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INHOUD 

De Borgiareeks van tekenaar Milo Manara en scenarist Alejandro Jodorowsky 

vertelt het verhaal van de eerste echte corrupte maffiafamilie ter wereld. 

Rodrigo Borgia is het hoofd van de familie en wordt door chantage en omkoperij 

paus. De verschillende leden van zijn familie moeten worden beschermd en 

vinden onderdak op verschillende plaatsen. Ook zij ondervinden de voordelen 

van de macht van hun vader.   
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OPDRACHT EXTRA OPDRACHT 

Lees de strips van Borgia in de klas. Verdeel de klas in 

groepjes en laat hen het hele album samenvatten. 

Maak met de leerlingen een tijdlijn aan met daarop alle 

personages uit de strips. Schrijf bij elk personage de 

betekenis ervan voor de familie Borgia en voor het 

verhaal.  

Ga met de leerlingen op zoek naar historische 
waarheden of onwaarheden in het boek. Gebruik deze 
strip als getekende bron en ga op zoek naar de 
objectiviteit en de subjectiviteit in het hele verhaal. 
 
Vergelijk de oude Borgia’s met de hedendaagse maffia. 
Heeft de maffia nu evenveel invloed als de Borgia’s 
vroeger? Op welke manier is hun werkwijze hetzelfde? 
Hoe verschillen ze? Hoe groot is het draagvlak van de 
Borgia’s en hoe groot dat van de hedendaagse maffia? 

Zoek schilderijen op van de historische figuren die in het 
album voorkomen, print deze uit en plak ze op de 
tijdbalk.  
 
Kopieer ook de getekende versie van deze historische 
personages, zoals ze in het album voorkomen. Kleef ze 
naast de prints van de schilderijen. Maak een 
vergelijking tussen de figuren in de schilderijen en de 
tekeningen van Manara.  
 
In het verhaal komen ook veel gebouwen, kunstenaars 
en schilderijen voor uit de historische periode waarin 
het verhaal zich afspeelt. Om je tijdlijn volledig te maken  
kan je deze ook toevoegen.  
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