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Met DE KLAAGZANG VAN DE VERLOREN GEWESTEN bedacht Jean Dufaux
vooreerst voor Grzegorz Rosinski en daarna voor Philippe
Delaby een magisch tijdperk met invloeden van
Keltische legenden en de genadeloze strijd uit de
middeleeuwen tussen heidenen en christenen.
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ean Dufaux is een scenarist die graag werelden
afwisselt naargelang de
tekenaars voor wie hij schrijft.
Wanneer Grzegorz Rosinski en
Dufaux begin jaren 1990 beslissen
om samen te werken, is het heroïc
fantasygenre snel een uitgemaakte
zaak. We zien Rosinski, gekend van
THORGAL en DE CHNINKEL, namelijk
geen reeks tekenen die zich in het
heden afspeelt. Met oude mythen
en Keltische legenden in het
achterhoofd toog Dufaux aan het
werk voor een verhaal op maat
voor de in Polen geboren tekenaar.

GEDREVEN DOOR WRAAK
De eerste vier delen van de serie
vormen een eerste cyclus die de lezers uitnodigen om Sioban
(spreek uit als “sjovon”) te volgen. Zij is een jonge prinses
met maar één doel: haar
vader Wulff, bijgenaamd de
Witte Wolf, de koning van
Sudenna, wreken. Wulff werd
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lafhartig vermoord door magiër
Bedlam. Maar Sioban moet zich
ook meten met de zich aan kuiperijen bezondigende oom, Lord
Blackmore, die er geen probleem
mee had zijn schoonzuster, Lady
O’Mara, te huwen na de dood van
zijn broer. In haar voornemen om
wraak te nemen, krijgt Sioban de
hulp van Seamus, een krijgermonnik uit de orde van de Genaderidders. In het koninkrijk van Eruin
Dulea, in het gebied van de verraderlijke Bedlam, worden Sioban en
Seamus geconfronteerd met allerlei
soorten kwaad terwijl ze worden
verscheurd door oude en nieuwe
geloofsovertuigingen.
De Genaderidders strijden tegen
voorouderlijke bijgeloven en willen
kost wat kost het christelijk geloof
introduceren. Daarom houden ze
de Morigane Mornoir gevangen,
een heks van wie ze de geheimen
over haar gelijken willen vernemen. De heksen zijn extreem
gevaarlijk en voeden zich met
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De eeuwige strijd tussen goed en kwaad wordt ook beslecht
tegen monsters en andere creaturen. (uit DE KLAAGZANG VAN DE
VERLOREN GEWESTEN 3: VROUWE GERFAUT)

Dufaux heeft ook nog een derde
cyclus voorzien: DE HEKSEN, die ons
terugbrengt naar de oorsprong van
het eiland Eruin Dulea waar alles
lang geleden begon. Voor deze
cyclus kan hij rekenen op de medewerking van Béatrice Tillier voor
wie hij al de trilogie HET MAAGDENBOS schreef.
Philippe Delaby nam de tweede cyclus voor zijn rekening en
hij deed dat met brio. Hij voegde er een paar onvergetelijke
figuren aan toe: de Morigane Mornoir en de Guinea Lord.
(uit DE KLAAGZANG VAN DE VERLOREN GEWESTEN 6: DE GENADERIDDERS 2: DE GUINEA LORD)

DRIE CYCLUSSEN
Delaby diende zijn twee reeksen
MURENA en DE GENADERIDDERS met
elkaar af te wisselen waardoor er
meerdere jaren tussen de albums
kwamen te liggen. De albums verschenen respectievelijk in 2004,
2008, 2012 en 2014. De verschijning van dat laatste album kon hij
helaas niet meer zelf meemaken.
Hij overleed voordat hij het album
kon afwerken. Dat deed zijn voormalige assistent Jérémy Petiqueux
in zijn plaats.
Om het onderscheid tussen de
verschillende cyclussen te benadrukken, gaf Dargaud deel 5 later
opnieuw uit als deel 1 van de cyclus
DE GENADERIDDERS en bracht het de
eerste vier delen onder in de cyclus
SIOBAN.
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Na de eerste vier delen, die vlot verschenen tussen 1993 en 1998, was
de cyclus over Sioban uitverteld en
leek de serie beëindigd. Maar dat is
buiten de waard (zijnde Dufaux) gerekend. Hij had nog plannen omtrent Seamus. Met Philippe Delaby,
met wie hij met veel succes de reeks
MURENA maakte, waagde Dufaux
zich aan een nieuw avontuur door
terug te keren in de tijd. Het eerste
deel van de tweede cyclus, MORIGANEN, speelt zich jaren vóór de eerste
cyclus af. We zien er Seamus als eenvoudige novice in terug. Hij staat in
dienst van Sill Valt, een van de invloedrijkste Genaderidders. In zijn
strijd tegen de verschrikkelijke
heksen, de bloeddorstige Moriganen
en een discipel uit de hel, de Guinea
Lord, zal de jonge man een van de
meest verontrustende tegenstanders
ontmoeten in de gedaante van de
verleidelijke Sanctus...
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Behalve luxe-edities kwamen er ook nog andere, speciale edities uit. Van VROUWE GERFAUT was er een versie verkrijgbaar
met andere cover en een extra katern met schetsen. De eerste
cyclus verscheen als een integrale editie in hardcover. En van
het postuum uitgegeven laatste album van Philippe Delaby’s
tweede cyclus kwam er ook een hommageversie in hardcover.
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an MALEMORT & DE ORDE
rv VAN DE DRAKENRIDDERS:

Fantasy in zijn puurste vorm
waarin een paar moedige zielen een
op het eerste zicht onmogelijke strijd
leveren in een fantasierijke wereld.
MALEMORT is helaas niet volledig vertaald • A GAME OF THRONES: Gebakkelei
om de heerschappij met
daarbovenop verschrikkelijke
monsters die in de strijd
worden ingezet.
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mensenvlees. Ze zijn handlangsters
van de duivel en beschikken over
oeroude krachten en onnoembare
geheimen.
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ReeksTOP 50 nr. 16: de klaagzang van de verloren gewesten

Oude geloofsovertuigingen en nieuwe religies botsen in dit verhaal waarin ook mensen met elkaar slaags raken. Een verbond via een
huwelijk tussen Lord Blackmore en Lady O’Mara is niet gestoeld op liefde. (uit DE KLAAGZANG VAN DE VERLOREN GEWESTEN 1: SIOBAN)



