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van
rome
Opvliegende karakters leiden naar Romes Vietnam
De verdere opvoeding van een Germaanse prins wordt om strategische redenen
toevertrouwd aan een Romeinse ex-bevelhebber die zelf al een zoon heeft.

E

nrico Marini speelde al enkele
jaren met het idee om zelf een
serie te schrijven. Hij noteerde
verschillende ideeën. Het plan
begon pas te rijpen toen hij romans
over de Romeinse oudheid en toepasselijke biografieën las. Een weinig gekende afslachting van drie
legioenen onder keizer Augustus in
het jaar 9 na Christus lag aan de
basis van DE ADELAARS VAN ROME. In
het grote bos van Teutobourg in
het noorden van het toenmalige
Germaanse rijk sneuvelden zo’n
twintigduizend Romeinse soldaten.
De briljante Germaanse strateeg Arminius was hen te slim af. Marini
omschrijft het voorval als een soort
Vietnam voor de Romeinen.
Omdat de Germanen geen geschreven bronnen over hun oorlogen
nalieten, kon er enkel beroep
worden gedaan op eenzijdige
Romeinse bronnen, onder meer
van de beroemde geschiedschrijver
Tacitus. En laten die niet al te happig zijn om in detail te treden over
een van hun grootste nederlagen.
Geen probleem voor Marini. Zo
had hij vrij spel om zijn eigen verhaal te vertellen. De ontwikkeling
van het scenario kostte hem twee
jaar. Hij legde het ook voor aan
twee goeie vrienden, tekenaars
Giulio De Vita en Félix Meynet, die
er niets op aan te merken hadden.
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Het ene decor is het andere niet, dat merk je aan het kleurenpalet. Vergelijk de warme inkleuring op het landgoed
van Villa Falco in het zuiderse Italia met de sombere kleuren van het Romeinse legerkamp Castra in Germania.
(uit DE ADELAARS VAN ROME 1 en 3)

SEKS, SEKS, SEKS
Marini verzon het personage Ermanamer, de zoon van het stamhoofd
van de Cherusken, een Germaanse
stam met wie de Romeinen een
bondgenootschap sloten. Ermanamer wordt om strategische redenen
toevertrouwd aan de trouwe
ex-legerbevelhebber Titus Valerio
Falco. De jonge prins verkrijgt het
Romeinse staatsburgerschap en een
nieuwe naam: Gaius Julius Arminius. Naast dit fictieve personage
plaatste Marini de ongeveer even
jonge Marcus, de zoon van Falco die
werkelijk heeft bestaan. Marcus’
looks zijn ontleend aan Joaquin
Phoenix, de acteur die keizer
Commodus gestalte gaf in de film
GLADIATOR, zo’n beetje de grote trigger
voor Marini om zelf een Romeins
verhaal te brengen.
Hoewel beide jongens elkaar aanvankelijk niet kunnen luchten,

Net zoals in de andere reeksen van Marini is er ook hier geen gebrek aan mooie vrouwen.
Morphea is “de mooiste hoer van Rome”. Zij weet hoe je een nummertje (of twee) moet maken.
(uit DE ADELAARS VAN ROME 1)

CLASH DER BROERTJES

smeedt de Spartaanse opleiding
een band die alle tegenstellingen
overstijgt. De twee bloedbroeders
hebben een even goeie smaak voor
knappe vrouwen en daar genieten ze
op volwassen leeftijd met volle
teugen van. Hun tochtjes in de
achterbuurten van Rome (die
weggeplukt zijnuit de tv-serie ROME,
een inspirariebron voor Marini) hebben maar één doel: seks, seks, seks.
Toch wordt Marcus verliefd op Morphea, “de mooiste vrouw van
Rome”, een prostituee. Zij is verloofd
met een machtige Romeinse patriciër. Tengels af voor Marcus. In deel
2 zit hij opgescheept met de lelijke
Silvia door een gearrangeerd huwelijk.

Omdat Marcus verliefd wordt op de
jonge Priscilla, die al aan iemand
anders is beloofd, raakt hij in een lastig parket. De relatie veroorzaakt ook
scheurtjes in zijn band met
Arminius. Het zijn bijna triviale gebeurtenissen die in niets te vergelijken zijn met ernstiger situaties in
deel 3. Zowel Marcus als Arminius
belanden in het sombere Germania.
De ene om er met brio een legioen
aan te voeren en te komen spioneren, de andere aanvankelijk als officier die uiteindelijk besluit de leiding
van de Germaanse opstand op zich
te nemen. Een clash tussen de twee
beste vrienden, de twee ‘broers’,
komt er onherroepelijk aan.

TOPNOTERINGEN
DE STRIPSPECIAALZAAK
BEN HUR-moment.
Marini kent zijn
klassiekers.
(uit DE ADELAARS
VAN ROME 2)
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an ALEX: Hèt klassieke
rv voorbeeld voor elke stripreeks

over het oude Rome. Alex is
geboren in Gallië, maar als zoon
geadopteerd door een Romein.
Zijn beste vriend Enak is een Egyptisch jongetje • MURENA: Politieke
listen en lagen aan het Romeinse
hof waar een jonge keizer Nero de
plak zwaait. Door de strategische
spelletjes van Nero raakt hij zijn
jeugdvriend Murena kwijt

je
Originele illustratie
van de wikkelcover
waarin de eerste
twee delen in het
Frans passen.
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