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INTERVIEW MARGREET DE HEER
DOOR MARIO STABEL

“Er is niks mis met 
bloot, er is niks 
mis met... noem 
maar op. Dan 
ben ik nu ook wel 
graag diegene die 
de knuppel in het 
hoenderhok gooit.”
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Je bent nu bijna aan het einde van 
je driejarige carrière als Stripmaker 
des Vaderlands. Zou je dit project 
even kunnen duiden voor de 
Vlaamse striplezers? Van wie kwam 
dit initiatief?
MDH: “Dit alles is eigenlijk gestart 
vanuit de Cultuurprijs van de stad 
Breda. Je kon daar subsidievoorstel-
len indienen. Caroline van der Lee 
en Cok Jouvenaar lanceerden daar 
het idee dat er naast een Dichter 
des Vaderlands of een Denker des 
Vaderlands ook maar een Stripmaker 
des Vaderlands moest zijn en hun idee 
is gehonoreerd. Ze hebben er dan nog 

mensen bij gezocht en er een stichting 
van gemaakt. En zo is het allemaal 
gaan lopen!”

Hoe ben jij dan de uitverkorene 
geworden? Moet ik me daar een 
heuse verkiezingscampagne 
bij voorstellen met verbale 
moddergevechten tussen de 
verschillende kandidaten?
MDH: “Dat wás een echte verkiezings-
strijd, waarbij we flink campagne 
moesten voeren. In februari 2017 
hebben ze gevraagd of ik mij kan-
didaat wilde stellen en dat leek me 
hartstikke leuk. En begin juli hoorde 

ik dan wie de andere kandidaten wa-
ren, namelijk Robert van der Kroft, 
Maaike Hartjes en Pieter Hogenbirk. 
En toen hebben we de hele zomer te-
gen elkaar gestreden! Nou ja, eerder 
met elkaar. We zijn bijvoorbeeld met 
zijn vieren op de radio geweest en zo. 
Mensen konden dan voor hun favoriet 
stemmen op de site en dat werd heel 
spannend! Maar we zijn nog altijd 
vriendjes, hoor! (lacht) Maaike had als 
eerste reactie toen ik het geworden 
was: ‘Misschien maar goed ook, want 
het is toch wel heel veel werk.’ Ze was 
uiteindelijk blij dat ze die verantwoor-
delijkheid niet op haar bord kreeg.”

Kreeg je dan een opdracht mee 
of was je vrij om zelf je eigen 
klemtonen te leggen?
MDH: “De algemene opdracht luidde: 
‘De Stripmaker des Vaderlands is am-
bassadeur van de Nederlandse strip in 
de breedste zin van het woord!’ Nou, 
daar kun je dus van alles mee! Bij de 
campagne was het al de bedoeling dat 
we een eigen speerpunt kozen en dat 
was voor mij al snel duidelijk: strips en 
onderwijs! Daar zit ik al jaren in! Ik heb 
zo onder andere een aantal lesbrieven 
en tijdlijnen ontwikkeld die je alle-
maal kunt downloaden op de website, 
ik had een column in de StripGlossy, 

en deed een aantal strip interviews. 
Daarnaast ben ik ook nog juryvoorzit-
ter bij het Nederlands Kampioenschap 
Striptekenen voor de Jeugd en heb ik 
her en der de winnaars begeleid, door 
ze mee te nemen naar beurzen of door 
een workshop te komen geven.”

Heb je het gevoel dat je een steen 
hebt kunnen verleggen tijdens die 
drie jaar?
MDH: (twijfelt) “Ik denk wel dat het 
wat gedaan heeft in het Nederlands 
onderwijs, ja. Via de Dag van de 
Literatuur heb ik bijvoorbeeld de 
 docenten Nederlands benaderd. Ik 

De Nederlandse stripauteur Margreet de Heer stond 
al een hele tijd op onze interviewbucketlist. Als eerste 
Stripmaker des Vaderlands mocht ze drie jaar optreden 
als ambassadeur voor de Nederlandstalige strip. Nu ze 
binnenkort het stokje door zal geven aan haar opvolger, 
vonden we de tijd rijp om haar even aan de tand te 
voelen. Konden wij weten dat ze al enkele weken de 
Nederlandse stripmedia domineerde met een (zachtjes 
uitgedrukt) spraakmakende crowdfundingcampagne 
die haar nieuwe album ook tot in jullie huiskamer wil 
krijgen! Een gesprek over graphic novels, wetenschap, 
religie, weerstanden en een toefje naakt...
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heb die letterlijk goodiebags in han-
den gedrukt met daarin de leeslijst, 
gratis graphic novels, een lesbrief, 
kortingbonnen... Ze konden er echt 
niet onderuit! (lacht) Mondjesmaat 
krijg ik via via trouwens wel positieve 
feedback op dat initiatief: docenten 
die zeggen dat ze er gebruik van ma-
ken en dat het goed valt in de klas. 
Dat vind ik heel fijn. In het begin van 
mijn termijn heb ik gezegd dat, als 

het me zou lukken om graphic no-
vels op de leeslijst te krijgen, het nog 
vijftien, twintig jaar zou duren voor 
je een groot effect op de stripwereld 
zou merken. Kinderen die nu leren 
dat strips veel breder zijn dan de ty-
pische kinderstrips, zitten dan pas in 
beroepen waarbij ze  invloed kunnen 
uitoefenen: redacteurs, programma-
makers... Of ze hebben kinderen en 
geven de stripliefde weer door. Andere 

mensen zeggen dan weer dat het best 
wel sneller kan gaan, maar goed... 
Laten we maar naar de lange termijn 
kijken. Dit is nu ingezet en ik hoop dat 
het een impact heeft.”

Een van de projecten die je op 
poten hebt gezet, was het opstellen 
van de publicatie Graphic Novels 
voor de Leeslijst. Hoe heb je 
daarvoor de selectie gemaakt? 

MDH: “Die lijst heb ik samengesteld 
samen met Bas Schuddeboom en 
Willard Mans. Willard is ook docent 
Nederlands en die heeft al vijfentwin-
tig jaar ervaring met strips die hij zelf 
in de klas gebruikte. We zijn dan gaan 
samenzitten om een lijst op te stellen 
en over de meeste dingen waren we 
het gewoon direct eens. En als dat 
niet het geval was, mocht je altijd pro-
beren de anderen te overtuigen. Maar 
dan moest je ook zelf het begeleidend 
stukje schrijven! (lacht)
We hanteerden natuurlijk wel wat 
 criteria: het boek moest minstens 
 zestig bladzijden tellen, het moest  
een afgerond verhaal vormen en we 
keken ook of er wat karakterontwik-
keling in zat. We botsten op een ge-
geven moment wel op de druktech-
nische limieten: we konden jammer 
genoeg niet meer dan vijfenvijftig 
 titels  opnemen, anders zou het boekje 
moeten gelijmd worden in plaats van 
geniet en dan werd het allemaal te 
duur. We hebben het namelijk gratis 
verspreid in stripspeciaalzaken en op 
scholen.
We zijn nu trouwens nog bezig met 
een aanvulling met allemaal nieuwe 
titels die sinds 2018 verschenen zijn.”

Dat was inderdaad mijn volgende 
vraag. Welke albums verdienen 
in jouw ogen zeker ook nog een 
plaatsje?

In het begin 
van mijn 
termijn heb 
ik gezegd dat, 
als het me zou 
lukken om 
graphic novels 
op de leeslijst 
te krijgen, het 
nog vijftien, 
twintig jaar 
zou duren voor 
je een groot 
effect op de 
stripwereld zou 
merken.

Goodie-bag met graphic novels die in de mede door Margreet de Heer samengestelde Graphic Novels voor de leeslijst zijn opgenomen.
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Over haar activiteiten en initiatieven als Stripmaker des Vaderlands maakte Margreet de Heer vaak stripjes.
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MDH: “De oogst is rijk, we hebben al-
weer dertig albums die zo op de lijst 
kunnen. Michiel van de Pol heeft 
maar liefst twee boeken gemaakt die 
er wel tussen passen: Huidhonger en 
De Gevoelige Mannenclub. Aimée de 
Jongh met Taxi!, Het Reigersnest van 
Michaël Olbrechts moet er nog op. Ik 
ben ook nog een paar nieuwe auteurs 
tegengekomen: Nynke Kuipers met 
Weg en Victor Meijer bijvoorbeeld. 
Zijn Hondsdol vind ik echt prachtig! 
Er is echt zoveel moois bijgekomen 
en dat maakt het dan weer zo fijn 
om met die aanvulling op de leeslijst 
bezig te zijn. Er zijn gelukkig wel wat 
uitgeverijen die jong talent een kans 
willen geven. In Nederland hebben we 
Concerto Books, Soul Food Comics 
en Scratch Books, in Vlaanderen 
Oogachtend en Bries.”

Michaël Olbrechts was wel heel 
blij met zijn vermelding. Maar 
jammer genoeg is De Allerlaatste 
Tijger niet meer in de handel te 
verkrijgen.
MDH: “Die kritiek hebben we ook wel 
gekregen: ‘Waarom zetten jullie er 
zoveel titels op die niet meer te ver-
krijgen zijn?!’ Dit waren in onze ogen 
allemaal zeer waardevolle boeken en 
ik vind het eigenlijk een schande dat 
die niet meer in de winkels liggen. 
We hoopten ook om de uitgevers te 
prikkelen om ze opnieuw uit te geven. 

Met één boek is dat ook gelukt: De 
Teloorgang van Oude Knudde van 
Dick Matena is opnieuw uitgegeven 
door Uitgeverij Personalia. En als 
één schaap over de dam is, volgen er 
hopelijk meer...”

Ik kan me voorstellen dat er bij 
sommige titels nogal wat discussies 
aan voorafgegaan zijn. Ik denk nu 
bijvoorbeeld aan de selectie van 
Peter van Dongen. Jullie kozen 
voor Familieziek, maar niet voor 
zijn Rampokan. Ik dacht dat die 
laatste toch wel tot de Nederlandse 
stripcanon behoorde, terwijl 
Familieziek een verstripping van 
een roman van Adriaan van Dis is.
MDH: “Ook dat hebben we vaker ge-
hoord, ja. Het was ook een beetje 
tactisch omdat aan Familieziek nu 
eenmaal de naam van een gelauwerd 
auteur verbonden is. Zo probeerden 
we om docenten over de streep te 
trekken om toch eens met een strip 
aan de slag te gaan. Er is immers nie-
mand die eraan twijfelt dat Adriaan 
van Dis op een dergelijke lijst thuis-
hoort. In het begeleidend tekstje be-
velen we natuurlijk ook wel Rampokan 
aan. Met Hanco Kolk was het een 
 beetje hetzelfde verhaal. Die heeft zo-
veel moois gemaakt en toch hebben 
we het boekje gekozen dat hij samen 
met Arnon Grunberg heeft gemaakt. 
Zo leg je toch weer die literaire link. 

Ik was daar aanvankelijk op tegen, 
maar nu ben ik wel blij dat hij ertussen 
staat. Het boek leent zich namelijk wel 
goed voor discussies in de klas.”

Bij ons op school hoorde ik toch 
nog vaak de reactie: “Fijn, maar...” 
Altijd weer die “maar”... Ik heb de 
indruk dat strips toch nog vaak als 
het zwart schaap gezien worden als 
je het over leesonderwijs hebt.
MDH: “Ik zag wel een verschil tussen 
de oude generatie leerkrachten die 
toch nog liever heeft dat ze een ‘echt’ 
boek lezen en de jongere generatie 
die worstelt met de vraag hoe ze hun 
leerlingen überhaupt wat leesplezier 
kunnen bieden. Ook met strips kun 
je pakweg aanleren hoe een verhaal 
opgebouwd is. Je hoeft daarvoor niet 
alleen lettertjes te lezen.” 

Toch blijft er bij leerkrachten een 
zekere weerstand. Ze zien het 
blijkbaar niet als een waardige 
evenknie van de geschreven 
literatuur.
MDH: “Wat is dan precies hun pro-
bleem? Heeft het met de lengte te ma-
ken? Je kunt toch perfect een klassiek 
boekverslag maken over een strip? Ik 
haal dan graag het voorbeeld aan van 
Andy van Typex.”

Daar raakte ik dan weer niet door...
MDH: “Precies! Dat is toch net het 

beeld van de klassieke literatuur: dat 
je er niet doorheen raakt!” (lacht)

Is er al een nieuwe Stripmaker des 

Vaderlands gekozen?
MDH: “Ja, ja, maar ik zeg lekker nog 
niet wie. (grijnst) De stichting wil het 
ook wel een beetje spannend hou-

Margreet de Heer over haar verkiezing als Stripmaker des Vaderlands. Enige (zelf)relativering 
is haar niet vreemd.
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den. Ik kan al wel laten vallen dat het 
deze keer een man is! Het is nu ook 
niet via verkiezingen gegaan. Het is 
immers gebleken dat zo’n ambassa-

deursfunctie heel wat tijd vraagt en 
stripmakers willen eigenlijk gewoon 
strips maken. Niet iedereen heeft daar 
zin in. Als er dan elke keer vijf kandida-

ten zijn, waar er dan vier van afvallen, 
dan wordt de spoeling wel heel dun. 
Je kunt namelijk moeilijk die afvallers 
nog eens vragen om zich kandidaat te 
stellen. Alle democratie hebben we 
dus overboord gegooid! In zulke tijden 
leven we nu...” (lacht)

In België kennen we dit initiatief 
niet. Welke Belgische tekenaar zie 
je dit nog wel op zich nemen?
MDH: “
MDH: (roept enthousiast) “Kim Ducha
teau! Ik ken natuurlijk niet alle 
Vlamingen, maar die is sympathiek, be-
kend en die zie ik zoiets nog wel doen.
Daarnaast lijkt Joris Vermassen me 
ook wel een geschikte kandidaat. Die 
kan bovendien ook nog teren op een 
carrière als stand-upcomedian en zo’n 
ervaring kan zeker nuttig zijn.”

Je hebt ook nog een tijdje in de 
legendarische Amsterdamse 
stripwinkel Lambiek gewerkt. 
Samen met Kees Kousemaker 
heb je daar onder andere mee de 
Comiclopedia op poten gezet. Volg 
je het stripwereldje nog zoals toen?
MDH: “Ik zit nu veel meer met mijn 
neus op de Nederlandse strip. Ik heb 
met Kees trouwens ook een jaar lang 
gewerkt aan het boek De Wereld 
van de Nederlandse Strip. Daar 
is het allemaal mee begonnen. Die 
Comiclopedia is een stuk internationa-

ler. Ik vond het ongelooflijk leuk dat ik 
elke dag met zoveel verschillende te-
kenaars bezig kon zijn uit alle hoeken 
van de wereld. Maar daar ben ik nu 
dus helemaal uit. Bas Schuddeboom 
heeft dat nu overgenomen.”

Heb je tijdens je Lambiekjaren 
auteurs leren kennen die je echt 
een wowgevoel hebben bezorgd?
MDH: “In dat oude pand in de 
Kerkstraat 78 had je — wat wij noem-
den — de catacomben helemaal ach-
terin. Die stonden vol met rekken die 
uitpuilden met strips. Op zich wist ik 
toen niet zoveel van strips en daar heb 
ik echt alles gelezen en geleerd. Ik hou 
heel veel van autobiografische strips, 
vooral van vrouwen: Gerrie Hondius, 
Maaike Hartjes, Barbara Stok,... 
Daarnaast heb ik daar Al Davison le-
ren kennen, zijn Spiral Cage is echt 
waanzinnig. Art Spiegelman kende 
ik ook nog helemaal niet. Ik kon die 
boeken daar gewoon allemaal mee-
nemen, als ik ze maar netjes terug-
bracht. Dat was het walhalla voor 
mij!”

Je haalde die dagboekstrips al 
aan. Ook jij bent je stripcarrière 
begonnen met enkele small press
uitgaven in het voetspoor van de 
vrouwen die je net opsomde. Dat is 
een genre dat in Nederland al een 
tijdje meegaat.

Het is geble-
ken dat zo’n 
ambassadeurs-
functie heel 
wat tijd vraagt 
en stripmakers 
willen eigenlijk 
gewoon strips 
maken. 

Een (jaloerse) vergelijking met stripland België.
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MDH: “Ik ben inderdaad ook als auto-
biografische tekenares begonnen. Het 
was makkelijk en lag dicht bij mezelf. 
Ik weet niet of er een verschil is tussen 
mannen en vrouwen. Misschien vin-
den vrouwen het wel makkelijker om 
echt over zichzelf te tekenen en hun 
ziel bloot te leggen?”

Heb jij eigenlijk een grafische 
opleiding gevolgd?
MDH: “Nee, ik heb theologie gestu-
deerd en ben eigenlijk meer van het 
woord dan van het beeld.” (lacht)

Hoe ga je te werk?
MDH: “Tekenen gebeurt bij mij nog met 
pen en papier, potlood, fineliner... Dan 
scan ik het in en doe ik de lettering met 
de computer. Daarna houdt mijn man 
zich met de inkleuring bezig.”

Je bent inderdaad al een hele 
tijd samen met schilderdichter

stripmaker Yiri T. Kohl. In welke 
mate heeft hij een invloed op je 
werk gehad?
MDH: “Praktisch gezien gaat dat dan 
in de eerste plaats over dat inkleuren. 
Daar kruipt bij mij meer tijd in dan in het 
tekenen zelf. Het feit dat hij dat voor zijn 
rekening wil nemen, vind ik fantastisch. 
En aan de andere kant: ik krijg ook 
gewoon ongelooflijk veel steun van 
hem. Toen ik in 2010 de kans kreeg om 
dat boek Filosofie in Beeld te maken, 
was het direct duidelijk dat dit min-
stens een half jaar werk zou vragen. 
Maar dan zegt hij: ‘Natuurlijk gaan we 
dat doen!’ Ik heb niet zo’n man die 
zegt: ‘En ik dan? Ik wil ook aandacht!’ 
Hij houdt zelf ook van stripprojecten 
en hij vindt het tof wat ik doe. Ik heb 
ook wel relaties gehad waarbij dat 
niet zo was!” (lacht)

In je reeks In Beeld zijn 
ondertussen vijf delen 

verschenen: Filosofie, 
Religie, Wetenschappen, 
Wereldheerschappij en Liefde. 
Je slaagt er telkens mooi in om 
moeilijk te behappen onderwerpen 
op een begrijpelijke manier te 
duiden. Hoe begin je eigenlijk aan 
zo’n boek?
MDH: “Ik klamp me altijd maar vast 
aan de chronologie als dat kan. Bij 
Filosofie, Religie en Wetenschappen 
lukte dat ook vrij goed. Bij Filosofie 
kwam ik wel wat in de knoop met het 
einde. Ik ben daar ook gestopt in de 
zeventiende eeuw en heb de moder-
ne filosofen niet behandeld. In het 
laatste hoofdstuk heb ik dan alles wat 
teruggekoppeld naar de lezer, want fi-
losofie is ook wat je zélf denkt over het 
leven. Dat was deels ook door plaats-
gebrek — het boek mocht nu eenmaal 
maar honderdtwintig pagina’s tellen 
— maar achteraf vond ik dat wel goed 
uitdraaien. Zo’n persoonlijke noot op 

het einde maakte in mijn ogen alleen 
maar sterker. Ik had nog wel wat meer 
losse feitjes kunnen geven, maar dit 
was gewoon beter als afsluiter.”

Mogen we in deze serie nog iets 
nieuws verwachten?
MDH: “Ik speel al heel lang met het 
idee om iets rond identiteit te doen. 
Hoe weet je dat je jezelf bent? Wat 
maakt dat je jezelf bent? Hoe zien 
anderen je? Wat betekent het om een 
identiteit te hebben of om die kwijt te 
raken? Daar zit nog wel wat in, denk 
ik...”

Je hebt de wetenschap al gefileerd, 
religie onder de loep gehouden. 
Vind je religie en wetenschap 
complementair? Of staan ze 
elkaar in de weg? Hoe sta jij daar 
tegenover als ervaringsdeskundige?
MDH: “Ik ben zelfs afgestudeerd op die 
vraag! De relatie tussen wetenschap 

Misschien 
vinden 
vrouwen het 
wel makkelijker 
om echt over 
zichzelf te 
tekenen en hun 
ziel bloot te 
leggen?

Tot nu toe behandelde Margreet de Heer vijf onderwerpen om via strips op een begrijpelijke manier voor te stellen: FilosoFie iN Beeld (2010), reliGie iN Beeld (2011), WeteNschappeN iN Beeld (2012), Wereldheerschappij iN Beeld (2015) en lieFde iN Beeld (2017).
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en religie is eigenlijk eeuwenlang ta-
melijk goed verlopen. Het waren im-
mers vooral de monniken die vroeger 
de wetenschap bedreven. Pas vier-
honderd jaar geleden, met Galileo 
Galilei, zijn die twee uit elkaar begin-
nen groeien. In mijn scriptie heb ik dat 
dan ook beschreven in relatietermen: 
‘Wat is er nu eigenlijk misgelopen 
tussen die twee?’ Dit zijn natuurlijk 
gebieden waar er heel veel verschil-
lende stemmen te horen zijn. Je hebt 
wetenschappers die in dialoog gaan 
of zelf gelovig zijn en aan de andere 
kant van het spectrum geloven zeker 
niet alle christenen dat de aarde nog 
maar zesduizend jaar oud is. In mijn 
ervaring gaan die twee dus vaak wel 
samen. Maar als je nu weer ziet wat 
er gebeurt in Amerika, waar ze de we-
tenschap wegzetten als een soort van 
mening, dan realiseer ik me weer dat 
er nog steeds een groot probleem is.”

Zo komt de Nederlandse Bible Belt 
en het weigeren van vaccinaties 
en operaties ook regelmatig in het 
nieuws.
MDH: “Maar het feit dat dit in het 
nieuws komt, wil nog niet zeggen dat 
alle christenen zo zijn. Integendeel! 
Mijn eigen vader bijvoorbeeld kwam 
bijna twintig jaar geleden uit de kast en 
werd zonder problemen verwelkomd 
in het dorp waar hij dominee was. Alle 
kerken waar ik deel van uitgemaakt 

heb, waren steeds heel tolerant te-
genover homoseksualiteit. Maar dat is 
geen nieuws, da’s niet interessant ge-
noeg om in de krant te komen. En als 
er dan enkele mensen uit die Bible Belt 
homo’s verketteren, dan wordt het wel 
weer breed uitgesmeerd in de media!”

Je gaat nu een album uitgeven 
over je drie jaar als Stripmaker 
des Vaderlands met de titel Strip 
Holland Strip. Wat mogen we daar 
precies van verwachten?
MDH: “Het wordt een album van een 
honderdvijftig bladzijden dik, niet 
alleen met strips, maar ook met wat 
nevenartikelen, bijvoorbeeld over 
de totstandkoming van die lijst met 
graphic novels. Ik kreeg al enkele ke-
ren de vraag: ‘Wie is nou de doelgroep 
van dat boek?’, maar daar heb ik dus 
geen pasklaar antwoord op. Behalve 
dan dat ik het boek in mijn kast wil 
zien staan en dat het er zo mooi mo-
gelijk moet uitzien. Het wordt dus ge-
woon een fijn boek dat zoveel moge-
lijk mensen zouden moeten hebben.”

Om het boek te financieren heb je 
nu een crowdfundingsactie opgezet 
via voordekunst.nl. Was je reguliere 
uitgever niet geneigd om het boek 
te publiceren? 
MDH: “Personalia heeft mijn vijf boe-
ken overgenomen van uitgeverij 
Meinema en toonde ook wel interes-

se in Strip Holland Strip. Maar dan 
rees natuurlijk de vraag: ‘Doen we dat 
in een heel kleine oplage met verlies 
of doen we het groter...?’”

Je hebt er in elk geval voor 
gezorgd dat er heel wat buzz 
gecreëerd is rond de strip. Je koos 
er namelijk voor om de campagne 

Mijn eigen 
vader kwam 
bijna twintig 
jaar geleden 
uit de kast en 
werd zonder 
problemen 
verwelkomd in 
het dorp waar 
hij dominee 
was.

Voor StripGlossy mocht Margreet de Heer als gasthoofdredactrice een Eurosongfestivalspecial 
uitwerken. Ondanks het latere wegvallen van het liedjesfestival door corona werd het een 
verkoopsucces.
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te ondersteunen met een serie 
naaktfoto’s van jezelf die dan onder 
handen genomen werden door 
bevriende tekenaars. Hoe ben je 
eigenlijk op het idee gekomen van 
die “bloto’s”?
MDH: “Heel eerlijk? In eerste instantie 
wilde ik gewoon dat die crowdfunding 
de aandacht zou trekken. Hoe leuk het 
boek ook wordt, louter op eigen kracht 
zou ik er waarschijnlijk niet veel exem-
plaren van verkopen. Het is te divers en 
je kan moeilijk zeggen of het bedoeld 
is voor dé klassieke stripliefhebber 
of voor leraren of... Er moest dus een 
spraakmakende stunt bij. Ik heb ook 
wel met het idee gespeeld om de lan-
cering te koppelen aan een BN’er of zo, 
die dan het album promoot. Maar ja... 
ik heb nooit moeite gehad met bloot. 
Ik ben zevenenveertig en veel mensen 
hebben dan zo het idee dat je als vrouw 
wel ‘klaar’ bent: je bent niet meer 
vruchtbaar, je bent haast niet meer 
interessant voor de arbeidsmarkt... Ik 
wilde daar een tegengeluid aan geven. 
Kortom, het ligt wel heel dicht bij mij 
om het op die manier aan te pakken.”

Je komt uit een religieus nest, je 
ouders zijn allebei dominee, je 
studeerde zelf theologie en heet 
dan ook nog eens de Heer. Heb je 
een bepaalde schaamte moeten 
overwinnen? Was er geen Calvijntje 
op je schouder dat hoofdschuddend 
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zei: “Margreetje, zou je dit nu echt 
wel doen?”
MDH: “Wel, ik heb lang zo’n Calvijn 
op mijn schouder gehad, maar ik ge-
loof dat ik daar sinds een jaar of tien-

twaalf wel vanaf ben. Eigenlijk sinds 
mijn huwelijk met Yiri. Sommige din-
gen moet je nu eenmaal doorbreken. 
Er is niks mis met bloot, er is niks mis 
met... noem maar op. Dan ben ik nu 

ook wel graag diegene die de knuppel 
in het hoenderhok gooit.” 

Je ouders hadden er ook geen 
problemen mee?

MDH: “Nee, daar ben ik wel mee ge-
zegend. Dat voel ik nu ook wel. Ze 
hebben me altijd heel vrij opgevoed. 
Het belangrijkste was dat ik gelukkig 
werd. Ze zeggen wel allebei van: ‘Wij 

doen dit natuurlijk niet...’”(lacht)

Er kwam al snel veel commentaar 
op, onder andere via je 
Facebookpagina en ook van 

Een tijdslijn in stripvorm van Margreet de Heers 
inspanningen in de afgelopen drie jaar.
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je collega’s. Kenny Rubenis 
bijvoorbeeld vond het jammer 
dat de aandacht alleen nog naar 

de foto’s ging en niet naar je 
stripwerk. Ook Coco Ouwerkerk 
wist blijkbaar niet goed wat ze 

ermee aan moest. Hoe ben je 
daarmee omgegaan?
MDH: “Nog voordat ik het helemaal 
openbaar heb gemaakt, heb ik hier-
over een aantal collega’s gepolst en ik 
wist dus ook wel dat die geluiden leef-
den. Ik heb een aantal mensen gebeld 
en er met hen rustig over gepraat en 
ik was me er dus wel van bewust dat 
niet iedereen deze actie zou smaken. 
Maar al bij al vielen de reacties me 
enorm mee. Tijdens de eerste drie 
weken kreeg ik eigenlijk alleen maar 
positieve reacties. Het was pas toen 
er bij een krantenartikel alléén maar 
bloto’s werden afgedrukt en geen 
strips, dat er wat kritiek kwam. Dat 
moet ik trouwens helemaal op mijn 
conto schrijven: ik had ze namelijk zelf 
het beeldmateriaal bezorgd! (lacht) 
Maar ik kan die reacties wel begrijpen. 
Nu is het dan ook de bedoeling dat ik 
met die commentaren iets ga doen: ik 
wil het breder trekken dan een wel-
les-nietes spelletje over wat ik zelf 
aanvaardbaar vind, maar de discussie 
opentrekken naar de essentie, name-
lijk de positie van vrouwen in de strip-
wereld. Dat vind ik een heel belangrijk 
onderwerp. Maar dat staat dan los van 
die crowdfunding en wordt misschien 
mijn laatste daad als Stripmaker des 
Vaderlands!”

Zou je achteraf gezien nog dezelfde 
beslissing nemen?

MDH: (resoluut) “Ja, want ik had dit 
van tevoren wel goed doordacht en de 
allerergste dingen die ik me kon voor-
stellen, zijn gelukkig niet gebeurd. Het 
is al bij al veel positiever verlopen dan 
ik had verwacht, inclusief de kritiek 
die er nu is. Want dit is nuttige kritiek. 
We kunnen dit gebruiken om de dis-
cussie te verbreden.”

De voorbije jaren had je wel een 
zeker sérieux opgebouwd in 
die functie van Stripmaker des 
Vaderlands Heb je geen schrik dat 
je imago zo een flinke deuk krijgt?
MDH: “Dat opperde ook iemand op 
Facebook. Maar ik vind dat die vraag 
eerder bij de mensen ligt dan bij me-
zelf. Als iemand bijvoorbeeld weg was 
van mijn boek Filosofie in Beeld, 
vindt hij dat dan nu plots minder goed 
omdat ik halfbloot op een foto sta? Als 
die persoon dan zegt: ‘Nou, Margreet, 
nu kan ik je werk niet meer serieus 
nemen!”, dan denk ik dat die persoon 
een probleem heeft en niet ik eigen-
lijk.”

Maar zouden er nu geen mensen 
zijn die het boek kopen om de 
verkeerde redenen, maar gewoon 
omdat er een aantal naaktfoto’s bij 
zitten? 
MDH: “Maar dan hebben ze ondertus-
sen wel het boek in huis! (lacht) En 
eigenlijk valt dit wel goed mee. Ik heb 

op voordekunst.nl ook de optie voor-
zien om alléén de bloto’s te bestellen, 
maar dat is geen overdonderend suc-
ces. De mensen lijken dus toch vooral 
geïnteresseerd in de strips en dat vind 
ik mooi...”

Binnenkort zit je periode als 
Stripmaker des Vaderlands erop. 
Hoe zit het met de schrik voor het 
zwarte gat?
MDH: “Daar heb ik wel een tijd aan ge-
dacht, ja. Maar ik ben nu betrokken bij 
het nieuwe jongerenblad Jump, een 
initiatief dat jullie in België met grote 
vreugde zouden moeten verwelko-
men. Die hele Jump-serie (van Charel 
Cambré, red.) wordt zo namelijk op-
nieuw gelanceerd. Achter de scher-
men werk ik eraan mee om er zo’n 
vrolijk mogelijk blad van te maken en 
we hopen zo een hele nieuwe genera-
tie striplezers te kweken. Daar ben ik 
dus nog wel even zoet mee!”

Nou, dat lijkt me wel! Hartelijk 
dank voor dit fijne gesprek!

Meer info over de crowdfunding: 
https://www.voordekunst.nl/
projecten/10823striphollandstrip

Meer info over de acties van 
Margreet als Stripmaker 
des Vaderlands: http://
stripmakerdesvaderlands.nl

Een stripinterview met Kenny Rubenis.
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