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10.2 Literatuur
Thema/ onderwerp:
Hoe Sjimmie veranderde

Korte samenvatting van de leeractiviteit:
De leerlingen zien de verandering in de manier waarop tegen stripfiguur Sjimmie
aangekeken werd en bedenken zelf een manier waarop zij zo´n verandering teweeg
zouden kunnen brengen.

Vakgebied(en):
• Geschiedenis
• Sociaal-emotionele vorming
• Handenarbeid

Doelstelling(en):
• De leerlingen kunnen aangeven dat de manier van denken met betrekking tot

de slaven en buitenlanders is veranderd
• De kinderen kunnen zelf een manier bedenken om deze manier van denken

te doen veranderen

Didactische werkvormen:
• Klassikaal
• Individueel

Inleiding:
De leerlingen zitten op hun plaats en luisteren naar de leerkracht. Ze hebben niks
voor zich.

Kern:
De leerlingen zitten op hun plaats en hebben een tekenpapier of –schrift voor zich,
evenals potloden en een liniaal.

Verwerking/ afsluiting:
De leerlingen zitten aan hun tafel en om beurten komen ze voor de klas om hun werk
te presenteren.

Benodigde tijd:
Inleiding: 15   minuten
Kern: 35 minuten
Afsluiting: 10   minuten

Voorbereiding:
• De leerkracht legt de tekenpapieren klaar
• De leerkracht neemt de bijlage met betrekking tot de geschiedenis door

Organisatie
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Lesverloop:
Inleiding:
De leerkracht laat het postertje van Sjors en Sjimmie zien en vraagt de leerlingen of
zij deze figuren kennen, of zij wel eens een strip hebben gelezen, enz.
Vervolgens vraagt hij of de kinderen iets over de geschiedenis van deze strip
kennen, hoe oud zal de strip al zijn? De leerkracht neemt de leerlingen mee door de
geschiedenis van de stripfiguren. Aan het einde vraagt hij de leerlingen hoe het
gekomen zou zijn dat de verandering plaats had in het denken en schrijven over de
´negertjes´. Een aantal opties worden door de leerkracht op het bord gezet. Tijdens
het vertellen van de geschiedenis kunnen de verschillende plaatjes getoond worden.
Kern:
De leerkracht loopt de aangegeven opties nog eens door. Hij introduceert de
opdracht. De leerlingen gaan een stripje schrijven en tekenen waarin het moment
van verandering over het denken heel duidelijk naar voren komt. De kinderen mogen
hierbij werken in groepjes, maar ook individueel.
Het stripje beslaat minimaal één pagina, is in kleur en heeft gelijk verdeelde vakjes.
Verwerking/ afsluiting:
De verschillende groepjes presenteren hun strip aan de klas.

Aanvullende ideeën:
• Neem een aantal Sjors en Sjimmie´s mee naar school.
• Maak van de verschillende stripjes een echte, gebonden strip. Compleet met

voorkant, voorwoord, enz.

Onderwijsleermaterialen:
Bijlage 10.2.a: Geschiedenis Sjors en Sjimmie, bron: http://sjors-en-sjimmie.nl
Bijlage 10.2.b: Posters en plaatjes
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Bijlage 10.1.a: Geschiedenis Sjors en Sjimmie
In 1902 verschijnt er in de Amerikaanse kranten een stripverhaal over een kleine
belhamel: Buster Brown genaamd. De strip wordt een echte rage. Duizenden
kinderen worden naar Buster vernoemd, de kleren die Buster draagt  worden veel
verkocht, er komen Buster sigaren, Buster Whisky en natuurlijk Buster speelgoed.
Net zoiets als bij ons Bob de Bouwer of de Teletubbies.
Na een jaar of twintig wil men iets anders en dus wordt er over gegaan op het
figuurtje Perry Winkle. Deze kwajongen haalt allerlei streken uit die zijn zus niet ze
leuk vindt, zij mag het iedere keer opknappen.
Deze Perry Winkle wordt vertaald naar het Nederlands en daar wordt hij Sjors
genoemd. En deze Sjors is voorzitter van de Rebellenclub. Misschien hebben de
leerlingen wel eens gehoord van Sjors van de rebellenclub?
Op den duur wordt er gestopt met vertalen en wordt Sjors ´overgenomen´ door de
Nederlander Frans Piët. Voordat Frans de strip tekende was Sjors echt een
Amerikaans ventje wat leefde in een Amerikaanse wereld. Toen Frans hem ging
tekenen werd het echt een Hollands ventje. Blond met knotwilgen en molens op de
achtergrond. Op één van zijn spannende reizen ontmoet Sjors een negerjongetje,
Sjimmie. In het begin is dit een ietwat dommig ventje die gebrekkig Nederlands
spreekt. Dit is een negerventje zoals het in het toenmalige tijdsbeeld (±1950) past.
Daarna komt de verandering en wordt Sjimmie een jongetje, net als Sjors.
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Bijlage 10.1.b: Posters en afbeeldingen
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Bijlage 10.2.b: Posters en afbeeldingen
.
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