
H et minste wat je van François
Bourgeon kan zeggen, is dat
hij niet vast te pinnen is op

één enkele serie. Jarenlang wei-
gerde hij te zwichten voor de com-
merciële eis om een vervolg te
breien aan DE KINDEREN VAN DE WIND

waarvan de oorspronkelijke albums
tussen 1980 en 1984 verschenen.
Daarna wijdde hij zich aan vol-
komen andere reeksen, DE GEZELLEN

VAN DE SCHEMERING en DE CYCLUS VAN

CYANN. Bijna dertig jaar later pas
keerde hij terug naar zijn heldin Isa
voor een nieuw tweeluik van KINDE-
REN VAN DE WIND, nu zonder lid-
woord vooraan de reeksnaam.

TERUG NAAR DE BRON
Maar DE GEZELLEN VAN DE SCHEME-
RING was voor Bourgeon ook een te-
rugkeer naar de bron. In het begin
van zijn carrière begaf hij zich tus-
sen 1976 en 1980 al in de middel-
eeuwen met de reeks BEATRIJS EN

COEN, geschreven door Robert
Génin. De opeenvolgende afleve-
ringen verschenen in het magazine
DJIN. In 1978 plukte Glénat hem
weg met de belofte albums uit te
brengen van BEATRIJS EN COEN. In
vertaling verschenen deze bij
Dupuis. De reeks werd na twee
delen overgenomen door Didier

Convard. Van Glé-
nat kwam tevens
het voorstel een
nieuwe serie op
poten te zetten
voor hun maand-
blad CIRCUS. Dat
werd DE KINDE-
REN VAN DE WIND.
Tijdens het ma-
ken van die reeks
vergat Bourgeon
zijn oude,
middeleeuwse
liefde niet. Hij ver-
nam dat uitgeverij
Hachette een nieuwma-
gazine op de markt
wilde brengen en
creëerde hiervoor een
nieuwe reeks. Maar
het magazine,
GÉANT ge-
noemd,
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Behalve voor zijn doorbraakserie DE KINDEREN VAN DE WIND is François Bourgeon
ook bekend voor de middeleeuwse trilogie DE GEZELLEN VAN DE SCHEMERING

die hij met overgave vorm en leven gaf.
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kwam niet verder dan een nulnum-
mer. Het duurde daarna nog tot
1983 om de eerste pagina’s van DE

GEZELLEN VAN DE SCHEMERING te zien.
Dat gebeurde in het stripmaandblad
(A SUIVRE...) / WORDT VERVOLGD, het
prestigieuze stripblad voor volwasse-
nen van Casterman dat later ook DE

CYCLUS VAN CYANN verwelkomde.

DE MIDDELEEUWEN
HERBEKEKEN
Zijn nieuwe serie mocht niet onder-
doen voor het weergaloze succes
van DE KINDEREN VAN DE WIND. Maar
Bourgeon loste de hooggespannen
verwachtingen moeiteloos in. Hij

maakte zijn lezers warm voor de
Honderdjarige Oorlog (1337-1453),
meerbepaald de laatste periode
ervan die het einde van de late mid-
deleeuwen inluidde en de westerse
wereld verdeelde.

Hoewel hij tonnen documentatie
raadpleegde en zich haast verloor
in de vormgeving van de details,
werd het geen zuiver historische
reeks. Bourgeon: “Toen ik met DE

BETOVERING VAN HET NEVELWOUD

begon, spookten BEATRIJS EN COEN

nog door mijn hoofd, ‘t is te zeg-
gen: geen middeleeuwen tussen
mythe en realiteit, maar wel tussen
vertelling en realiteit. In het eerste
album komen net zo goed kobol-
den voor als de ridder, Mariotte en
Anicet in de context van de Hon-
derdjarige Oorlog en de epidemie
van de zwarte pest”.

SAMENGESTELD TRIO
Van 1983 tot 1989 ontdekten de
lezers van WORDT VERVOLGD de lot-

gevallen van een bizar samenge-
steld trio. De jongeren Anicet en
Mariotte (volgens de lezers van
De Stripspeciaalzaak een van de
vijftig aantrekkelijkste stripheldin-
nen aller tijden) en de verminkte
ridder hebben met elkaar gemeen
dat ze door de maatschappij zijn
verstoten. Ze vinden elkaar — zij
het met onderlinge plaagstoten —
in de strijd tegen de Zwarte Kracht.
De ridder was ooit een instrument
in handen van de dood en verderf
zaaiende kracht. Nu wordt hij
gedreven door wraak. Naast dit trio
zette Bourgeon in zijn trilogie ook
markante nevenpersonages neer.
Tovenaarster Yuna en troubadour
Favennec bijvoorbeeld.
In de Franse versie van de stripreeks
bedrijft Bourgeon zelf zijn woord-
kunsten door een archaïsch Frans
te gebruiken. In vertalingen moe-
ten we het stellen met rijmende
kobolden. Al valt het bloemrijke
taalgebruik van striptroubadour
François Bourgeon wel weer op in
de vernieuwde vertaling voor de
integrale editie die 12bis in 2009
uitgaf.

BEATRIJS EN COEN: Al in
deze albums ontkleedde

Bourgeon de middeleeuwen
van de romantische clichés om

een wereld te brengen met
passie, miserie en geweld •

DE RATTENVANGER VAN HAMELEN:
Bourgeon-fanaat André Houot tekent in

eenzelfde detaillistische stijl een
gruwelijk, middeleeuws sprookje
waarin realiteit en fantasy
samengaan.

II

François Bourgeon besteedde waanzinnig veel zorg aan
het uitwerken van de gedetailleerde decors. Hij raad-
pleegde historische bronnen, bouwde schaalmodellen,
boetseerde figuren in kneedbare was en ontwierp zelf

kostuums om zich verder op te baseren. In de monogra-
fie DANS LE SILLAGE DES SIRÈNES van Michel Thiébault staan
talloze foto’s en documenten om Bourgeons meticuleuze
inzet aan te tonen. (uit DE GEZELLEN VAN DE SCHEMERING 3:

DE LAATSTE ZANG VAN DE MALATERRES)
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François Bourgeon laat zijn personages fantasywezens ontmoeten. (uit DE GEZELLEN VAN DE SCHEMERING 1: DE BETOVERING VAN HET NEVELWOUD)
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