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We hebben de verrassendste producties voor het laatst bewaard, want wie 
had ooit gedacht dat we een bierboek zouden maken, of een nieuw deel in 
de ‘the making of ’ serie van Agent 327? Wij niet, maar toch staan ze in deze 
Leesvoer. Net als de nieuwe Roodhaar, January Jones, Dating for Geeks, 
Lanfeust, Wouden van Opaal en Elsje. En we verwelkomen S1ngle van 
Hanco Kolk en Peter de Wit. Ook dat is een verrassing want voortaan verschij-
nen de albums van S1ngle bij L! Een mooie afsluiting van een bewogen jaar.

Rob van Bavel • Uitgever

TEVENS LUXE EDITIE MET 16 PAGINA’S GEÏLLUSTREERD 
DOSSIER | OPLAGE 300 EXEMPLAREN | LINNEN GEBONDEN 
MET EEN DOOR ROMANO MOLENAAR GESIGNEERDE EN GENUMMERDE EX LIBRIS

Roodhaar wordt ontvoerd naar Danakill om daar te dienen 
onder de vrouw die zich als een parasiet in de gemeen-
schappen van de Diepe Wereld werkt, om daar vervolgens 
dood en verderf te zaaien met haar Danakillers. 
Maar Roodhaar ziet een leven als een dienende onder-
daan niet zitten en zet alles op alles om te ontsnappen en 
wraak te nemen. 

Robbert Damen | Romano Molenaar
ROODHAAR | #7
De parasiet van Danakill

978-90-8886-804-7 SC | 48 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-805-4 HC | 48 pagina’s | € 19,95
978-90-8886-806-1 LUXE | 64 pagina’s | € 49,95
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DE KRONIEKEN VAN ROODHAAR IS DE SUCCES-
VOLLE SPIN-OFF VAN STORM, DIE ZICH VOLLEDIG 
AFSPEELT IN DE MYSTERIEUZE DIEPE WERELD.
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JANUARY JONES

“De Omar in het verhaal, is de naamgenoot 
van Omar Mukhtar die slechts in de geest 
aanwezig is… vandaar ook de titel. Omar 
Mukhtar, een historisch figuur, was 20 jaar 
lang de leider van het verzet tegen het Itali-
aanse bewind. Uiteindelijk kregen de Italia-
nen hem te pakken en knoopten de oude man, 
hij was inmiddels bijna 70 jaar oud, op. 

In de jaren tachtig initieerde de Libische leider 
Khadaffi een speelfilm over de man die na-

tuurlijk als een soortement ‘Vader des Vader-
lands’ in zijn land bekend staat. The Lion of 
the Desert maakte indertijd een grote indruk 
op mij. Het was voor mij een eerste kennisma-
king met de geschiedenis van het Italiaanse 
kolonialisme (gedreven door fascisme en ver-
langen naar oude grandeur) en het geweld 
waarmee dat gepaard ging. Wat betreft de 
Omar in mijn verhaal… die heb ik gemodel-
leerd naar de trainer van mijn zoon toen hij 
nog op ‘American Football’ zat.” 

links: Omar Mukhtar en 
Generaal Graziani getekend 

door Eric Heuvel.

rechts boven: Filmposter van 
The Lion of the Desert.

rechts onder: Een van 
de weinige foto’s van 

Omar Mukhtar.
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TEVENS LUXE EDITIE MET 16 PAGINA’S GEÏLLUSTREERD DOSSIER | OPLAGE 250 EXEMPLAREN 
LINNEN GEBONDEN MET EEN DOOR ERIC HEUVEL GESIGNEERDE EN GENUMMERDE EX LIBRIS

Op dat moment in Tripoli… Heren! Uw incompetentie is VER-PLET-TE-REND!
Niet eerder in de geschiedenis van Lybia Italiano 

is er zo ontzettend geblunderd!
Morgen, bij dageraad, krijgt u de 

gelegenheid u te revancheren om te 
voorkomen dat u in gevangenschap 

weggevoerd wordt naar Rome!

Eccellenza! Mevrouw uw 
echtgenote vraagt belet!

WAT?! Ik ben 
in bespre…

In bespreking? Wat in bespreking?!

Calmati, Cara!

KALM BLIJVEN?! Ik ben lang 
genoeg kalm gebleven!

De volgende ochtend bij het ochtendgloren…

Miss! Rik! Wakker worden! 
Er dreigt gevaar!

Een woestijnstorm!

Jongens! SNEL! Alle openingen van 
de motoren dichtmaken met al het 

textiel waarover we beschikken. 
In de romp liggen ook stukken zeil!

En zo…
Sneller jongens! Dat zand 

dringt overal in door!

Kom! Onder het 
zeil! Dan kunnen we 

blijven ademen!

30
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Eindelijk is het nieuwe test-vliegtuig van DeHavilland vliegtuigfabrieken 
voor Miss Jones en haar mecanicien Rik ter beschikking gekomen. Met 
hun nieuwe DH88 Comet doet de Amerikaanse aviatrice eerst Amsterdam 
aan, waar Rik nog een bezoekje brengt aan de bankkluis waar belangrijke 
papieren worden bewaard die mee zullen bepalen wat het volgende reis-
doel zal zijn. 

Onze beide luchtreizigers zullen het doel waarvoor hen de nieuwe Comet ter beschikking werd gesteld, namelijk 
het uitvoerig testen van nieuwe technieken in de luchtvaart, combineren met het ontdekken wat er in Nederlands-
Indië op Rik ligt te wachten. Daarvoor vertrekken Rik en Miss Jones vanaf Schiphol in zuidelijke richting. Op de eer-
ste tussen-stop 
in Rome, waar 
onze vrienden 
zich tot echte 
toeristen ont-
poppen, wordt 
hun reis onver-
wacht in een 
andere richting 
gestuwd.

Eric Heuvel
JANUARY JONES | #12
In de geest van Omar Mukhtar

978-90-8886-807-8 SC | 48 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-808-5 HC | 48 pagina’s | € 19,95
978-90-8886-809-2 LUXE | 64 pagina’s | € 49,95

Dating. Als “single who’s ready to mingle” moet je wel. Maar wat als er een 
wereldwijde ramp gebeurt, en je ideale man zijn mancave niet meer uitdurft? 
Of als de vrouw van je dromen niet dichter dan anderhalve meter bij je mag 
komen?
Dating for Geeks is een strip voor iedereen die op zoek is naar iemand om  
samen een ondergrondse bunker mee te bouwen, iedereen die al iemand  
gevonden heeft om de wastelands mee af te speuren naar voedsel en video-
games en iedereen voor wie de apocalyps een eitje is, omdat ze “in quarantaine 
thuiszitten” eigenlijk al jaren deden. 

Kenny Rubenis

DATING FOR GEEKS | #13
Apocalypse

978-90-8886-697-5 SC | 48 pagina’s | € 9,95
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Op de wereld van Troy heeft iedereen een magische kracht 
waarvan men dankzij de aanwezigheid van de wijzen van 
Eckmül gebruik kan maken. Lanfeust, de held die de we-
reld dertien jaar geleden meermaals heeft gered, is een 
rondtrekkende smid geworden. Met zijn kracht kan hij 
metaal laten smelten. Maar hoewel hij er helemaal geen 
zin in heeft, moet hij zich mengen in de zaken van Eckmül. 
Onder zijn dekmantel van smid wordt hij een verkenner in 
dienst van de wijzen, die inmiddels worden geleid door 
een vrouw met karakter, Flairpect.

Met hulp van de trol Hebus, die tegenwoordig hoofd- 
bibliothecaris van het Conservatorium is, moet Lanfeust 
een vaardige, arrogante en meedogenloze estheet uit-
schakelen die de magie afzuigt ten gunste van degenen die de krachten volgens hem verdienen. In naam van 
elitarisme vergaan steden en dorpen tot chaos. Het is een missie die nog moeilijker wordt, omdat Lanfeust en 
Hebus een rebelse puber meeslepen en een jonge student die verliefd op haar is. 

Na de cyclussen Van de Sterren en Odyssey sluiten deze nieuwe avonturen, nu als los te lezen verhalen, aan bij 
die van de originele serie Lanfeust van Troy.

Arleston | Tarquin
LANFEUST VAN TROY | #9
Het hakketakkende bos

978-90-8886-770-5 SC | 56 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-771-2 HC | 56 pagina’s | € 19,95

EEN NIEUW AVONTUUR 
IN DE ORIGINELE 

CYCLUS ROND LANFEUST
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Hebus? Grijp hem!

Helemaal 
niet niet niet!

Ik snap niet wat 
er met hebus is 

gebeurd!

Verduvelemoer! 
Dit gaat helemaal 
niet volgens plan!

Hij gaat richting
de keukens! Daar is 

niemand nu... De andere 
uitgang!

Straks komen 
ze zoeken. Ik heb 
een betere plek 

nodig...

Daar! De 
luchtkoker!
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Ga op shronk zitten, 
kinderen! Snel!

Hij had 
het tegen jou, 

kind!

Pas op! 
De wortels!

Rghhhiiiih!

Ik ga je bomen er een 
voor een uitrukken!

Ah, je 
houdt niet 
van vuur...

Shronk! Jij mag!

lanfeust van troy_9_binnenwerk_print.indd   34lanfeust van troy_9_binnenwerk_print.indd   34 21-04-2022   14:4421-04-2022   14:44

NOVEMBER 2022



DE MEIDEN VAN    
S1NGLE: NIEUW

BIJ UITGEVERIJ L

22 23

s1ngle-binnenwerk_print.indd   22s1ngle-binnenwerk_print.indd   22 12-09-2022   11:1212-09-2022   11:12

16 17

s1ngle-binnenwerk_print.indd   16s1ngle-binnenwerk_print.indd   16 12-09-2022   11:1212-09-2022   11:12

42 43

s1ngle-binnenwerk_print.indd   42s1ngle-binnenwerk_print.indd   42 12-09-2022   11:1212-09-2022   11:12

Vriendinnen Fatima, Stella en Nienke zijn op zoek naar de 
perfecte match. Fatima dacht het geluk te hebben gevon-
den met Dirk en zijn luxe appartement met walk-in closet, 
maar die roze wolk is jammerlijk uiteengespat. Nu moet 
ze niet alleen deze break-up verwerken, maar ook nog be-
taalbare woonruimte in de stad zien te vinden...

Hanco Kolk | Peter de Wit
S1NGLE
Tiny House

978-90-8886-779-8 SC | 48 pagina’s | € 9,95
OKTOBER 2022



12 13

BRAVEHOPS
 

Bravehops 

This is one fearless IPA . Seriously. 
So courageous in fact that the hops 

we used to brew it don’t even have real 
names yet: HBC472, HBC520, HBC586 and 

HBC630. Each and every one of them 
a rebellious experimental hop variety 

unknown – and not want ing 
to be known – to the mainstream. 

Stubborn and righteous, our Bravehops 
is a boon to our fr iends and a terror 
to our enemies. And to that we say: 

Freeeedommm!

Revenge 
of the Hoplin  

This Cold IPA is mad, bad and potent ially 
dangerous. What it lacks in pumpkin bombs 
and razor bats it makes up for in ruthless 

innovation. Fermented chilled and cold 
hopped, our Cold IPA is a scient ific  

wunderkind, an awesome new beer style 
Uiltje is pioneering in The Netherlands.  

This feisty litt le hoplin is so weaponized  
it’s Goblin Gas! So strap on your 

Electro-Blast Gloves because you’re about 
to lose your fragile grip on reality.  

ENGLISH IPA
4,6% ALC. VOL.

Back to the Fuggle  
– We made connecting 
hops and pop culture  
into a sort of art form.  
Does it alliterate? 
Is it funny? Can we  
visualize it? If the  
answer was yes, yes, yes 
then we labelled it. 

Robbert’s 
Favorite  
Label #2

COLD IPA
6,5% ALC. VOL.

IPA
5,8% ALC. VOL.

Another mid-1980s film that  
alliterated extremely well w ith 
a hop, in th is case the European 

Fugg le. It seems so easy when you 
see the end result, but you still have 

to think of it and then execute it .  

30 31

Bravo 
Brontosaurus 

A Southwest DIPA, huh? Sheeiiit .  
With so much Jurassic energy going  

on in Southwest mainstays like 
Austin, we thought we’d’ invent a beer 
category that goes well w ith a plate of 
nachos. This ballsy DIPA features some 
of Tex Mex’s ‘Best Of ’ f lavors –lime and 

citrus, a bite of melon, some agave 
and – dear Jesus! – cactus, too .  
It’s exactly what you want to be 
sipping when digging up fossils  

and hopping festivals in the  
Lone Star state.  

I’ll be black 

This black IPA is a Tech Noir tool  
for human soldiers. Brewed in a 

fever dream, our cyborg assassin 
can mimic voices and, when not 

stored cold, break a sweat .  
A crackling thriller loaded with 

clever hops like Ekuanot and Citra. 
Our most chilling black IPA since 

Man in Black. So be a good sergeant 
and treat our bionic brute like the 

post-apocalyptic Dirty Harry that it 
is . Welcome to the Resistance .  

Put on your 
hoppy face  

[Spotify Dick van Di jk melody  
and sing these bott le lyrics w ith your 
friends!]: Gray skies are gonna clear 

up. Put on your hoppy face .  
Brush off the boredom and beer up. 

Put on your hoppy face .  
Take off that g loomy work mask  
and slap on your weekend grin.  

Cuz it’s t ime to put on your  
hoppy, hoppy face .  
[Isn’t it beautiful?] 

DOUBLE BLACK IPA
8,4% ALC. VOL.

SWDIPA
7,0% ALC. VOL.

DOUBLE IPA
9,0% ALC. VOL.

I’LL BE BLACK...
 

(DE) 
( ) 

(

Gerben Valkema tekent al acht jaar de labels voor het rebelse biermerk 
Uiltje. Elk label heeft een eigen komische naam, en is vaak gelinkt aan de 
hedendaagse popcultuur als films, muziek en bekende personen. 
Omdat lege bierblikjes verzamelen niet echt cool is, en volle blikjes  
roepen om leeggedronken te worden, bundelt Uitgeverij L alle labels van 

de afgelopen 8 jaar in een lijvig boek Hops & Chaos.  
Een geweldig boek waar je dorst van krijgt!

Gerben Valkema | John Weich 
HOPS & CHAOS
The art and craft of the Uiltje label

978-90-8886-818-4  HC | 208 pagina’s | € 29,95

Onze steden en onze landen zijn daar terug te 
vinden, maar net even anders: er is geen elektri-
citeit, draken doen dienst als lijnvliegtuigen, me-
trowagons bevinden zich op de rug van vreemde 
duizendpoten. Maar het verbazingwekkendst zijn 
de preshaunen die eruitzien als knuffelbeestjes, 
maar die de teugels van deze wereld in handen 
lijken te hebben.
Fourmille Gratule en Yuri Podrov zijn in Ekhö te-
rechtgekomen en moeten daar hun plek vinden. 
Ondertussen wordt Fourmille regelmatig in bezit genomen door de persoonlijkheid van 
een recent overleden persoon. En dit keer lijdt de dode aan geheugenverlies! Dankzij de 
preshaunen brengen de aanwijzingen ze naar Mexico waar ze op een complot stuiten dat 

als doel heeft de herinneringen van complete bevolkingen te wissen.

Arleston | Barbucci
EKHÖ | # 11
978-9-08886-798-9 SC | 56 pagina’s | € 9,95
978-9-08886-799-6 HC | 56 pagina’s | € 19,95

EEN GRAPPIG EN UNIEK FANTASIEVERHAAL DAT DRAAIT OM HET BELEID VAN EEN GROOT FARMACEUTISCH CONCERN. 

BIER HEEFT ER NOG NOOIT
ZO GOED UITGEZIEN!

36

ah, 
u kent 

elkaar…

ik heb slecht 
nieuws, vrees ik…

niet nu! ze zitten 
ons op de hielen! daar!

we komen bij een 
dorp. la catrina zal 

ons helpen!

wie is dat?

de koningin 
van het feest! 

de dood!

dus het is de día 
de muertos…

doe 
deze 
op!

snel, snel!
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NIEUWE CYCLUS... 
NIEUWE TEKENAAR...

NIEUWE MISSIE... 
NIEUWE HELDEN...

Hou op! 
Het is namelijk…

…mijn gids, 
Fandarille mijn 

liefje!

Maar… Lycofelo! 
Wat doet u nou hier?!

Ik zocht jou, 
want wij hadden 
ons gesprekje 

nog niet 
afgerond…

De poort staat 
op instorten! 

De demonen zullen 
zich verspreiden!

Er resteert slechts een 
dun wandje tussen de duivelse 

onderwereld en Opaal!

Overal 
om ons 
heen!

Nou, het is me 
een genoegen om 
te sterven aan 

jouw zijde!

Waar
 is die 

beroemde 
poort?

Arrrrh!

corr_wouden van opaal_13_binnenwerk_print.indd   38corr_wouden van opaal_13_binnenwerk_print.indd   38 13-09-2022   14:5113-09-2022   14:51

In Opaal, de wereld van de wouden, is het epos van Darko 
al eeuwenlang vergeten. Toch probeert meesterarcheo-
loog Rodombre de duistere delen van de geschiedenis te 
reconstrueren. Met 
de hulp van zijn 
assistente Altaï, en 
de straatjongleur 
Luksand, ontdekt 
hij dat er een nieu-
we bedreiging op 
komst is voor de 
Vijf Koninkrijken...

60 JARIG JUBILEUM VAN PEP

Het stripblad Pep ontstond in 1962 als poging van uit-
geverij De Geïllustreerde Pers om het gat tussen Donald 
Duck en Revue te vullen. In de jaren daarna groeide het 
uit tot het meest invloedrijke stripblad van Nederland. 
Een hele generatie jongens (en een paar meisjes) leerde 
er strips kennen als Asterix, Lucky Luke, Roodbaard en 
Corto Maltese en de eerste Nederlandse tekenaars maak-
ten er hun debuut. De jaren Pep beschrijft de opkomst en 
de ondergang van dit roemruchte blad en werd voor deze 
nieuwe uitgave geheel herzien, en uitgebreid met een 
geïllustreerde index.

Arleston | Martino
DE WOUDEN VAN OPAAL  | #13
De haven der dromen

978-90-8886-816-0 SC | 48 pagina’s | € 9,95
978-90-8886-817-7 HC | 48 pagina’s | € 19,95

Ger Apeldoorn
DE JAREN PEP
Nieuwe herziene uitgave

978-90-8886-794-1 SC | 112 pagina’s | € 24,95
978-90-8886-795-8 HC | 112 pagina’s | € 29,95

HET BLAD DAT MEEGROEIDE MET ZIJN LEZERS EN ZE DAARDOOR MAAKTE TOT WIE ZE ZIJN GEWORDEN.
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JACQUES POST                                                        A.T. HABRAKEN

THE
Voor wie de in stripalbums gepresenteerde  

dossiers van Agent 327 – het geweten van Nederland 

– niet kent: Agent 327, die in werkelijkheid Hendrik 

IJzerbroot heet, is het geesteskind van auteur  

Martin Lodewijk (1939), die ook naam en faam  

geniet als bedenker en scenarioschrijver van de 

immens populaire sf & fantasy-reeks Storm.  

Voor zijn gehele oeuvre ontving Lodewijk in 1978 de 

Stripschapprijs, de hoogste onderscheiding die de 

Nederlandse stripwereld kent. Martin Lodewijk is 

getrouwd met Ted en woont en werkt in Rotterdam.

Wie Agent 327 zegt, zegt Martin Lodewijk,  

en het is geen publiek geheim dat ze allebei hun jeugd 

in Rotterdam beleefden. In deze rijk geïllustreerde 

speciale uitgave in The Making of-reeks van Agent 327 

komt hun geschiedenis – maar vooral die van Martin 

Lodewijk – uitgebreid aan bod. Jeugdherinneringen, de 

oorlogsjaren, het bombardement, de wederopbouw en 

het Rotterdam dat erna ontstond. En dit alles met een 

uitgebreide toelichting die verklaart waarom Martin 

Lodewijk koos voor de locaties waar Agent 327 zijn 

Rotterdamse avonturen beleefde: Odeon, de omgeving 

van de Hef, de Kuip, de Euromast, Diergaarde Blijdorp 

en Hotel New York, en dit is nog maar een bescheiden 

greep. Een extra bonus voor de lezer: de vele  

persoonlijke feiten en feitjes leveren een beeld op  

van Rotterdam zoals vrijwel niemand de stad kent. 

HET  ROTTERDAM VAN AGENT 327

M A R T I N  L O D E W I J K 
B I J  U I T G E V E R I J  L

Dossier 1
Dossier Dozijn min Eén

Dossier 2
Dossier Dozijn min Twee

Dossier 3
Dossier Stemkwadrater

Dossier 4
Dossier Leeuwenkuil

Dossier 5
Dossier Heksenkring/Dossier Onderwater

Dossier 6
Dossier Zondagskind

Dossier 7
Dossier Zevenslaper

Dossier 8
Dossier Nachtwacht

Dossier 9
De gesel van Rotterdam

Dossier 10
Drie avonturen

Dossier 11
De ogen van Wu Manchu

Dossier 12
De vergeten bom

Dossier 13
Het pad van de schildpad

Dossier 14
Cacoïne en commando’s

Dossier 15
De golem van Antwerpen

Dossier 16
De wet van alles

Dossier 17
Hotel New York

Dossier 18
Het oor van Gogh

Dossier 19
De vlucht van vroeger

Dossier 20
De Daddy Vinci Code

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, echter aan de gegeven 
informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden.

www.uitgeverijL.nl - sales@uitgeverijL.nl
Vuurdoornlaan 3 - 4902 SE Oosterhout

Wie Agent 327 zegt, zegt Martin Lodewijk, en het is geen 
publiek geheim dat ze allebei hun jeugd in Rotterdam 
beleefden. In deze rijk geïllustreerde speciale uitgave in 
The Making of-reeks van Agent 327 komt hun geschiede-
nis – maar vooral die van Martin Lodewijk – uitgebreid 
aan bod. Jeugdherinneringen, de oorlogsjaren, het bom-
bardement, de wederopbouw en het Rotterdam dat erna 
ontstond. En dit alles met een uitgebreide toelichting die 
verklaart waarom Martin Lodewijk koos voor de locaties 
waar Agent 327 zijn Rotterdamse avonturen beleefde: 
Odeon, de omgeving van de Hef, de Kuip, de Euromast, 
Diergaarde Blijdorp en Hotel New York, en dit is nog maar 
een bescheiden greep. Een extra bonus voor de lezer: de 
vele persoonlijke feiten en feitjes leveren een beeld op 
van Rotterdam zoals vrijwel niemand de stad kent. 

Elsje is eigenwijs en pittig en gaat er voor bij de 
Scouting! Samen met scout Gait-Jan kan ze elke 
uitdaging aan. Of het nu survival in het bos is, of 
ze knollen eet of fastfood… Van plastic soup, een 
bezoek van beschermvrouwe Máxima, tot een jam-
boree van het heelal. 

Dit stripalbum is een must-have voor elke scout… 
En de ultieme uitdaging! 

Martin Lodewijk | Jacques Post
AGENT 327
Het Rotterdam van Agent 327

978-90-8886-675-3  HC | 56 pagina’s | € 24,95

Hercules | Valkema
ELSJE | SCOUTING SPECIAL
Superscout

978-90-8886-784-2          SC | 48 pagina’s |    € 9,95
978-9-08886-819-1          HC | 48 pagina’s | € 19,95

NIEUW DEEL IN DE ‘THE MAKING 
OF’ REEKS VAN AGENT 327

5
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