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Geen strip te ver
redactie: Kees jan spapens & anne spapens-hamminga

Onlangs verscheen het tweede deel van de
trilogie De slag om Arnhem. En ondanks dat er
al talloze boeken over het onderwerp
verschenen voegt dit beeldverhaal van Hennie
Vaessen echt iets toe. In schitterende tekeningen
volgen we één van de beroemdste episodes uit
WOII van dichtbij en van dag tot dag. Het feit
dat iedereen in deze strip zijn eigen taal spreekt
draagt enorm bij aan de authenticitiet. Na de
luchtlandingen en de brug in deel 1 verhaalt
deel 2 over het beroemde Hotel Hartenstein,
waar tegenwoordig het prachtige en onlangs
verbouwde Airborne Museum gevestigd is.
Wij kijken alvast uit naar deel 3! (AS)

slag om arnhem - de brug
hotel hartenstein ★★★★ €14,95 (HC)
pelikaanpers

geschiedenislesje

bad karma

De schrijver van de originele
Blueberry, Jean-Michel
Charlier, is al jaren dood en
in maart 2012 overleed ook
de originele tekenaar Jean
Giraud. Maar schrijver
François Corteggiani en
vooral het talent van
tekenaar Michel BlancDumont houden deze
stripserie levend. Dit
album Gettysburg uit De
Jonge Jaren van
Blueberry gaat over de
gelijknamige slag uit de
Amerikaanse burgeroorlog, die in 2013 150
jaar geleden plaatsvond. Een
droge geschiedenisles, maar
heel fraai getekend en de
verhaal-in-een-verhaalstructuur houdt
het spannend. (MK)

Twintig jaar in de bak heeft
van geweldswellusteling
Ange een ander mens
gemaakt. Hij heeft de rust in
zichzelf gevonden. Daar
denken zijn voormalige
partners in crime anders
over want Ange zou ergens
nog miljoenen verstopt
hebben liggen en daar houdt
de maffia niet van. Als ze
ook nog eens achter zijn
dochter aan gaan, waar hij
het bestaan niet van wist,
verandert Ange langzaam
weer in het prachtige, grof
getekende monster dat hij
ooit was. Pittige Salsa. (KS)

blueberry gettysburg ★★★
€6,95 dargaud
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karma salsa ★★★★
€6,95 dargaud

