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De duistere
steden
De imaginaire werelden van Schuiten en Peeters
Als een hommage aan de grote architecten van eind negentiende, begin twintigste
eeuw, verkent DE DUISTERE STEDEN utopische verwezenlijkingen en transformaties die
gepaard gaan met de geboorte van een nieuwe, moderne wereld. Victor Horta,
Jules Verne, Franz Kafka, Philip K. Dick en andere grote denkers boden inspiratie.
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MUREN VAN SAMARIS, het openingsverhaal in de wereld van
DE DUISTERE STEDEN, verscheen
voor het eerst in nummer 21 (juliaugustus 1982) van het stripmaandblad WORDT VERVOLGD. Het jaar erop
verscheen het in Castermans collectie EEN STRIP EEN AUTEUR, vervolgens
in de collectie WORDT VERVOLGD
SELECT en pas in 2000 als een album
in de reeks DE DUISTERE STEDEN. Sindsdien kopten een briljante tekenaar
en een notoir essayist over de Negende Kunst de ene na de andere bal
binnen met telkens nieuwe verbazingwekkende, imaginaire steden
met een fantastische architectuur die
bevolkt zijn door volkeren waaruit
het auteursduo telkens één of meerdere personages licht. Die personages zijn zelden meester van de
situatie en beheersen niet zelf het lot
dat François Schuiten en Benoît
Peeters voor hen hebben uitgestippeld.
E

UNIEK UNIVERSUM
“Al onze boeken”, preciseert Peeters,
“bezitten een al dan niet nadrukkelijker uitgewerkte metafoor. Ik denk
dat onze meest geslaagde verhalen
degene zijn die het meest op de verbeelding steunen. Wij proberen op
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basis van een helder beeld, zowel
aantrekkelijk als verontrustend,
mysterieuze verhalen te creëren.”
Schuiten gaat verder: “Als Benoît en
ik aan een nieuw verhaal beginnen,
hebben we geen enkel precies idee.
We vertrekken met intuïties, verlangens, vertelmogelijkheden die ons
eigen zijn. En soms komen daar geleidelijk aan bepaalde dimensies
bij...”
Zelf de zoon en broer van gerenommeerde architecten zijnde, schept
Schuiten ogenschijnlijk moeiteloos immense steden, of hij
maakt rechtstreeks gebruik van
elementen uit de art nouveau
en de art deco. Voorbeelden
genoeg: Paul Hankar, Victor
Horta, Henry Van de Velde zijn
niet van de minsten. Schuiten
en Peeters verwaarlozen hierbij niet het tijdsvak dat ze
voor zichzelf en hun lezers hebben bepaald.
Een exacte tijdrekening is hier niet
van tel. Volgens
DE GIDS VAN DE
DUISTERE STEDEN hanteren de
ste-

den verschillende dateringen naargelang de markante
gebeurtenis voor het begin van hun
tijdrekening. De samenstellers gebruiken dan maar wat er van Muhka
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Vreemde aandoeningen of fenomenen zijn vaak de aanleiding voor een zoektocht of een onderzoek. In DE KOORTS VAN URBICANDE groeit een kubusje met een stalen gebinte uit tot een immense constructie. In
HET SCHEVE KIND loopt een kind 45° scheef. In DE SCHADUW VAN EEN MAN onderscheidt de schaduw van een modelambtenaar zich van dat van de anderen doordat het in kleur is. Het tweeluik DE THEORIE VAN DE
ZANDKORREL spant de kroon: een man vindt in zijn appartement om de haverklap stenen die exact hetzelfde gewicht hebben, een jonge moeder heeft te kampen met zand dat zich op onverklaarbare wijze in
haar woning ophoopt en een chef-kok verliest gewicht tot hij ervan begint te zweven. (uit DE KOORTS VAN URBICANDE, HET SCHEVE KIND, DE SCHADUW VAN EEN MAN en DE THEORIE VAN DE ZANDKORREL 1)

tot Calvani gangbaar is voor het jaar
0: de start van de bouw van de
Toren. Fantasie primeert. En in deze
wereld zweven nog zeppelins en
luchtballonnen rond en zijn er andere in onbruik geraakte vervoersmiddelen.

EEN RIJK OEUVRE

In de afgelopen dertig jaar verrijkte
elke nieuwe aflevering het universum van de stripreeks. Schuiten: “Bij
elk boek proberen we onze limieten
te verkennen.” Dat kan zelfs letterlijk worden geïnterpretreerd want
net zo min
van
een
Krullerige, decoratieve elementen en het gebruik van staal en glas zijn eigen aan de art nouveau (voor
duidelijke
Frankrijk en België) of de Jugendstil (voor Duitsland en Oostenrijk). De Belg Victor Horta was een van de belangrijkste grondleggers. Zijn stijl vind je in overvloed terug in DE DUISTERE STEDEN. (uit DE WEG NAAR ARMILIA)
tijdrekening is er

sprake van een betrouwbare cartografie door een zogezegde achterstallige verzameling van gegevens.
Op de kaarten die er wel zijn, prijken
namen als Alaxis, Blossfeldtstad,
Brüsel, Calvani, Galatograd, Køpenhavn, Marahuaca, Muhka, Mylos,
Pâhry, Samaris, Sodrovno-Voldakije,
Urbicande, Xhystos,... Sommige
namen refereren rechtstreeks naar
werkelijk bestaande steden zoals
Brussel (Brüsel) en Pâhry (Parijs) of

In verschillende verhalen komen maquettes van verwezenlijkte of te verwezenlijken bouwwerken voor. In
DE ONZICHTBARE GRENS meldt de jonge cartograaf Roland De Cremer zich aan bij het Centrum voor Cartografie. Daar wordt de in kaart gebrachte wereld minutieus nagebouwd. Weldra wordt Roland gefascineerd door een vreemde kaart die hij opmerkt op de kont en onderrug van de mooie Shkodrâ.
(uit DE ONZICHTBARE GRENS 1)
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Behalve aandacht voor door François Schuiten waanzinnig knap
bedachte en uitgewerkte bouwwerken en architectorale hoogstandjes, bewijst Benoît Peeters veelvuldig dat hij ook boeiende
personages kan neerzetten. Mensen met verwondering, nieuwsgierigheid, ondernemingszin en met emoties. Liefde en seks zijn daar
uitingen van, zoals Giovanni Battista die in DE TOREN aanpapt met
Milena, alwéér een mooie creatie van Schuiten. (uit DE TOREN)

zijn knipoogjes. In Muhka is kunstenaar Alfons Mucha te ontwaren en
het meer van Nemo is genoemd
naar de kapitein uit de roman TWINTIGDUIZEND MIJLEN ONDER ZEE van Jules
Verne of ook naar LITTLE NEMO, de
befaamde krantenstrip van Winsor
McCay.
Het doorbreken van de limieten voltrekt zich eveneens in afwijkende
uitgaven als DE WEG NAAR ARMILIA, DE
ARCHIVARIS of DE ECHO DER STEDEN.
Deze geïllustreerde boeken laten de
auteurs toe nog dieper hun vreemde
en atypische universum binnen te
dringen. In 2001 bundelden Schuiten en Peeters na LE DOSSIER B een
tweede keer in een ander register de
krachten voor de Frans-Belgische fictiedocumentaire L’AFFAIRE DESOMBRES
dat eerst een multimediaal muziekspektakel met een mix van stand-up,
concert, opera, theater en film was
over kunstenaar Augustin Desombres uit HET SCHEVE KIND. Bij de enkel
in het Frans uitgegeven uitgave stak
een dvd met de hele opvoering. Of
het nu op papier, op de planken of
digitaal is, de auteurs blijven experimenteren met grafische en narratieve mogelijkheden.

ANDERE DISCIPLINES
Nu toch zijstapjes aan de orde zijn...
Oud-filosofiestudent aan de Sorbonne Peeters schrijft niet alleen
stripscenario’s. Als voormalig, maniakaal KUIFJE-verzamelaar boog hij
zich in meerdere standaardwerken
over Kuifje en diens schepper Hergé.
Schuiten zat in het Brusselse SaintLuc in dezelfde klas als Benoît Sokal
en Alain Goffin. Een jaar lager studeerden Antonio Cossu, Philippe
Berthet, Andreas Martens en Yves
Swolfs. Van een goeie lichting gesproken! Sinds zijn afstuderen, legt
hij zich niet toe op het maken van
strips alleen. Hij is daarnaast ook een
veelgevraagd architect en scenograaf. Hij ontwierp de decors voor
een metrostation in Brussel en Parijs.
Zijn medewerking werd onder andere gevraagd voor het opzetten van
het Luxemburgse paviljoen voor de
Wereldexpo in Sevilla (1992) en het
Belgische paviljoen in Hannover
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(2000) dat vijf miljoen bezoekers
lokte. Voor de wereldexpo in 2005
in de Japanse havenstad Aïchi moest
een expo de Belgische kunst (en de
Belgische schilderkunst in het bij-

zonder) in het verre oosten meer
naambekendheid geven. Schuiten
was opnieuw de ontwerper. Het
thema van de wereldexpo luidde “de
wijsheid van de natuur”. Niets ecologisch is hem vreemd. Het is een
van de hoofdthema’s in DE DUISTERE
STEDEN.
Zijn kunsten paste hij ook toe op affiches, posters, postzegels, de decors
en kostuums voor de softerotische,
avonturenfilm GWENDOLINE en als art
director voor de animatiefilm met
live action TAXANDRIA van de Belgische filmmaker Raoul Servais. Ook
voor de meeste films van Jaco Van
Dormael (TOTO LE HÉROS, MR. NOBODY) werkte hij actief mee als storyboardtekenaar. Als conceptual artist
in het departement architectuur
hielp hij een handje aan de Amerikaanse film The GOLDEN COMPASS.

UPDATES
Vanaf 2007 begonnen Schuiten en
Peeters hun vroegere œuvre te herzien. In nieuwe edities van eerdere
albums kwamen aanvullingen in
tekst en strip. Platen werden herwerkt en er kwamen er bij. Schuiten
schroomde zich niet om rechtstreeks
op zijn oude platen te werken om
details aan te passen en kleuren te
herzien. Zo werd bijvoorbeeld het

De stad Brussel, waar François Schuiten woont
en werkt, leverde niet alleen de inspiratie voor
BRÜSEL, een album dat het meest rechtstreeks
verband houdt met de werkelijkheid, het gaf
ook aanleiding tot een echte stadsgids van
Lonely Planet. (uit BRÜSEL)
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MODERNE KLASSIEKER
Van de fictieve Britse geleerde Lewis
Fry Richardson is in DE GIDS VAN DE
DUISTERE STEDEN het volgende citaat
opgenomen: “Wij kennen de wereld
van de Duistere Steden niet, maar
deze wereld kent ons wel degelijk”.
Het vat misschien nog het best het
gemeenschappelijke œuvre van
Schuiten en Peeters samen want er is
geen recept, geen vastomlijnd stramien om zich aan te houden. Schuiten bevestigt: “De realisatie van een
boek is altijd een verkenning. Het
stripverhaal is een dermate buitengewone mix dat het erg moeilijk is
om het te prefabriceren. De spanning die heerst tussen tekst en beeld
is te ontdekken, het is niet geconstrueerd”. Zijn definitie is allicht de
verklaring voor de kwaliteit en de
originaliteit die aan DE DUISTERE STE-
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DE STRIPSPECIAALZAAK

ten grondslag ligt.
Behalve vertalingen in een tiental
landen zijn de auteurs vele keren bekroond met album- en andere prijzen. In 2002 trok de jury van het
stripfestival van Angoulême zich
niets aan van de sterkte van het duo
en gaf enkel Schuiten de gerenommeerde Grand Prix van de stad Angoulême. Slechts twee Belgen (André
Franquin in 1974, Jijé in 1977)
deden hem dat voor.
DEN
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vroeg omdat hij in 2004 op eenzelfde uitvoering zijn IN DE SCHADUW
VAN GEEN TORENS simultaan in diverse
talen uitbracht.
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an DE HOLLE AARDE &
rv SCHOONHEID: Ook wanneer

François Schuiten met zijn
broer Luc of solo aan de slag gaat
voor respectievelijk DE HOLLE AARDE
of SCHOONHEID, levert dat imaginaire
werelden op • HET VLINDERNETWERK:
In het steampunkgenre (19de-eeuwse
setting met stoom als grote
energiebron) is HET VLINDERNETWERK een mooi voorbeeld. Jules Verne is nooit ver.

je

einde van DE MUREN VAN SAMARIS omgegooid om beter te kunnen aansluiten op DE KOORTS VAN URBICANDE.
Ook druktechnisch zijn de nieuwe
versies een stap vooruit.
De mate waarin aan dit vormelijke
aspect aandacht wordt gegeven, bewees Schuiten in 2005 met DE POORTEN VAN HET ONMOGELIJKE. De trend bij
kranten was om over te stappen naar
een kleiner, handzamer formaat.
Schuiten en Peeters roken hun kans
en kregen een wekelijkse reeks in DE
MORGEN (die kort daarop van formaat veranderde) en LE SOIR waarin
ze een eigen krantenpagina met toekomstige actualiteitsberichten presenteerden. Het was hun hommage
en een adieu aan de prestigieuze
Amerikaanse strippagina’s die begin
twintigste eeuw de inzet waren voor
elkaar beconcurrerende kranten die
de beste strips door de beste tekenaars in de mooiste kleuren wilden
plaatsen. De reeks DE POORTEN NAAR
HET ONMOGELIJKE werd achteraf gebundeld in een groot uitgevoerd,
kartonnen boek waarvoor men de
toestemming aan Art Spiegelman

A ls

ReeksTOP 50 nr. 42: de duistere steden

Sporadisch verschenen binnen en ook buiten de reeks uitgaven die
geen strikte stripverhalen zijn. In deze boeken is er veel ruimte voor
paginagrote illustraties. DE ARCHIVARIS, DE WEG NAAR ARMILIA en DE
ECHO DER STEDEN zijn geïllustreerde verhalen. DE GIDS VAN DE DUISTERE
STEDEN is een rijkelijke geïllustreerd, encyclopedisch overzicht van
de locaties, personages en vele details uit de reeks. DE POORTEN
NAAR HET ONMOGELIJKE verscheen oorspronkelijk als een wekelijkse
krantenpagina in onder meer DE MORGEN waarop Schuiten en
Peeters hun toekomstbeeld gaven van de huidige samenleving. Het
tweetalige (Frans en Engels) THE BOOK OF SCHUITEN is vooral een
staalkaartje van Schuitens illustratietalent, opgedeeld per thema’s
die hem en zijn kompaan Peeters kenschetsen. (uit DE ARCHIVARIS)



