
ie setevisten 
) RG 

HEL. 8,95- A6} 



E \ f ic Setevisvon” mus 

Bedacht door: Mike Judge 
Teksten: Don London 

Guy Maxtone-Graham 
Sam Johnson 
Chris Marcil 
Glenn Herding 

Tekeningen: Rick Parker 

Georges Lavigne 



BEAVIS & BUTT-HEAD is een uitgave van Semic Juniorpress B.V., Zwarteweg 6-c, 1412 GD Naarden. 
Redaktie en vertaling: Jan de Rooij. Lettering: Beautype. Produktie: Ger van Mourik. Uitgever: Ans Loos. Direkteur: Gert-Jan van Muylwijk. 
© Copyright 1995 MTV Networks. All rights reserved. Licensed by European Licensing Group B.V., Amsterdam. 
“MTV's BEAVIS & BUTT-HEAD” and all related characters are trademarks owned and licensed for use by MTV Networks, a division of 

Viacom International, Inc. 

Printed in Finland. 



Hoe Beavis en Butt-head in Harvard terechtkomen, kon Er het vorige album lezen. Heb je het niet, 
dan kun je het nog altijd bij Suniorpress bestellen. Bel: 02159-44914 en doe het NU 

Je hebben ons 
J prima met jullie 
Avermaakt, jongens! ne 

Vermaak? Lb heb 

Mammie miss 

Sa, 
over pijpies 
bier zingen À 
en bij verg 

e 

Hé ouwel Kun je ons ver- 
tellen waar Harvard is? 

E @ marhe je ged. 

Harvard is RONDOM ju) 
lie, IDIÔTEN!!! 

een Eier boel beren Lijkt ep, O J fj mensen properen Dit lijkt op Oem 

pe |) Toddmatedeen. maar) || Thees Drink Bene ong ER, 
niemand kan het! taria” in Florida. IT geschopt! 

"Lees Beavis en Buttheadaró 3 



Gal ts dat 27 Welkom ei) Ga zitten. We 
rinketaria' niet dit is een 5 CHADWICE, zoeken nieuw 

TÔNEELKLUB of 2 EE) vrienden. d bloed en SULLIE 
zouden de juiste 

Hoera) 
jeuw 

vlees! 

Rehe Daarom zijn ze 
ok, natuurlijk ae RAAR gelsleed! 

‘Misschien zijn het geschikte 
types voor CHADWICK 

B Volgens mij zijn dit de 
aspirant-leden waarnaar 

we zochten, Charles 

En ijn julle getapt 
Bir het SCHONE ‚ ehh 

GESLACHT? KO Nt 

STANT-! 
DE 

18 ' } Sa ik = 
) vraag me af Ee 
waarom er nie- 
mand anders is 

en 



Daar ben ik het mee ee 
== 



ETT 
JA Samrmnden 

A 

JOUWEN eigenl. wi 

deet jet met over 

Waarom gaan jullie hier pok- 
beliedies ningen als je bijde 

B MEIDEN hier de 
snackbar? 



Is waarschuw jullie YE von IN Ik weet zeker Vooruit, barkeeper! Spree 
sommige slanten dat jullie wereld- maar eens cen Êles 
hier zijn BUWE ze types al ge- GIDER aan!! gen er 

lieden! A 
eentje noeg meege- 

maakt kb. 
ben! f LE 

vatten! 

Dit is KLOTE. Laten we 
naar de MEIDEN gaan! $ 

»Huh-huhe Vol- 
gens mij zijn het 

Uh, hé, baby. woon je hier ergens- of kun Bedankt, jongens, Waar heb jij je 
je me naar huis rijden? sen zi ee) prepacdeude ge- 
=> 5 haald? seh-hehe 

Hij zei rij 

, OP SPIKES SCHOOL « 
r VOOR LEBKERE WIJVEN! 



N-Natuurlijk, maar 
IK BEN HUN uw (-taalgebruik 
VRIEND! laat te an 

em ove slee allemaal 
rvan q naar Harvard 

verzen! Vof zeis. 

Hé, Buct-head. ES 
help me eraan her- | 

inneren dat we 
NOOIT meer näar 4 

Harvard gaan) 

gozers die hun: HUIS. 
WERK maken en zo, 

8 Lees Beavis en Butt-head nr. 5. 



NN 
"WELKOM BĲ EEN NIEUWE AFLE- 2 

B VERING VAN 'AMERIKA'S STOMSTE 
2 HOME VIDEO'S! 

gastheer, BOB 
FAGGOT, en ook 

dit keer zit er weer 
heel veel geld in 
de Pi - 

POT! 

KEN elek 
heb 

DON RICK 
LONDON PARKER 

eehat tekeningen 



Á 
WAUW! Dat is wel een \ 
heel coole manier om aar 
ten hoep poen te komen! 

Sal Sezelf 
natspuiten 
is GAAF! 

Stewarts vader (4 
heeft een CAM- 5 

CORDER! Wij kun- 
nen onie EIGEN 
deon 

iv, 

BUL 



Hél Wat doen jullie hier 
nu al? Jullie zijn 

VROEG! 

PR 4 
al 

Nog bedankt voer de 
UITNOpiaINg, klejo 

del WIV 

M-Maar ik lieg NIET! 
Ik ZWEER ‘el! ils heb jul- 
lie YPTNODIGINGEN ge- 

stuurd. per POST 



Oh, ja sHeh-hehe Ik be 
deel. bep dicht, holterl aad 

We zijn hier om 
Ja, ja, probeer je de CAMCORDER 
er mâar uit te van je vader te lenen. 

lullen. : 

Uh ah weet t mjet ongena ik denk date zhe k 
B ped u ee, t det vaar njet 

nil S 
COOL! Mij 

kent komt op TN! 

jij iemand 
schreeu- 

set ik denk dat ik nd 
FS hoor x jets hoor BREREN. 



We willen 'm alleen maar even, 
uh, VISF MINUTEN lenen 

Se hebt 'm 
weer ei gi ge 

nt tbe 
naaf 

B-Bedoelen jullie dat jul 
Jie ECHT op mijn feestje 
bomen?! Wauw! Ik ban 

het niet geloven! 

Es 
bedoel, jullie hoeven me geen ik 

DR ade É geven. alleen haar iets 
t waaruit blijkt dal we goede vrienden zijn 

: „NEE, Butt-head!! Ik wil ze er 4” Dus als jij een QC Se WE ä jij eer 
VERSAARDAGEN. Als ik neg eens ja- niet IN, omdat ze dan alle naakte meid in 

sttahhahchahe 3 rig ben wifik NAAR. NL, ers SLAGROOM opeten, en _{ huis hebt, denks je 
TE MEIDEN op mijn Ee alleen maar aan 

En de TAART-2 taart hebben! mn 

EN 

Eep dicht, 
mel! Ik doe dit 
naam vân alles 
wat niet klote 

Je hebt een schop 
voor je REET ver- 
diend, Beavis! | 



(QD Een Inter Hij her Highland meer 



dd 



is waar! 

“Boft hij even! Kan-i be de 







Yhhh, is dit een, uh, 
begrafenisdinges, of zoiets? 

ROT OP, TRUTI HELPI HOUD Ee 
HAAR TEGEN sf 

ZS s\ 



Hé, we zijn de 

BEAVIS! 
BUTT-HEAD! 

We willen 

NACHOS. 

Wat fiin 
ji 



TERUGII 

nne 

De 



Soms is 
Stewarts 
vader 
ZELF 

) nog net 
een 

Met deze TROEP gaan we ècht gen 
geld winnen, Beavis. ze laten elke 
week wel jets met een taart op de 

buis zien. 

Hier moeten een 
TE GEKKE tapes 

Moet je dàt zien! tussen zitten!! 
»Huh-huhe 

HOME VIDEO'S! 

We gaan 

WINNEN! We 
gaan WINNEN! 

arSIa100HIS 
NASS3IG NVA 

H3AN3N NVA 531 N22 

S3LLYNIJIVA 
SLUVMALS 

WIddV 30 MIB 1SY 

30 MIB 15433 @ 
N39 LHVNGIS LUVMALS 

SLIUVMALS 

APL0d 13H JO MAIZNIIVM SI LUVMALS 
HOOX L3H NI 

JUVM3IS 

APdVLS 303IML 

SLUVMaLS 

FLLUVATVA ALSHIJ 

SLEVMALS 
dWWIIOOHIS 

INULH93H ALSHII 

SIHVMaLS 

AFdVLS ALSHIJ 

S18VM3IS 21400829 
13H BOOA LUYMALS 

S1HVMALS AGV 
SLUVONVL 20 Iq SALVO ONITINVZU3A-TVVINN 

-NDIAH SLHVMALS 

SIAHSMFTTAMNH 3ZNO 

DVOMNOUL 3ZNO 



SW ns: GO ON” 



ben zelfs de Filmcritici GENE CLI- 
ROGER RIMRAM van het wereld- 

INDOWN filminstituut uit- 
kommentaar te ge- 

we beginnen U we heb) 
met een buiten cHÉ 
ewone video 

Huh-huhs Volgens mij 
DOEN ze het, of zol 

„Heh-hehe Van mij mo- | 

nemen een loopje 
tigde waarden en 

ZS 
AN Á 



Ni l STERK in 
zijn GRAFISCH REALIS- 
ME. 



GENIEEN niet We kunnen deze Kom mee, schat IK LAAT JULLIE GERECHTELIJK 
laten we gaan, VERVOLGEN! SULLIE ALLEMAAL! afschepen mi ebru ke heff er met 

Stewart geld. Dae 25 je 

daarom epen we U mel dere Xi INDERDAAD 
gpeciaal in het Jeven geroepen musânt ERDAAD, 

ie k 5 Bs El heel amusant. Genel Onze twee’ 

schappij gebruike- 
Hike c tog het grote gel! 

nt 

Niet te geloven! 
We hebben alleen 
maar deze stomme ì 

TROFEE gewonnen! ESE ee 

SA! stieh-hehe En 
10 Het is KLOTE 

\ À mn glen { 
A zijn el. 

7) ú sle / D 
Ü ) 

NRDGEN GED was Bers Ee on GOD Ee RE 

26 



Oka Luister, allemaal! Vanavond 
geef ik een FEEST bij mij thuis, vanaf 
8 uur! Ik hoop dat jüllie ALLEMAAL 
omen. en neem iedereen mee die 

je leuk vinde! 

Bimberly. was er niet iets dat je tegen Beavis 9 9 Kom. je moet ze ECHT vertellen wat ze gemist hebben! terwijl 
en Buet-head wilde zeggen? ze met de direkteur zaten te kletsen. & 

hatetn N 
=| Hy 

ln 

Kimberly, je kunt niet de hele klas 
uitnodigen op twee mensen nà. 

Te 
SN 



Dit Evònd- 

LEVE DE LOL! à 
WE SWING 

ER 
$ 

NOOIT! AL GEEF 3E 

ME EEN MILSOENI 
Ik bedoel, het is 
neg niet BEGON. 

NEN. 

LOS! 

Gh, je bent knap STOM voor een 
SLIMME griet, Diarreel Het feest 
is nog niet eens begonnen. 

an jullie nu al we 

Sallie zijn matuurlijk al 
afgekat door elk meisje 

op het feest, hmm? 



HA, SON- « 
GENSI! TE GEK DAT \ Á 

JULLIE HIER ZIJN! 



oet je die zullen daar zien zitten terwijl ze naa: u 

en diaaiende fles jieent vitae Wat el sHah-hah-huhe Wat 
een stel pn is jouw PROBLEEM, 

zoent hem! Ze heeft die fles laten 
hem en nou PAKKEN ZE ELKAAR! 

ar, 



Uh laat ons meespelen of we zeg- Ja! steh-hehe En dan mee Als zij MEEDOEN, 

Hé, Butt-head. wat 
een STIJVE TRUT- 

TEN! 

UIN 4 Blijf ik beloof 
nou dat alles goed 

Kes et gaat 

ll 

M-M-Maar als die 
fles nou naar een Het is niet 
van HEN wijst? en 

lied 

lied 
eikel? 

„laat een va: 
de Hr de Hr 

draaien! 



opzis, 
reethever! 

geed. daar 
GAAT-IEI 

VERDOMME, BEAVISI Jouw KOP zal lange 
dan die Fles als je niet oprot! 

BEK DICHT, 

HOLTOR! 

ke ben } 
An ibber of Ze 

Nee. WACHT EVEN! 

… ilk ben rubber en 
SiS bent lijm- 

Oh, NEEI ijs SS 
naar ALLÉBE 

ir Dd Vera od Kf 44400 



Mijn HELD! Ik 
be je EEUWIG (g 
dankbaar! 

7 (fi 

EK DAT ken omdat je uh. 
NY met je eigen fles hebt 

/ dude. st: 

… wees 
geen slechte 

VERLIEZERS. Oh, ja Hehe 
misschien moet ik 
het minder DOEN. 



RC Uh. neu, stuk ik geloof dat alleen á ' Eigenlijk vijgen 
ä DRIEËN el want Beav: wij nu neg spelen. Í ï zi zn Bedkelr 

= B | len! sfah-hahe 

ENGERDSI IK BEN 
AL WEG! 

Ks 

„hé, stuk! Weet je 
het. WIJST NAAR 

JOUenaol __@ 

1 steh-heh-mam-hehr 
BOTER 

SKU 

EEN | 

(LZÀ MI 
Ik heb zulke BOTERVINGERS! Is em, 



Het vas NI 
per engel! 

en maa: 5 SA! SA! OF WE 
geven het je- als je 

het mel ons 
DOET- 

Jie zo Jul. 
waren d 

se, u. et isgeloof ik * 

bad Kin beurt Butthead. 

Uh. »Huh-huhe * 
Wacht even. ik 

geloof dat hier iets % 

*__NIET KLOPT, 

NEE, EIKELI 
Het is GOOL 
dat we gaan 
SCOREN! 



B geul Draai de fles is BLOTE! } 





He Butt-head- denk je dat er 'ALIENS 
zijn die SLIMMER dàn wij zijn, of 20.2 

Bijdequerts van 
yuiep! ls ons ei- 
den vermogen tot 
oorlog voeren 20 
arma8lig dat we Ee 

ig hebben? 

Dis PRECIES wat we nodig hebben!! Geen planeet 
is oorlogszuchtiger. Onze immense Bonirziaanse in. 
vellgensie gebembineerd mende ide voor geweld 
wan de Aardlingen, zal ons beslist sukses brengen 

laderdagd, 
Heer Stph-el 

De W'nk dr zijn 
wreed en sluwer 
dan wij, dat we- 
ten we. mâar 

om GEN rin te berrehhen! 

Aanschouw 
\ DEZE twee ze 
lijken een vecht 
lustige en ener- 

jeke geest te 
Siehben, 

De 
ENIGEN 
die dat 

zeggen, zijn 
„LOJO': 

die zich zor- 
gen maken 
over HÚN 

onintelligen- 
tie. 

… maar er is slechts 
manier om 

erachter te komen 
»Ha-hah-ha-ha« 



Ae dude. Se 
duizelt gewoon van 

die SUEER-COLA. 

Ol, ja 
vHeh-hehe 
Plus dat ik 
echt moet 

We hebben ze! 
Aktiveer de giabosterel 

o te zien 
pikt iemand 

Hmmm 
misschien 
een van die 
nieuwe schoe 

bussen 

Word je STIJF 
van Mieden 

vHeh-hehe Dan vliegen 
re dus! 

iks geloof niet dat het 
een SCHOOLBUS is. 

Sa. Hij zei nief 
dat we onze be 
moeten houde: 

Die gozers 
zijn vast 

smerisse 

AE 

da 
Dat waren ANDERE gozers. 

39 

Ja stieh-hehe Wij 
weten niks vân 

die Fietsen. 



aarom juli 
Je onze nood miet 

en waren te groot en we vet 
den. 

SA! En als je dat BENT, |, We weten dat Aardlingen TROTS en KRIJGSLUSTIG zijn. We 
TATOEEEK je ons dan? willen dat SULLIE de Bonirà AANVOEREN in de strijd 

op, glorieuze 
"triomfen onder jul- 

lie leiding! 

zj 
0 

A INS 

al IK sn: 

Heh-hel 



t enige dat we van jullie willen, zijn jullie BRUTE en GEWELDDADIGE 
Net jee Ee ORDE zuperlenn hubelligentie hebben we Al cc 
supermoderne kemmandecentrak, 

De neppen Dt ne ZEG, GEEF DIE LESJES 
lijken veel Pi HN MAAR OP SCHOOL, VREEM- 

DE GOZERII 

ef Ze hebben 
wel ZES van \ 

deze in VIDEO. 
LAND. 

Als je de milk- 
shake machine 
an de hagbur- 
gertent kunt 
bedienen, 

Nan 
OH, SA siiehhehe neer hebben we pauie? 

ècht wat anders! Tijd vooreen 41 
doe het zelf-pagina. Op pagina 44 gaan we 

verder met ‘IN DE RUIMTE’ 



as Et DÔk HET ZELF-PAGENA 
Hé, Beavis. heb jijoeit | Um, ja één keer 

ten deed IEMAND { } 8e 

è BB rije 
ch, nee die ouwe he- 

met de 

‚Butthead. 
deeje aangeraakt? 9 rel SLIEP gewoon! 

dich, reef- 
Kever! druk je 
vinger tegen de 

vtlah-huhe 
De pijp 

uit. 

… ik moet je 
voor 20 SEKÖN- 

5 D, joo; 

Die doet SOU | Le BO iden meer pijn dan 5 TEN 
MIS, of 20. 

Haal je niks in 
je KOP, blojo! 

…dan laat 
ik je LANG- 
ZAAM zak- 

ken. 

Héll Waar is 
de VLOER? 

Het is net of mijn Armen 
DOOR de vloer gaän! vHiehe Dit is 

GOOL Echt gaaf! GAAF! 

Over de stoel leunen zodat je bovenlijf HA, HA! Sullie zijn een stelletje SURBELSI! Dit is bijna niet 
te doen voor de meeste mannen omdat ze een ander 3waarte- 

punt hebben dan VROUWEN! 
arallel aan de grond is, en druk je 

Fcofd tegen de nuur. Breng de steel 
naar je BORST zonder je hoofd omheeg 

te doen! 

rondge- 
draaid 



TUNE EIPENDIË Eze: 
Eeen wat 

heei 

Wrijven! 

Ee 

er CZ [ vaar tach 2 Som, verm?) Is zal be- 4 MORGENDOREFER! AAN- 
IS. ker vijzen eulie Aten es TREDEN VOOR DE KLAS! 

„Heh-heh-hehe 
JIS bent het mietje, 

reethever! 

DRIE STAPPEN van de 
ê muur gaan als ik deze stoel 

vóór je neerzet! 

Dat LIEG je!! Misschien niet te doen 5 et he Dit wordt 
voor slappe lullen zoals jullie. maar ècht COOL! 
iemand die in konditie is, zoals i ad 

kan geblinddoekt zitocfeningen 
EE een stuurloze 
DRE 

sa Gn HÉ! 
Heh-heh-hehe WAT 

5 VERD?! 



JA... IK HEB ME ERN- alls maar de Jagen 
van de Aarde zijn de: 

STIG VERGIST. Derl akchee 

Misschien kom je ( 
met deze dingen op 
een ander KANAAL! 6 

Uh, DODE Zei je wat gp SAI! Se krijgt honger van a BETE 

over ‘nachos? het heelal vernielen i san en Biden 
à dell 

ame” 

Ze hebben vast geen zapper} 
die gozers zijn nogal ÂCH- 

TERLIJK.l 

Ah. SA! Waarem 
komen jullie nief 

ode 
De NAT-O- 

Plex? 

V. « sort naa, 

… maar EERST 
MISNIET do- Yif heb ik een veel W 
den-iKheb Ge) ERGER Jot voor 

jeuw schip neg 
niet gezapt! 

»Huh-huhe 
Veel lol met je 
corlog, vreem 

de vogel. 

44 



Deze trip is wel 
erg HEFrIG! 

t onderbreek 
ogen 

eavis! 

 ÀS 
Telt et RNNNEN 

Breng deze Bonira- last van 
spionnen naar sp: B S PUISTJES 

gU Ed 

45 



wed dat we 
zo gaan 
scoren. 

We zijn, nieuws 
gierig. naar 

It proces van 
coren… willen 
jullie er over 
praten in een 
meer Kl 
FORTABELE 

situatie? 

Hé, Butt-head!! 
Zeiden ze dat ze 
met ONS wilden 

scoren?!! 

Denk erom, 
reethever IK 2ag . 

ze het eerst. COOL Hier bewaren ze 
vast hun videospelletjes. 

KOM BIJ 
BUTT-HEAD! 

„Heh-hehe 
IK ben er ook 



En 
wan die 

JO, 

Dembo, ik 
zei toch dat 
je moest dou: 
chen 

cad, waar zijn 
die MEIDE 

ik heb ook 
mijn TROTS, 

utt-head. 

Denk eraan het zijn een soort monsterlijke 
beesten!! We kunnen niet met ze praten, dus 

COOL! Dit is de TV-kamer!!! Als we 
ING EVAL VAN die MEIDEN weer vinden, kunnen we 

A HIER 

f 
vil 

AAR Bien 

weer gaan 

INDRINGER ALARM 

Bugc-headl!! 
Se hebt niet 
eens een RIJ- 
BEWIJS! 

we worden aang, 
den door een smeris 
ef ze, doe je cool 

Zeg meneer’ 
tegen hem 

… behal. 
ve als het 
een meid 
is of zo. 



sHeh-hehe We 
hadden wel ge- }° 
wond kunnen 
raken of zo, 

HEUS NIET!! Daarvoor 
stuur ik veel te goed. Laten 

we 'm gauw smeren! 

Uh we werden GERIDNAPT door ven stel aliens maar he ens t 
waren echte REETKEVERS, d. ‘alien eene ERS, dus gingen we naar die ‘alien 
werden GEANTI- sHeh-heht Maar 
MIDEERD door ween dar alen 
ons, of zoiets, ruimteschip daar 
EEG ERS niet Îaten crashe 

“AHA HelBisdajulie £ 
komen MEEDOEN 

De ruimte is roc NIET LANGZAMER GA
AN 

UGH! 

C RLOTEN LOPEN, ALIEN'-BEZOEKE
RS!! 

JULLIE RENNEN EEN RONDJE 

VOOR ELK LICHTJAAR DAT JUL- 

LIE HEBBEN GEREISD, WEET 

JEWEL? à 3 ! 

PAN »Huhf-puffe 
ds Ik wed dat we 

heel wat 

MEER 
scoren op 

AARDE! 



2 HUK-Huw 
DIT IS 

Hi 


