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In dit nummer reizen Harold Hops 

en zijn neefjes Hip, Hep en Hap 

helemaal naar Groenland, om te 

ontsnappen aan Harolds rijke, nare 

oom Hildebrand Hamstra.

“Hé,” vraag je nu natuurlijk 

meteen, “Waar zijn z’n andere vier 

neefjes dan gebleven: Hop, Hieper, 

Huppel en Doc?” 

Nou, eh... die logeren zolang op de 

boerderij, bij oma Hops! En met 

zeven neefjes zouden de plaatjes 

wel érg vol worden. 

En de “tekenaar” lukt het nú al 

bijna niet om de strip op tijd naar 

de drukker te krijgen.*

En als je nou denkt: drie neefjes... 

een rijke oom, dat klinkt bijna 

net als een Donald-Duckverhaal... 

dan klopt dat. Nog sterker: van 

dit verhaal ís ook een Donald-

Duckverhaal gemaakt.

Hoe dat zit, kun je ná het avontuur 

lezen in de rubriek: “Hoe Zit Dat 

Nou?”

Heel veel leesplezier!

Welkom!

Harold Hops

Een uitgave van Pascal Oost
e-mail: haroldhops@xs4all.nl*: Authentiek!
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Hazelnootlaan, noord-
zijde... de orthogo-
nale caviteit op 
tegel B97 is drie 
centimeter verdiept...

tegel a124 vertoont 
twee nieuwe parallelle 
mesiale fracturen, 
waarschijnlijk veroorzaakt 
door overmatig parkeren...

Uw werk is suf 
en onBenul-
lig, oom Ha-

rold!

... En ik heb 
er een hele-
Boel van!

Niet alleen moet ik twee rondes 
per dag maken als postBode 
voor hildeBrand hamstra, 
daarnaast wil hij ook nog eens 
dat ik stoeptegels controleer op 

barsten, zodat hij nieuwe kan ver-
kopen aan de stad!

En dat 
terwijl 

de we-
reld 
in ge-

vaar is!

Het veran-
derende 
klimaat 
kan ram-

pen veroor-
zaken...

... 
en u 
doet 
daar 
niks 
aan!
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Oh? En wat 
doen jullie 
dan wel?

Helaas... hier in 
Hopstad kunnen we 
weinig beginnen... Wij... we 

tellen de 
bijenpopu-
latie van 

Hopstad...

Het Belang-
riJke werk voor 

het milieu wordt ver 
van hier verricht! 

In het amazone-
geBied! Bij de 
poolkappen!

Maar we 
doen in elk 
geval iets!

... als bijen 
tellen telt...

en dat zou 
u ook moe-
ten doen!

Jullie hebben gelijk! Niet zeuren, 
maar aanpakken! Ik begin met-
een... met mijn grootste probleem!
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En 
dus... Maar waarom wil je geen 

stoeptegels inspecteren ter-
wijl je de post rondbrengt?

Als u wilt dat ik stoeptegels inspec-
teer, moet u me in dienst nemen als 

stoeptegelinspecteur!

Mij best! Dan werk 
je van nu af aan als 
stoeptegelinspecteur!

Ehm... 
betaalt 

dat beter 
dan post-

bode?

Toevallig verdienen 
die precies hetzelfde! 
En als je tóch je ron-
des maakt als stoep-

tegelinspecteur...

... dan kun je tege-
lijk mooi de post 

rondbrengen!

aaargh! 
Ik wist 

het!
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Waarom hier 
stoppen? Kan ik 
niet nog wat 

doen, terwijl ik uw 
post bezorg ter-
wijl ik de stoepte-
gels controleer?

Uw waakhon-
den uitlaten? 

Een hoed 
dragen met 

uw frisdrank-
reclame 
erop?

Hm... nu je er 
zelf over begint...

Gefeliciteerd, 
Harold! Het is 
je gelukt om 
hogerop 
te komen!

U doet dit 
alleen maar 
om mij te 
pesten!

Niet waar! Binnen-
kort zijn stelten 

weer helemaal in! 
Hartstikke handig 
dat jij mijn merk 

kunt testen, terwijl 
je de post rond-
brengt terwijl je 
stoeptegels con-

troleert!
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Bah! Als u 
maar weet: 
zodra ik 

een baantje 
vind waar u 
me niet kunt 
rondcom-
manderen, 

ben ik 
foetsie!

ha! Aan mij 
valt niet te  

ontsnappen! 
Van Poolcirkel 

tot Poolcir-
kel, overal 
heeft Hilde-
brand Ham-
stra zijn vin-

ger in de pap!

Is het de koude lucht 
op grote hoogte, die 
Harolds hoofd af-
koelt? Wie weet, om 
de een of andere 
reden ontkiemt er 
een plan in Ha-
rolds brein...

“Van Pool-
cirkel tot 

Poolcirkel”...

?

Oom Hilde-
brand: ik neem 
ontslag! Ik 
heb iets beters 

bedacht...

Maar...

?
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pak de kof-
fers, Jongens! 
We verhuizen naar 
een van die brand-
haarden van jullie 

eco-strijd!

? ??

Ik heb een baan 
aangenomen als 

postbode...

“... in groenland! ”



eerder verschenen 
in deze reeks:

overal moeilijk verkrijgbaar!

... weet 
HAROLD HOPS 

wat hem te 
doen staat!

als een 
WeReLDRAmP 

dreigt te ge-
beuren...

Post 
Groenland:




