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Jan Kordaat Integraal 4
1956-1958

Serie:   Jan Kordaat Integraal
Deel:   4
Titel:   1956-1958
Tekst:   Jean-Michel Charlier, Jijé, Philip
Tekeningen:  Jijé
Blz.:   264
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning:  juli

Uitvoering:  HC, in kleur (met dossier)
Prijs:     € 39,95
ISBN:           978-90-343-0793-4

In dit vierde deel van de verzamelde avonturen van Jan Kordaat maken we mee hoe de 
grote meester Jijé het roer van deze mythische reeks weer overneemt, tien jaar nadat hij 
het tekenwerk had toevertrouwd aan Eddy Paape. Jijé voegt direct de bijfiguur Gerrit toe, 
een veel brutaler type dan de een stuk jongere en nogal padvinderachtige Jefke, en geeft 
de strip ook qua uiterlijk een veel moderner aanzien. De Zwarte Zon, De Zaak Barnes, Het 
Boze Oog en De Diamantbende zijn stuk voor stuk avonturen die klassiekers zijn geworden. 
Een meer dan veertig pagina’s dik dossier (geschreven door de journalist Jérôme Dupuis) 
begeleidt deze verhalen, en als toegift is ook nog het nooit eerder verschenen oorspron-
kelijke einde van De Diamantbende in dit boek opgenomen. De uitvoering van het boek is 
hetzelfde als de eerder bij uitgeverij Scratch verschenen delen.



COLLECTIE XL 2
DE kunst van het sterven

Collectie:  Collectie XL
Nr.:   2
Titel:            De kunst van het sterven
Tekst:           Raule
Tekeningen:   Philippe Berthet
Blz.:               64
Genre:           Thriller
Verschijning:  augustus

Uitvoering 1: SC, in kleur
Prijs:   € 8,95
ISBN:   978-90-343-0794-1
Uitvoering 2: HC
Prijs:        € 18,95
ISBN:             978-90-343-0795-8

Philippe Martin is rechercheur in Parijs en woont alleen, sinds zijn vrouw Sophie vijfentwintig 
jaar geleden bij hem is weggegaan. Zijn leven bestaat uit niet veel meer dan zijn werk, dat 
hij zeer goed, maar ook zeer rechtlijnig doet. 
Op een dag krijgt hij een telefoontje van de politie van Barcelona. Een jonge vrouw heeft 
zelfmoord gepleegd en een brief achtergelaten waarin ze het heeft over de vader die ze 
nooit heeft gekend: een politieman, ene Philippe Martin…
Dat zij z’n dochter is lijkt waarschijnlijk, maar over haar zelfmoord bestaan meer twijfels. 
Martin duikt in de onderwereld van Barcelona om er meer over te weten te komen, maar 
waagt zich daarmee in een doolhof waarin hij makkelijk voor altijd kan verdwalen. 

De kunst van het sterven is geschreven door de Spaanse scenarist Raule (ps. Van Raúl Anisa 
Arsís), die Barcelona zeer goed kent, en getekend door thrillerspecialist Philippe Berthet; 
een sterker auteursduo is haast niet te verzinnen!



klassiekers gebundeld
Melior - memoires

Collectie: Klassiekers gebundeld
Titel:  Melior - memoires
Tekst:            Jan Vervoort
Tekeningen:   Jan Vervoort
Blz.:  88
Genre:  Avonturenstrip
Verschijning: Tijdens het Brabants 
  Stripspektakel in 
  Eindhoven, waar de 
  auteur aanwezig zal zijn. 

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:  € 19,95
ISBN:  978-90-343-0786-6

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met dossier en ex-libris) 
Prijs:  € 39,95
ISBN:  978-90-343-0787-3
De luxe versie is in linnen gebonden met een losse, van de normale HC afwij-
kende omslag. De oplage is gelimiteerd op 100 exemplaren, genummerd en 
gepreegd,  en bevat een speciale ex-libris, eveneens met preeg.

Toen Jan Vervoort in 1984 gevraagd werd een nieuwe strip te bedenken voor het op 
stapel staande stripmaandblad Titanic, was het resultaat Melior. Na een korte proloog in 
Titanic 5 ging in Titanic 7 het lange verhaal De Muurschilder van start, dat in afleveringen 
werd gepubliceerd in 1985 en 1986. Speciaal voor deze uitgave hebben Jan Vervoort en 
zijn vaste inkleurster Mieke Somers alle pagina’s opnieuw ingekleurd, en er nog enkele 
andere korte verhalen uit dezelfde periode aan toegevoegd. Een dossier over de ont-
staansgeschiedenis van de strip en een hoofdstuk met illustraties completeren het geheel.     



De complete indianenreeks 2
 Wra ak

Serie:   De complete Indianenreeks
Deel:   2
Titel:   Wraak
Tekst:            Hans G. Kresse
Tekeningen:   Hans G. Kresse
Blz.:   160
Genre:  Historische avonturenstrip
Verschijning:  juli

Uitvoering 1: HC, in kleur (met dossier)
Prijs:   € 29,95
ISBN:   978-90-343-0790-3

Uitvoering 2: Luxe HC, in kleur (met 
    dossier en ex-libris) 
Prijs:    € 59,95
ISBN:    978-90-343-0791-0
De luxe versie is in linnen gebonden met een 
losse, van de normale HC afwijkende omslag. De 
oplage is gelimiteerd op 100 exemplaren, genum-
merd en gepreegd, en bevat een speciale ex-
libris, eveneens met preeg.

Hans G. Kresse werd beroemd met zijn Eric de Noorman, maar van jongs af aan lag zijn 
hart bij de Noord-Amerikaanse indianen. Gedurende zijn meer dan vijftig jaar durende 
carrière zou hij regelmatig strips over indianen maken, met als hoogtepunt De indianen-
reeks, waar hij negen delen van schreef en tekende. Het tiende bleef door zijn overlijden 
onvoltooid. Deze verhalen zullen met nieuwe letteringen en opgefriste kleuren gaan 
verschijnen in drie delen, die telkens ook een uitgebreid dossier over strip en auteur 
zullen bevatten, geschreven door Rob van Eijck en vormgegeven door Rob van der Nol, 
beiden Kresse-experts. Wraak is het tweede van de drie delen en bevat de verhalen De 
zang van de prairiewolven, De weg van de wraak en De welp en de wolf, terwijl het dos-
sier ingaat op de inhoud en de ontstaansgeschiedenis van de negen verschenen delen 
van de Indianenreeks.



overzicht Nieuwe titels Juni/augustus 2019

Jan Kordaat Integraal 4: 1956-1958
De complete Melior: Melior - memoires
Collectie XL 2: De kunst van het sterven

Indianenreeks, de complete serie, deel 2: Wraak

NB: alle covers zijn voorlopige covers en kunnen nog worden aangepast.

Uitgeverij Arboris BV
Zelhem

www.arboris.nl
info@arboris.nl

Verspreiding Nederland:
Strips in voorraad (info@stripsinvoorraad.nl)

Van Ditmar Boekenimport BV (info@vanditmar.audax.nl)
Enkele titels zijn ook verkrijgbaar via het Centraal Boekhuis.

Verspreiding België:
Pinceel Stripverspreiding (orders@pinceel.be)


