
WEDE 
 
Bij de blauwe-huid-performances van Marie Julia Bollansée maakte Anna 
Harding (curator, London) de link met het verhaal van de Keltische Queen 
Boadicea. 
“Lang geleden in de duistere Middeleeuwen, leefde er in Norfolk in Britain, 
Boadicea, de koningin van de Iceni. Het Keltische "Heidendom" werd bedreigd 
door het Christendom, de Romeinen overheersten in die dagen het grootste deel 
van Britania.  
Queen Boadicea leidde de ultieme doch onsuccesvolle rebellie tegen de 
bezetters. 
Voor de strijd smeerde ze haar lichaam in met de blauwe kleurstof uit de 
wedeplant,  dit om vleugels te krijgen in de strijd.  
Na de nederlaag vluchtten Boadicea en haar dochters naar het woud, en 
dronken de gifbeker.” 
 
Wedeblauw 
Uit Colour. Travels Through the Paintbox, 2002, Victoria Finlay, uitg Sceptre, Nederlandse 
vertaling 2003 uitg Ambo/ Anthos Amsterdam 
Voor de Britten is wedeblauw een strijdkleur, een symbool van de 
onafhankelijkheidszin van het volk dat in Engeland woonde voordat de Romeinen 
het bijna 2000 jaar geleden veroverden. 
…de oude Britten gaven hun bleke torso's een semi- duurzame blauwe kleur met 
het blauwgroene schuim dat boven op het verfbad komt drijven en naar rottende 
slootplanten ruikt. Deden ze dit uitsluitend om de Romeinen af te schrikken of 
had het nog andere rituele doeleinden? Er is een heel praktische reden waarom 
de krijgers hun lichaam met wede kunnen hebben ingesmeerd: het is een 
uitstekend bloedstelpend middel. 
…Jonge Keltische vrouwen smeerden hun hele lichaam met wede in en liepen zo 
naakt rond in godsdienstceremonies…  
… In de jaren tachtig werden in het laagveenmoeras bij Cheshire, dicht bij 
Manchester, een aantal lijken gevonden….Officieel onderzoek wees al snel uit 
dat de lijken van 300 jaar voor Christus dateerden. Volgens de archeologen 
zaten er op de huid van tenminste één lichaam metaalsporen die op tatoeages 
kunnen wijzen. Ze hielden echter een slag om de arm, omdat de lijken in staat 
van ontbinding verkeerden en het laagveen zijn eigen mineraalsporen bevat. 
Maar het kan erop wijzen dat de Kelten blauw getatoeëerde lichamen hadden. 
 


