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Weet je echt
heel zeker
dat…
?
?

Ja, Asterix. Zodra
de toverdrank klaar is
vertrekken we.

en al
snel…

Het wordt een lange reis.
Als we maar niet te
laat komen.

Net nu ik eens
aan ’t winnen
was.

(*) Dit is op last van de uitgever, die vreest dat we te veel zouden prijsgeven.

Tijdens de lentemaanden vergezelden we onze geliefde Galliërs op hun barre tocht naar de verre
bestemming, waar ze deze mysterieuze vriend hulp gaan bieden.

En nu is het hoog tijd dat u alles hoort en dat u de bestemming kent van de grote reis in het album
dat verschijnt op 21 oktober 2021!
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De Avonturen van Asterix zijn een cr

In januari ontwaakte Panoramix met een schreeuw!
Hij wilde meteen een lange reis ondernemen om een oude vriend bij te staan.

-

,
Weet je t nog...

NAAR HET KOUFRONT!

Bij Jupiter!
Wat een vreemde afgodsbeelden!

We naderen
het onbekende land
dat Xtradoses
van Collageen
verkende!

Wat zal Caesar blij zijn! Wij zijn de eerste

Geen idee! Xtrado-

Zeg, Ondecjeplecjus,
Romeinen zo ver in het oosten!
ses
van Collageen
We staan
hier bij ijzingwekkende totempalen van griffioenen,
onmetelijke
bevroren
steppe
hoe zietin
dieeen
uithoek
van
beschrijft het als
het
gebied
waar
we
een duister land,
die zover het oog reikt bedekt is heengaan
met ijs…eruit?
waar het maar
kort licht is!
slechts bezoedeld door de aanwezigheid van een groot aantal Romeinse legioensoldaten.

Bij Jupiter, wat hebben die hier te zoeken?!?
Wie dat te weten wil komen, moet winterlaarzen en een warm jack aantrekken en samen met onze
helden op zoek gaan naar de geheimzinnige, angstaanjagende griffioen!
Nu al koude rillingen? Wie niet!
EEN ENORME UITDAGING VOOR DE MAN DIE SINDS 2013
Daar heeft
We weten heel weinig
Waar is hij
in de
niemandTEKENT
het
van de onbekende wereld.
DE AVONTUREN
VAN
ASTERIX

Dat verhaal van de zon die
een keer per dag opgaat in het
oosten, heb ik trouwens altijd
verdacht gevonden!

tussentijd?

Didier Conrad vertelt ons erJe
meer over:
hebt gelijk,

over!

Gek
genoeg!

Dat is een feit!

Ze halen overal
de goden bij!

Dat verklaart
“Elk album heeft zijn eigenNepnius!
moeilijkheden! In Asterix en de Race door de Laars (2017), waren
niet alles,
ste
vind ik!
dat bijvoorbeeld al die paarden, omdat Albert ze zo leuk vond. Voor dit 39 album heeft mijn
maat Jean-Yves Ferri me voor het blok gezet om de kou te tekenen! Hoe zorg je ervoor dat
die witte landschappen niet oersaai worden? Dat is een hele opgave… goed voor heel wat
slapeloze nachten!

De allereerste tekening in het album van zo’n spectaculair landschap was het gemakkelijkst
om te maken! Het is een knipoog naar de serie [zie De grote oversteek!]: volledig wit en
omschreven als “een onmetelijke bevroren steppe onder een dikke deken van mist!” Daarna
beginnen de problemen pas!!”
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EEN EXPEDITIE NAAR HET LAND VAN DE SARMATEN!
In West-Europa was de Romeinse cultuur stevig verankerd (ook al bleef een Gallisch dorpje dapper weerstand bieden aan de overheersers!). In het oosten had je Barbaricum, een enorm, nog onontdekt, woest
gebied, waar volkeren met vreemde namen woonden. Bijvoorbeeld DE SARMATEN!
De Sarmaten waren nomaden. Ze leefden tussen de 7e eeuw v.C. tot in de 6e eeuw van onze jaartelling ten
noorden van de Zwarte Zee. Ze verdrongen de Scythen in Oekraïne, bezetten de Hongaarse laagvlakte en
overheersten alle steppen tussen de Oeral en de Donau. Dit maakte hen de voorouders van de Slaven.

WIE WAREN DE SARMATEN?

De antieke volkeren verklaard aan de hand van Asterix, door Bernard-Pierre Molin, éditions EPA (2020)
De Sarmaten waren een volk van nomaden, dat voor het eerst werd genoemd door Herodotus, in de 5e eeuw voor onze
jaartelling. Ze waren krijgers en uitstekende ruiters, die in het begin van onze tijd over alle steppen tussen de Oeral en
de Donau heersten.
In sommige stripvakken in Asterix en de Race door de Laars (2017) zien we al Sarmaten (naast andere deelnemers
aan de race). Ze leefden in de steppen en vochten, aanvankelijk samen met hun Scythische neven, tegen de Perzen.
Vervolgens keerden ze zich tegen de Scythen, waarna ze tot in de 2e eeuw van onze jaartelling een deel van CentraalEuropa domineerden. Polen en Russen beroepen zich nog altijd op hun “sarmatische” roots.
De Sarmaten waren cultureel en taalkundig nauw verwant aan de Scythen. Ze spraken allemaal indo-Iraanse talen. En
net als de Scythen hadden de Sarmaten de gelijkheid tussen mannen en vrouwen hoog in het vaandel staan. Vrouwen
wierpen zich, gekleed en gewapend als mannen, kordaat en fanatiek in de strijd. Zij stonden model voor de mythe van de
Amazonen, zoals beschreven door Herodotus.
De Sarmaten speelden politiek en militair een cruciale rol in Centraal- en Oost-Europa. Ze waren bovendien belangrijke
doorgevers van culturele, technologische, commerciële en militaire uitwisseling. De Romeinen hadden grote bewondering
voor de legertechnieken en de ruiterkunst van de Sarmaten (de Kozakken werden de erfgenamen van deze grote
cavalerietraditie). Ze wierven een aantal Sarmaten aan als huurlingen en beeldden hun ruiters zelfs af op de Zuil van
Trajanus, die in 113 n.C. werd opgericht. Honderd jaar later, in de 2e eeuw, werden de Sarmatische mannen en vrouwen
verslagen door de Goten. Ze namen later wraak door de Hunnen te steunen toen die opdoemden.
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Waarom heb je dit gebied
gekozen voor het 39ste album?
Ik wilde een denkbeeldig
gebied oproepen, een soort
“Amazonenland”. Daarom
viel de keuze op een streek
tussen Rusland, Mongolië en
Kazachstan. Ik heb gelezen
dat het grondgebied van de
Sarmaten zich uitstrekte tot aan
de Oeral en het Altajgebergte.
In die verlaten streken werden
graven van vrouwelijke krijgers
gevonden. In 600 v.C. beschreef
de Griekse dichter Aristaeus van
Proconnesus deze mythische
oorden. Hij noemde daarbij
de “amazonen”, die hij in dit
schimmige gebied liet leven. Het
bracht mij op het idee om in zijn
voetsporen te treden en mijn
eigen amazonen een Sarmatisch
gebied te geven. Het ligt in het
Altajgebergte en heeft een eigen
folklore van yurten en sjamanen.
Wat vond je zo boeiend aan dit
volk? Welke documentatie heb je
gebruikt?
Er bestaan een paar boeken
over de Sarmaten (bijvoorbeeld
van Laroslav Lebedynsky). Maar
ik was niet van plan om de
historicus te spelen. Het was juist
leuk om een soort Syldavië uit te
vinden, een denkbeeldig land met
eigen volksgebruiken en geloven.
Dat is weer eens iets anders
dan, zoals in de Asterix-traditie,
bestaande landen bezoeken. En je

kunt de vermeende aanwezigheid
van een fabeldier aannemelijk
maken door een sprookjesachtig
klimaat creëren. Het verhaal
legt uit waarom die griffioen zich
zo ver oostwaarts bevindt! Wat
documentatie betreft hebben
Didier en ik ons gebaseerd op
de winterse beelden van het
Altajgebergte. Steppen, een laag,
besneeuwd gebergte begroeid
met lariksen, dooraderd met
beken en meertjes. Ook de films
Un monde plus grand (2019) en
Le cavalier mongol (2019) hebben
me geholpen om de algemene
sfeer van het album te bepalen.

En… onze griffioen in dit alles?
De griffioen in dit album is het
totemdier van de sjamaan. Hij
brengt de onwetendheid van
de Romeinen aan het licht
en hun eigenaardige ideeën
over de fauna van deze voor
hen grotendeels onbekende
wereld. De griffioen met zijn
leeuwenlichaam en adelaarskop
vinden ze niet gekker dan een
giraf of een neushoorn. Maar
hoe dieper ze in Barbaricum
doordringen, hoe meer ze gaan
twijfelen. En als dit nu eens echt
een machtige natuurgod was?
Hun overwinnaarsmentaliteit
begint te wankelen… Des te meer
omdat Asterix en Obelix (en Idefix
natuurlijk), die de Sarmaten
komen helpen, hun reis er niet
gemakkelijker op maken!

Het geheim onthuld! De naam van de vriend van Panoramix
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DRIE VRAGEN AAN JEAN-YVES FERRI,
de scenarist

Jean-Yves Ferri is net als Asterix
geboren in 1959. Als kleine
jongen las hij Pilote al en wist hij
wat hij wilde worden: stripauteur!
Na een kleine tussenstap via
illustratiewerk, publiceert hij
in 1993 zijn eerste stripalbum
Fables autonomes (Fluide Glacial,
2 delen). Vervolgens bedenkt hij
het befaamde personage van de
speurder/boer Aimé Lacapelle
(Fluide Glacial, 4 delen). De
kennismaking in 1995 met Manu
Larcenet leidt tot de creatie van
zijn topserie Terug op aarde
(Fluide Glacial, 6 delen), waarvan
het laatste deel Métamorphoses
in 2019 verschijnt. Ferri en
Larcenet
maken
daarnaast
ook Correspondances (Ed. Les
Rêveurs, 2006) en twee delen
van Sens de la vis, in 2007 en
2010 (Ed. Les Rêveurs). Ferri is
ook nog auteur van De Gaulle à
la plage (Dargaud). Hij werkt nu
aan een tekenfilm naar dit album.
In 2013 ontmoet Ferri ene Didier
Conrad.

Door Hélène Bouillon,
conservatrice van het museum Louvre-Lens

Hoe ziet een griffioen eruit?
Waar werden zijn eerste sporen
aangetroffen?
De griffioen is een in raadselen
gehuld mythisch dier. En dat
al 5000 jaar lang! Hij heeft het
achterlijf van een leeuw en het
bovenlijf van een roofvogel,
compleet met snavel, klauwen
en vleugels. Hij werd voor
het eerst gezien in Iran: op
kleizegels die dateren van
ongeveer 3500 v.C.. We weten dat
deze zegels wijdverspreid waren,
want in ongeveer dezelfde
periode werden gevleugelde
leeuwen met adelaarskoppen
ook in Egypte afgebeeld. In de 2e
eeuw v.C. duiken afbeeldingen
van de griffioen ook op in de
Oriënt, in Anatolië en op Cyprus.
Ze komen vooral voor op ivoren
ornamenten van tronen en
koninklijke bedden.
In dezelfde periode profiteert
de griffioen ook van het
handelsverkeer. Hij vaart mee op
Kanaänitische schepen langs de

kusten van Palestina, Syrië en
Libanon. In de eerste millennia
v.C. lift hij mee met de Feniciërs
en de Grieken. Ook werd hij
gezien rondom de Zwarte Zee,
waar hij wapens en meubels
van nomadische volksstammen
zoals de Scythen verfraait. De
Grieken zagen griffioenen als
de bewakers van de schatten
van Apollo en Dionysus. In
dezelfde periode wordt hij
door de Hasjemitische Perzen
gebruikt bij de decoratie van hun
paleizen. We vinden hem ook
terug in Anatolië, op de tronen
en het kostbare vaatwerk van de
Frygiërs en de Lydiërs.

Wat is zijn rol in de mythologie?
Waar staat hij voor?
De symbolische functie van
de griffioen verandert, al naar
gelang zijn reizen en de meest
uiteenlopende culturen van
de volken die hem omarmen.
Hij symboliseert kracht (zijn
leeuwenlichaam), waakzaamheid
(zijn priemende adelaarsblik)

Antiek Romeins marmeren sculptuur van twee griffioenen die de schat bewaken © camerawithlegs
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DE GRIFFIOEN

en wreedheid (de klauwen en de
kromme roofvogelsnavel). Voor
de Egyptenaren symboliseert
hij de zegevierende koning.
Archeologen vonden hem vooral
op plekken die verband houden
met de koninklijke invloedssfeer.
Ons woord “griffioen” (5e eeuw
v.C.) is afgeleid van het Griekse
woord voor “gekromd/gier”.

Onze Sarmatische griffioen is
afkomstig uit “Barbaricum”,
waar veel mythische
personages voorkomen.
Deze natuurkracht is, net
als veel andere mythes,
overduidelijk een object van
begeerte. Hij symboliseert de
rijkdom die voor het oprapen
ligt. Spreekt Herodotus niet
verschillende malen over het
feit dat griffioenen altijd leven
in de buurt van belangrijke
goudaders in het noorden van
Europa?

WELKOM IN HET DORP!
- VERKLARING -

Met dit schitterende stripvak gunnen de auteurs
ons een eerste kijkje in het Sarmatische dorp.

Huizen

Onze Sarmaten wonen in houten
hutten. De dakbedekking van
dierenhuiden beschermt ze
tegen de kou, in symbiose met
en midden in de natuur.

Een sjamaan

De sjamaan is de bemiddelaar tussen de
mensen en de natuurgeesten. Hij is wijze,
therapeut, genezer van zijn volk èn hoeder van
de cultuur, de geloven en de sjamanistische
gebruiken.

Een trommel

Op de juiste manier bespeeld,
brengt hij de sjamaan in
trance om de geesten te
kunnen raadplegen inzake
beslissingen voor het dorp.

Bij de Grote Zalm! Daar zijn ze!
Wolverine heeft ze gevonden!

Help onze druïde uitstappen,
Obelix. Ik pak de toverdrank!

Een wolf

Panoramix, oude
vriend! Heb je een
goede reis gehad?

Idefix!

Een yurt

Wat is een sjamaan zonder wolf? Sarmatische wolven zijn
gemaakt voor besneeuwd gebied. Ze lijken helemaal op te
gaan in hun toch zo vijandige omgeving. Daarnaast blijken
ze ook nog lieve gezelschapsdieren te zijn! Hoe zullen ze
reageren op Idefix???

Klak
klak klak

We zagen elkaar voor
het laatst in het Carnutenwoud. Op dat congres over
duurzame magie. Lang
geleden alweer!

De sjamaan, de spirituele leider van het dorp,
woont in een yurt. Deze traditionele, ronde
woonvorm wordt ook nu nog veel gebruikt in
bepaalde streken van Centraal-Azië.

Hier is
Weet je nog: in maart zagen we Idefix zelfbewust op een totembeeld van de griffioen
je tonnetje
toverdrank!
staan. Obelix probeert hem naar beneden te praten… Wil ons favoriete hondje zijn eigen
weg gaan? Welke rol zal hij spelen in dit avontuur?

Kom gauw in mijn
yurt om warm
te worden!
Blijf
hier,
Idefix!
Laat die
wolf met
rust!

Dus zo

Mooi

Och, mijn yurt is niet

Klak
hoor!
woont
een al deze
Nog even geduld. Op 21 oktober
zullen
vragen worden
beantwoord!
Intussen
erg smaakvol,
Gal-zijn
klak
sjamaan?
lische
klak
de avonturen die Idefix beleefde voordat hij Asterix en Obelix
kende, te
zien vrienden!
op France 4
en Okoo, in de tv-serie Idéfix et les irréductibles.

Klak
klak
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ASTERIX DE EASTERNHELD?
Oneindige prairies, de goeden die het opnemen tegen de slechteriken, adembenemende actiescènes…
Het kan niet missen, we zitten in het wilde westen! Ware het niet dat onze auteurs per ongeluk de dorre
vlaktes van Arizona hebben verward met de besneeuwde steppen in Oost-Europa. Zodat we nu kijken naar
een… eastern!

TROIS QUESTIONS À DIDIER CONRAD

Je werd dus voor dit ene album
tekenaar van easterns?
Dat klopt! Je vindt er alle
klassieke elementen van de
western in terug: uitgestrekte
vlakten, helden die van ver
komen om onschuldigen te
helpen, “wilden” die onder de
voet worden gelopen door het
leger… maar dan allemaal in het
oosten!

© Christophe Guibbaud

Hoe tekent men een eastern?
Het recept is simpel: men
neme schitterende decors,
avontuur, actie te paard en een
vijandige natuur! Asterix heeft
hier duidelijk de kant van de
“wilden” gekozen. In wilde galop

gaat hij zijn nieuwe vrienden
helpen en hun totemdier,
de griffioen, beschermen. In
bovenstaand stripvak draait alles
om beweging. Plus een snuifje
humor met Obelix, die schijnt te
denken dat het sneller gaat als
de rollen paard/ruiter worden
omgedraaid!

Wat was het spannendst bij
het maken van dit nieuwe
avontuur?
Als je het over westerns
hebt, denk je meteen aan
eindeloze, verlaten vlaktes.
Die vallen als eerste op in de
oude films van John Ford en
Howard Hawkes. De beelden

van die ongerepte natuur zijn
adembenemend. De grote
uitdaging voor een tekenaar als
ik is: hoe kun je de films waar
ik al vanaf mijn kinderjaren
zo dol op ben, eer aandoen?
Hoe kun je dat iconische beeld
benaderen van de cowboy die
indianen achtervolgt, tegen
een achtergrond met de Grand
Canyon… Maar dan zonder
Grand Canyon! Ik hoop echt dat
ik het heerlijke gevoel dat een
klassieke western kan geven,
heb kunnen overbrengen op
papier.

Didier Conrad is ook net als Asterix geboren in 1959, maar in Marseille. Zijn eerste
stripverhaal, Jason, verschijnt in 1978. Vervolgens maakt hij samen met scenarist
Yann stripjes voor de bovenkanten van de pagina’s van het stripblad Robbedoes/
Spirou.
Ook met Yann maakt hij vervolgens de befaamde reeks De onnoembaren. Daarna
volgen er talloze producties, de een nog geestiger dan de ander: Bob Marone (1980),
L’Avatar (1984, Le Piège Malais en Donito (1991 tot 1996) met Wilbur. In 1996 vestigt
Didier Conrad zich in Los Angeles. Hij werkt er mee aan de visuele ontwikkeling en
de storyboarding van de animatiefilm The Road to El dorado (in 2000 in de bioscopen),
een productie van Dreamworks SKG. Twee jaar later keert hij terug naar de strip met
het vervolg van De onnoembaren. Hij zet de samenwerking met Wilbur voort voor
Witte tijgerin (2005-2010), de reeks RAJ (2007-2010) en Marsu Kids (2011-2012). In
2013 leert hij ene Jean-Yves Ferri kennen. In 2014 verhuist hij naar Austin (Texas)…
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DE PERSONAGES
(De « Slechteriken »)
Bladeren in een nieuw Asterix-album betekent in de eerste plaats de guilty pleasure van het ontdekken
van altijd kleurrijke nieuwe personages!
Jean-Yves Ferri en Didier Conrad laten ons hier kennismaken met
de in deze bevroren oneindigheid verdwaalde “nieuwe slechteriken”.
En o verrassing, het zijn Romeinen!

Dodemus
Centurio Dodemus voert het bevel over de
colonne Romeinen die Caesar heeft gestuurd om
de griffioen te vangen. Hij sleept zijn imposante
gestalte door de besneeuwde steppen van het
Sarmatenland. “Deze Romein is anders,” vertelt
Jean-Yves Ferri. “Robuuster en meer vastberaden
dan wat je meestal ziet in de serie. Hij neemt zijn
missie ter harte, hij veracht barbaren, maar ziet
niet in dat domheid en bijgeloof eerder in zijn
eigen kamp te vinden zijn.”

Primaplus
Primaplus is een venator; een gladiator die is gespecialiseerd
in het vechten met dieren. “Ik wilde dit personage een grote
uitstraling geven,” legt Didier Conrad uit. “Daarom heb ik hem
een indrukwekkende spierbundel gemaakt, gehuld in een even
indrukwekkend tijgervel.”

Ondecjeplecjus
“Voor elk album krijgen we vragen om er een
karikatuur in te stoppen! Ik weet zeker dat u
in dit personage een van onze grote Franse
schrijvers herkent!” verklapt Jean-Yves Ferri.
Ondecjeplecjus is de geograaf van Caesar. Hij
is het brein achter deze Romeinse expeditie en
neemt deel aan dit avontuur uit liefde voor de
Wetenschap.
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DE INTERNATIONALE TITELS

Duits

Brits Engels

Amerikaans Engels

Asturisch

Baskisch

Castiliaans

Catalaans

Italiaans

Fins

Galicisch

Mirandees

Frans

Noors

Pools

Portugees

Zweeds

Totale oplage: 5 miljoen exemplaren

Asterix en de Griffioen in cijfers
17 : het aantal talen waarin het album op 21 oktober verschijnt
5 000 000 : de eerste oplage van Asterix en de griffioen wereldwijd
6 000 000 : het aantal mails tussen Didier Conrad en Jean-Yves Ferri,
tijdens het maken van het album
9 : het aantal vechtscènes (x 10 voor het aantal meppen)
196 : het aantal liters zure merriemelk die Obelix tijdens dit avontuur drinkt
10

DE GEESTELIJKE VADERS

Het is 1959 n.C..
Scenarist René Goscinny en tekenaar Albert Uderzo staan onder grote druk. Ze moeten een nieuwe
stripserie bedenken, die geworteld is in de Franse cultuur. De serie is bestemd voor het eerste
nummer van het stripblad Pilote, dat enkele weken later gaat verschijnen. De twee auteurs pijnigen
hun hersens tijdens een historisch geworden brainstormsessie in het flatje van Albert Uderzo:
- “Noem de meest markante periodes uit de Franse geschiedenis eens op”, begint René.
- “Eh, je hebt de voorhistorische tijd,” probeert Albert.
- “Nee, is al eens gebruikt,” vindt zijn vriend.
- “Gallië en de Galliërs dan?”
René ziet het meteen zitten en een stroom van de ideeën barst los. “In twee uur tijd was alles rond…”
vertelt de scenarist.
Zo begonnen De avonturen van Asterix op 29 oktober 1959, in het eerste nummer van Pilote. Al snel
is heel Gallië in de ban van de Romeinen, de toverdrank, de woordspelingen en de raadselachtige
Latijnse spreuken. Heel Gallië? Jawel, heel Gallië. Dankzij de geweldige avonturen en het heerlijke
plezier.
Dit nieuwe album van Asterix verschijnt anderhalf jaar na het overlijden van Albert Uderzo. Les Éditions
Albert René sluit zich aan bij Jean-Yves Ferri en Didier Conrad, die verklaren: “Hij vertrouwde erop dat
we de waarden van de personages die hij samen met René Goscinny heeft bedacht, zullen respecteren en
hen nieuwe avonturen laten beleven. Nu hij er niet meer is, hebben we met veel ontroering gewerkt aan
dit album dat, naar we hopen, de lezers veel plezier zal bezorgen.”

PERSCONTACTEN
Marike Timmermans
Telefoon: + 31 -650 528 233 - marike@uwpersvoorlichter.nl
HD beeld kan worden gedownload van: www.asterix39.com/ wachtwoord: album 39

Astérix et Obélix

@asterixofficiel
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@lartdasterix

