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DE OUDHEID IN STRIPS: DIDACTISCHE MOGELIJKHEDEN EN PROBLEMEN1 
gepubliceerd in Prora, 10, 2, 2005, p. 3-10 

 

HERBERT VERRETH 

 

 Sinds het verschijnen van de eerste strip The yellow kid in 1895 zijn er 

wereldwijd waarschijnlijk reeds enkele 100.000-en strips getekend en gepubliceerd. 

Voor het Nederlandse taalgebied telde de CD-rom The collector's file in 2001 al niet 

minder dan 77.562 titels en ondertussen is de toevloed van nieuwe albums niet te 

stuiten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de oudheid binnen dit enorme aanbod 

ruimschoots aanwezig blijkt. Ik heb elders mijn best gedaan om zoveel mogelijk 

Nederlandstalige strips over de oudheid, van de prehistorie tot de 5e eeuw n.C., bij 

elkaar te brengen in een overzichtelijke lijst van 1661 titels2. Ik vermoed dat er op het 

gebied van de albums niet al te veel hiaten zullen zijn, maar voor de vele kortverhalen 

en gags die zijn afgedrukt in allerhande striptijdschriften, maar nooit zijn opgenomen in 

een album, is mijn lijst zeker niet exhaustief. Ik heb ook anderstalige strips opgenomen 

voor zover ik die onderweg ben tegengekomen, maar hierbij is geen enkele volledigheid 

nagestreefd. Op basis van de titels in mijn lijst alleen is het soms niet eenvoudig om de 

juiste inhoud te raden, maar wie op zoek is naar strips rond een bepaald thema, mag mij 

steeds mailen en ik exporteer dan de stripografie rond het gevraagde onderwerp met één 

spreekwoordelijke druk op de knop. 

 

Strips met een didactische karakter 

 

 Ik zou graag enkele grote categorieën van strips willen onderscheiden. Bij de 

meeste strips zijn het verhaal en het merendeel van de hoofdpersonages verzonnen door 

de scenarist, maar een aantal strips hebben ook een hoog didactisch karakter. Een 

bekend voorbeeld van deze laatste groep is de reeks Oom Wim / Oncle Paul, die van 

1951 tot 1982 in meer dan duizend episoden van elk vier tot zes platen in het tijdschrift 

                                         
1 Dit artikel is een weerslag van mijn lezing gehouden op de nascholing 'Beeldig Latijn. Het gebruik van 
stripverhalen in de lessen klassieke talen', georganiseerd door de V.L.O.T. op 16.02.2005 in Gent. 
2 De syllabus 'De oudheid in strips' kan gratis gedownload worden op de website van de aggregatie 
Klassieke Studies van de Katholieke Universiteit Leuven 
(http://millennium.arts.kuleuven.ac.be/ALO/klassieke/film.htm). Om te printen dient men de pagina te 
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Robbedoes / Spirou is opgenomen. Een honderdtal van deze verhaaltjes gaan over de 

oudheid en behandelen onderwerpen als de stichting van Rome, de kolos van Rhodos of 

christenen die voor de leeuwen worden gesmeten. Het tijdschrift Kuifje / Tintin, de 

grote concurrent van Robbedoes, kon hierbij natuurlijk niet achterblijven, en ook hier 

vinden we een hondertal gelijkaardige verhaaltjes over de oudheid; in Kuifje werden ze 

evenwel niet onder één noemer gepubliceerd, zodat ze in Franstalige studies vaak 

gemakshalve Histoires complètes didactiques genoemd worden. Ik krijg overigens de 

indruk dat dergelijke didactische kortverhalen in de beginjaren van de Europese strip 

zeker ook de bedoeling hadden om ouders te overtuigen dat strips niet des duivels 

waren en dat ze hun kinderen niet van 'het goede boek' zouden afhouden, maar 

integendeel binnen de opvoeding een waardevolle aanvulling konden bieden. In de loop 

van de jaren '70 werden strips uiteindelijk een ingeburgerd medium, en het aantal 

didactische strips lijkt van dan af ook drastisch te minderen. 

 Ik veronderstel dat een gelijkaardige 'educatieve' redenering eveneens kan 

hebben meegespeeld bij langlopende stripreeksen als Heroïca-Bibliotheek en Illustrated 

classics - ook vooral uit de jaren '50 tot '70 - die gespecialiseerd waren in 

verstrippingen van beroemde romans als Ben-Hur, Quo vadis? of De laatste dagen van 

Pompeii. De bruikbaarheid van zo'n strip in de klas wordt in dit geval mee bepaald door 

de waarde van de oorspronkelijke roman. Ook heel wat films over de oudheid hebben 

een verstripping gekend, niet alleen tekenfilms zoals Hercules van Disney (1997), maar 

ook 'gewone' bioscoopfilms of televisiereeksen. Meestal is het de bedoeling van dit 

soort strips om een commercieel graantje meepikken van het succes van de film of 

reeks, en is de artistieke meerwaarde vaak beperkt. Ik zou dan ook aanraden om in de 

klas eerder met de film op zich te werken dan met zijn eventuele verstripping. 

 Het grote probleem van vele didactische strips en romanverstrippingen is 

evenwel dat ze veelal ouderwets ogen - ze zijn soms al vijftig jaar oud -, dat ze niet 

altijd speciaal goed getekend zijn - het gaat vaak om seriewerk -, en dat ze zelden echt 

boeiend zijn om te lezen, terwijl de historische correctheid van de verhalen niet altijd 

gegarandeerd is. Sommige striptekenaars doen natuurlijk wel hun best. De didactische 

reeks Kroniek van de nacht der tijden / Chronique de la nuit des temps (1987-1994) van 

André Houot bv., gesitueerd in verschillende perioden van de prehistorie, is een mooie 

combinatie van verantwoorde archeologie en best boeiende verhalen. 

                                         
verkleinen tot 90 %. Alle op- en aanmerkingen mogen gestuurd worden naar 
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 Een sub-categorie van de didactische strips ten slotte zijn historische 

platenboeken zoals De reizen van Alex (Orion) / Les voyages d'Alex (d'Orion) (sinds 

1990) die geen verhaal vertellen, maar die om commerciële redenen zijn 'opgehangen' 

aan een bekende stripfiguur die dan veelal ergens in een hoekje van de tekening 

getoond wordt. De reconstructietekeningen zijn vaak schitterend en de foto's zijn 

meestal deftig, maar voor de begeleidende teksten die geschreven zijn door enthousiaste 

leken, dient men de nodige kritische zin op te brengen. 

 

Strips voor kinderen en strips voor volwassenen 

 

 Een tweede belangrijke opsplitsing heeft te maken met de leeftijd van het 

doelpubliek. Er zijn strips voor de allerkleinsten, strips voor kinderen van pakweg acht 

tot dertien jaar, en strips voor jongeren en volwassenen. Voor de groep van de 

allerkleinsten, die nog niet zelfstandig kunnen lezen, kan ik bv. het album Pol op de 

piramiden / Rasmus Klump i Pyramiderne (1956) in de reeks Pol, Pel en Pingo / 

Rasmus Klump vermelden. Vanaf de lagere school leest bijna elk kind wel eens Suske 

en Wiske, Jommeke of Kiekeboe, en reeksen over de oudheid als Papyrus (sinds 1974) 

en Ambionix (2000-2001) richten zich veelal op deze jongere lezer. Op de leeftijd van 

dertien-veertien jaar haken vele kinderen evenwel af en worden ze minder 

geïnteresseerd in strips: dit is enerzijds te wijten aan een ander levenspatroon (uitgaan, 

sport, studeren), maar anderzijds ook aan de aard van de strips voor volwassenen. De 

veertien-jarige begint de vertrouwde strips te kinderachtig te vinden, maar de 'stijl' van 

de 'andere' strips - soms met opmerkelijke grafische en narratologische experimenten - 

veronderstelt een andere manier van lezen, waar hij niet altijd klaar voor is. Strips 

verdwijnen uit de aandachtssfeer, en het duurt vaak jaren vooraleer men weer een strip 

vastpakt. 

 Men moet er zich als leraar dus goed bewust van zijn dat sommige strips nog 

wel kunnen in de eerste graad, maar niet in de hogere jaren, en anderzijds dat leerlingen 

uit de hogere jaren niet per se geïnteresseerd zijn in het medium strip op zich, maar dat 

de strip zelf een serieuze meerwaarde moet hebben om hen te kunnen boeien. 

 In dit opzicht wil ik er ook op wijzen dat strips kunnen 'verjaren'. Personen van 

boven de veertig zullen bv. met enthousiasme terugdenken aan een strip als Alex / Alix, 

                                         
Herbert.Verreth@arts.kuleuven.ac.be. 
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waarvan het eerste deel in 1948-1949 in Kuifje / Tintin gepubliceerd werd; vanaf 1988 

werd de reeks echter slechts sporadisch verder gezet, zodat het merendeel van de 

jongere generaties de strip absoluut niet kent en vaak zelfs afkerig staat van de eerder 

statische plaatjes met veel te veel tekst bij. 

 

Strips gesitueerd in de oudheid en strips over de oudheid 

 

 Een derde en laatste opsplitsing heeft te maken met het kader van het 

stripverhaal. Vele strips zijn gesitueerd in de oudheid op zich, waarbij de held al dan 

niet in het kielzog van historische figuren allerlei avonturen beleeft. Een voor de hand 

liggende benadering in de klas heeft bij deze groep van strips bv. betrekking op het 

reconstrueren van het achterliggende historische en geografische kader of op het 

opsporen van anachronismen. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat het voor de 

meeste strips de hoofdbedoeling is om te ontspannen of te boeien, niet om een 

historisch platenboek te bieden. Zeker humoristische reeksen zoals het prehistorische 

Silex files (2002-2004) of het bekende Asterix / Astérix (sinds 1959) putten het 

merendeel van hun gags uit het overhevelen van allerlei hedendaagse toestanden naar 

een setting in een ver verleden, waarbij de kwestie van historiciteit van ondergeschikt 

belang is. 

 Daarnaast zijn er heel wat strips waarbij de held in het heden op zoek gaat naar 

schatten uit de oudheid of waarin een mummie in onze tijd tot leven komt. Deze groep 

van strips leent zich misschien tot een meer 'archeologische' benadering in de klas, 

waarbij de leerling leert om te gaan met de voorwerpen en gebouwen die uit de oudheid 

tot ons zijn gekomen. Deze groep van strips heb ik in mijn stripoverzicht steeds in een 

apart lijstje ondergebracht. 

 Een leuke tussencategorie, jammer genoeg wetenschappelijk niet verantwoord, 

zijn strips waarin de held met een tijdmachine of op een andere manier van het ene 

tijdperk in het andere geraakt. Opmerkelijk hierbij is dat taal nooit een probleem blijkt 

te zijn voor rondtrekkende striphelden en dat bv. het dagbladverschijnsel Nero en keizer 

Nero in De rode keizer (1953) allebei hetzelfde Vlaams praten. In sommige strips krijgt 

de held dank zij een of andere futuristische techniek wel eens een versneld taalbad, en 

wanneer Jommeke door Italië trekt, praat hij Italiaans door achter elk Vlaams 
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substantief een -o te plaatsen, maar over het algemeen heeft men er in de strip voor 

gekozen om dit taalprobleem te negeren. 

 

Enkele interessante stripreeksen 

 

 De strip Timoer / Timour van Sirius (van 1953 tot 1994) beschrijft in 32 albums 

de hele menselijke geschiedenis, waarbij de eerste acht nummers de periode bestrijken 

van de prehistorie tot Attila de Hun. De reeks heeft een didactisch uitgangspunt, maar 

brengt een eigen verhaal rond de familie Timoer in de marge van belangrijke 

historische gebeurtenissen. Zoals de verhalen van Oom Wim komt de reeks nu evenwel 

vrij ouderwets over. 

 Voor de prehistorie wil ik vooral wijzen op de populaire reeksen Toenga / 

Tounga (van 1961 tot 1995) en Rahan (van 1969 tot 1993) waarbij de stoere helden 

steeds in allerlei avonturen belanden. Jammer genoeg kunnen de meeste 'prehistorische' 

strips het niet laten om mensen te confronteren met een tyrannosaurus rex of met andere 

creaturen van vele miljoenen jaren eerder, terwijl ontmoetingen met buitenaardse 

beschavingen ook een courante optie zijn geworden in het scenario. 

 Er zijn wel heel wat verstrippingen van of geïnspireerd door het Oude 

Testament (bv. De zuilen van Salomo / Les colonnes de Salomon, 1-2, 1991-1995), 

maar het Nabije Oosten zelf komt slechts eerder uitzonderlijk aan bod. De held 

Gilgamesh wordt af en toe boven gehaald (bv. Gilgamesh, 1996), en De eeuwige reis / 

L'éternel voyage van Jeronaton (1985-1986) heeft wel episoden over Çatalhöyük en Ur, 

maar daar blijft het min of meer bij. Egypte is duidelijk veel populairder in de strip. De 

bekendste reeks is ongetwijfeld Papyrus, die sinds 1974 een hele evolutie heeft 

doorgemaakt. De reeks is begonnen als een magische strip met veel fantasy-elementen 

waarin het Egyptische kader eerder bijkomstig was, maar Lucien De Gieter heeft 

ondertussen het Egypte-virus te pakken gekregen en zijn platen zijn nu pareltjes van 

archeologische en iconografische accuratesse, hoewel de verhalen vooral op kinderen 

gericht blijven. Papyrus was zo succesrijk dat hij ook tot een tekenfilmreeks is 

uitgewerkt. 

 Binnen de 772 strips over de klassieke periode zijn er verrassend genoeg slechts 

een 192 titels gewijd aan de Griekse wereld, een trend die men ook kan opmerken voor 

de films over de klassieke oudheid en die ik niet zomaar kan verklaren. Vooral albums 
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over het historische Griekenland zijn eerder zeldzaam, en de meeste van deze strips zijn 

dan ook nog niet eens vertaald naar het Nederlands. Ik kan bv. de drie albums van de 

reeks Orion van Jacques Martin (1990-1998) vermelden, gesitueerd in de tweede helft 

van de 5e eeuw v.C., en ook over een beroemdheid als Alexander de Grote zijn wel 

enkele strips gemaakt (bv. Le triérarque, 1-2, 1985-1992). De meeste 'Griekse' verhalen 

evenwel halen hun inspiratie uit de mythologie. De figuur van Hercules is relatief 

populair (bv. Goofy als Hercules, 1984), terwijl de avonturen van de jonge centauren 

Aurora en Ulysses (Aurora & Ulysses / Aurore et Ulysse, les centaures, 1977-1989) 

vooral bij jongere lezers in de smaak zullen vallen. Zeer beroemd in Nederland waren 

De Argonautjes (ca. 1969-1980) van o.a. Dick Matena; het verhaal is geïnspireerd op de 

groep helden die zich rond Iason had verzameld, en hetzelfde thema komt vanuit een 

vrouwelijk perspectief aan bod in de reeks Atalante van Crisse (sinds 2000). Er bestaan 

ook enkele interessante verstrippingen van de Ilias en de Odyssea, waaronder de frisse 

bewerking van Georges Pichard (Odysseus / Ulysse, 1968-1974). Atlantis en de 

Amazones zijn wel thema's uit de Griekse literatuur die vrij populair zijn in stripvorm, 

maar in de meeste verhalen zijn de verwijzingen naar de oudheid eerder beperkt en 

hebben tekenaar en scenarist vooral hun eigen fantasie de vrije loop gelaten. 

 Met 580 strips is de Romeinse wereld ongetwijfeld het beste vertegenwoordigd 

in mijn lijst. Voor de koningstijd, de vroege republiek en de Punische oorlogen ken ik 

wel een aantal kortverhalen of losse albums, maar de eerste belangrijke stripreeks is pas 

gesitueerd op het einde van de 2e eeuw v.C., nl. Jugurtha (1967-1995). De eerste twee 

albums van de hand van Hermann volgen nauwgezet het relaas van Sallustius' Bellum 

Iugurtinum, maar in de volgende veertien albums van de hand van Franz geraakt 

Iugurtha verzeild in Azië en Afrika en zijn de banden met de oudheid soms ver te 

zoeken. 

 Drie bekende reeksen zijn gesitueerd ten tijde van Gaius Iulius Caesar, nl. het 

reeds vermelde Alex, de onvermijdelijke Asterix en de meer recente reeks Vae victis!. 

De reeks Alex / Alix, van Jacques Martin en medewerkers, telt ondertussen 23 albums, 

van 1948 tot 2003, met als 'spin-offs' twee platenboeken De dooltocht van Alex / 

L'odyssée d'Alix (1987-1999) en zestien albums De reizen van Alex / Les voyages d'Alix 

(1991-2004) die geleidelijk aan ook allemaal in het Nederlands vertaald worden. Los 

van het feit dat de reeks op zich in vele opzichten ouderwets overkomt, is er wat mij 

betreft vanaf het begin van de jaren '80 ook een serieus verlies aan kwaliteit. De eerste 
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vijftien albums bevatten nog best spannende verhalen, maar vanaf De toren van Babel / 

La tour de Babel (1981) verworden de strips meer en meer tot platenalbums met zeer 

gedetailleerde en archeologisch verantwoorde reconstructietekeningen, maar met 

waardeloze scenario's3. 

 Asterix / Astérix, begonnen in 1959, telt ondertussen al 31 albums, plus een heel 

aantal kortverhalen, reclame-uitgaven en 'spin-offs'; zes tekenfilms (met een zevende in 

de maak) en twee films met life-actors zijn ondertussen al op de stripreeks gebaseerd. 

Met de dood van scenarist René Goscinny ging tekenaar Albert Uderzo solo door, maar 

we merken ook hier vanaf album 25, De diepe kloof / Le grand fossé (1980), een 

serieuze kwaliteitsdaling, terwijl het fenomeen Asterix ondertussen commercieel ook 

tot de laatste druppel wordt uitgeperst4. 

 De veertien albums van Vae victis! (1991-2004) van Jean-Yves Mitton en Simon 

Rocca zijn ten onrechte minder bekend bij classici. De auteurs hebben een eigen verhaal 

verzonnen rond de figuur van de Britse Amber of Boadicae, maar het kaderverhaal 

volgt zeer nauwgezet de gebeurtenissen van 59 tot 52 v.C. zoals we die vooral uit 

Caesars De bello Gallico kennen. Mijn collega Bert Gevaert heeft me een zeer mooie 

powerpoint-presentatie getoond waarin hij de belangrijkste historische gebeurtenissen 

in deze periode navertelt aan de hand van een collage van platen en afbeeldingen uit de 

reeks. Sommige lezers zullen misschien aanvankelijk afgeschrikt worden door de vrij 

drukke tekeningen, maar de verhalen zijn echt meeslepend opgebouwd en de 

psychologie van de figuren is overtuigend neergezet, terwijl een vergelijking met de 

Latijnse tekst tot interessante besluiten kan leiden. Er is wel discussie mogelijk of het 

feit dat de vrouwelijke hoofdrolspeler de helft van de tijd nogal schaars gekleed 

rondloopt, een positief dan wel een negatief punt is in de beoordeling van de strip. 

 Vele tientallen strips zijn gebaseerd op de boeken van het Nieuwe testament, en 

zijn gewijd aan de figuren van Jezus, Maria of de apostelen. De schitterende reeks 

Zwarte olijven / Les olives noires van Emmanuel Guibert en Joann Sfar (sinds 2001) is 

gesitueerd in de marge van dit gebeuren. We volgen er de omzwervingen van een kleine 

jongen die rond 30 n.C. in Jeruzalem op zoek gaat naar zijn vader die door de 

Romeinen gearresteerd werd, en we kijken met kinderlijke ogen mee naar de politieke 

en religieuze waanzin die het leven in die regio onmogelijk maakt. 

                                         
3 CHEYNS, André - XHARDEZ, Didier, Bande dessinée et enseignement des langues anciennes, 
Bruxelles, 1997, p. 45-49 biedt een overzicht van 'klassieke' thema's in de Alix albums. 
4 CHEYNS, 1997, p. 50-57 biedt een overzicht van 'klassieke' thema's in de Astérix albums. 
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 De keizers van de Iulisch-Claudische dynastie komen af en toe wel aan bod, 

maar het is ongetwijfeld keizer Nero die in de strip (zoals in de film) het meeste 

aandacht krijgt. Reeds in 1986 probeerde scenarist Jean Dufaux om met tekenaar 

Xavier Musquera de reeks Lucius op te starten, gesitueerd in het jaar 65 n.C., maar dat 

werd klaarblijkelijk geen succes, en hij probeerde het opnieuw vanaf 1997 met de reeks 

Murena, nu getekend door Philippe Delaby. Murena biedt een schitterende combinatie 

van historische feiten en een spannend verhaal, en het tekenwerk is een streling voor het 

oog: een echte aanrader dus. 

 Het thema van de Romeinse gladiator komt aan bod in vele tientallen strips, 

zoals ik al bij andere gelegenheden besproken heb5. Er is zo bijvoorbeeld de Engelse 

serie Olac the gladiator (1957-1982), die minstens 29 verhalen telt en die deels in het 

Nederlands vertaald is. Bij Suske en Wiske is het bekende verhaal Het geheim van de 

gladiatoren uit 1953-1954 een van de hoogtepunten van de reeks. Eigenlijk is het 

aanbod rond de oudheid in de traditionele Vlaamse strips enigszins ontgoochelend. In 

Jommeke, Nero, Kiekeboe en de reeksen van Studio Vandersteen verschijnt de oudheid 

wel af en toe als het decor voor een of ander verhaal, maar zelden merkt men sporen 

van een grondige historische research in het scenario of in de tekeningen. 

 Het aantal stripbewerkingen van Latijnse auteurs is verrassend laag. Sallustius 

(Jugurtha) en Caesar (Vae victis!) zijn al ter sprake gekomen. Binnen de reeds vermelde 

reeks Illustrated classics verscheen er De Aeneïs (1963), en het niet vertaalde Péplum 

(1996) is vaag geïnspireerd door Petronius' Satyricon, terwijl Apuleius' Metamorphoses 

aan de basis liggen van de enigszins erotische strips Les sorcières de Thessalie van 

Georges Pichard (1985-1986) en De metamorfose van Lucius / La metamorphose de 

Lucius van Manara (1999), maar dat is het zowat. Een verrassende afwezige is in ieder 

geval Ovidius, wiens Metamorphoses bv. slechts tot twee Latijnse strips zijn 

uitgewerkt. 

 Gilles Chaillet, een leerling van Jacques Martin die vooral bekend is van de 

middeleeuwse reeks Vasco (vanaf 1983), heeft zich onlangs met De laatste profetie / La 

dernière prophetie (sinds 2002) op de late keizertijd geworpen. Gesitueerd in het jaar 

394 n.C., behandelt de reeks in de vorm van flashbacks ook de Romeinse geschiedenis 

van de tweede tot de vierde eeuw n.C. Het verhaal is degelijk en de tekeningen zijn 

gemaakt met de vertrouwde zin voor archeologisch detail, maar jammer genoeg dient 

                                         
5 VERRETH, Herbert, Gladiatoren in de film en de strip, in Kleio, 27, 3, 1998, p. 145-150. 
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men voor elk gekartonneerd volume wel bijna 13 euro neer te tellen. De resultaten van 

Chaillets research zijn ook samengebracht in het (eveneens relatief prijzige) Dans la 

Rome des Césars (2004). 

 De figuur van Attila de Hun komt aan bod in heel wat kortverhalen, maar de 

laatste jaren werd hij ook vereeuwigd in twee interessante reeksen. De zes albums 

Attila... mijn geliefde / Attila... mon amour (1998-2003) op scenario van Jean-Yves 

Mitton, de tekenaar van Vae victis!, beschrijven vrij overtuigend de invasie van de 

Hunnen in 451 n.C., maar gaan toch over de schreef wanneer de auteurs keizer 

Valentinianus in de eerste helft van de vijfde eeuw n.C. christenvervolgingen laten 

organiseren. In Gesel gods / Le fléau des dieux (sinds 2001) van Gaijic en Magnin 

wordt het verhaal op een originele manier getransponeerd naar de toekomst, waar Attila 

een interplanetaire oorlog voert tegen het tanende centrale rijk. 

 

De historische waarde van strips 

 

 Tot zover dus een beknopt overzicht van de meest bekende reeksen over de 

oudheid die in het Nederlands beschikbaar zijn. Ik heb reeds enkele opmerkingen 

gemaakt over historische kemels, en inderdaad is de historische waarde van de strips 

zeer divers. Sommige scenaristen baseren zich nauwgezet op de antieke bronnen, 

terwijl een aantal tekenaars de decors en attributen uittekenen aan de hand van 

fotomateriaal en recente archeologische reconstructietekeningen, maar ik moet 

toegeven dat deze drang naar historiciteit niet voor alle stripmakers een prioriteit is. 

Veelal overstijgt hun kennis van de oudheid het niveau van een doorsnee humaniora-

leerling niet, en het is geen toeval dat vele strips een rechtstreekse invloed kennen van 

de historische spektakelfilms. Eerder dan op te zoeken hoe een gladiatorengevecht er 

echt kan hebben uitgezien, herinneren de stripauteurs zich de gevechtscènes uit films 

als Gladiator en tekenen ze een variatie op de verzinsels uit de film. Caesars favoriete 

bestraffing in Asterix, de leeuwen in het circus, ligt ongetwijfeld mee aan de basis van 

de veel voorkomende vergissing waarbij het colosseum of een ander amfitheater een 

'circus' wordt genoemd. De laatste Thorgals bv. - 27. De barbaar / Le barbare (2002) 

en 28. Kriss van Valnor / Kriss de Valnor (2004) - zijn wel gesitueerd in een vaag 

Romeins-aandoend decor, met typisch Romeinse soldaten, Grieks-Romeinse 

architectuurelementen en de onvermijdelijke gladiatorengevechten en wagenrennen, 
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maar het is onmogelijk om een degelijke geografische of chronologische setting uit de 

strip af te leiden. 

 Men moet de leerlingen er dus voor wapenen om strips kritisch te leren 

benaderen, en niet alles voor waar aan te nemen. Zo moeten ze zeker leren om grapjes 

te onderscheiden van historische elementen. Ik herinner me bv. een studente die in haar 

eindwerk over het gebruik van Asterix in de klas zonder verpinken stelde dat de 

historische Galliërs woonden in ronde hutten, in vierkante hutten en in boomhutten, 

zonder te beseffen dat de boomhut van de bard een grapje was van de tekenaar. 

Leerlingen moeten ook leren om historische personages te onderscheiden van 

verzonnen figuren. Ik herinner me een andere student die een terloops vermelde soldaat 

Claudius in een album van Asterix identificeerde met keizer Claudius, zonder te 

beseffen dat er tussen beide figuren bijna een eeuw ligt. Zijn verklaring was simpel: dit 

was de enige Claudius die hij in de encyclopedie en op het internet gevonden had, dus 

het moest wel om dezelfde Romein gaan... 

 Een ander probleem zijn Latijnse of Griekse citaten opgenomen in een strip6. Ik 

zou kunnen stellen dat misschien wel de helft van die woorden of uitdrukkingen een of 

andere fout bevat, zowel qua spelling als qua grammatica. Een 'klassieker' is zo 'in 

nomine patris et filii et spiritus sanctus'. In De lotgenoten, 1 (1997), p. 45 bv. staat te 

lezen op het Pantheon in Rome: M ACRIPPA (immo AGRIPPA) L E (immo L F) GOS 

(immo COS) TERIIVM (immo TERTIUM) FECIT'. In Dokter Monge / Docteur 

Monge, 1 (1998), pl. 33 vinden we 'de mortuis ant bonium ant nihil (immo: aut bonum 

aut nihil)', maar deze fout is misschien niet te wijten aan de scenarist, maar aan de 

vertaler die geen Latijn kent. Vele vertalers uit het Frans tonen in ieder geval in vele 

opzichten hun volledige onwetendheid over de juiste terminologie voor de oudheid. In 

de eerste uitgave van De reizen van Alex over Egypte bv. worden de twee massieven 

van een pyloon 'havenhoofden' genoemd, waarbij de vertaler voor het Franse 'môle' 

gewoon de eerste betekenis in het woordenboek heeft overgenomen zonder na te 

denken of die enige betekenis had; een Egyptische triade heeft ook helemaal niets te 

maken met een '(heilige) drie-een-heid'... Zeer vaak beseffen de vertalers ook niet dat 

Latijnse technische termen in het Frans veelal een aangepaste spelling hebben gekregen, 

zodat we in het Nederlands vaak 'centurion' te lezen krijgen in plaats van het correcte 

'centurio'. Hoe goed het verhaal van de reeks Vae victis! ook is, de Nederlandse 
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weergave van de namen van personen en volkeren is een volslagen ramp: naast elkaar 

vinden we bv. Cneius / Cneus Pompeus / Pompieus / Pompeius, waarbij men zelfs niet 

de moeite doet om te kijken welke spelling men in een vorig album heeft gebruikt; de 

Haedui worden zo de Eduenen, Heduenen, Heduanen, Hedueniërs, Heduens, Edueërs of 

Aedui. In het algemeen durven vertalers zich bij dateringen ook wel eens vergissen 

tussen v.C. en n.C., en af en toe vindt men wel eens een tekstballonetje ingevuld met de 

tekst van het ballonnetje ernaast. Om maar te zeggen dat gezond verstand geen 

overbodige luxe is wanneer men met strips wil werken. 

 

Strips in de klas 

 

 Het is moeilijk om kortverhalen, losse verhalen en reeksen op één noemer te 

plaatsen en zo te komen tot een min of meer statistisch verantwoorde spreiding van de 

1661 strips in mijn lijst over de verschillende perioden en regio's, maar ik krijg wel de 

indruk dat er ondanks de relatief lange lijst van strips toch heel wat serieuze hiaten zijn 

in de onderwerpen die de stripmakers hadden kunnen behandelen. De beroemdste 

figuren en gebeurtenissen uit de oudheid hebben wel wat aandacht gekregen - zij het 

vooral in de didactische strips van de jaren '50-'70 -, maar veel materiaal ligt er nog 

onontgonnen bij. Het is dus niet evident om als leraar voor elk onderwerp dat men in de 

klas wil bespreken, een passende strip te vinden, als men dat al zou willen. Dit brengt 

ons tot de vraag wat men überhaupt met strips in de klas kan aanvangen. Ik geef 

dadelijk toe dat ik niet lyrisch zal doen over de onbeperkte mogelijkheden van de strip 

om saaie lessen Latijn, Grieks en antieke cultuur om te bouwen tot sprankelende 

pareltjes van didactiek waarin de leerlingen aan uw lippen zullen hangen. Toch zijn er 

een aantal interessante invalshoeken mogelijk. 

 De meest voor de hand liggende en tegelijk de meest minimalistische manier om 

strips te gebruiken is ze simpelweg aan te wenden als illustratie-materiaal voor 

cursussen en lessen. Vele leerkrachten zullen wel af en toe een plaatje uit Asterix 

kopieren en opplakken om hun nota's over Caesars De bello Gallico te verluchten. Ik 

trap een open deur in door te stellen dat één afbeelding vaak meer zegt dan honderd 

woorden, en het is niet voor niets dat de meeste handboeken de laatste jaren vergeven 

zijn van de tekeningen en foto's. Dergelijke afbeeldingen kunnen puur illustratief zijn, 

                                         
6 De Latijnse citaten in Asterix zijn al vaak samengebracht, bv. op http://www.asterix-obelix.nl/latin-
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maar kunnen ook gebruikt worden als basis om bepaalde onderwerpen aan te brengen: 

naast een kopie van een Romeinse soldaat uit Asterix kan men de onderdelen van zijn 

bewapening laten uitschrijven, of bij een afbeelding van het Forum Romanum kan men 

de verschillende gebouwen laten identificeren. De confrontatie van een afbeelding uit 

een strip met een 'echte' foto kan hierbij soms zeer verhelderend werken, terwijl een 

opdracht als 'zoek de fouten in deze afbeelding' de leerlingen creatief doet nadenken. 

Strips staan in dit opzicht dus op dezelfde hoogte als andere platenboeken. Zij hebben 

het voordeel dat ze soms een humoristische noot kunnen toevoegen, maar het nadeel dat 

de tekeningen niet steeds op de meest didactische manier zijn uitgewerkt. 

 Werken met afbeeldingen in de les in het algemeen is overigens niet altijd 

evident: 

- een boek 'ronddragen' door de klas kan slechts een algemene eerste indruk geven; 

- bij gewone kopies komen de kleuren en de kwaliteit van de tekeningen niet altijd tot 

hun recht; 

- kleurenkopies op transparanten zijn niet echt goedkoop, en vaak is het niet evident om 

een overheadprojector in de klas te hebben; 

- ook document-projectors waarmee men dadelijk een boek op een muur kan 

projecteren, zijn eerder dun gezaaid; 

- een computerpresentatie op een groot scherm geeft ongetwijfeld de beste resultaten, 

maar de computerklas is niet altijd vrij op een passend ogenblik, terwijl ook niet 

iedereen een scanner ter beschikking heeft. 

Enfin, als leerkracht heeft men bijna steeds een aantal praktische problemen op te 

lossen vooraleer men op een originele manier aan het werk kan. 

 Beroemde personnages zoals Alexander de Grote, Kleopatra, Iulius Caesar of 

keizer Nero verschijnen in heel wat 'gedaanten' in verschillende stripreeksen, en het 

bestuderen van deze 'varianten', eventueel uitgebreid met passages uit historische 

bronnen over deze zelfde figuren, kan de leerlingen ter dege de problemen doen 

aanvoelen rond historische beeldvorming. 

 Er zijn ook mogelijkheden om een strip te gebruiken in functie van de 

lectuurlessen. Een studente toonde zo na een leesles over de Minotauros op een 

kleurentransparant een tekstloze strip waarin het hele verhaal stond afgebeeld, en de 

leerlingen moesten het verhaal dat ze net tevoren in het Latijn hadden gelezen, 

                                         
nl.htm. 
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navertellen aan de hand van de strip: een geslaagde ludieke afsluiting van de les en 

tegelijk een controlemoment of de leerlingen het verhaal wel begrepen hebben. In plaats 

van te werken met een transparant kan men ook op een kopie eventuele 

tekstballonnetjes blanco maken en de leerlingen - als huistaak? - de tekst op een 

creatieve manier laten invullen. 

 Een interessante invalshoek - maar dan misschien meer voor de derde graad - is 

een groepswerk waarbij de leerlingen (twee per twee?) een strip vertalen naar het Latijn 

of het Grieks. De Griekse vertaling ÔO ∆Aqhnai'o" pai'" (1988) binnen de reeks Alex is 

zo tot stand gekomen als een klassikaal project, en Bert Gevaert heeft plannen om de 

stripreeks Murena met zijn klas naar het Latijn te vertalen. 

 Ik ben ook een Duitse website tegengekomen waar leerlingen van een 

Gymnasium-klas hun eigen 'verstripping' heeft gemaakt van Vergilius' Aeneis7. 

Eigenlijk is de term strip enigszins overdreven, want het gaat om een aantal tekeningen 

die de leerlingen zelf gemaakt hebben rond het verhaal van Aineias. 

 

 Tot nu toe heb ik het vooral gehad over toepassingen waarbij alleen maar 

bepaalde passages uit een strip gebruikt worden in de klas, maar er zijn ook 

mogelijkheden om een strip in zijn geheel recht te doen. In dit opzicht bestaan er voor 

strips dezelfde mogelijkheden en problemen als voor jeugdboeken of romans die men in 

de klas wil gebruiken. Leerlingen kennis laten maken met een volledige strip biedt het 

voordeel dat men hen op een aangename manier kan onderdompelen in een bepaalde 

episode uit de oudheid, en specifiek voor strips kan men stellen dat leerlingen misschien 

minder 'weerzin' hebben om een dunne strip te lezen in plaats van een dik boek. Er zijn 

evenwel ook hier een aantal praktische problemen: om met de hele klas hetzelfde 

verhaal te kunnen lezen dient men pakweg twintig exemplaren van dezelfde strip in de 

schoolbibliotheek te hebben (of tien, indien men één strip per bank rekent), wat niet 

altijd evident is, terwijl de copyright wetgeving niet toelaat om met integrale kopies te 

werken. Men zou ook verschillende titels over de groep kunnen verspreiden, maar dat 

zou de klassikale verwerking disparater maken en meer tijd vragen. 

 Hoe dun een strip ook is, indien men het hele boek in de klas zelf zou laten 

lezen is een lesuur al snel om, en tussen het moment dat de eerste en de laatste leerling 

het woordje 'Einde' leest, kan er heel wat kostbare tijd verstreken zijn. Het lijkt me dan 

                                         
7 http://gce.bayreuth.org/latein/spass/comics.html. 
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ook meer aangewezen om de strip op te delen in eenheden van enkele pagina's die bij 

elkaar horen en die op pakweg vijf minuten in stilte kunnen worden doorgenomen. 

Voor elke eenheid stelt de leerkracht een aantal aandachtsvragen op die door de 

leerlingen moeten worden opgelost en die zowel betrekking hebben op het verloop van 

het verhaal en op de historische achtergrond, als - zeker niet vergeten - op de grafische 

vormgeving van de platen. Een stripverhaal gehoorzaamt immers aan een aantal 

formele wetten, en leerlingen moeten naar een strip leren kijken met een oog voor alle 

details, zoals de indeling van de bladspiegel, de verschillende mogelijke tekenstijlen, 

het kleurgebruik (bv. flashbacks in een andere kleur), de verschillende soorten 

tekstballonnetjes (bv. rechthoekig: commentaar van de schrijver; rond: de figuur aan het 

woord; 'gedachtenballonnetjes'; onomatopeeën), enz. Een vakoverschrijdende 

samenwerking met de collega van esthetica is hierbij misschien een mogelijkheid. Het 

lijkt me ook niet overbodig dat de leerkracht zeker in het begin af en toe zelf de strip 

'voorleest' en plaatje per plaatje wijst op allerlei details die anders aan de aandacht van 

de leerlingen zouden kunnen ontsnappen. Deze methode van aandachtsvraagjes 

verschilt in wezen niet veel van de vraagjes en opmerkingen tijdens een lectuurles. 

 Naargelang van de routine die zich ontwikkelt, denk ik dat men wel twee of drie 

'eenheden' per uur klassikaal moet kunnen lezen, zodat een volledige strip - die veelal 

een 44 pagina's telt - in een vijftal lesuren kan worden doorgenomen. Het is natuurlijk 

ook mogelijk om een aantal eenheden door de leerling thuis te laten uitwerken. Ik denk 

dat deze methodiek bv. perfect kan passen in de bij 'gemengde' groepen vaak 

voorkomende 'vijfde uren' waarbij de leerkracht voor de niet-Grieken een extra-

activiteit dient te verzinnen. De keuze van de strip kan hierbij in functie staan van de 

teksten die in de klas gelezen worden. 

 

Latijnse en Griekse strips 

 

 Ik sluit mijn striplijst af met een overzicht van strips die in het Latijn of het 

Oudgrieks zijn uitgegeven. Het fenomeen van Latijnse en Griekse albums is 

klaarblijkelijk begonnen op het einde van de jaren 1960 en gaat gestaag verder. Onder 

de 66 titels die ik heb opgespoord, tel ik negen Griekse strips, 55 Latijnse stripalbums 

en de twee Latijnse strip-tijdschriften Adulescens en Iuvenis. De meeste van deze strips 

zijn vertalingen van bestaande stripalbums, maar in vijf Griekse en dertien Latijnse 
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strips is - voor zover ik kan oordelen - ook het tekenwerk nieuw. Het zal geen 

verwondering wekken dat deze laatste groep veelal typisch klassieke onderwerpen 

behandelt. Belangrijke namen hierbij zijn Magda van Tilburg en Rubricastellanus. De 

Nederlandse Magda van Tilburg heeft in haar reeks Classica signa niet minder dan 

negen albums uitgegeven (en velen daarvan al in een tweede, herwerkte versie) (1974-

1986), waarbij onderwerpen aan bod komen zoals Odysseus en Kirke, Aineias en Dido, 

en Romulus en Remus. De Duitser Karl-Heinz von Rothenburg, misschien beter bekend 

onder de naam Rubricastellanus, was niet alleen verantwoordelijk voor de Latijnse 

vertaling van 22 Asterix albums (van 1973 tot 2002), maar heeft ook verstrippingen op 

de markt gebracht van Caesar's De bello Gallico boek I (1987) en van een aantal 

verhalen uit Ovidius' Metamorphoses (1996). Daarnaast bestaan er nog verstrippingen 

van Xenophon (Winsløw, 1991), Plautus (Oberst, 1971), Terentius (Oberst, 1975), 

Apuleius (Schulz, 2001) en verhalen over Herakles (Blandford, 1968; Baumann, 1997) 

en de Trojaanse cyclus (Blandford, 1968). Wanneer deze thema's aan bod komen in de 

les, kunnen dergelijke strips perfect gebruikt worden ter afwisseling of ter illustratie. 

 De Latijnse en Griekse bewerkingen van bestaande strips vallen uiteen in twee 

groepen, nl. strips zoals Asterix en Alex die zelf in de oudheid zijn gesitueerd, en strips 

zoals Kuifje, Hägar of Snoopy die in een 'modern kader' horen. Vooral deze laatste 

groep is populair bij leerlingen, omdat ze het gevoel hebben dat ze met iets volledig 

anders bezig zijn dan met die 'klassieke' oudheid. 

 Zelf lees ik elk jaar - tot groot plezier van mijn studenten - uit een Latijnse 

Kuifje, waarbij we toch een 'gemiddelde' halen van vijf pagina's per uur. De studenten 

nemen om beurt een tekstballonnetje voor hun rekening en ik praat het verhaal 

ondertussen aaneen. De meeste vertalingen vragen een zekere ervaring met het lezen 

van Latijnse of Griekse teksten zodat het gebruik van deze strips in de klas misschien 

meer aangewezen is voor de hogere jaren8. Een ander probleem is dat het veelal om 

relatief dure albums gaat, zodat het ook hier niet evident is om elke leerling een 

exemplaar uit de schoolbibliotheek te geven, terwijl de wet op het copyright het 

moeilijk maakt om met kopies te werken. Sommige leerkrachten zijn geneigd om het 

Latijnse of Griekse taaleigen van deze strips grammaticaal te analyseren, maar 

persoonlijk raad ik dit ten stelligste af: het is juist de bedoeling van deze strips om 

leerlingen bij te brengen dat het lezen van Latijnse en Griekse teksten een aangename 
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activiteit kan zijn, terwijl een overdreven grammaticale aandacht wat mij betreft haaks 

staat op deze doelstelling. 

 

 Ik hoop dat u een aantal nieuwe stripreeksen hebt leren kennen en dat sommigen 

onder u misschien ook het stripvirus te pakken hebben gekregen. Strips in de klas zijn 

zeker geen wondermiddel, maar kunnen op een uitstekende manier afwisseling brengen 

in de les en kunnen de leerlingen onderdompelen in de boeiend wereld van de oudheid. 

 

                                         
8 CHEYNS, 1997, p. 3-31 biedt een gedetailleerde analyse, plaatje per plaatje, van Asterix, Metaxu; rJovdou 
kai; xivfouß (1993). 
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