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Een greep uit het aanbod stripverhalen uit de Kleur Bekennen 

documentatiecentra. 

 

De aankomst  

 

Tan, Shaun. - ISBN13 978-90-451-0722-6 - Amsterdam : Querido, 2008. - veelv. gepag.  

Een prentenboek, zonder woorden. De Aankomst gaat over een universeel en tijdloos gegeven: 

een man verlaat zijn land en zoekt geluk in een nieuw land. Illustrator/kunstenaar Shaun Tan kiest 

in dit album voor een licht surrealistische aanpak. De auteur slaagt erin om het thema van 

migratie op een ongedwongen manier aan de lezer te brengen. Tans realistische mensenfiguren 

contrasteren mooi met de cartooneske dierenfiguren en bijna iconische afbeeldingen van de stad. 

De Aankomst is een verhaal dat alle leeftijden kan aanspreken. 

docAtlas Antwerpen  or 3.3.10 aank   

 

Asem  

 

Legendre, Marc ; [ill.] Rouffa, Marcel. - ISBN13 978-90-77549-65-0 - Oogachtend, 2010. - 

projectmap (20 p.), stripboek (151 p.)  

 



 

Asem is de titel, en zo heet ook het hoofdpersonage: een Duits meisje dat met haar ouders in een 

Frans dorp komt wonen. De inwoners zien het niet graag gebeuren, ergens hangt er nog oude 

haat in de lucht. Oude haat die snel aangewakkerd wordt: duidelijke afkeer worden kleine 

pesterijen. Pesterijen uit onbegrip en gebrek aan communicatie. Het verhaal van Asem is dan ook 

bijna woordeloos. Waar taal ontbreekt, heerst onbegrip. En kleine oorzaken hebben soms grote 

gevolgen. De projectmap brengt uitgewerkte lesideeën aan. De verschillende thema's maken het 

mogelijk om dit te gebruiken in lessen Nederlands, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, 

natuurkunde, godsdienst of zedenleer. 

docAtlas Antwerpen  A 05.079   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G 05.02.31   

 

Aya uit Yopougon  

 

Abouet, Marguerite ; Oubrerie, Clément. - ISBN13 978-90-245-2679-6 - Amsterdam : Uitgeverij L, 

2008. - 103 p., geïll.  

We volgen het leven en welzijn van enkele personages uit de buitenwijk Yopougon die met elkaar 

verwant of bevriend zijn. Dat zijn de vriendinnen Aya, Bintou en Adjoua, hun ouders en vriendjes. 

Aya is toegewijd aan haar studies en speelt daarom de rol van observator en af en toe ook 

commentator bij de liefdesavonturen van haar twee vriendinnen. Dit stripverhaal geeft een 

verfrissend beeld van het dagelijks leven in Ivoorkust. 

docAtlas Turnhout  T AFR/IVO.04   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G 08 VERH.14   

Aya uit Yopougon  

 



 

Abouet, Marguerite ; Oubrerie, Clément. - ISBN13 978-90-245-3069-4 - Amsterdam : Uitgeverij L, 

2009. - 122 p., ill.  

 

Als de jonge Innocent vanuit Ivoorkust in Parijs aankomt, valt hij van de ene verbazing in de 

andere over het gedrag van de blanken én van de Ivorianen die er wonen. De overgang van het 

vertrouwde Yopougon, een volkswijk in een stadje in Ivoorkust, is levensgroot. Veel tijd voor 

verbazing en bezinning is er niet: hij moet aan de slag, er moet brood op de plank. Hij mist zijn 

vriendin Aya die ondertussen in Yopougon wordt lastiggevallen door een professor op de 

universiteit. Ze zint om wraak, maar er is meer dat om haar aandacht vraagt... 

docAtlas Antwerpen  A AFR/IVO.003   

 

Azzi tussendoor  

 

Garland, Sarah. - ISBN13 978-90-5788-365-1 [paperback] - Amersfoort : Kwintessens, 2012. - [36] 

p., ill.  

Oorspronkelijke titel: Azzi in between 

Spannend stripboek over het meisje Azzi en haar familie. Ze moeten hun huis verlaten en naar 

een ander land vluchten. Na een angstige reis beginnen ze daar een geheel nieuw leven. 

docAtlas Antwerpen  A 03.04.039   

docAtlas Turnhout  T 07.02.73   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G 03.04.97   

 

Birma  

 



 

Delisle, Guy. - ISBN13 978-90-5492-228-5 - Oog & Blik, 2008. - 272 p., zwart-wit tekeningen  

Guy Delisle, die in het buitenland al naam maakte met onthullende strips over zijn reizen naar 

China en Noord-Korea, schetst in Birma een indringend en tegelijk humoristisch beeld van het 

leven in een land dat geregeerd wordt door een van de meest repressieve junta's ter wereld. Hij 

verstript in feite zijn eigen jaar in Birma, waarin hij uiteraard geconfronteerd wordt met de 

onvermijdelijke en alomtegenwoordige junta, maar waarin hij net zo goed op zoek gaat naar een 

functionerende communicatielijn met zijn Birmaanse huisbedienden of buren en waarin hij dieper 

dan hij zelf blijkbaar wil, ondergedompeld wordt in het wereldje van de expats. Delisle bekijkt alles 

en iedereen met name zichzelf- een een aanstekelijk gevoel voor relativiteit. 

docAtlas Antwerpen  A AZI/MYA.006   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G AZI/BIR.09   

 

China: 1. De tijd van de vader  

 

Kunwu, Li ; Ôtié, P.. - ISBN13 978-90-5492-998-7 - Amsterdam : Oog &Blik /De Bezige Bij, 2009. - 

248 p., ill.  

In dit stripboek krijgen we het verhaal van Xiao Li, geboren ten tijde van Mao Zedongs Grote 

Sprong Voorwaarts en de Honderd Bloemencampagne. Door zijn ogen kijk je naar het China van 

de rode sjaals en het rode boekje. Waar Xiao Li als kleuter een diepe liefde voelt voor zijn 

vaderland, raakt hij tijdens zijn schooltijd steeds vaker in verwarring. Hij is bang maar gelukkig 

heeft hij een vriendinnetje dat hem helpt. Hoe ouder hij wordt, hoe meer hij het systeem in twijfel 

trekt. 

docAtlas Antwerpen  A AZI/CHI.038   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chouf! Qra! Strips en cartoons in de Arabische landen  

 

Pollmann, Joost. - ISBN13 978-90-5714-173-7 - Utrecht : FORUM, 2012. - 53 p.  

In Chouf! Qra! (Kijk! Lees!) geeft Joost Pollmann een overzicht van wat er in de Arabische landen 

wordt getekend en uitgegeven, vroeger en vandaag. Van Marokko tot Qatar worden strips en 

cartoons gemaakt, maar hier kent bijna niemand ze. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten lopen 

heel veel politieke cartoonisten rond, die op hun eigen manier bijdragen aan de Arabische Lente, 

soms met gevaar voor eigen leven. 

docAtlas Antwerpen  ge 03.3 chou   

 

Congo 50 

  

Bathy, Asimba ; Bulaya, Cara ; Baïsole, Jules. - ISBN13 978-90-8679-345-7 - Brussel : Africalia, 

2010. - 56 p., ill.  

Het stripalbum Congo 50 bevat het werk van 8 Congolese striptekenaars. Om de eerste vijftig jaar 

onafhankelijkheid te vieren van de Democratische Republiek Congo werden hun talenten 

verenigd. Het verhaal werd opgesplitst in 8 delen van telkens 6 pagina's en beslaat de voorbije 

vijftig jaar Congolese onafhankelijkheid. Via het levensverhaal van de hoofdpersonages, dat als 

een rode draad door het scenario loopt, krijgen we een beeld van deze bewogen halve eeuw. Het 

gaat om de tweeling Dipanda en Lipanda, een jongen en een meisje gedoopt te Kinshasa op 30 

juni 1960, de dag van Congos onafhankelijkheid. Het geheel wordt nog eens verduidelijkt door 

een politiek en een cultureel historisch chronogram en de uitleg van de evolutie van de 

verschillende vlaggen van het land en hun respectievelijke machtswissels na het verhaal. Op 

deze manier krijgt de strip een educatieve functie en met zijn ludieke karakter is het heel 

toegankelijk voor een breed publiek en jongeren in het bijzonder. 



 

docAtlas Antwerpen  A AFR/CON.026   

docAtlas Turnhout  T AFR/CON.23   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G AFR/CON.27   

 

Couleur de peau: Miel  

 

Jung ; Boileau, Laurent. - EAN 5414939294419 - Cinéart, 2012. - dvd (film: 75 min., making of: 30 

min.), persdossier (21 p.)  

De film Couleur peau: Miel is gebaseerd op het gelijknamige autobiografische stripverhaal van 

Jung. De film vertelt het verhaal van Jung, één van de vele Koreaanse weeskinderen die na de 

Koreaanse oorlog door westerlingen werden geadopteerd. Jung kwam op vijfjarige leeftijd naar 

België en groeide op in een Waals gezin. Aan de hand van getekende en gefilmde beelden, 

sommige uit het familiearchief, toont de film verschillende fasen in Jungs leven: het weeshuis, de 

ontvangst in België, het familieleven, de moeilijke adolescentie... Jung vertelt door welke 

gebeurtenissen hij zijn gemengde identiteit is beginnen aanvaarden. Onderwerpen als 

ontworteling, identiteit, integratie, moederlijke warmte en leven in een samengesteld gezin 

worden op een poëtische, humoristische en ontroerende manier behandeld. De dvd bevat ook de 

'making of' van de film. Ook op de interactieve website bij de film is veel extra informatie te 

vinden. 

docAtlas Antwerpen  or 3.3.4 coul   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Emir van de Rif - Ben Abdelkrim. Marokko 1920-22 Oorlog tegen de Spanjaarden  

 

Nadrani, Mohamed. - ISBN13 978-90-77766-70-5 - Amsterdam : XTRA, 2008. - 62 p.  

De legendarische Ben Abdelkrim Khattabi is het symbool van de opstand van de Riffijnen in 

Marokko: eerst tegen de Spaanse en Franse koloniale overheersing, en vervolgens tegen het 

centrale gezag. Nadrani vertelt het verhaal van de 'eerste bevrijdingsbeweging van de twintigste 

eeuw', een strijd waar de Berbers met trots op terugkijken. 

docAtlas Antwerpen  A AFR/MAR.031   

     

Europa is echt overal  

 

Timmers, Stephan. - ISBN13 9789070910464 - Brussel : Europees Platform, 2010. - 32 p., ill.  

'Europa is echt overal' is een spannend educatief stripverhaal. Vijf jongeren uit heel Europa 

komen met elkaar in contact. Tijdens een reis dwars door Europa werken ze samen aan een 

belangrijk milieuproject. Door het lezen van het stripverhaal komen vragen naar voren als wat 

betekent Europa eigenlijk voor jou? En wat beteken jij voor Europa? Hoe belangrijk zijn talen en 

sociale vaardigheden? Wat moet Europa aan het milieu doen? En wat doe jij zelf? Wat zijn 

volgens jou verschillen en overeenkomsten met leerlingen in andere landen? 

docAtlas Antwerpen  A EUR/EUR.039   

 

 



 

Het Geheim van Youssef  

 

[Tekstschrijver] Nielandt, Dirk ; [ill.] Mampaey, Sam. - ISBN13 978-90-9024638-3 - Beweging voor 

Kinderen zonder Papieren, 2009. - 24 p.  

Begeleidend materiaal: lesmap; Infodossier leerlingen zonder wettig verblijf 

Dit spannende stripverhaal gaat over kinderen zonder papieren. Bij de strip werd een educatief 

dossier ontwikkeld voor de derde graad lager onderwijs. Na het lezen van de strip, in gedrukte 

vorm of op de website, individueel of klassikaal, wordt er met het educatieve pakket verder op de 

inhoud ingegaan. Het hapklare lesmateriaal, de teksten en de spelletjes zijn te downloaden van 

de website. Op de website vindt u ook links naar relevante organisaties en informatiebronnen. 

docAtlas Antwerpen  or 3.2.8 gehe   

docAtlas Turnhout  T 07.02.63   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G 03.04.78   

 

Jacquelina: slavin van plantage Driesveld  

 

Bijnaar, Aspha ; Mok, Ineke ; Stam, Dineke ; [ill.] Solo, Kae. - ISBN13 978-94-6022-109-5 - 

Amsterdam : KIT Publishers, 2010. - 31 p., ill.  

docAtlas Antwerpen  A 06.02.060   

docAtlas Turnhout  T AME/SUR.15   

 

 

 



 

Jaren van Lood - Het Complex. Mijn eerste 480 dagen in de geheime gevangenis in Marokko 

 

Nadrani, Mohamed. - ISBN13 978-90-77766-69-9 - Amsterdam : XTRA, 2008. - 55 p.  

Autobiografisch verhaal. Nadrani werd als studentenactivist in 1976 negen jaar lang zonder 

proces opgesloten en gemarteld in geheime detentiecentra tijdens de Marokkaanse 'jaren van 

lood' (1956-1999). Zijn getuigenis over de folterkamers tijdens het bewind van koning Hassan II 

kan worden beschouwd als een bijdrage aan de nationale verwerking van deze duistere periode 

uit de Marokkaanse geschiedenis. 

docAtlas Antwerpen  A 06.01.052   

 

Kampong Boy  

 

[Auteur en Illustrator] Lat ; [vert.] Schuiling, Marieke. - ISBN13 978-90-78753-18-6 - Soest : 

Uitgeverij Catullus, 2008. - 144 p.  

Lat, pseudoniem van de Maleisische cartoonist Mohammed Nor Khalid (1951), beschrijft in deze 

graphic novel het ontroerende verhaal van een jongetje dat opgroeit in het Maleisië van de jaren 

50. Zijn eerste stappen, zijn vis-avonturen met vriendjes, zijn Koranlessen, het leven op de 

rubberplantage van zijn ouders. Lichtvoetig verteld met prachtige, subtiel tekenwerk. Maar de 

humor kan de dreigende ondergang van de oude manier van leven niet verhullen: de opkomst 

van tinmijnen, fabrieken en moderniseringen lijken het traditionele leven volledig te 

overschaduwen. 

docAtlas Antwerpen  A AZI/MAL.006   

docAtlas Turnhout  T AZI/MAL.08   

 

 

 



 

Kizito  

 

[Tekenaar] Cossu ; [Tekenaar] Lecomte ; [Tekenaar] Follet. - Brussel : CGVS, cop. 2007. - 48 p.  

Dit stripverhaal is bedoeld als een pedagogisch instrument voor niet-begeleide minderjarige 

vreemdelingen. Het is zowel qua vorm als qua inhoud op de minderjarigen is afgestemd. Het wil 

een toegankelijk en aantrekkelijk leerinstrument zijn voor niet-begeleide minderjarigen die een 

asielaanvraag indienen. De laatste bladzijden bevatten informatie voor begeleiders over de 

asielprocedure. 

docAtlas Antwerpen  ge 15 kizi   

 

Klaas en de 3 pestkoppen 

  

Kerkhofs, Renate. - Jeugd en Vrede vzw. - ISBN 90-5461-929-5 - Bakermat, 2004. - stripverhaal 

(51 p.), handleiding (19 p.)  

De strip 'Klaas en de drie pestkoppen' gaat op herkenbare wijze dieper in op de pestproblematiek. 

Het verhaal zet de lezers (jong en oud) aan tot nadenken over pestgedrag. Naast het boek is er 

ook een kopieerbare brochure voor begeleiders van de jongeren. 

docAtlas Antwerpen  or 3.2.7 klaa   

docAtlas Turnhout  T 05.02.18   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G 05.02.14   

 

 

 



 

Mandela - Een leven, een strijd  

 

Blondel, Alain ; Chaubet, Patricia ; Viot, Nicolas. - ISBN 2-903809-29-1 - Borgerhout : 

Solidariteitsfonds, 1997. - 60 p., kleur  

Dit prachtig geïllustreerd stripverhaal vertelt het leven van een groots man.De verschillende 

episodes uit het leven van Mandela die in het boek verteld worden, helpen de lezer om het niveau 

waarop hij denkt te begrijpen. Van kindsbeen af tot president is het een leven van strijd tegen 

onrecht geweest. 

docAtlas Turnhout  T AFR/ZUI.12   

 

Moela Nasroeddin  

 

Van Bommel, Abdulwahid ; Ybed (ill.),. - ISBN 90-74792-01-4 - Den Haag : Oase, 1993. - 50 p.  

Nasroeddin is de hoofdpersoon van een eindeloos aantal ondeugende en humoristische 

levensverhaaltjes, die mensen van Siberië tot Yemen en van Marokko tot China hebben 

geamuseerd. In dit boekje worden zijn belevenissen in stripvorm verteld. 

docAtlas Antwerpen  or 3.2.11 moel   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De ontdekking 

  

[Auteur en Illustrator] Heuvel, Eric. - Anne Frank Stichting ; Verzetsmuseum Friesland. - ISBN 90-

72972-76-7 - Amsterdam : Thieme, 2009. - 60 p.  

Met: lesmateriaal (werkboek vmbo, werkboek havo/vwo) 

De ontdekking is een educatieve strip over de Tweede Wereldoorlog voor jongeren van 13 tot 16 

jaar. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van de Duitse bezetting. De hoofdpersonen 

en hun keuzes tijdens de oorlog vormen de rode draad. Historisch klopt alles in de strip en 

belangrijke gebeurtenissen en figuren spelen een rol. Bij de strip werd lesmateriaal ontwikkeld op 

twee niveaus: vmbo (vergelijkbaar met BSO) en havo/vwo (vergelijkbaar met TSO/ASO). 

docAtlas Antwerpen  or 3.3.9 ontd   

 

Oorlogsjunks  

 

Andreas, Joel. - ISBN 90-6445-379-9 - Berchem : Uitgeverij Epo, 2005. - geïll. p.77  

Vanaf de oorlogen tegen de Indianen tot vandaag: twee lange eeuwen van oorlog. De VS 

voerden oorlog na oorlog. De Amerikaanse oorlogsmachine groeide uit tot een reusachtig 

monster dat alles in zijn klauwen houdt. Dat monster klauwt vandaag naar heel de wereld. Al is 

Bush van geen kleintje vervaard als het op oorlog aankomt, toch waren de VS al aan oorlog 

verslaafd voordat Bush aan de macht kwam. En die verslaving zal zijn vertrek wellicht ook 

overleven. Het land kreunt onder de last van die verslaving. De soldaten en hun families betalen 

de hoogste prijs, maar niemand ontsnapt. De militaire uitgaven stijgen hoger dan de sterren. De 

begrotingstekorten zijn dieper dan de oceanen. Dus krijgen het onderwijs, de gezondheidszorg, 



 

de huisvesting, het openbare vervoer en de milieubescherming slagen van de hakbijl. En weer is 

daar de oorlog, de 'oorlog tegen het terrorisme', om verzet te verhinderen, de politiebewaking op 

te drijven, de burgerlijke vrijheden uit te hollen. Waar moet het naartoe met dit Amerika? Hoe kan 

het land afkicken van de ellendige oorlogsverslaving? 

docAtlas Antwerpen  A 05.050   

 

Paroles sans papiers  

 

[comp.] Chauvel, Alfred ; [comp.] Chauvel, David ; [redacteur] Le Galli, Michael. - ISBN13 978-2-

7560-1085-4 - Paris : Guy Delcourt Productions, 2007. - [72] p.  

'Paroles sans papiers' is een compilatie van de beschrijving van negen stripauteurs van negen 

getuigenissen van clandestiene migranten. De verhalen schetsen het leven van een clandestiene 

migrant en de vaak absurde situaties waarin deze terechtkomt. Aan bod komen verschillende 

onderwerpen zoals clandestiene prostitutie, overleven zonder papieren en redenen voor migratie. 

Het boek bevat een dossier met o.a. gedetailleerde informatie over de geschiedenis van 

immigratie in Frankrijk. 

docAtlas Antwerpen  ge 15 paro   

 

Persepolis  

 

Satrapi, Marjane. - ISBN 90-450-1303-7 ; ISBN13 978-90-450-1303-9 - 2de druk - Antwerpen : 

Atlas, 2006. - 346 p., ill.  

Persepolis is het meermaals bekroonde levensverhaal van Marjane Satrapi, die opgroeit na de 



 

Islamitische revolutie in Iran, naar het Westen uitwijkt om te studeren en vervolgens terugkeert 

naar haar vaderland. Het is tegelijkertijd een biografie, een beeldverhaal en biedt de politieke 

diepgang van het conflict tussen fundamentalisme en democratie. 

docAtlas Antwerpen  or 3.3.10 pers   

docAtlas Turnhout  T AZI/IRAN.09   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G 08 VERH.10   

 

Racistisch? Ik!?  

 

- Europese Commissie. - ISBN 92-828-4022-0 - Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der 

Europese Gemeenschappen, 1998. - 31 p.  

De Europese Unie wil discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, 

godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid bestrijden. Deze 

humoristische en informatieve brochure voor onderwijsgevenden en jongeren is bedoeld als 

aanzet tot het nadenken en praten over racisme. 

docAtlas Antwerpen  or 3.3.4 raci   

 

Religie in beeld  

 

de Heer, Margreet. - ISBN13 978-90-211-4289-0 ; ISBN13 978-90-317-3171-8 - Averbode : 

Meinema, 2011. - 115 p., ill.  

Stripmaakster Margreet de Heer brengt vanuit haar achtergrond als domineesdochter en theologe 

de vijf grote wereldreligies en de eigentijdse spiritualiteit in beeld en onderzoekt waarom religie 

toch een gevoelig onderwerp is. Dit kleurrijke stripboek is voor gelovigen en ongelovigen en alles 

wat daartussenin zit. Het biedt vanuit verschillende perspectieven een frisse kijk op wat religie 



 

inhoudt, wat de achtergronden zijn van de vijf wereldreligies en hoe geloof een factor is die ons 

zou moeten verbinden, in plaats van uit elkaar drijven. 

docAtlas Antwerpen  A 02.02.088   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G 02.02 ALG.31   

 

Senne en Sanne : dossier Cordoba  

 

Verhaegen, Marc. - ISBN 90-78332-04-2 - Komik, 2006. - 50 + [16] p., ill.  

Naast het verhaal vindt u een dossier van 16 pagina's met interessante achtergrondinformatie 

over de personages, bezochte locaties, inspiratiebronnen, uitleg over de islam, verwijderde 

scènes en het 7 pagina's tellende oorspronkelijke einde dat Marc Verhaegen in verband met de 

actuele gebeurtenissen in België volledig heeft herschreven en hertekend. 

docAtlas Antwerpen  or 3.3.11 senn   

 

Senne en Sanne : loverboys  

 

[Auteur en Illustrator] Verhaegen, Marc. - ISBN13 978-90-6334-714-7 - Antwerpen : Mezzanine - 

Balloon Books, 2007. - 48 p., ill.   

Senne en Sanne krijgen een bericht van een meisje uit hun klas dat is ondergedoken. Ze is het 

slachtoffer geworden van een loverboy. Om het meisje te helpen, infiltreren Senne en Sanne in 

het milieu... Deze strip kan lessen met als thema prostitutie, mensenhandel en mensenrechten 

verhelderen en kan deze onderwerpen introduceren bij jongere leerlingen. Ook tieners en zelfs 

volwassenen kunnen door de strip worden aangesproken. De dialogen zijn eenvoudig en duidelijk 

verstaanbaar, zonder dat ze kinderachtig overkomen. De tekenstijl botst enigszins met het 



 

volwassen onderwerp. Omdat de strip voortbouwt op het vorige album zal het begin niet voor alle 

lezers even duidelijk zijn. 

docAtlas Antwerpen  or 3.3.7 senn  Vindplaats: 

 

Senne en Sanne : Rebecca R  

 

Verhaegen, Marc ; Verstappen, Paul. - Jeugd en Vrede vzw, Vredescentrum vzw. - ISBN 90-6334-

687-5 - Mezzanine, 2005. - 50 p., educatieve brochure, ill. - (Senne en Sanne;vol. )  

Het verhaal speelt zich grotendeels af in de provincie Antwerpen en omgeving tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. De hoofdfiguren Senne & Sanne komen in aanraking met de gekende elementen 

van de bezette stad: de nazi's, de jodenvervolging en deportatie, het verzet, ... Tevens leren ze 

de Joodse cultuur en gebruiken kennen. Het verhaal toont ook hoe mensen van hier zich solidair 

toonden met de vervolgde Joden en hoe ze hen bescherming boden. Naast de strip kan je als 

leerkracht ook gebruik maken van de pedagogische begeleiding. Het bevat 

verwerkingssuggesties om zowel rond de vorm (het stripverhaal) als rond de inhoud (pestgedrag, 

WOII, jodenvervolging, joodse cultuur, ...) te werken. 

docAtlas Antwerpen  A 05.051   

  A 05.051 a   

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  G 05.01.115   

     

Speechless: world history without words  

 

Polyp. - ISBN13 978-1-906523-19-0 - Oxford : New Internationalist Publications, 2009. - 102 p.  

Dit boek geeft aan de hand van cartoons een kijk op de wereldgeschiedenis. De lezer wordt 

doorheen de wereldgeschiedenis geleid waar vaak genegeerde waarheden over politiek en milieu 

aan bod komen. Achteraan in het boek vind je uitleg bij elke cartoon, maar de nadruk ligt op eigen 



 

interpretatie. Je krijgt een verhaal zonder woorden, met veel symboliek; een puzzel die tot heel 

wat discussie kan leiden. 

docAtlas Antwerpen  A 05.063  Vindplaats: 

docAtlas Turnhout  T 05.01.121  Vindplaats: 

 

To Afghanistan and back  

 

Rall, Ted. - ISBN 1-56163-359-3 - New York : NBM, 2002. - 128 p.  

'To Afghanistan and back' is een nieuw soort journalistiek waarbij iemand met een scherpe 

tekenpen in de huid kruipt van een journalist en een fotograaf en met zijn tekeningen de harde 

realiteit van de oorlog weergeeft. Het boek bevat niet alleen meer dan 50 pagina's cartoons. Het 

bundelt ook een reeks columns en reportages die hij maakte voor een dagblad. Een groot deel 

van zijn boek wijdt hij aan de Afghaanse bendes die in het zog van de Noordelijke Alliantie 

journalisten en de bevolking beroven en vermoorden. 

docAtlas Antwerpen  ge 03.3 toaf   

 

Verborgen ramp  

 

Bongers, Erik. - ISBN13 978-92-79-13382-4 - Brussel : Europese commissie, 2010. - 40 p., ill.  

Prijs: 0,00 EUR 

Dit fictief verhaal is gemaakt om weer te geven hoe de Dienst voor Humanitaire Hulp van de 

Europese Commissie bij crisissituaties actie onderneemt vanuit humanitair perspectief. 

docAtlas Antwerpen  A 01.069   
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Ze heten allemaal Mohammed  

 

Oorspronkelijke titel: Les Mohamed  

Ruillier, Jérôme ; Benguigui, Yamina. - ISBN13 978-90-5492-357-2 - Amsterdam : Oog & Blik, 

2012. - 288 p., ill., zw/w.  

Deze graphic novel is een vrij getrouwe samenvatting van het boek 'Mémoires d'immigrés' van 

filmregisseuse en politica Yamina Benguigui. Het boek bestaat uit verschillende hoofdstukken die 

elk een verhaal vertellen van een immigrant van de eerste en de tweede generatie, voornamelijk 

uit Algerije, maar ook uit Marokko. De Algerijnse migranten voelden zich door hun koloniale 

verleden vaak geroepen om de tocht te maken naar Frankrijk, hun tweede vaderland. Maar ze 

werden door vele Fransen in het dagelijkse leven als tweederangsburgers beschouwd en 

kwamen in een emotioneel vacuüm terecht. De eerste generatie migranten hield zich over het 

algemeen als vreemdeling zoveel mogelijk gedeisd. Bij de tweede generatie zijn er meer 

verschillen. Sommigen blijven de Islam belijden en soms nog extremer dan de inwoners van hun 

heimat. Anderen revolteren tegen de manier waarop ze behandeld worden door de Fransen en 

hun regering. 

docAtlas Antwerpen  or 3.3.10 zehe   

 

De zoektocht  

 

[Auteur en Illustrator] Heuvel, Eric ; Van der Rol, Ruud ; Schippers, Lies. - Anne Frank Stichting. - 

ISBN13 978-90-8667-008-6 - Amsterdam : Thieme, 2009. - 61 p.  

Met: docentenhandleiding, lesmateriaal vmbo, lesmateriaal vwo/havo/vmbo-t 

De Zoektocht is een educatieve strip over de jodenvervolging voor jongeren tussen de 13 en 16 



 

jaar. In het stripboek worden de belangrijkste feiten over de Holocaust verteld aan de hand van 

de belevenissen van twee fictieve joodse families. Het verhaal speelt zich af in Nederland, 

Duitsland en Polen. Bij de strip is lesmateriaal gemaakt om een aantal belangrijke thema's verder 

uit te diepen. De vragen gaan voornamelijk over de keuzes en dilemma's van de belangrijkste 

figuren uit de strip. Het lesmateriaal bestaat uit een handleiding en twee boekjes: een boekje voor 

de lagere niveaus in het vmbo en een boekje voor de niveaus vmbo-t, havo en vwo. 

docAtlas Antwerpen  or 3.3.9 zoek   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


