De oudste strip van Nederland
Inleiding
In 1493 schreef Bernhard Van Meurs twee brieven, versierd met tekeningen. De tekeningen
en de brieven vertellen samen zijn verhaal. Hij liet de personen in zijn stripverhaal met
tekstballonnetjes echt praten. Een goed idee van hem, want onze strips van nu, doen dat
nog steeds.
De twee brieven van Bernhard zijn - aan elkaar geplakt - bewaard gebleven in het Archief in
Zutphen. Je kunt ze bekijken met je computer, want deze middeleeuwse bron staat gewoon
op internet. En dankzij de computer kunnen jullie erachter komen welk verhaal Bernhard
vertelde. Het wordt wel puzzelen....
Opdracht
1

Vraag aan je docent of je deze opdracht alleen maakt of in een tweetal.

2

Ga naar de website http://www.regionaalarchiefzutphen.nl, en klik op .....(educatie >
de oudste strip of Maan- en Klaagbrief).

3

De centrale vraag die jullie moeten beantwoorden is:
Waarover gaat dit stripverhaal en hoe loopt het af?

4

Bekijk de bron en klik op de verschillende tekeningen. Je vindt meer informatie in de
popupschermen die dan te voorschijn komen. Maak aantekeningen en let goed op de
jaartallen en de aanwijzingen in de popupschermen. Bekijk de popups eventueel een
tweede keer om erachter te komen wat er nu werkelijk gebeurd is.

5

Deze bron vertelt niet hoe het afloopt, maar dat weten we wel. Klik aan het eind op de
ridder linksonder en het wapen rechtsonder om te weten hoe het verderging met onze
striptekenaar.

6

Schrijf, als je alles hebt bekeken, een kort verslagje (een half A-4) waarin je de
centrale vraag beantwoordt. Houd de volgorde van de tekeningen aan. Het wapen
rechtsonder is je laatste tekening.
Dit verslagje lever je in bij je docent.

Tip
- Let goed op de kleding, de familiewapens en de hoofddeksels van de verschillende
getekende figuren. Zij vertellen je wie ze zijn.
- Je kunt in het Archief in Zutphen (Spiegelstraat 13-17) de middeleeuwse bron in het echt
bekijken.
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