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Beeldverhalenstormers métal hurlant en (à suivre) in luik

De Stones en Beatles 
van de strip
Heel wat hedendaagse stripauteurs en -liefhebbers bereikten hun volwassen-
heid in de jaren 1980 en 1990 tezamen met het beeldverhaal. De link tussen 
de kinderlijke ‘mannekesboekskes’ van destijds en de mature graphic novels 
van vandaag is voor een groot stuk gemaakt in bladen die in de naweeën van 
mei ’68 de strip op een rijper en hoger niveau tilden. Voor de Frans-Belgische 
strip (ook ruimschoots in Nederlandse vertaling verspreid) waren vooral de 
magazines Métal Hurlant (1975-1987) en (A Suivre) (1978-1997, tussen 1985 
en 1988 verscheen het ook in het Nederlands als Wordt Vervolgd) bepalend. 
Een uitgebreid overzicht met circa 350 originele platen van een veertigtal 
hoofdrolspelers van deze twee frères ennemis is tot 11 juni te bewonderen in 
Luik. Wij gingen kijken en zagen dat het goed was. We spraken met de inrich-
ters en met drie auteurs die mooie herinneringen hebben aan hun tijdschrift-
dagen: Serge Clerc (voor Métal Hurlant), Jean-Claude Denis en Johan De 
Moor (voor (A Suivre)).

Reportage: Koen Driessens • Foto’s: Raymond Lagae

Daar waar Métal Hurlant en   
(A  Suivre) in Parijs respectievelijk 
begonnen bij space opera-spoken 
Mœbius en Philippe Druillet onder 
leiding van redacteur Jean-Pierre 
Dionnet en bij Casterman-man 
Didier Platteau en strip-Rembrandts 
Hugo Pratt en Jacques Tardi, lag de 

kiem voor de tentoonstelling La bd 
fait sa révolution aan het einde van de 
wereld: in Finistère, Bretagne, waar 
grootgrutter Michel-Edouard Leclerc 
de centen van zijn warenhuisimperium 
in een kunstverzameling steekt. 
Waaronder ook fraaie exemplaren 
van de negende kunst. “In Frankrijk 

Affiche van de expo met een illustratie van François Schuiten die in beide stripbladen publiceerde.
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 hebben strip auteurs lang niet dezelfde 
status als in België. Daar wilde ik iets 
aan doen”, zegt Leclerc, “en dus ging 
ik hun platen kopen in galerieën of ik 
zocht hen op en we werden vrienden.” 
Leclercs Fonds Hélène et Edouard 
Leclerc pour la Culture toont zijn 
aanwinsten en het werk van zijn 
vrienden sinds 2011 in een voormalig 
clarissenklooster in Landerneau, in 
de vorm van tijdelijke expo’s. “Ik ben 
trots, niet op het hebben van zovele 
prachtige stripplaten, maar ze te 
kunnen delen met het grote publiek.” 
In 2013 kon dat in Bretagne deze 
tentoonstelling rond Métal Hurlant 
en (A Suivre) zien, die in de zomer 
van 2014 ook Angoulême aandeed. 
En vandaag het fraaie, classicistische 
kader van het vorig jaar geopende 
schone-kunstenmuseum La Boverie, 
op een eiland in de Maas.

En deze adellijke madame Boverie 
ontvangt in haar statigste zaal de 
beeldverhalenstormers van Métal 
Hurlant en (A Suivre). Curator Jean-
Baptiste Barbier schetst de plaats 
van Métal Hurlant en (A Suivre), die in 
Frankrijk en België na de jeugdbladen 
Robbedoes (Spirou) en Kuifje 
(Tintin) en het voor wat oudere 
tieners bestemde  Pilote, naast 
andere ‘volwassen’ stripbladen als 
Echo des Savanes en Fluide Glacial, 
een belangrijke plaats innamen in 

een onontgonnen  sauvage terrein. 
Wild, dat kun je wel zeggen, ja: in de 
rock-‘n-roll van Métal Hurlant en 
de literariteit van (A Suivre) waren 
bloed en bloot heel gewoon. “De 
bladen waren concurrenten, maar 

stimuleerden elkaar en hun artiesten 
het beste van zichzelf te geven. Het 
beeldverhaal als medium heeft er 
baat bij gehad.”
 
De expobezoeker kan twee parallelle 

parcoursen volgen: Métal Hurlant 
en (A Suivre). De opbouw is chrono-
logisch, dus als je achteraan het 
einde van het ene tijdschrift bereikt 
hebt, kun je terug in de tijd richting 
ingang/uitgang door het andere blad. 

Opgelet: vergeet achter in de zaal na 
de jaren 1990 niet even het hoekje 
om te gaan voor enkele ‘erfgenamen’: 
jonge Turken, de Brechten Evens 
en Vandenbroucke, en oude Belgen 
Herr Seele en Eric Lambé (de Fauve 

Een mooi kransje stripmakers 
die in Métal Hurlant en/of (a Suivre) 
publiceerden.
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d’Or-winnaar dit jaar in Angoulême!), 
allemaal Belgen trouwens in de door 
Fransen gedomineerde expo.

Ook het begin van de expo is Belgisch 
gekleurd, met een extraatje ten 
opzichte van de eerdere passages in 
Landerneau en Angoulême. De stad 
Luik, die een grote collectie stripplaten 
bezit, maakt van de gelegenheid 
gebruik ermee uit te pakken: 
gelijktijdig met deze expo toont La 
Boverie werk van 25 auteurs in Liège, 
terre de bd én begint de Révolution 
bd-expo in de jaren 1960/1970 met 
platen van André  Franquin, Hergé 
(platen 13 en 35 uit Mannen op de 
Maan), Edgar P. Jacobs (plaat 26 uit 
Het Gele Teken), Jacques Martin, 
Raymond Macherot, Hermann, 
René Hausman, Peyo, Morris, 
François Craenhals, Maurice Tilleux 
en Jean Graton. Bien étonnés de se 
trouver ensemble met de punkers 
van Métal Hurlant en de artiesten 
van (A Suivre), maar deze klassiekers 
vormen samen een mooi beeld van 
wat er aan de Stones en Beatles van 
de hedendaagse strip voorafging. 

Parcours Métal Hurlant
Na het origineel van de tentoon-
stellings affiche van François 
Schuiten worden we meteen het 
Métal Hurlant-parcours ingelokt 

door Mœbius’ De Hermetische 
Garage (1977), The Long Tomorrow 
(1976) én Arzach (1975). We zijn 
nog even zoet bij platen uit De Incal 
(1981-1988), om dan wat sneller langs 
bij ons eerder onbekende lui als Jean-
Michel Nicollet, Rachis, Jean-Claude 
Gal of Chantal Montellier te gaan en 
met verbazing de grote, met priegelige 
tekeningen gevulde sf-platen van 
Philippe Druillet (onder andere 
Salammbô, 1980) te bekijken. Langer 
staan we stil bij de opmerkelijke 
grafische evolutie van Serge Clerc, 
die we vooral als atoomstilist kennen 
(onder andere Phil Perfect), maar in 
een klare lijn begon, in Métal Hurlant 
4, als snotter van achttien jaar! 

Serge Clerc: ‘De charme van 
naïviteit’
De carrière van Serge Clerc (1957) 
begon als een sprookje: “Als kind las ik 
Spirou, als adolescent Pilote en toen 
Métal Hurlant uitkwam in 1975 was 
ik meteen een fan, vooral van Mœbius, 
de grootste tekenaar aller tijden. Al 
was het blad niet makkelijk vast te 
krijgen: ik moest honderd kilometer 
naar Lyon reizen om het te kunnen 
kopen. Maar ik heb slechts drie edities 
moeten kopen: vanaf het vierde 
exemplaar werkte ik in Parijs voor 
hen. Ik was nog geen achttien! Jean-
Pierre Dionnet moest mijn moeder 
overtuigen me te laten gaan!”

Clerc wilde altijd al striptekenaar 
worden: ‘Aanvankelijk voor Pilote, 
maar toen ik Métal leerde kennen, wist 
ik dat ik dáár moest zijn. Ik stuurde mijn 
werk op en werd meteen aangenomen. 
Ik geloof het nog altijd niet. Als ik nu 
naar mijn werk van toen kijk... Ik ben 
iemand die niet snel tevreden is — ik 
gooi heel veel weg — en zie veel fouten 
in mijn oude werk, maar de afstand 
is nu voldoende groot om er met een 
zekere berusting naar te kijken. Ik zie er 
nu de charme wel van in: die naïviteit, 
de eenvoud, de energie van die tijd...”

Clerc werkte ook voor het muziekblad 
Rock & Folk, “waar ik dessins rock 
maakte: dat zijn niet per se portretten, 
maar vrij werk, de rock-‘n-rollsfeer, de 
jongeren,... Ik publiceerde ook in NME, 
in Oor (ah, betekent dat oreille? Nooit 
geweten!) en een Japans muziekblad. 
Een fijne tijd: ik kon dezelfde tekening 
wel vier keer verkopen! De link met 
de sf van Métal is er niet meteen, 
maar door mijn liefde voor Mœbius, 
Will Eisner en Robert Crumb viel ik 
als een blok voor Métal, omdat het 
bd adulte was, heel vrij, dicht bij de 

Amerikaanse underground van de 
jaren 1970, dát is mijn terrein.”

Ook Jijé speelde een rol in zijn 
ontwikkeling tot de atoomstijl waarin 
Clerc naam maakte. “Ik heb geluk 
gehad dat ik mijn stijl heb kunnen 
ontwikkelen in die twaalf jaar Métal, 
wat toch een betrekkelijk korte 
periode was.”

Maar een belangrijke voor een auteur 
als Clerc: “De klare lijn die ik hanteer 
is heel arbeidsintensief. Ik werk dus 

Serge Clerc
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heel traag: vier platen per maand, nog 
zonder het bedenken van het scenario 
gerekend. Kunnen voorpubliceren in 
een tijdschrift is dus heel belangrijk 
als je ervan wilt leven.”

Zonder magazines als Métal Hurlant 
hebben hedendaagse tekenaars het 
dus lastiger? “Ja, er zijn nauwelijks 
stripbladen en zoveel tekenaars die 
aan de bak moeten komen! Maar niet 
alleen voor beginners is het vandaag 
moeilijk: ook voor ons, de oude garde 
nu. Gelukkig verschijnen er vandaag 
veel integrales, waardoor ons werk 
weer beschikbaar is.”

Tardi wordt snel bij (A Suivre) 

ingedeeld, maar hij publiceerde eerst 
in Métal Hurlant (Polonius en 
Lune de Miel, 1976) alvorens over te 
lopen naar (A Suivre), waar hij zijn 
bekendere werk afleverde: Isabelle 
Avondrood (De Tweekoppige 
Drenkeling, 1984), Nestor Burma 
(1981) en vooral Het Besloten Land 
(1978), dat het eerste exemplaar 
van (A Suivre) opende en meteen 
de toon zette. Ook Mœbius treffen 
we trouwens weer in het (A Suivre)-
parcours: de Métal Hurlant-stichter 
publiceerde in (A Suivre) begin jaren 
1990 zijn Werelden van Edena (we 
kwijlen bij platen 10, 41 en 53 uit De 
Godin en plaat 2 uit Stel) en de Silver 
Surfer van Stan Lee (1989). Nog zo 

eentje die — gelijktijdig — van twee 
walletjes at: François Schuiten, met 
NogegoN (1985, platen 17, 22 en 24) 
bij Métal Hurlant en De Duistere 
Steden bij (A Suivre) (De Muren van 
Samaris (1982, platen 4, 7, 11), De 
koorts van Urbicande (1983, platen 
5, 29, 39) en Brüsel (1991, platen 14, 
15, 35, 36).

Terug naar Métal: we treffen Enki 
Bilal (Lux Universalis, 1976), de 
verbazingwekkend gigantische platen 
van Paul Gillon (Schipbreukelingen 
van de Tijd, 1964-1987) en de 
onnavolgbare meester van het 
atoom Yves Chaland, met platen uit 
Bob Mémory (1980), Bob Fish (1980, 
platen 5, 20), Freddy Lombard (Het 
Olifantenkerkhof (1984, platen 6, 
7) en De Komeet van Carthago (1985, 
37, 39) en De Jonge Albert (1984).

Parcours (A Suivre)
Zelfs wie nog niet tot de jaren van 
verstand was gekomen in de eighties 
en nineties zal aha-erlebnissen krijgen 
in het (A Suivre)-parcours, met dank 
aan de Casterman-albums (de Métal 
Hurlant-strips werden uitgegeven 
door Les Humanoïdes Associés) die 
tussen 1978 en 1997 verschenen van 
José Muñoz (Alack Sinner, 1982-
1983) en Hugo Pratt (Corto Maltese 
en De Woestijnschorpioenen), 
twee meesters van het clair-obscur 

— niet toevallig, want in den beginne 
verscheen (A Suivre) uitsluitend in 
zwart-wit. Dat gaf Didier Comès ook 
de gelegenheid zijn kunnen te tonen, 
in onder meer De Dorpsgek van 
Schoonvergeten (1979, platen 24, 
59, 66, 106, 107), Eva (1984) en Iris 
(1991). 

Genieten is het bij de tien originelen 
van François Bourgeon uit de drie 
albums over de Gezellen van de 
Schemering (1983-1989), waar je 
bijvoorbeeld goed kunt zien hoe hij 
Tipp-Ex gebruikte voor lichteffecten. 
Nog meer eighties-pareltjes: twee 
platen uit De Chninkel (Grzegorz 
Rosinski, 1986-1987, platen 33, 
120) en uit De IJstrein (Jean-Marc 
Rochette, 83), en telkens drie platen 
uit François Boucqs Duivelsmond 
(1989) en De Vrouw van de Tovenaar 
(1984, platen 26, 59, 64). Boucq én Fré 
Vandermugge treffen we verderop 
weer, in de nineties, met drie platen 
uit De Tanden van de Haai (1993) en 
zes platen uit Maankop (1995). 

Maar niet alleen voor beginners is het vandaag 
moeilijk: ook voor ons, de oude garde nu. Gelukkig 
verschijnen er vandaag veel integrales, waardoor 
ons werk weer beschikbaar is.  — Serge Clerc

De voorbije jaren verschenen bij Dupuis drie Franse integrales met ouder werk van Serge Clerc.
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Ook decenniaoverschrijdend zijn 
Eric Warnauts & Guy Raives en Milo 
Manara, die een mooie hoek vult met 
platen uit onder meer HP & Giuseppe 
Bergman (1978), Indian Summer 
(1985), De Reis van G. Mastorna 
alias Fernet (1992) en El Gaucho 
(1995). Maken de bijna twintig jaren 
(A Suivre) vol: Benoît Sokal, Philippe 
Geluck, Loustal, Ted Benoit, Jean-
Claude Servais, André Juillard 
(Het Dagboek, 1994, platen 11, 20, 
36, 40) en Jean-Claude Denis, die 
in 2004 in de uitgave (A Suivre), une 
Aventure en Bandes Dessinées van 
Nicolas Finet uitbeeldt hoe (A Suivre) 
inbreekt in de literatuur en de strip 
volwassen is geworden. Zijn held Luc 
Leroi vond (A Suivre), als baken van 
élégance en sobriété meteen “un bon 
exemple... à suivre”.

Jean-Claude Denis: ‘Erkenning als 
volwassen medium’
“Ik had de expo al gezien in Bretagne, 
maar het is fijn ze te herontdekken”, 
zegt Parijzenaar Jean-Claude 
Denis (1951). “Bovendien zijn er 
nieuwigheden te zien én de collectie 

van de stad Luik. Het is altijd fijn 
originelen te zien. Om te zien hoe 
verschillende tekenaars te werk 
gingen. Ik werkte bijvoorbeeld begin 
jaren 1980 al meteen in kleur — iets 
wat toen niet veel gedaan werd. 
Dat was toen zeker niet de norm. En 
bovendien vrij lastig, omdat (A Suivre) 
aanvankelijk enkel in zwart-wit 
publiceerde. Dus was ik gedwongen 
in grijsschakeringen te gaan werken. 
En dan moet je opboksen tegen zwart-
witmeesters als Pratt en Muñoz...”

Denis begon met korte verhalen. ‘Dat 
was een passage obligé: eerst moest 
je jezelf bewijzen alvorens je het 
grotere, literaire werk mocht doen.” 
Hij kijkt toch met plezier terug naar die 
periode: “Het was de doorbraak van de 
moderniteit, de strip kreeg erkenning 
als volwassen medium. Ik werkte ook 
al voor Pilote, maar bij (A Suivre) was 
het fijn tussen gelijkgestemden te zijn. 
Ik voelde me er goed. Je kon doen 
wat je maar wilde. Die periode had 
een zekere lichtheid. Al was het hard 
werken, maar we waren nog jong, 
dus we konden we wel wat hebben.” 

Denis heeft ook wel eens wat voor 
Métal Hurlant gedaan, “maar ik 
heb het gevoel dat (A Suivre) meer 
invloed had: door eigentijds te zijn 
en te vertellen als romanschrijvers 
zijn de auteurs van dit blad alleszins 
bekender geworden, hadden ze meer 
succes.”

Zou zo’n magazine vandaag nuttig 
zijn? “Voor de auteurs alleszins: ze 
missen de nodige ondersteuning 
om ervan te kunnen leven. In de 
tijd van (A Suivre) kon ik met twee 
tekeningen een maand huur betalen. 
Vandaag zijn platen maar een tiende 
waard van toen. De prijs per pagina 
is er op vijfentwintig jaar niet op 
vooruitgegaan. Waar dat aan ligt? 
Omdat er minder lezers zijn vandaag. 
Daarom is zo’n tentoonstelling wel 
eens nuttig: om te laten zien wat er 
gemaakt is, hoe de strip veranderd is. 
(A Suivre) is weliswaar geen ‘school’ 
geworden, daarvoor zijn de auteur te 
veel individuen, maar het blad heeft 
zeker potten gebroken voor de strip 
vandaag. Die zou nu niet hetzelfde zijn 
zonder (A Suivre).”

In de tijd van (A Suivre) kon ik met twee tekeningen 
een maand huur betalen. Vandaag zijn platen maar 
een tiende waard van toen. — Jean-Claude Denis

Jean-Claude Denis
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Tegen het einde van het parcours 
treffen we Jacques Ferrandez 
(Oriëntaals Dagboek, 1993), Nicolas 
de Crécy (Léon la Came, 1994) en 
Baru (Vluchtweg naar de Zon, 1995) 
en acht platen van Johan De Moors 
Kobe de Koe (1992-1997).

Johan De Moor: ‘Meer rock-‘n-roll!’
Voor ons gesprek zonderen we ons af 
in het zonnetje op een van de balkons 

van La Boverie. Verboden toegang, 
probeert nog een zaalwachter, 
maar De Moor wimpelt hem op zijn 
Brussels af “dat we toestemming 
hebben”, waarop de bewaker zich 
verontschuldigend terugtrekt. “Alleen 
zo kom je vooruit in het leven.” (lacht)
(A Suivre) publiceerde La Vache / 
Kobe de Koe in de laatste periode van 
zijn bestaan. 

Had je niet al eerder gepubliceerd 
in het blad?
DE MooR: “Ja, ik ben er vrij laat 
bijgekomen, pas in 1991, maar ik 
had het blad al wel eerder in de 
gaten. Via Bob, mijn vader, was ik 
gelinkt aan Casterman, dus ik had er 
wel contacten. Didier Platteau heeft 
echter zo’n tien jaar aan me moeten 
trekken eer ik La Vache aanbood. 
Eerder al, toen (A Suivre)enkel nog in 

zwart-wit verscheen, had ik twee keer 
een dubbele pagina gepubliceerd, 
maar dat was bullshit. Ik was nog 
zoekende in die tijd, ik was nog met 
Quick en Flupke bezig. In het begin 
van La Vache was ik zeker nog niet 
op mijn gemak daar, maar ik was niet 
van plan mijn hele leven klare lijn te 
doen. Intussen had ik ook nog Kasper 
gemaakt, met Stephen Desberg. 
Momenteel ben ik weer met zoiets 
magisch, iets avontuurlijks bezig. Het 
is de bedoeling nog eens een reeks te 
maken, ja. Dat is even geleden. Ja, ik 
ben ne speciale, ik moet me niet echt 
aan de commerciële regels houden, 
wat een enorme luxe voor mij is, 
natuurlijk.’

La Vache was duidelijk je beste 
werk tot dan toe? 
DE MooR: “La Vache bracht alles 
samen: ik kon er mijn ei in kwijt als 
cartoonist, als colorist (rechtstreeks 
in kleur werken!), humor, actualiteit 
(die verhalen zijn eigenlijk nog steeds 
actueel!). Daar heb ik de strip echt 
ontdekt als een plek van vrijheid. Daar 
waar Kasper nog vrij klassiek was, 
kon ik nu in een totaal ander register 
werken.”

Die vrijheid, dat was ook de sfeer 
van (A Suivre)?
DE MooR: “(A Suivre) bood plaats 
aan twee richtingen. Enerzijds had je 

Comès, Tardi, Schuiten,... de grafische 
roman dus. Anderzijds was er veel 
humor, geen Charlie Hebdo-humor, 
maar toch pittig. En dat ging goed 
samen. Ook nieuw was dat er plaats 
was voor echte feuilletons van twaalf-
vijftien pagina’s! Zo’n brok gaf veel 
présence, maar je album was er wel 
altijd snel doorgejaagd. (lacht) En 
kwaliteit natuurlijk: Platteau toonde 
altijd veel vertrouwen in ons werk 
en haalde zijn neus op voor wie niet 
publiceerde in (A Suivre), niet dat 
wij beter waren dan de rest, maar 
Casterman had in die tijd een goede 
naam: ‘de Gallimard van de strip’ werd 
de uitgeverij genoemd (Gallimard is 
een grote, Franse, literaire uitgever, 
red.).  En er was Zijne Majesteit Pratt 
natuurlijk (schrijdt vorstelijk over het 
balkon)!”

Met (A Suivre) werd een volwassen 
geworden strippubliek bereikt. Had 
je het gevoel voor volwassenen te 
werken?
DE MooR: “In België vallen we altijd 
tussen twee stoelen: of je bent volks 
en voor de kinderen of je werkt voor 
volwassenen. In Frankrijk hebben 
ze daar geen complexen over, ikzelf 
heb er ook geen probleem mee. Kijk, 
ik ben nu 63, Jacobs heb ik ontdekt 
toen ik 6, 7 jaar was. Wie leest Blake 
en Mortimer vandaag? Volwassenen! 
Hetzelfde met bijvoorbeeld Corentin: 

Johan De Moor
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bedoeld voor kinderen, gelezen door 
volwassenen. (A Suivre) bevestigde 
die evolutie.”

Is er vandaag nog nood aan een 
grensverleggend blad? 
DE MooR: “Voor de tekenaars 
wel: publiceren in een tijdschrift 

wordt goed betaald. En er was de 
laboratoriumfunctie: je kon alles 
uitproberen. Een blad is ook handig 
om eens korte dingen in kwijt te 

raken. Een magazine verkocht krijgen 
is vandaag echter niet zo makkelijk 
meer.”

En hebben de lezers nog wel het 
geduld om feuilletons te lezen?
DE MooR: “Voor Game of Thrones 
toch wel?”

Mja, al is dat toch ook prettiger als 
je ’t kunt bingewatchen. Zijn er nog 
bakens die verzet moeten worden 
vandaag? 
DE MooR: “Natuurlijk, de strip moet 
zich blijven vernieuwen. Daarom vind 
ik moderne auteurs veel interessanter 
dan zo’n overzichtsexpo. Die Lambé 
bijvoorbeeld, dat is niet slecht, hé?”

Het is vandaag misschien 
belangrijker om via een magazine 
opnieuw de kids aan te spreken, om 
de jeugd weer aan het striplezen te 
krijgen?
DE MooR: “Blijkbaar, er is inderdaad 
voor de jeugd niet bijster veel 
beschikbaar, hé? Maar ja, dat is niet 
rock-‘n-roll.”

Heeft een expo als deze dan veel 
zin, volgens jou?
DE MooR: “Het is een mooie locatie, 
die geeft de strip flink wat présence. 
Maar of ze er veel jongeren mee gaan 
lokken? Ook zijn de auteurs die hier 
hangen in mijn ogen niet allemaal 

pioniers. Dat zijn eerder Winsor 
McCay, George Herriman,... Deze 
expo biedt een beeld van een tijdperk: 
‘dit werd toen gemaakt’, meer niet. Al 
is het ook deel van mijn geschiedenis.”

Ja, wordt het niet eens tijd voor 
een Johan De Moor-expo?
DE MooR: “Nee hoor, eerst nog wat 
dingen doen! Dat is ook nodig: er 
komt zoveel uit dat de strip de weg 
uitgaat van de literatuur. Enerzijds 
heb je poëziebundels op 250 
exemplaren, anderzijds de bestsellers 
die miljoenen verkopen. Er moet dus 
duidelijk iets gebeuren: de strip moet 
terug plezant, wat meer rock-‘n-roll 
worden.”

In de museumwinkel is de forse 
catalogus van de expo (45 euro) 
te koop en een boekwerk over de 
Luikse stripcollectie (19,95 euro). 
De interessante Métal Hurlant / (A 
Suivre)-catalogus bevat geschiedenis 
(onder andere door Benoît Peeters), 
foto’s, covers, platen en veel inter-
views met auteurs.
Révolution bande dessinée en Liège, 
terre de bd loopt nog tot 11 juni. La 
Boverie ligt op tien minuten wandelen 
van het station Luik-Guillemins.

op de volgende pagina’s vind je een 
fotoreportage van de vernissage.

De strip moet terug plezant, wat meer rock-‘n-roll 
worden. — Johan De Moor
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Métal Hurlant
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Jean-Pierre Dionnet
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(A Suivre)
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De jaren 1960 en 1970, uit de collectie van de stad Luik
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Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2017


