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NORW01 
Morgen gebeurt het 
 
Morgen gebeurt het … Een oorspronkelijk T.V. spel 
door Mies Bouhuys. Uitgave van de North Western 
Tobacco Company Ltd. (1959) 
 
66 pagina’s vanaf het titelblad met 144 plaatjes om in 
te plakken bij de tekst. 
 
Prijs: fl. 2,25 bij de winkelier of bij het bedrijf. 
 
Kenmerken 
Kwartoalbum (22,5 x 30 cm) met plastic spiraal, dun 
kartonnen voorplat en dik stijf achterplat. Op het 
achterplat staat het op de ruimtevaart geïnspireerde 
logo van de Spirit sigaretten van North Western. 
Het album begint met een titelblad, inhoud en Ten 
geleide, waarna het verhaal begint op pagina 7. Het 
verhaal is gezet in twee kolommen. Het bestaat uit 9 
hoofdstukken met titel, die alle worden afgesloten met 
een grote zwart-wit tekening of foto. De bronnen 
daarvan zijn niet vermeld. De plaatjes zijn wisselend 
boven, onder en naast de tekstkolommen geplaatst. 
Er zijn twee soorten plaatjes, uitgeknipt uit de papieren 
omslag van de pakjes Spirit sigaretten, of “kant en 
klaar” gedrukt met uitvoerige tekst inclusief een prijslijst 
van de shag en sigaretten op de achterkant. De kant 
en klare plaatjes konden verkregen worden door de 
lege mapjes van Spirit vloeitjes in te zenden. 

 
In het Ten geleide wordt gesproken over “de beste tekenaars”, op pagina 55 echter over 
“onze tekenaar”. Alleen van de voorplaat is bekend dat die getekend is door de befaamde 
striptekenaar Gerrit Stapel. 
 
De ongesigneerde plaatjes van 58 x 81 mm (met afwijkingen van het knippen) hebben een brede 
witrand met onderin het nummer, doorlopend van 1 – 144, en een tekstfragment. 

 
 
 

 
Inhoud 
Mies Bouhuys (1927-2008) schreef kinderboeken en stukken voor toneel en televisie en was regisseuse van 
kinderprogramma’s voor de TV. “Morgen gebeurt het” was een door haar geschreven TV-serie voor de jeugd, die 
begon in het september 1957, enkele weken voor de geruchtmakende lancering van de eerste kunstmaan de 
Spoetnik (!). Deze eerste sciencefictionserie was zo’n succes dat er 6 delen van gemaakt werden die liepen tot april 
1959. Het verhaal draait om een dreigende invasie van 
buitenaardse wezens afkomstig van de planeet Hyperion. 
Professor Plano probeert deze invasie tegen te gaan. De 
titels van de zes delen zijn: Richting aarde, De indringer, 
Hallo Karin, Waar blijft Asteros, Naar Hyperion en Hyperion 
nadert. 
Mies Bouhuys heeft voor North Western het TV verhaal 
omgewerkt tot een leesboek waar plaatjes bij gemaakt zijn. 
Kennelijk was het de bedoeling om twee boeken te maken. 
Dit album beslaat de eerste 3 delen van de TV-serie, en het 
boek eindigt met “Einde deel I”. North Western is echter van 
de tabaksmarkt verdwenen en er is geen tweede album 
meer verschenen. 
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