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DE TORENS VAN
SCHEMERWOUDE
Torenhoog genoteerd als klassieker

Uitgeverij:
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De torens van Schemerwoude, met de mooiste en hoogste torens van de christenwereld, zijn niet meer dan een illusie die tien ijzersterke albums als een rad voor de
ogen van de onfortuinlijke ridder Aymar en die van de lezer draait. Want bestaan deze
torens nu of niet? Het onbereikbare zinnebeeld van een ideaal paradijs, Aymars Heilige
Graal, wordt ootmoedig gelanceerd in het album BABETTE
waarin ridder Aymar nog niet de dragende rol heeft die
van hem wordt verwacht als later hoofdpersonage.

H

et begon allemaal met de kortverhalenbundel LUGUBERE VERHALEN waarvoor Hermann een
paar pagina’s te kort kwam voor een
volwaardig album. Hij begon aan
een verhaal dat zich afspeelt in de
middeleeuwen, het begin van de
twaalfde eeuw, maar het werden al
snel een 25-tal pagina’s. Hij toonde
ze aan een kennis bij Dupuis die het
geschikt vond voor de start van een
nieuwe reeks. Hij raadde Hermann
aan het verhaal uit te werken voor
een album van 48 pagina’s met de
mogelijkheid voor een vervolg. Hermann vulde zijn bestaande verhaal
over rondtrekkende komedianten
aan met het verhaal van steenhouwer Germain. Niet Dupuis, maar
Glénat gaf de reeks uit, vooreerst als
voorpublicatie in het striptijdschrift
en collectie VÉCU dat gespecialiseerd
is in historische strips. In Nederland
publiceerde het maandblad TITANIC
van Arboris de eerste verhalen. Na
tien delen verhuisde de reeks in vertaling naar Glénat.
DE TORENS VAN SCHEMERWOUDE was

I

oorspronkelijk opgezet als een afgeronde serie van tien of vijftien delen,
meteen zijn tweede grote serie
die hij solo maakt na JEREMIAH. Vanaf het begin wist
Hermann hoe het laatste
deel (van de eerste cyclus)
zou eindigen. Maar pas
vanaf deel 5 of 6 vond
hij een rode draad om
naar het einddoel te tekenen en schrijven.
De voorgaande delen
waren eerder opgevat
als losstaande verhalen
met de rondzwervende
ridder
Aymar. “Wat
zo’n personage ook interessant maakt, is z’n
zwerftocht. En zo kan
ik me als verteller
verplaatsen. Een
ridder die verplicht wordt
om op avontuur te trekken om voldoende geld



Bij de Franse release van
SCHEMERWOUDE 13: DULLE
GRIET kon je het album
ook kopen met de extra
uitgave ITINÉRAIRES DE
BOIS-MAURY, geschreven
door Paul Herman.
Daarin wordt album na
album gedetailleerd
ingegaan op de vele
locaties die Aymar
aandeed en er wordt
een beeld geschetst
van de historische
achtergrond.

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK
1: BABETTE
Nr. 27 BelgenTop 100
Nr. 78 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 104 in 2012)
2: ELOÏSE VAN GRIMBERGEN
Nr. 363 De Grenzeloze Top 500
3: GERMAIN
Nr. 288 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 350 in 2012)

NAZATEN
Na de voorziene dood van Aymar en
het einde van DE TORENS VAN SCHEMERWOUDE ging Hermann onverdroten verder. Voortaan bood de reeks
SCHEMERWOUDE afgeronde verhalen
per album met een internationale

II

Vanaf deel 11 verandert de reeks van opzet en van
naam. Onder de kortere titel SCHEMERWOUDE is elk
nieuw album voortaan een afgerond verhaal met
een nazaat van ridder Aymar dat zich in verschillende tijdperken en in verschillende landen afspeelt.
De delen 11 tot 15 spelen zich respectievelijk af in Sicilië (1285), Toledo (1325), Damme (omstreeks 1560),
zuid-Rusland (1604) en Yucatan (1660). Voor DULLE
GRIET lieten Hermann en Yves H. zich inspireren op
het gelijknamige schilderij van Pieter Breugel die in
het verhaal opduikt en wiens landschappen te herkennen zijn in de decors. (uit SCHEMERWOUDE 11:
ASSUNTA, 13: DULLE GRIET en 15: HEMELOOG)

zwerftocht door Aymars nazaten.
Vanaf deel 12 nam Hermanns
nazaat Yves H. de reeks over als
scenarist.
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Hermanns grafische documentatie
voor de twaalfde eeuw beperkte
zich tot hoop en al enkele zeldzame
illustraties en een aantal manu-

Het oog wil ook wat, in elk deel pakte Hermann uit met
grotere prenten met heel wat zin voor detail en een talent
voor realisme, beweging, perspectief, bladschikking, enzovoort. Alles in functie van een optimale impact voor het
overbrengen van spanning en emotie. (uit DE TORENS VAN
SCHEMERWOUDE 9: KHALED)
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MOEIZAME DOCUMENTATIE

scripten die hij kon raadplegen.
De literatuur uit die tijd gaf niets
prijs over het leven van alledag
waar Hermann het voor een deel
over wilde hebben. De invulling
gebeurde volkomen intuïtief. Hij
liet zich onder
andere
leiden
door reiservaringen in landen
waar nog armtierige omstandigheden heersen. Hun
strijd om te bestaan
vergeleek
Hermann
met
onze middeleeuwen. Voor de manier van leven van
de dolende ridder
Aymar baseerde
hij zich op het
boek
GUILLAUME
LE CHEVALIER van
Georges Duby en
dat beeld wijkt af
van de geromantiseerde kijk die
doorgaans op het
edele
ridderbestaan wordt gegeven. “Velen onder hen hadden
geen domein, ze waren arm en
moesten zien te overleven. Je moet
je niet voorstellen dat ze leefden
zoals in de populaire voorstellingen
met mooie maliënkolders en blinkende wapenuitrustingen. Sommigen liepen bijna in lompen rond en
enkelen werden regelrechte struikrovers.”
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an DE AS VAN DE KATHAREN:
rv Philippe Jarbinet stak zijn be-

wondering voor Hermann niet
onder stoelen en banken in zijn tiendelige reeks waarin de ondergang van
de Katharen centraal staat • DE ONTHOOFDE ARENDEN: Terwijl Hugo
het landgoed en de titel van zijn
vermoorde vader opnieuw in
bezit wil krijgen, schetst JeanMichel Kraehn een fascinerend
beeld van de middeleeuwen.
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te vergaren om een leger op te richten zodat hij zijn goederen kan heroveren, is gefundenes fressen voor
een verhalenverteller!” Dat avontuur
leiden Aymar en zijn trouwe schildknaap Olivier ook naar Jeruzalem
voor een deelname aan de kruistochten. Onderweg en doorheen de
hele reeks kruist het duo vele kleurrijke personages zoals de onstuimige
Duitse ridder Reinhardt, de botte
Hollandse ridder Hendrik of de
mooie, op wraak beluste Eloïse van
Grimbergen.
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ReeksTOP 50 nr. 32: de torens van schemerwoude

Hoewel Hermann zich uitvoerig documenteerde over de architectuur uit die tijd, ging hij toch de fout in door een veel te
ingewikkeld kasteel voor die tijd, de vroege twaalfde eeuw, te tekenen. Later zette hij dit recht door meer houten kastelen te
laten zien die beter passen in de Merovingische periode. Stenen burchten waren toen eerder een zeldzaamheid. De enkele die
wel bestonden, behoorden toe aan de grootste heren. (uit DE TORENS VAN SCHEMERWOUDE 1: BABETTE EN 5: ALDA)



