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Wanneer een Keltisch slavinnetje een bestaan in de harem van Rome achter zich wil
laten, beseft ze nog niet goed dat ze een resem mannen van aanzien het hoofd op hol
zal brengen. En als rechtmatig koningin heeft zij haar part in de wereldgeschiedenis!

I

n het Romeinse jaar 694 (58 voor
Christus) wordt het Romeinse rijk
geregeerd door het eerste triumviraat van Gaius Julius Caesar,
Gnaeus Pompeius Magnus en Marcus Licinius Crassus. De senatoren
van de republiek wijzen Caesar het
gebied van “langharig Gallië” toe
dat ze minachtend ook nog “barbaarse contreien” noemen. Het zijn
de drie Gallische territoria Aquitania, Belgica en het Keltische rijk.
Voor hun part mag Caesar die gebieden veroveren. De tijd die het hem
zou kosten geeft de senaat enkele
jaren respijt om na te denken over
hun volgende stap tegen Caesar in
wie ze een bedreiging zien voor het
voortbestaan van de republiek.
Op een banket van Crassus krijgt
een Keltische slavin lucht van Caesars voornemen om het rijk uit te
breiden door nieuwe veroveringstochten. Maar ze is vooral pissed
omdat het Romeinse gezelschap,
dat van het banket met bijhorende
orgie geniet, zich hooghartig uitlaat
over de niet-georganiseerde, onbeschaafde Galliërs. Ze zet een grote
bek op, maar haar kennis wordt ook
op prijs gesteld. Zij vertelt haar verhaal en dat van haar volk, weerlegt
enkele mythes, vooroordelen en leugens terwijl ze bepoteld en ontmaagd wordt door Pompeius. Ze
luistert naar de naam Amber die de
Romeinen haar gaven door de kleur
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VAE VICTIS! speelt zich af in de periode waarin Julius Caesar zijn veroveringstochten in Gallië en omstreken uitbreidde. (uit VAE VICTIS! 5: DIDIUS, DE TERUGKEER VAN DE SNOODAARD)

van haar haren. Maar eigenlijk heet
ze Boadicaë. Ze is vastbesloten om
haar volk en bij uitbreiding alle Galliërs, Helveten en Germanen te
waarschuwen en te verenigen tegen
de Romeinen.

IEDEREEN VERLIEFD
Omdat de gesprekken op het banket
confidentieel waren, moeten alle slaven eraan geloven. Amber weet te
ontsnappen. Bekommerd over de op
til zijnde Gallische oorlogen, vlucht
ze naar het noorden. Op haar tocht
ontmoet ze diverse mannen die het
allemaal voor haar te pakken krijgen. Milon de Etrusk is een zienerarts en redt meermaals haar leven.
Hij is ook de vertrouweling van
Pompejus en een intelligente onder-

handelaar die het verdere lot van de
Galliërs zal meebepalen. In de sterke
reus Cloduar zal Boadicaë haar
trouwste bondgenoot vinden. Hij
doet gewoonweg alles voor haar,
niet eens omdat zijn functie als ambact (lijfwacht) hem dat ingeeft. Boadicaë wordt zelf hevig verliefd op
Garak, een slaaf en een dief die haar
een eerste keer zwanger maakt. Caesar twijfelt er een moment aan of
niet hij de vader is van het kind.

ACHTERWAARTS PRESTEREN
Te pas en te onpas lopen Boadicaë
en vele anderen in hun blootje rond.
Ze hoeft niet eens haar naakte
lichaam te tonen om lust op te wekken. Verschillende, vooral hooggeplaatste mannen vergrijpen zich aan

haar... of proberen dat toch. Ritselaar
Didius heeft het eerder op kleine
jongetjes begrepen en het lukt ‘m
eerst niet in het bijzijn van zijn
mannen te presteren en Boadicaë te
vernederen. Achterwaarts is een andere kwestie. Ook koning Sligo, de
oom van Boadicaë en de moordenaar van haar vader, krijgt ‘m niet
recht wanneer hij haar wil bestijgen.
Ondanks een eindeloze serie van talloze vernederingen en beproevingen
komt Boadicaë tijdens haar missie
uiteindelijk aan het hoofd te staan
van een immens leger dat de Romeinen bevecht. In de eerste cyclus van
vijf delen gaat de tocht via onder
meer Belgica tot haar overvaart naar
Brittannië, het huidige Engeland. In
de tweede cyclus van vijf albums
moet Boadicaë haar rechtmatige positie van koningin zien te veroveren
en barst de strijd pas goed los.

ACCURAAT
Afgezien van de uitrusting van de
Romeinse soldaten in de eerste delen
van VAE VICTIS!, waarvoor Mitton
zich liet misleiden door een verkeerde weergave in de film BEN HUR,
is de historische aankleding vrij
accuraat. Vooral in de derde cyclus
lag de BELLO GALLICO vermoedelijk in
de buurt om zo correct mogelijk te
zijn. Ook de rol van Julius Caesar in
het verhaal is van een niet te
onderschatten juistheid. Maar dan
veeleer in zijn hoedanigheid van
intelligente strateeg, briljante legeraanvoerder en gewiekste onderhandelaar.
Deze hele derde cyclus (de delen 11
tot 15) wordt gedomineerd door een
Een synthese van de reeks ligt misschien in deze prent verscholen:
de van alle kanten belaagde en vervloekte heldin, bijgestaan door
getrouwen en geliefden, bloederig geweld en ongegeneerd bloot,
een gevaarlijke overmacht en een heerser die daar allemaal een
grote hand in heeft. (uit VAE VICTIS! 7: YOC, DE ACROBAAT)

II

nieuwe oorlog in Brittannië. Nadat
Caesar bijna een volledig legioen in
de strijd en een derde van zijn vloot
in een storm verloor, trok hij zich
terug naar Gallië om er de wonden
te likken en zich voor te bereiden op
een nieuwe aanval. Hij krijgt de hulp
van Milon die in Caesars naam gaat
onderhandelen en de Romeinen in
het voordeel brengt. In deze cyclus
stelt Caesar ook zijn prioriteiten bij.
Hij verliest zijn interesse in Boadicaë
en concentreert zich op troepenverschuivingen, belegeringen, het sluiten van verbonden, het bouwen van
oorlosgtuigen, het overtuigen van de
achterban op het Romeinse thuisfront en dies meer dat bij oorlogvoeren hoort.

DE ECHTE BOUDICA
Boadicaë is onder de naam Boudica/Boudicca makkelijker op te zoeken in de geschiedenisboeken. De
roodharige koningin is effecief geba-

seerd op een historisch figuur over
wie zelfs de beroemde Romeinse geschiedschrijver Tacitus het had.
Boudica is vermoedelijk geboren in
60 of 61 voor Christus. Ze was getrouwd met Prasutagus, de koning
van de Iceni met wie ze twee dochters had. Na de dood van haar
echtgenoot bliezen de Romeinse bezetters alle akkoorden op. Het gebied
werd geannexeerd, de bewoners

In de derde cyclus (deel 11 tot 15) komt de strategie van de Romeinen pas goed tot uiting. Voor een imposant bouwwerk zoals omwallingen, legerkampen en aanvalstuigen meer of minder draaiden de “kleine mannen” hun hand niet om.
(uit VAE VICTIS! 13: TITUS LABIENUS, DE STRATEEG)
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Een standbeeld van
de echte Boudica staat op
Westminster Pier in Londen.

werden behandeld als slaven. Volgens Tacitus ranselden de Romeinen
Boudica af en verkrachtten haar
dochters. Maar daar liet ze het niet
bij zitten. Vanaf 61 verzamelde ze
een leger dat bestond uit Iceni en
buurstammen. Na verloop van tijd
stond ze aan het hoofd van honderdduizend manschappen met wie
ze ten strijde trok tegen de Romeinen die ze veel schade toebracht. Op
zijn hoogtepunt was haar leger aangezwollen tot 320.000 krijgers. Deze
waren niet opgewassen tegen het
veel beter gestructureerde Romeinse
leger.
Over haar dood bestaat er onenigheid. Sommigen beweren dat ze zelfmoord pleegde door zichzelf te
vergiftigen nadat ze was verslagen,
anderen houden het erop dat ze is
overleden aan een ziekte. Over haar
begraafplaats bestaan er nog meer
twijfels. Volgens een hardnekkig (en
fout) gerucht ligt ze begraven onder
perron 8, 9 of 10 van het Londense
treinstation Kings’ Cross.
In 1905 kwam er op Westminster
Pier in Londen een standbeeld van
Boudica en haar twee dochters in
een strijdwagen. Dit was een idee
van prins Albert, de gemaal van
koningin Victoria. Geen van beide
maakte de onthulling mee want
Albert overleed in 1861, Victoria in
1901
Behalve als stripversie is Boudica’s
verhaal ook bewerkt voor toneelstukken (een eerste werd opgevoerd
in 1610 en was het werk van William Shakespeares tijdgenoten Francis Beaumont en John Fletcher),
boeken en naslagwerken, films, een
tv-serie en een resem documentaires.
De Nederlandse zangeres Petra Ber-
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In het Frans verschenen de vijftien albums tussen 1991 en 2006 met
een grote regelmaat bij Soleil. Ook in vertaling vanaf 1996 hield
Talent er een mooi tempo op na met meerdere albums per jaar.
Maar na veertien delen stokte het bij de in zware moelijkheden
geraakte Vlaamse uitgeverij. In 2009, drie jaar na de afronding van
de reeks in het Frans, konden Nederlandstalige lezers dankzij Saga
Uitgaven het laatste album alsnog lezen. In 2008 al gaf de uitgeverij
eerst een luxeversie uit met extra katern illustraties en een ex-libris.
Het was de voorbode voor een heruitgave van de complete reeks in
softcover en gelimiteerde hardcovers.

ger en ook Enya en The Libertines
schreven nummers over haar.

ZOELOES EN SUPERHELDEN
Beide auteurs hadden al ervaring
met historisch gesitueerde strips
vooraleer ze aan het epische VAE VICTIS!-avontuur begonnen. De eerste
grote succesreeks van voormalig ingenieur Georges Ramaïoli was ZOELOELAND dat hij oorspronkelijk op
scenario van René Durand tekende.
Bij de verhuis van die reeks van Editions Lavauzelle naar Soleil, koos hij
voor het pseudoniem Simon Rocca
elke keer hij voor andere tekenaars
als scenarist optrad. Als collectiedirecteur startte hij de ene reeks na
de andere op zoals WANTED voor

Thierry Girod, DE KHAN voor André
Houot, STARBLOOD voor Serge Fino en
niet in het minst VAE VICTIS! voor
Jean-Yves Mitton.
De prille strips van Mitton waren
ofwel komische verhaaltjes (PIM PAM
POUM) ofwel realistisch (BLEK LE ROC).
Hij ging al snel de richting uit van
de superheldenstrips die hij zo’n
vijftien jaar volhield. In 1980
maakte hij twee afleveringen van
SILVER SURFER met Marcel Navarro. Hij
tekende ook vele covers van onder
meer SPIDER-MAN en FANTASTIC 4.
Onder het pseudoniem
Zoals bij wel meer populaire reeksen het geval is, kende ook VAE VICTIS! zijn portie
John Milton creëerde hij
speciale uitgaven: ex-librissen en gesigneerde prenten, een strijdvaardig beeldje, maar
zijn eigen superheldenook deze negendelige muntenset op een kaart uit 1998. Die kon je krijgen bij aankoop
van de eerste negen door Talent uitgegeven hardcoveralbums. De oplage van deze
reeksen MIKROS, COSMO,
muntenset is beperkt tot 250 exemplaren. De kaart is gesigneerd door Jean-Yves Mitton.
EPSILON en KRONOS voor
bladen als MUSTANG,
STRANGE en TITANS. Een
eerste samenwerking
met François Corteggiani (met de sf-superheldenreeks L’ARCHER
BLANC voor het Franse
Disney-tijdschrift MICKEY) leidde naar de
maffiareeks BLOED EN
STILTE die Mitton vanaf
deel 4 overnam van
Marc Malès. Tegelijk
met deze reeks tekende hij VAE VICTIS! Met die stok tussen de deur kreeg
hij van Soleil carte blanche voor
twee andere reeksen: SCHIPBREUKELIN1: AMBER, HET BANKET VAN CRASSUS
GEN en DE BARBAREN, door Saga
Uitgaven herdoopt in KRONIEK DER
Nr. 175 De Grenzeloze Top 500
8: SLIGO, DE OVERWELDIGER
BARBAREN.
Nr. 347 De Grenzeloze Top 500
9: GAIUS JULIUS CAESAR, DE VEROVERAAR
NOG MEER EROTIEK
Nr. 376 De Grenzeloze Top 500
Na het afronden van het vierluik
BEN HUR, toch opnieuw een reeks
die zich in het oude Rome afspeelt,
legde Mitton zich toe op erotische
— zeg maar pornografische — strips
voor de daarin gespecialiseerde
Franse uitgeverij Ange. Met het oneshot KZARA OU LES NUITS BARBARES,
over een barbaar die drie dagen en

TOPNOTERINGEN

nachten lang zoveel mogelijk
Amazonekrijgsters moet bezwangeren, kreeg hij de smaak te pakken.
Het daaropvolgende MESSALINA
verscheen in vijf delen. Hierin speelt
de echtgenote van keizer Claudius
de hoofdrol. Zij werd indertijd de
“meretrix augusta” genoemd, de
keizerlijke hoer. Mitton liet zich
voor deze reeks dermate gaan dat er
geen onmiddellijke interesse is om
de strips in het Nederlands uit te
geven.
Ramaïoli daarentegen verkende andere tijdperken. Na het afronden
van VAE VICTIS! en de achttiendelige
serie ZOELOELAND verliet hij net zoals
Mitton uitgeverij Soleil. Tussen 2003
en 2011 maakte hij de vijfdelige serie
MAYAS over het Midden-Amerikaanse
volk. Een hernieuwde samenwerking met Mitton voor de westernreeks COLORADO duurde drie albums.
De rollen waren voor een keer omgedraaid, Mitton schreef namelijk
deze reeks voor zijn voormalige
scenarist die nu de tekenaar was.
Ramaïoli nam vanaf deel 4 zowel het
schrijf- als tekenwerk op zich. Voor
de jonge tekenaar Julien Barthélémy
schreef Ramaïoli het tweeluik VICTOR
HUGO ET L’AFFAIRE DES FILLES DE LOTH
dat behalve humoristisch verdikke
ook al erotisch van aard is!

DE STRIPSPECIAALZAAK
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Voor het scenario van deze
reeksen recycleerde Jean-Yves
Mitton van VAE VICTIS! zo’n beetje
de verhaalstructuur en het concept
van het slavinnetje dat de wereldgeschiedenis beïnvloedt • DE ONTHOOFDE ARENDEN: Geschiedenis, liefde, verraad, politiek,
manipulatie,... het zijn enkele
raakpunten met VAE VICTIS!



