
 
Niets leek er aanvankelijk op te wij-
zen dat DONJON een serie van for-
maat, ja zelfs van  belang zou
worden, althans bij onze zuider bu-
 ren en in het oog van
 Nederlandstalige stripliefhebbers en
-jour na listen die de serie al hadden
ontdekt voor er sprake was van een
vertaling.
In 1997 beslisten Joann Sfar en
Lewis Trondheim hun fantasie te
bundelen voor een gezamenlijk
stripproject. Verschillende balletjes
werden opgeworpen. Een van de
ideeën was een one-shot in Trond-
heims eigen reeks KOBIJN. Uiteinde-
lijk overtuigde Sfar zijn kersverse
partner om een volledig nieuwe serie
te creëren die zich inhoudelijk kon
meten met THE LORD OF THE RINGS en
STAR WARS, maar met de humor uit
MICKEY PARADE en THE MUPPET SHOW.
Hij zou zelf het verhaal bedenken en
de paginalay-out vastleggen terwijl
Trondheim het scenario zou moeten
uitwerken en de tekeningen maken.
En zo zag DONJON het licht.

DE cODES vaN DE hEROic
 faNTaSy DOORbROKEN
De plaats van actie is Terra Amata in
een Donjon met immense torens en
ontelbare geheime ingangen. De lo-
catie is op tien dagen wandelafstand
zichtbaar en is in de verste uit hoe-

ken gekend voor de
onmetelijke  rijk -
dommen die er rus-
ten en de monsters
die ze bewaken. On -
nodig te zeggen dat avonturiers
en andere schattenjagers erop af-
stormen als vliegen op stroop. 
Net zoals het videogame
DUNGEON KEEPER, waar op
DONJON vrijelijk is geïn-
spireerd, wordt de
Donjon beheerd als
een kleine onder ne-
ming door een gie-
rige en norse
Wachter. Hij ge-
draagt zich alleszins
als een modelmana-
ger. Zijn beste krijger,
Marvin de draak, is na-
genoeg  onoverwinnelijk.
Alleen zijn religie houdt ‘m
tegen om iemand in  elkaar
te slaan die hem beledigt.
De eend Herbert is 
er werkzaam 
als een ge-
w o n e
werk nemer. Pas
later komen we te weten dat hij de
verbannen zoon is van de hertog
van Kwansuis. Hij wordt verkeerde-
lijk voor een vervaarlijke vecht ma-
chine aanzien en de Wachter stuurt

hem op een veelei-
sende missie. Enkel door een geluk-
kig toeval komt hij in het bezit van
de Gordel van het Lot (een riem met
zwaard). Het tovervoorwerp is ech-

Donjon
Antiheroïc fantasy
De avonturenserie met epische inslag schuwt het experiment
niet (mooi meegenomen!) en er kan mee gelachen
 worden (liefst!). Vijf nevenseries in drie tijdperken
 verrijken het DONJON-universum dat oorspronkelijk
door Lewis Trondheim is bedacht.
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ter een praatziek en tegendraads
hulpmiddel dat Herbert uitdaagt tot
het uitvoeren van drie heldendaden.
De riem is ook nog eens verwaand
want de kracht van het zwaard die
het draagt is een flauw schijnsel in
het donker en het in leven laten van
tegenstanders als ze doormidden
zijn gekliefd, iets wat kannibaal Jan-
Jan ondervindt in deel 1 van DONJON
MONSTERS. Neen, dit zwaard heeft
geen uitstaans met Excalibur.

uiTbREiDiNg
Na twee delen kreeg Sfar zin om zelf
ook aan de tekentafel plaats te
nemen. Hij stelde daarom aan zijn
schrijfvriend voor om een nieuwe
verhaallijn uit te spitten die zich
tientallen jaren later in een apoca-
lyptische setting zou afspelen. De
nummering van deze serie begon
met 101 waardoor indirect de indruk
werd gewekt dat er tussen beide
 series honderd delen liggen.

Nu DONJON AVONDSCHEMER een feit
was, grapte Trondheim dat er als
 tegengewicht ook een serie moest
komen over de jeugd van de
 Wachter. Ook dat idee werd uitge-
werkt in de nevenserie DONJON
 OCHTEND GLOREN met een negatieve
nummering die startte met -99,
 gevolgd door -98, enzovoort. Uit het
atelier waar Sfar werkte, werd collega
 Chris tophe Blain geplukt om deze
serie te tekenen. Om het onder-
scheid te verduidelijken, werd de
hoofdserie DONJON omgedoopt naar
DONJON ZENIT.
In die periode waren er gesprekken
aan de gang tussen uitgeverij
 Delcourt en een tv-zender voor een
eventuele tekenfilmserie. Dat plan
raakte op een zijspoor, maar niet de
synopsissen die voor de tekenfilm-  -
serie werden geschreven. Sfar en
Trondheim ontwikkelden deze
avonturen van Herbert en Marvin
tot alweer een nieuwe serie die 
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De Wachter stelt de soorten monsters voor die hij in de Donjon huisvest. Hij kent ze allemaal bij hun voornaam! (uit  DONJON ZENIT 1: EENDENHART)

II

In de veronderstelling dat Herbert de verschrikkelijke barbaar Ababakar Okopoesy is, stuurt de Wachter hem op missie om een
 genootschap van gemaskerde Zielenpeuzelaars uit te moorden. Herberts hart wordt uit zijn borst gerukt als wisselpand voor de
 uitvoering van deze missie. (uit  DONJON ZENIT 1: EENDENHART)

Vanaf deel 5 nam Boulet de hoofdreeks DONJON ZENIT als tekenaar
over van Lewis Trondheim. Boulet tekent met meer verfijning,
 detail, gevoel voor afwerking en dramatiek. (uit DONJON ZENIT 5: 
EEN GRUWELIJK HUWELIJK)



zich afspeelde tussen DONJON ZENIT 1
en 2. Voor deze serie, DONJON  PARADE
genoemd, vervoegde Manu  Larcenet
het uitdeinende kransje tekenaars.

uiTbREiDiNg (biS)
Een tekenaar meer of minder was
niet langer een opgave. Met  DONJON
MONSTERS werd een nevenserie ge c-
reëerd om bevriende tekenaars uit te
nodigen voor een deelname aan het
DONJON-universum voor niet langer
dan één album. De hoofdrol per
album is weggelegd voor een neven-
personage uit de andere series zon-
der zich wat aan te trekken van de
chronologie in die series. Op het ti-
tel  blad kwam wel een vermelding te
staan om de periode te duiden, bij-
voorbeeld “Donjon niveau tussen 3
en 4” in het geval van DONJON
 MONSTERS 2: DE TRANEN VAN DE REUS.
JAN-JAN DE BOEMAN (deel 1) speelt zich
af op niveau -4, dus een tijdje voor
de inhuldiging van de Donjon. Tot
op heden verleenden twaalf teke-
naars hun diensten aan Sfar en
Trondheim voor een album dat bij
elk nieuw deel van toon en aanpak
veranderde en nagenoeg op maat
van de geïnviteerde tekenaar was ge-
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De prequelspin-off DONJON OCHTENDGLOREN vertelt
over de totstandkoming van de Donjon en meer  -
bepaald over de onbesuisde avonturen van de
 jongere Wachter die toen nog gewoon Hyacint
 Hameleck, de laatste van de Hamelecks, heette. 
Als gemaskerde rechtshandhaver loopt hij ook rond
met het pseudoniem Hemd van de Nacht. 
(uit  DONJON OCHTENDLOREN -99: HEMD VAN DE NACHT) DONJON PARADE is de grappigste nevenreeks en situeert zich tussen deel 1 en 2

van DONJON ZENIT. De lotgevallen van Herbert en Marvin zijn het onderwerp
van deze reeks. (uit  DONJON PARADE 1: EEN DONJON VAN KARTON)

albumoverzicht
Dit compleet overzicht van alle DONJON-albums per reeks legt enkele pijnpunten van achterstallige vertalingen bloot. 
Deze titels zijn aangeduid in het groen met voorlopige titels van Silvester. Het scenario van alle albums is gezamenlijk werk 
van Lewis Trondheim en Joann Sfar. De tekenaars  worden hieronder per reeks of per album apart vermeld.

DONJON ZENIT
T: Lewis Trondheim 
1: EENDENHART
2: DE VECHTKONING

3: DE PRINSES EN DE BARBAREN
4: TOVERKUNSTEN EN TEGENSPOED

T: Boulet
5: EEN GRUWELIJK HUWELIJK

6: THUISKOMST ONDER TROMGEROFFEL

DONJON PARADE
T: Manu Larcenet
1: EEN DONJON VAN KARTON

2: DE WIJZE VAN HET GETTO

3: DE DAG VAN DE PAD
4: BLOEMETJES, BIJTJES EN KLEUTERTJES
5: TECHNIQUE GROGRO

DONJON BONUS
T: Joann Sfar 
(scenario van Arnaud Moragues)
1: CLEFS EN MAIN

DONJON OCHTENDGLOREN
T: Christophe Blain 
-99: HEMD VAN DE NACHT

-98: NACHT BRENGT ONRAAD

-97: DE JEUGD VLIEGT UIT

-84: NA DE REGEN
T: Christophe Gaultier
-83: ZONDER GELUID

DONJON AVONDSCHEMER
T: Joann Sfar
101: HET DRAKENKERKHOF

102: DE VULKAAN VAN KWANSUIS

103: ARMAGEDDON

T: Kerascoët
104: DE DOJO IN DE ZON

105: DE NIEUWE CENTURIO’S
T: Obion
106: OMWENTELINGEN

T: Alfred
110: NOORDWAARTS

T: Mazan
111: HET EINDE VAN DE DONJONS

DONJON MONSTERS
T: Mazan
1: JAN-JAN DE BOEMAN

T: Jean-Christophe Menu
2: DE TRANEN VAN DE REUS

T: Andreas
3: EEN KAART VAN GROOT BELANG

T: Stéphane Blanquet
4: DE ZWARTE HEER

T: Jean-Emmanuel Vermot-Desroches
5: DE NACHT VAN DE VERSIERDER

T: Yoann
6: HERRIE BIJ DE BROUWERS

T: Blutch
7: MIJN ZOON DE MOORDENAAR

T: Carlos Nine
8: HARTZEER

T: Patrice Killoffer
9: IN HET DIEPE

T: Frédéric Bézian
10: SOLDATEN MET EERGEVOEL

T: Stanislas
11: DE GROTE LEIDER

T: Nicolas Keramidas
12: HET TOVERBOEK VAN DE UITVINDER

In de sequelspin-off DONJON AVONDSCHEMER is de Donjon nog maar 
een schijntje van wat het ooit was. In dit tijdperk van het verval loopt een rood konijn rond 
dat de naam Marvin (met toevoegsel ‘De Verwoester’) kreeg als herinnering aan de Marvin die
Myxomatosis verwoestte. (uit  DONJON 101: HET DRAKENKERKHOF)



schreven. Het laatste van  Nicolas Ke-
ramidas ontlokte bij Franse lezers
enige kritiek. De enen vonden hem
een te commerciële keuze na de
veelal artistieke, alternatieve voor-
gaande albums terwijl anderen het
uitstapje van Keramidas uit zijn toe-
gankelijkere reeksen moeilijk ver-
droegen.
Vanaf 2005 kregen de hoofdseries
ook tekenaarswissels te verwerken
omdat Trondheim, Sfar en Blain het
te druk kregen met hun eigen reek-
sen en projecten. Het koppel Marie
Pommepuy en Sebastien Cosset, met
het gezamenlijke pseudoniem Keras-
coët (naar het Bretoense dorpje waar
Pommepuy opgroeide), namen twee
albums lang DONJON AVONDSCHEMER
over, gevolgd door Obion (Erwan
Lucas). Christophe Gaultier wierp
zich op DONJON OCHTENDGLOREN ter-
wijl DONJON ZENIT werd toevertrouwd
aan Boulet (Gilles Roussel) vanaf
deel 5. Boulet is een van de kop-
mannen van het stripmaandblad
TCHÔ waarin TITEUF de vedette is.

ROllENSPEl
Omdat beide auteurs
fervente DUNGEONS &
DRAGONS-rollenspelers
waren, kwam het tot
een eigen rollenspel
voor de serie DONJON.
De  regels werden 
in overeenstemming
vast gelegd door 
Arnaud Moragues in
CLEFS EN MAIN, de 
eerste en enige uitgave
die onder de noemer
 DONJON BONUS valt.

DONjON iN 
hET NEDERlaNDS
Eeen eerste aankondiging voor een
vertaling gebeurde door TOOG, de
bedoelde jointventure tussen Talent
en Oog & Blik. Het bleef bij deze
aankondiging waarop Uitgeverij M,
de nieuwe stripafdeling van literair
uitgever Meulenhoff, het Franse be-
wezen succes naar zich toetrok. Het
eerste vertaalde album verscheen in
2003. De albums werden vertaald
door Frits van der Heide, de vaste
vertaler van ASTERIX. Enkel in het Ne-
derlands bestaat een dergelijk recht-
streeks verband. In de meeste
gevallen moet DONJON het stellen
met het compliment “de ASTERIX van
de eenentwintigste eeuw”. De lette-
ring van Frits Jonker verdient trou-
wens ook een pluim.
Maar het mooie liedje bleef niet
duren. Uitgeverij M hield op te be-
staan. Het stripfonds verhuisde naar
literair uitgever Luitingh-Sijthoff en
vervolgde er zonder opzichtige
 verschillen als Uitgeverij L. Ook
 DONJON maakte mee de overstap.
Ondanks lovende recensies en wer-
vende commentaren door onder
meer Hanco Kolk, Gerrit de Jager en
Ronald Giphart, bleek de serie toch

niet het grote verkoopsucces als in
het Frans. Inmiddels is gebleken dat
de albums van met name Trond-
heim bij geen enkele vertaal uitgeve-
rij aanslaan. Uitgeverij L is er dan
ook mee gestopt. Silvester nam het
DONJON-universum over. Ze  hebben
alle tijd want in het Frans ligt alles
stil door de bijkomende  activiteiten
van Sfar en Trondheim als  auteurs,
filmmakers en collectie directeurs. In
2011 lanceerde  Trondheim bij uitge-
verij Dupuis de  fantasyserie RALPH
AZHAM met in de hoofdrol... een
eend. De vertaling werd na drie
delen stopgezet.

KRÄN & LANFEUST VAN
TROY: Beide reeksen nemen

zowel het fantasygenre op de
korrel als omarmen het. In KRÄN

speelt een domme brutekracht de
hoofdrol, in LANFEUST VAN TROY een
naïeve jongen met onmetelijke krach-
ten • ISAAC DE PIRAAT: Een berooide

schilder vaart met een ex-
 piraat mee. Blain benadert
het avonturengenre zoals fan-
tasy met DONJON OCHTENDGLOREN.
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1: EENDENHART

Nr. 9 Top 20 van 2003
Nr. 20 FransenTop 50
Nr. 108 De Grenzeloze Top 500 (Nr. 300 in 2012)
2: DE VECHTKONING

Nr. 500 De Grenzeloze Top 500
3: De Prinses van de Barbaren
Nr. 471 De Grenzeloze Top 500 (2012)

TOPNOTERINGEN 
DE STRIPSPECIAALZAAK

De meest veelzijdige spin-off is DONJON MONSTERS. In elk afgerond verhaal wordt een nevenpersonage 
tot hoofdpersonage gebombardeerd. De albums zijn telkens getekend door iemand anders. 

Van deel 1 tot 12 zijn dat in volgorde Mazan (zie ook bovenstaande afbeelding uit JAN-JAN DE BOEMAN),
 voormalig uitgever van  L’Association Jean-Christophe Menu, Andreas, Stéphane Blanquet, 

Jean-Emmanuel Vermot-Desroches, huidig ROBBEDOES EN KWABBERNOOT-tekenaar Yoann, Blutch, Carlos Nine,
 Patrice Killoffer, Frédéric Bézian, Stanislas (van DE AVONTUREN VAN HERGÉ) en LUUNA-tekenaar 

Nicolas  Keramidas. Uitgeverij Silvester nam de serie vanaf deel 5 over.
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