINGEN & SCENARIO

TIBET

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.
REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Arcadia Archief nr. 4 • De koningdetectives

Mazel
Raoul Cauvin

VERSCHIJNT IN MAART 2011

Het sidderende eiland
Arcadia Archief nr. 13

In het sidderende eiland komen Kaloem
en Kong (ook gekend als Ramtamtam en
Kierikieli) in hogere sferen terecht als
hun groene habitat het strijdtoneel
wordt van de bewoners van een vreemd
drijvend eiland. Samen met het schorremorrie van Jürgens proberen de twee
vrienden de rust en vrede op hemel en
aarde te herstellen…

Diverse auteurs

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

COMMISSARIS MARTENS • De glimlach

MICK MAC ADAM • De tiran van Midnight Cross
MILLENNIUM

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 georganiseerde bendes en zwervende plunderaars
die “dead world” teisteren...
REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Rode sneeuw

MICK MAC ADAM

MM
MILLENNIUM

André Benn
Brunschwig & Runberg

TEKENINGEN
SCENARIO

MICK MAC ADAM • Het ijzeren kruis
SLEMPER EN SLOF • Wagens in de steppe

Christian Denayer

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Arcadia Archief nr. 4 • In opdracht van de koning
Arcadia Archief nr. 8 • De markiezin van Poppedeine

TEKENINGEN & SCENARIO

GLOBUL • Globul maakt het bont

Caribbean Traffic

Verdun, hartje winter 1916. De Eerste
Wereldoorlog woedt in alle hevigheid in de
Noord-Franse stad. Zal MICK MAC ADAM erin
slagen de Kobbels uit het oorlogsgewoel te
houden of worden ze het slachtoffer van de
machtshonger van de strijdende partijen?
De amazone der duisternis
Verdun

Guy Counhaye

MILLENNIUM

FOUFI • De hoogvlieger

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Naast DE MUSKETIERS en DE PAPARAZZI is
VERGETEN JUNGLE een van de bekendste
reeksen van Luc Mazel. Door de vruchtbare
samenwerking met Raoul Cauvin bij de eerste twee geciteerde series is het dan ook niet
verrassend dat de Brusselse tekenaar andermaal een beroep deed op dé humoristische
Dupuis-scenarist-bij-uitstek.

TEKENINGEN & SCENARIO

MM

DE ZINGARI

KLEINE REEKS

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

SCENARIO

PROFESSOR STRATUS

De laatste oever

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR
MILLENNIUM

SCENARIO

Arcadia Archief nr. 1 • De zaak Goldenmeyer
Arcadia Archief nr. 6 • De duivelse doedelzak
Arcadia Archief nr. 9 • De gorilla’s van Virunga

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Apenstreken

TEKENINGEN

Striptekenaar op rust Berck boekte tijdens 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 bijgebleven, is Lowietje, het rijke arme weesjongetje dat samen met butler Jacob de
snode plannen van de op geld beluste tante
Doortje voortdurend weet te verijdelen.

MILLENNIUM

William Tai, alias Malik, mag dan vooral bekend 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.

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Berck
Berck , Cauvin & Duval

MM

Malik

TEKENINGEN

Arcadia Archief nr. 16

Dokter Zwitser laat zich in ‘De betoverde
pompoenen’ het Halloween-feest welge-

BIG JOE

TEKENINGEN

DE MUSKETIERS

VERGETEN JUNGLE

LOWIETJE

VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2011

De betoverde pompoenen

Arcadia Archief nr. 15

1880, ergens in de Golf van Tonkin,
doorklieft de “Zephyr”, de nieuwste
uitvinding van Professor Stratus,
de golven van de Zuid-Chinese Zee.
Een reddingssloep, met aan boord een
jongedame, doet de professor en zijn
vrienden in een spannend avontuur belanden, met als inzet het hoofd van een
verschrikkelijk zeecreatuur dat de dood
van vele zeelieden op zijn geweten heeft.

SCENARIO

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR
REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

Het zeemonster

MM

moedige holbewoner nog een allerlaatste
keer opdraven in een typisch Toenga-verhaal, gekruid met de nodige gevechten,
achtervolgingen en bedreigende situaties.

MILLENNIUM

ZAKKENLOPER EN BLASIUS • Bij de Taaietenen
ZAPMAN • De wraak van Kamerah

10 JAAR ARCADIA
TEKENINGEN & SCENARIO

Vzw Arcadia bestaat 10 jaar! Ter gelegenheid van deze unieke gebeurtenis verscheen
in december 2007 10 jaar Arcadia – een
decennium in beeld en verhaal. Dit jubileumboek bevat zowel nooit eerder gepubliceerd
materiaal van alle tekenaars die het voorbije
decennium de revue gepasseerd zijn, als
tekeningen die speciaal gemaakt werden
voor het tienjarig bestaan van Arcadia.
REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

10 jaar Arcadia
Een decennium in beeld en verhaal
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NUAGE & MC CLOUD
TEKENINGEN

Dany

& SCENARIO
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MILLENNIUM
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CORRESPONDENTIEADRES
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TEL. 0473 85 96 55 (BUITEN KANTOORUREN)
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R E DAC T I E

Tim VANDERWEYEN
Bart L AUWERIJSSENS
Pascal F RANÇOIS
Gunther J ANSSENS

REEDS VERSCHENEN EN NOG BESCHIKBAAR

De roze sectie

TEKENINGEN & SCENARIO

R

I S E E N U I TG AV E VA N

V Z W

In deze Police Academy avant-la-lettre worden special-agents JO NUAGE & KAY MC CLOUD
klaargestoomd voor de roze sectie. Instructeur van dienst binnen dit befaamde politiekorps is de ietwat naïeve sergeant Brumbach,
die z’n handen meer dan vol heeft met de
opleiding van dit bonte gezelschap.

TOENGA

Diverse auteurs

MM
MILLENNIUM

Edouard Aidans

Met De laatste oever valt definitief het doek
over de prehistorische avonturen van de
Ghmoer TOENGA. Tekenaar Aidans laat de
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SCENARIO

nieuw

Marc Hardy
Stephen Desberg

TEKENINGEN

derboeken en houdt zich dezer dagen voornamelijk bezig met het schilderen van
expressionistische kunstwerkjes. In het
begin van de jaren zeventig werkte hij voor
Robbedoes, maar op zijn doorbraak was het
wachten tot 1989 toen enkele kortverhalen
van PROFESSOR STRATUS eerst in Kuifje en
daarna in album verschenen.

nieuw

ARKEL

nieuw

ARCHIEF

ARCADIA

vallen. Samen met Juffrouw Zoë en zijn
gebruikelijk gezelschap maakt hij zich op
voor een dag vol plezier en vermommingen. Dat is echter buiten de heks gerekend die Jack O’ Lantern, de man die
alleen op de dag van Halloween zijn
plaatsje in de hel kan verdienen, voor
haar zaak kan winnen en Dokter Zwitser
en zijn vrienden het leven zuur maakt.

