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Groep 7
Thema 9 Geef mij maar een stripboek
Titel: Samson en Gert op safari
Auteur en illustrator: scenario: Danny Verbiest, Gert Verhulst en Hans Bourlon
tek.: Jean Pol en Wim Swerts
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Studio 100, België 1994 - 2004
(ISBN dl.32: 9789059161009)
Inhoud:
De stripserie bestaat uit 32 delen. Deel 1 ‘Wat is dat hier, zeg!’ verscheen in
1994. Deel 32 ‘Op safari’ in 2004.
De pratende hond Samson woont met zijn baas Gert in een klein dorp. Samson
is verliefd op Bobientje, terwijl zijn baas gek is op Marlèneke.
Samson en Gert maken altijd wel wat mee. Ze gaan veel om met hun dorpsgenoten en de
burgermeester.
‘Op safari’ bevat het titelverhaal en ‘De bananenmannen’.
Samson en Gert gaan samen met de burgemeester naar het Afrikaanse land Tanzania om een collega
van de burgemeester te bezoeken. Bwana, de chauffeur, rijdt het trio door het adembenemende
landschap vol gevaarlijke dieren. Als Samson uit de auto valt is hij alleen in de jungle.
In De bananenmannen bedenkt de directeur van de Chikikika-bananen een grote reclamecampagne.
Een man in een bananenpak moet voorbijgangers allerlei opdrachten laten uitvoeren. Dat brengt
kapper Alberto op allerlei ideeën. Samson geeft overal commentaar op terwijl Gert steeds te hulp
schiet.
Niveau: Vanaf 9 jaar

Titel: Tover mijn verhaal
Auteurs en illustrator: kinderen en diverse striptekenaars
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Gottmer, Haarlem 2005
(ISBN 9789025740207)
Inhoud:
Kinderen hebben negentien korte stripverhalen bedacht die door echte
striptekenaars voorzien zijn van tekeningen. Verhalen over hun eigen belevenissen, dromen en
wensen. Of over figuren die ze bewonderen. Het is een afwisselende originele en fantasievolle
verzameling geworden die door de tekenaars kleurrijk is uitgewerkt. Achterin het boek staan foto's
van de schrijvers/bedenkers voorzien van hun eigen commentaar op de verhalen.
Tover Mijn Verhaal is een productie van de Stichting Teken Mijn Verhaal, een initiatief van
striptekenares Gerrie Hondius. Doelgroep van de stichting zijn kinderen van vier tot achttien jaar
die door een handicap of ziekte niet kunnen tekenen of schrijven.
Niveau: Vanaf ca. 10 jaar
Website: http://www.tekenmijnverhaal.nl/
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Titel: Vlooienbaal; Dat wordt verhuizen (deel 6)
Auteur en illustrator: scenario: Falzar en Zidroe tek.: Carine en De Brab
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Dupuis, 1999 - 2004
(ISBN dl.6: 9789031425846)
Inhoud:
Er zijn zes delen in de reeks van Vlooienbaal verschenen. De eerste in 1999
en de laatste in 2004. Margot noemt haar straathond Vlooienbaal omdat
hij er wel honderd op zijn lijf heeft. Vlooienbaal moet altijd buiten
blijven. Hij is een intelligente hond die kan praten en zijn poten als
mensenhanden kan gebruiken. Omdat de thema’s vaak serieus zijn is het
niet vreemd dat Vlooienbaal het gezin waarschuwde toen Margot in
comateuze toestand op de vloer bleef liggen. Ze bleek een zeldzame aandoening te hebben.
In ‘Dat wordt verhuizen’, krijgt vader een nieuwe baan, dus zoeken ze een ander huis. Het is niet
makkelijk om een geschikt huis te vinden waar zeven kinderen, een kat, een clandestiene hond en
een berg herinneringen inpassen. Margot en Vlooienbaal kijken alvast hoopvol uit naar de
verhuizing, want de ouders hebben straks geen enkele reden meer om Vlooienbaal buiten te sluiten.
Niveau: Vanaf 8 jaar voor alle leeftijden

Titel: Mannen op de maan
Auteur en illustrator: Hergé (pseudoniem van Georges Rémi)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Casterman, 2007
(ISBN 9789030360629)
Inhoud:
Echte klassiekers zijn de stripboeken over Kuifje die al in 1929 in Frankrijk
werden gemaakt. Kuifje is een journalist en gaat in elk boek op avontuur om
verslag te doen van de gebeurtenissen. De tekeningen zijn gedetailleerd en
afbeeldingen van voertuigen, gebouwen en steden berusten op de
werkelijkheid. In Mannen op de maan, het vervolg op Raket naar de maan, bevindt Kuifje zich aan
boord van de eerste raket met bestemming de maan. Kuifje zal daar de eerste voet zetten. Op zich
al spannend maar naast de ongeplande aanwezigheid van Jansen en Janssen, zijn er ook saboteurs
aan boord die de missie behoorlijk bedreigen. Daarmee krijgen de ruimtereis en het verblijf op de
maan iets beklemmends. Kuifje weet alle gevaren het hoofd te bieden en ondanks alle problemen
lukt het uiteindelijk ook de Aarde weer te bereiken
Deze uitvoering in A5-formaat toont de oorspronkelijke versie uit de jaren vijftig. Dat de tekenaar
zich uitvoerig heeft gedocumenteerd bleek een decennium later bij de eerste maanlanding.
Niveau: Vanaf 10 jaar
Meer weten over Kuifje en andere strips? Bezoek het Stripmuseum in Groningen:
www.stripmuseumgroningen.nl

Titel: Kweenie
Auteur en illustrator: Joke van Leeuwn
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2003
(ISBN 9789045100234 )
Inhoud:
Kweenie, doet nog meer dan de andere boeken van Joke van Leeuwen aan een stripboek denken.
Het is een lang verhaal vol korte verhalen in een mix van beeld, tekst en grappige vondsten.
Net wanneer een moeder haar dochter een verhaal wil vertellen, wordt ze weggeroepen voor een
telefoontje van de andere kant van de wereld. Dan valt er zomaar een vreemd wezentje op het bed
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van het meisje. Een wezentje uit een ander verhaal. Het wezentje weet niets en antwoordt op
bijna elke vraag: Kweenie. Wel weet hij dat het verhaal begon met Er was eens. Tijdens de
zoektocht komen het meisje en Kweenie veel verhalen tegen die daarmee beginnen: stripverhalen,
kleurloze verhalen, rebusverhalen, liefdesverhalen, historische verhalen en nog veel meer. Nadat ze
het verhaal van Kweenie hebben gevonden, komt het meisje terug in haar eigen verhaal en vraagt
haar moeder waar over ze zal vertellen. ‘kweenie’, zegt het meisje. ‘Da’s ook niet veel’ vindt haar
vader. ‘Toch wel’. zegt het meisje, maar dat snappen haar ouders niet.
Het boek is geheel in kleur uitgevoerd.
Aanbeveling:
Lees de verhalen waarin het meisje en Kweenie geen rol spelen niet voor, maar som ze op: een
rebusverhaal, een wat-er-niet-meer-is verhaal, een windstil verhaal, een stormachtig verhaal, tot
het verhaal dat niemand mocht kennen. Verder gewoon voorlezen en laten lezen en bekijken.
Niveau: Vanaf 9 jaar
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