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Mijn parels onder de recente Franse BD’s  
(Bandes Dessinées = stripverhalen) 
 
Tintin of Astérix ‘stéréo’-lezen is een van de aangenaamste manieren om zijn Frans te verdiepen. Met een 
lekker glas wijn en de Franse en Nederlandse versies op schoot kan de avond niet meer stuk.  
 
Maar… na een tijdje wilt de ware liefhebbers toch iets nieuws en daarom deel ik graag mijn favoriete Franse 
stripverhalen met u. Alle titels hieronder zijn prachtig getekende ‘chef-d’œuvres’, met Franse verhalen, en zullen 
u uren plezier geven. Een droomweg naar de Franse belevingswereld.  
 
Alles is via www.fnac.com te kopen (ongeveer € 15 per deel). En de Nederlandse versie o.a. bij www.bol.com  
 

 
 

• ‘Le vol du corbeau’ è en ‘Le sursis’ – Gibrat. Twee mooie verhalen in 
Frankrijk onder de Duitse bezetting (elke tweedelig). Gibrat is mijn 
favoriete tekenaar. Er bestaat een Nederlandse versie (‘Elke raaf pikt’ en 
‘Het uitstel’) 

• Van dezelfde auteur kan ik ook de driedelige ‘Matteo’ warm aanbevelen, 
het verhaal van een jonge man die zijn weg zoekt door de beroerde 
wereld van het begin van de twintigste eeuw. Nederlandse versie met 
dezelfde titel. 

 
 

 

 
 
 

• ç ‘Magasin général’ – Loisel & Tripp. Negendelig levensverhaal uit een dorp in 
Québec in de twintigen jaren van de 20

ste
 eeuw. Een delicatesse, en ook een 

inwijding in het Canadese Frans.  
 
‘Magasin Général’ is ook in het Nederlands verschenen, onder diezelfde titel.  
 
 
 

 
 

 

• ‘Les vieux fourneaux’ – Paul Cauuet & Wilfrid Lupano 
 
Het verhaal van drie oude mannen die wel vanbinnen jong en ongetemd 
zijn gebleven, ieder met zijn eigen karakter. 

 
Nederlandse versie : ‘Krasse Knarren’. 
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• ‘Les passagers du vent’ – Bourgeon. 
De avonturen van Isabeau de Marnaye, begin XVIIIde eeuw (onder Louis XIV), een 
jonge vrouw wiens identiteit gestolen wordt, en die bevindt zich op een oorlogschip 
van ‘La Royale’, de Franse marine. Een lange reis langs die brengt op de route van 
de slavenhandel… Een terecht bejubelde klassieker. Vijf delen. 
Het lang verwachte vervolg is net uit, met als titel ‘La petite fille Bois-Caïman’.  
 
Nederlandse versie:  
‘Kinderen van de wind’.  
 

 

• ‘Il était une fois en France…’ - Sylvain 
Vallée & Fabien Nury.  
Het levensverhaal van Joseph Joanovici, 
bekende collaborateur et  tegelijkertijd 

vermeende held van de Résistance, een Jode handelaar die misschien 
simpelweg probeerde te overleven. Het is moeilijk om Monsieur Joseph 
te veroordelen, en dat is wat me boeit. Zes delen. Nederlandse 
versie: ‘Er was eens’.  

 

 

• ç ‘L’aigle sans orteils’ – Lax. 
Het waargebeurde verhaal van Amédée 
Fario, één van de pionieren van de ‘Tour de 
France’, net voor de Eerste Wereldoorlog. Maar Amédée heeft een extrahandicap: 
hij heeft geen tenen meer. Die zijn bevroren geraakt toen hij werkte om zijn eerste 
fiets te kunnen kopen… Nederlandse versie: ‘De teenloze adelaar’.  
 

 

• ‘Les petits ruisseaux’ è - Rabaté 
Een ontroerend verhaal van Émile Garreau, een 
gepensioneerde die het leven omarmt. Het Frans dat 
‘gesproken’ wordt is echt familiaire Frans: dit boek is 
dus voor vele een uitdaging, maar elke Fransman 

begrijpt het 100%. Een juweeltje. 
Nederlandse versie: ‘Een tweede jeugd’.  
 

 

• De tekeningenboeken van Sempé zijn niet precies 
stripverhalen, omdat er één verhaal schuilt in elke 
tekening, en elke tekening is een gedicht met een 
glimlach.  
 
Sempé is een begrip in Frankrijk, en niet alleen 
omdat hij de tekenaar is van de beroemde ‘Petit 
Nicolas’ van René Gosciny (de vader van 
Astérix).  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


