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Iris Penning maakt eigenwijze 
poëtische pop. Tekstueel, 
eigenzinnig, soms theatraal, 
soms precies zoals ze is: vrolijk, 
brutaal en beschouwend. 
Momenteel toert ze door het 
land met haar nieuwe album: 
Dan Maar Genieten. Dit vierde 
album is een CD en dichtbundel 
in één. Het zit vol bijzondere 
teksten, eigenwijze melodieën, 
theatrale spoken word en catchy 
refreinen. De plaat is geprodu-
ceerd door Huub Reijnders.

REEDS VERSCHENEN

derf backderf

derf backderf
Al bijna een kwart eeuw tekent Derf Backderf waargebeurde 
verhalen (True Stories), verhalen geïnspireerd door wat hij 
waarnam als hij dwaalde door de straten van Cleveland 
of de dorpen in Ohio. Hij kruiste de paden van vreemde 
snuiters en gestoorde lieden van velerlei pluimage in niet 
alledaagse taferelen. In Waar gebeurd (True Stories) zijn 
bijna tweehonderd van deze onzinnige verhalen van een 
gestoord Amerika, verzadigd van junkfood, opgenomen.
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De Rolling Stones 
staan weer in het 
middelpunt van de 
belangstelling de 
komende tijd. In het 
Groninger Museum 
gaat in juli 2023 de 
in 2020 door corona 
voortijdig gestopte 
Unzipped-tentoon-
stelling weer van 
start, ook vanaf juli 
2023 start bij de Tone 
& Image Gallery in 

Schiedam een uitgebreide fototentoonstelling over de groep, gaan ze 
waarschijnlijk in het najaar weer toeren door de VS en komt er eind 
2023 na 7 jaar weer een nieuw album van ze uit.
In 2021 en 2022 volgde fotograaf Hendrik Mulder twee jaar lang de 
Rolling Stones en de foto’s hiervan zijn in dit boek verzameld.

Derf Backderf, in Nederland
bekend van de graphic novels 
Punk Rock & Mobile Homes, 
Mijn vriend Dahmer, Trashed en 
Kent State, tekende in de loop 
der jaren naar schatting zo’n 
1.500 strips en korte verha-
len. De meeste van deze strips 
werden als undergroundstrips 
gepubliceerd in gratis weekbla-
den in Amerika en Canada. Derf 
maakte een selectie van deze 
korte verhalen die hij bundelde 
in Waar Gebeurd. Het is een 
soort cartoondagboek gewor-
den van een jonge, stedelijke, 
tegencultuur-sukkel. Strips 
in vrije vorm over een heleboel 
dingen die hij ontdekte tijdens 
zijn reizen door de stad, terwijl 
hij op de trolley reed of lunchte in 
een broodjeszaak of gewoon over 
het trottoir liep. Uiteraard viert 
absurdisme weer hoogtij in deze 
dikke bundel die door Derf zelf 
omschreven werd als “25 jaar van 
mijn shit”.

“Sinds Brigitte Bardot in mijn jeugd verscheen, ben ik in de
ban van pin-ups. Nog steeds is er weinig zo fijn om te tekenen
als verleidelijke vrouwen.” 
Aldus Peter Pontiac in 2011, haastig eraan toevoegend dat 
hij zeker niet beschouwd dient te worden als een “sex-crazed 
meidengek”.

Deze uitgave bundelt een selectie beeldverhalen, tijdschrift-
covers, posters, kalenderillustraties en zeefdrukken die getuigen 
van Pontiacs voorliefde voor hoge hakjes, sexy lingerie en roomse 
wellust. Was het niet de heilige Augustinus, die uitriep: “Heer, geef 
me kuisheid, maar nu nog niet”?

Hendrik Mulder
Rolling Stones - Times Fades Away

Derf Backderf - Waar Gebeurd

Iris Penning - Dan Maar Genieten

Peter Pontiac - Pin-Ups & Downs
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The Greatest Rock ‘n Roll Band conquers the world again! 
Dutch photographer Hendrik Mulder captured the shows in his own 
unique style right in front of the stage. 
This outstanding photobook is a worthy tribute to Charlie Watts.



The Complete Crumb 
Comic Covers is een 
ambitieuze verzame-
ling van meer dan 200 
illustraties en comic-
omslagen die Robert 
Crumb tussen 1960
en 2021 tekende. Van 
Zap Comix tot Arcade
en van American 
Splendor tot Weirdo 
laat dit boek meer dan 
zestig jaar van Crumbs 
carrière zien met een 
groot aantal zeldzame
en nooit eerder ver-
toonde tekeningen. 
Er is bijna 15 jaar aan 
deze uitgave gewerkt 
waarbij veel aandacht 
is besteed aan het res-
taureren van sommige 
tekeningen en aan het 
bijwerken van de kleu-
ren, allemaal om een 
kwaliteitspublicatie te 
garanderen die trouw 
is aan de originele 
illustraties.

Bij deze bijna 2 kilo 
wegende uitgave is 

een Nederlands cahier toegevoegd met daarin vertalingen van het 
Franstalige interview met Crumb en de Franstalige index die in het 
boek opgenomen zijn.

In In de schaduw van de 
helden keert auteur David 
Sala terug naar zijn jeugd 
en meer specifiek naar de 
oorlogsverhalen van zijn twee 
grootvaders. Het op zeer groot 
formaat uitgevoerde album 
is in de eerste plaats een 
visuele schok, met zeer felle, 
soms bijna psychedelische 
kleuren. Het album verhaalt 
de kindertijd van een kleine 
jongen in de jaren 70, die met 
zijn broer de woensdagen bij 
hun grootouders doorbracht. 
Mensen getekend door de 
geschiedenis, niet alleen door 
de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook door het Franco-regime. Sala weet de traumatische ver-
halen en herinneringen van deze twee mannen die elk hun oorlog 
hebben meegemaakt briljant in beeld te brengen in een boek dat 
zowel qua vorm als qua inhoud niet alleen nostalgisch maar zeker 
ook uitermate ontroerend is.

Wat als de Beatles in 1980 besloten 
hadden om weer door te gaan, tien 
jaar nadat zij uit elkaar waren gegaan? 
De Franse auteurs Hervé Bourhis en 
Julien Solé stellen zich met humor 
voor hoe hun comeback zou zijn 
geweest! 

Het fictieve verhaal is uitstekend gedo-
cumenteerd door Hervé Bourhis, een 
enorme fan en bewonderaar van de 
Beatles, en wordt fantastisch in beeld 
gebracht dankzij het teken- 
talent van Julien Solé.

Met gastoptredens van onder meer 
Yoko Ono, Linda McCartney, Freddie 
Mercury, de Monty Python-acteurs en 
George Martin, terwijl er ook nog wat 
stevige confrontaties zijn met een stel 
skinheads en een groep groupies.

Achterin het boek is een aanvulling 
opgenomen op het in 2010 uitgekomen 
Het kleine boek van de Beatles van 
Hervé Bourhis.
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IN DE SCHADUW
VAN DE HELDEN

DAVID SALADAVID SALA

Dit lijkt me een historisch 
moment... Wanneer waren 

we voor het laatst 
samen?

Alle vier samen? 
Waarschijnlijk in september ’69, 
voor het papierwerk. Ik heb een 

prachtig boek waarin alles staat 
       wat we dag na dag hebben 

             gedaan.

Waren we 
niet in ’75 bij elkaar 
om de ontbinding van 

      Apple te onder-
        tekenen?

Wat maakt het 
uit, we zijn hier niet 
om onze memoires te 

schrijven.

George?
Kom je? Ik heb 

misschien 
een idee 
voor een 
ietwat 
robot-
achtige 
solo...

Welkom in de 
micro-studio!
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David Sala - In de Schaduw van de Helden

Hervé Bourhis - Terug naar Liverpool
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Robert Crumb kan het eigenlijk niet 
verkroppen dat hij in 1943 is geboren, te laat 
om Charley Patton en Blind Lemon Jefferson 
te ontmoeten. Gepaard met een nostalgisch 
gevoel voor deze vergeten bluesmannen, ziet 
hij toe hoe mensen worden gehersenspoeld 
door de consumptiemaatschappij, terwijl de 
aarde verandert in een vuilnisbelt waar vrolijk 
op gedanst wordt. 

Robert Crumb, een karikaturaal product 
van de naoorlogse middenklasse, werd zijn 
hele jeugd blootgesteld aan de illusies en frus-
traties van de Amerikaanse droom. De falende 
gezinsomgeving waarin hij opgroeit, voedt al 
op jonge leeftijd zijn teleurstellingen. Hij vindt 
in het tekenen, mede door de invloed van zijn 
oudere broer Charles, een toevluchtsoord.

De ontdekking van drugs en seksuele vrijheid 
in het midden van de jaren zestig vormde de 
aanleiding voor zijn werk, waarin hij zich niet 
liet belemmeren door enig traditioneel moraal. 
Zijn inspiratie, gevarieerd en ongeremd, wordt 
enerzijds aangewakkerd door het misverstand 
dat hem tot een iconisch figuur van de hippie- 
beweging maakte en anderzijds door de 
trauma’s uit zijn jeugd. 

Crumbs werk is ongevoelig voor trends 
en beschrijft de aangekondigde zelfvernie-
tiging van een mensheid die, wat men ook 
mag zeggen, nauwelijks is veranderd sinds 
het Romeinse rijk. Crumb observeert de 
aanhoudende mondiale decadentie en legt 
op ongenadige wijze en met een destructieve 
humor de domheid, de leugen en de lelijkheid 
van de moderne westerse samenleving bloot.
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R. CRUMB

The complete CRUMB
COMIC COVERS

The Complete Crumb Comic Covers bundelt voor 
het eerst alle comic- en boekomslagen die door 
Robert Crumb tussen 1960 en 2021 zijn gemaakt. 
Van Zap Comix tot Het Boek Genesis. Dit boek 
schetst een carrière van meer dan 50 jaar en 
bevat een grote hoeveelheid uniek en niet eerder 
gepubliceerd materiaal. Dit lijvige boekwerk 
is grotendeels gebaseerd op de originele teke-
ningen en vergde bijna vijftien jaar onderzoek. 
Het resultaat is een publicatie zoals de auteur het 
oorspronkelijk bedoeld heeft. Alle afbeeldingen 
zijn in die geest zorgvuldig gerestaureerd, met 
name door druk- of kleurfouten te corrigeren.

Veel van deze omslagen staan in het collec-
tieve geheugen gegrift. Door de chronologi-
sche volgorde is de evolutie van Crumbs stijl 
op buitengewone wijze te bewonderen, net als 
zijn spectaculaire werk als letterkunstenaar. De 
geraffineerde composities, vaak avant-gardis-
tisch, bewijzen dat deze geweldige tekenaar ook 
een briljant grafisch ontwerper is. Zijn werk heeft 
vele kunstenaars van ver buiten de stripwereld 
beïnvloed.

Vergezeld van een interview met de auteur 
en een index met aantekeningen, vertelt The 
Complete Crumb Comic Covers de geschiedenis 
van het moderne Amerika, met iconische 
beelden die ons meenemen van de hippie- 
revolutie tot de aanloop naar de Trump-jaren. 
De flitsende psychedelische omslagen van Zap 
Comix, de mythische omslagen van Fritz the Cat 
en Mister Natural, evenals de visuele satires van 
Weirdo, vormen een oogverblindend grafisch 
panorama, dat liefhebbers van zowel kunst als 
geschiedenis zal aanspreken.

Collection Victor
Concerto books
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In juni 2019 wandelde Étienne Davodeau, uitgerust met een rugzak, 
van de grotschilderingen van Pech Merle naar het nucleaire afval 
in Bure, een reis van 800 kilometer. Van beschermde grotschil-
deringen tot aan ondergronds opgeslagen nucleair afval, ook 
beschermd maar om heel andere redenen.
In deze lange wandeling stelt Étienne Davodeau onze relatie met 
de aarde, de grond, aan de orde middels een aantal vragen en 
wordt hij soms vergezeld door vrienden, door zijn partner, maar 
ook door specialisten, die ons uitleg geven over de bodem van onze 
planeet maar ons tegelijkertijd waarschuwen dat kernenergie-afval 
duizenden jaren gevaarlijk blijft. In dit zeer indrukwekkend album 
keert Étienne Davodeau terug naar waar hij enorm goed in is: 
reportagestrips.

Is geluk een roeping? Die van Hector Bibrowski, geboren in een cir-
cus aan het einde van de 19e eeuw met haar over zijn hele gezicht, 
maakt hem niet gelukkig, maar hij heeft er niet voor gekozen. Net 
als zijn vader voor hem zal hij Europese steden bezoeken in het 
gezelschap van degenslikkers, Siamese tweelingen, vrouwen met 
vier benen en andere freaks van de kermis. Maar iedereen heeft 
alleen maar oog voor ‘de man met de leeuwenkop’ die, achter zijn 
wilde gezicht, gepassioneerd is door literatuur en in staat is om 
te converseren met de meest ontwikkelde heren. Al snel krijgt hij 
de kans om zich bij het grootste circus van de Verenigde Staten 
aan te sluiten. Dat brengt hem naar het moderne New York, waar 
de wolkenkrabbers en de onevenredige ambities van mannen de 
boventoon voeren. Zal de man-leeuw de koning van de show blijven 
in een wereld die alle menselijke maat heeft verloren en die het 
eerste begin van de cinema doormaakt? Xavier Coste maakte in 
2022 naam met zijn ‘verstripping’ van George Orwells 1984. 
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Étienne Davodeau - Het Grondrecht Xavier Coste - De man met de Leeuwenkop
EAN 9789430109698 - 216 pagina’s - 19,5 x 26,5 cm - Full color -  
Hardcover - € 36,99

EAN 9789430109766 - 208 pagina’s - 25 x 25 cm - Full color -  
Hardcover - € 34,99

HET GRONDRECHT
Dagboek van een duizelingwekkende reis

Étienne Davodeau

Een duizelingwekkende wandeling door het Centraal Massief om twee extremen 
met elkaar te verbinden: de rotstekeningen van Pech Merle en de geplande 
opslagplaats van nucleair afval in de diepe kleilagen van Bure.

HALF DIER, HALF MENS.

VOLLEDIG “FREAK”.

MIJN LOT IS VASTGELEGD IN 

MIJN GENETISCH ERFGOED.

IK BEN DE MAN MET DE LEEUWENKOP: 

MAAR GEEN PANIEK!

IK BIJT NIET.

HET CIRCUS IS MIJN LEVEN!!!
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Niemand 
begreep er 
iets van.

Maar wat 
daarop volgde 

was totaal 
onverwacht 
en gaf een 

bittere smaak 
aan onze 
tournee.

Schlitzie 
was bijzonder 

getraumatiseerd.
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In Een Engelse romance biedt het 
Amerikaans-Franse duo Miles Hyman 
en Jean-Luc Fromental een frisse kijk 
op de smoezelige Profumo-affaire, die 
begin jaren 60 de Britse pers beheerste. 
De geschiedenis wordt verteld vanuit 
het gezichtspunt van Stephen Ward, de 
osteopaat die minister van Defensie John 
Profumo en callgirl Christine Keeler 
aan elkaar voorstelde en vervolgens de 
zondebok werd in een schandaal, waarin 
politiek, voyeurisme, afpersing, racisme 
en spionage zich vermengden tot een 
bruisende cocktail.

Midden jaren negentig, een voormalig mijn-
stadje dat aan alle kanten wordt verpletterd 
door de Red Mountains in Colorado. Hier 
groeit Michael op, een dolende tiener op 
skates, met schouderlang flodderig haar, 
een capuchon en All Stars. Bevriend met 
Durham, een aan crack verslaafd dak-
loos kind. En dikke Don, die probeert te 
ontsnappen aan de pestkoppen op school. 
En natuurlijk Suzy, de androgyne rebel, in 
de steek gelaten door haar sheriff-vader. 
Het leven is best wel aardig: skateboarden, 
school, spijbelen, dromen, eerste keren, 
liefde en bier en dat allemaal onder de 
brandende juli-zon... Tot de dag dat een 
verdwenen kind uit de stad half verslonden 
wordt gevonden. Onmiddellijk besluiten de 
vier vrienden op onderzoek uit te gaan.

Een zee te hoog van de Franse stripteke-
naar Blutch is een surrealistische liefdes-
geschiedenis over het meisje “A” en de 
jongen “B” die met elkaar hebben afge-
sproken in het Brusselse Hôtel Métropole. 
Het uitgangspunt is simpel: B beweegt zich 
van links naar rechts en A van rechts naar 
links, tot ze elkaar ten slotte ontmoeten. 
Gaandeweg krijgen ze steeds meer trekjes 
van de auteur en zijn vrouw... Het grillige 
en speelse verhaal, waar zowel Moebius
als de avonturen van Kuifje doorheen 
schemeren, leest als een droom, maar wie 
droomt nu eigenlijk van wie?

Toen we van de Duitsers verloren speelt zich af op de dag na de beruchte WK-voetbalfinale in 1974. Terwijl 
Nederland de nederlaag tegen West-Duitsland verwerkt, wordt er in een Zaanse nieuwbouwwijk een meisje 
vermoord. Toen we van de Duitsers verloren is een strip over een geheime liefde en een geheime obsessie 
in de archetypische Hollandse buitenwijk in de jaren zeventig, over kleurrijk behang, glitterrock en de meest 
traumatische wedstrijd uit de vaderlandse voetbalgeschiedenis.
Deze heruitgave van het befaamde stripboek 
uit 2002 is door de auteur opnieuw bewerkt 
in teksten en beelden en voorzien van een 
essay waarin hij nader ingaat op de persoon-
lijke achtergronden van het verhaal over de 
vermiste Heleentje. Ook vertelt de film-
regisseur annex striptekenaar hoe hij zijn 
beeldverhaal heeft omgewerkt tot een 
speelfilm. Deze nieuwe editie van Toen wij
 van de Duitsers verloren bevat daarnaast 
filmstills en foto’s van filmset.  
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HYMAN/FROMENTAL  

Een Engelse romance

Blutch - Een zee te hoog

Guido van Driel - Toen wij van de Duitsers verloren
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