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Iedere keer opnieuw in KLEFFE’S lectuuruitgaves: 
humor, roman, thriller, politiek, sex, drugs, rock en roll, al-
lemaal verpakt in prachtige beeldverhalen.
lees nu de KLEFFE, beeldromans voor de Amersfoortse vol-
wassen man en huisvrouw.

Nu in deze KLEFFE: beeldrecycling en tekstrecycling.  Heel ons intel-
lectuele veluwse erfgoed door de mallemolen van de recycling. Waarom nog 
nieuwe teksten verzinnen als er al zulke goede bestaan? Waarom opnieuw 
beelden maken als er al zoveel prenten op de plank liggen. Die kunnen 
best nog eens opnieuw gebruikt worden. Een politicus schrijf je toch ook 
niet af als ie één keer een speech gehouden heeft. De gekozen burgermees-
ter is één grote grijs gedraaide plaat. Maar dat gezegd hebbende mikken 
we de burgermeester toch óók niet in de prullenbak?! Muziek, waar een 
belangrijk deel van de luisteraars maar geen genoeg van kan krijgen: dat 
gooien we niet weg! Dat gebruiken we opnieuw! Waarom dan nieuwe kunst 
maken, als we de oude mooi kunnen hergebruiken. Dat heeft bovendien het 
voordeel dat we niet meer lastig gevallen worden met moderniteiten die 
niks toevoegen en alleen maar provoceren. Leve de ouderwetse beeldroman! 
Leve het nieuwe leven van doodgewaande plaatjes!

Chef Kleffe.

Aan deze Kleffe werkten mee:

Pater Leopold
Niels Pastor
Lieve Lola
Arbimoflex
Silicone Haas
Chef Kleffe

info: chef@kleffe.nl



Harrie wilde geen kinderpostzegels Harrie wilde ECHT geen kinderpostzegels

Kom op harrie
0,50 per zegel!

Waarom laten ze me niet met 
rust! Ik wil gewoon
géén zegels.
hier vinden ze me niet!

Toen werd Harry met zijn hond Bil ingeschakeld...
Bil mijn onzichtbare 
vriend, we gaan Harry 
     zoeken. De ploert!

Oké Harry, deal!
10 zegels, niet 
meer, niet minder!

Oké!!!
Ik ... ik weet niet waarom 
ik het deed, het ging al-
lemaal zo snel.

Harry en het geheim van de zegels



Dat weet niemand Hans.
  Dat weet je best!

Het mysterie van Stump en Spack

Op een zekere avond Sylvia, weet jij wat stump en   
   spack betekent? ik 
         moét het
           weten.

Nee, ik weet 
het niet

Behalve
misschien
    Bert?!

  Oh Bert! Weet jij wat 
stump en spack betekent?

  Nee, maar er is wel
 iemand... iemand die het 
  zou kunnen weten.

Willem, ik moet
je iets vragen. Ik stop met strip 

 tekenen.

Dit is te stom.
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De Knikkerbaan van Stefan

Zou jij mijn
knikkerbaan
willen zien?

Nou nee,
wat een vraag

  Hé schatje. Zou 
jij mijn knikkerbaan 
eens willen zien?

Knikkerbaan?

       Nee,
  sorry. Maar
  trek het je
   niet aan.

Maar het was al te laat

Stefan begon te twijfelen
     Misschien
    moet ik het
    niet meer
      vragen.

Knikkerbaan!
Knikkerbaan!



In de val van kabouter Pim!

   Het was de
meest bizarre
sollicitatie die
  ik ooit gehad
       heb.

Vertel!

En Sophie vertelde wat er had 
plaatsgevonden

   Ja! En je onder-
 goed moet ook uit.
 En dan moet je
 “kabouter pim, ik
   wil je! roepen.

Vooruit,
ik doe het!

 En uiteindelijk
 ben ik niet eens
 aangenomen. Naar
           hè.

   Nou, je
wilde die baan
  zo graag.

Aan het eind van het verhaal waren ze al bijna bij 
Bob thuis.

Bij Bob thuis ...

 en wat moest je
ook alweer zeggen  
 nadat je je had
  uitgekleed?

 kabouter
 Pim,
ik wil je!

          HAHA!
    De val is dicht.
  Ik ben kabouter Pim 
en jij bent nu van mij.  
  Ik ga je bezitten!
      WoeHaHaHa!

 Hè,
verdikkie!

Er volgde een heel avontuur dat geweldadig, 
doch goed afliep

HOP

HOP



Gods wegen zijn vol met duisternis

Die avond waren de gesprekken door-
spekt met de gruwelen van WO I

         Wist
   jij dat met het
 verdrag van Genève 
een eind kwam aan de
  ontwikkeling van 
  het chemische wapen
      Zitron-X5?

Nee

En toen gebeurde het!

Pas op!
Een auto!

Oei.

Jan, we zitten midden in een 
verhaal en jij gaat in de 
rivier pissen? Vind je dat
        normaal?

      Jan, ik ben
   boos!! Denk toch
    aan de vissen!

H M M M M M...



Een bladzijde uit August’s kookboek

Ik heb zo’n
honger August.
Wat nu?

  Ik zal ma-
 caroni koken.

Gatverdamme, macaroni! 
Ik ben er vandoor

 Zal ik maar
boodschappen gaan
doen dan?

  Nee joh,
   nergens
  voor
  nodig

Elders... Macaroni! Macaroni! Maca-
roni! Macaroni! Macaroni! 
Macaroni! Macaroni! Maca-
    roni! Macaroni! Ma-
 caroni!

August, ik
haat je!
  Sterf!

    kijk die
stenen, laat ik 
 daar macaroni van ma-
          ken. Ze zien 
         er lekker vers
             uit.Terug naar

August

5 jaar later...

     Ja ik weet
   het nog. Ik ben 
 blij dat alles
 toch nog is goed 
   gekomen. Pizza 
     bestellen?

... en zo geschied-
de het



Big city watching

Knikkerbaan?Amersfoort, 1 januari 2007. Het Amersfoortse stationsgebied zit nog steeds 
verstopt, allee gemeentelijke plannen ten spijt. Doldrieste situaties worden 
gemeld voor het terrein van Vahstal. Een aanslag op raadslid Van Weegen?

Ondertussen op het stadhuis ...

   mijn
linker bil,
  echt...

  We klagen
die Strengers 
     aan!!!

      Dat
lid heeft zo’n   
 grote west-
     tang

   Knippen en 
scheren moeten ze 
hem! Hoe durft  
   ie; tuig is 
      ‘t!!!

Nee, we doen 
het geruis-
loos. Geen 
sporen.

Oke, wel eerst
  de huisjes 
 omleggen!

oeifff
  arghh,
 je verdiende
loon! Nu de 
  huisjes



Lekkere plekjes...



Die avond was het weer een serieuse vergadering...
...geweest. De druppel die 
voor pater Leopold de emmer 
deed overlopen was de aan-
wezigheid van de stripte-
kenaar. Hij bemoeide zich 
met zaken die de zijne niet 
waren en dat deed afbreuk 
aan de teambuilding waar 
juist de Pater zich zo 
voor had ingezet. Door de 
verhitte discussie en het 
feit dat Chef Kleffe alles 
maar toeliet, raakte het 
zorgvuldig gekamde haar van 
de Pater in de war. En dat 
terwijl de avond ervoor 
zijn huishoudster met grote 
nijverheid een poging had 
gedaan met kam en schaar 
zijn pony in bedwang te 
houden en volgens de laatste 
mode te couperen. Waar was 
Lieve Lola by the way? Zij 
had altijd haar mond vol van 
conflicthantering! De fuck 
met haar cheri hier en mon 
amour daar! Niels Pastor 
balde machteloos zijn vuis-
ten. Als het erop aan kwam, 
kon je best op hem rekenen. 
Maar nu stond ook Niels met 
de spreekwoordelijk bek vol 
tanden...

-------------------------------------
-------------------------------------

Lekkere plekjes...







elke week opnieuw in
“mammie”

�

gevoelige poëzieuitzonderlijke informatie

spannende avonduren aangrijpende beeldroman


