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Maaike Hartjes, Hartjes 1
Lesvoorbereiding
2e en 3e graad ASO/TSO/BSO Nederlands
Inleiding: Maaike Hartjes maakt korte verhaaltjes over heel alledaagse dingen die
vaak herkenbaar zijn voor de lezer. Ze hanteert hierbij een heel eenvoudige, bijna
kinderlijke stijl die vooral meisjes zal aanspreken.
1) Omdat de strip een bundeling is van allemaal korte verhaaltjes kan de
leerkracht kiezen om met het hele boek te werken of met een selectie van
enkele verhalen. In het laatste geval ga je het best op zoek naar verhalen
waarin de leerlingen zich goed kunnen herkennen.
2) Het kan een goed idee zijn om bij wijze van voorbereiding één of twee
verhalen klassikaal te lezen en al even kort te bespreken (Wat valt op aan de
inhoud? Stijl? Etc…). Nadien kunnen de leerlingen de rest van het boek thuis
lezen. Als bijlage bij deze voorbereiding is een uitvoerige bespreking van
pagina 21 te vinden, waarin inhoud en stijl aan bod komen.
3) Laat de leerlingen elk twee of drie verhaaltjes kiezen die ze leuk, herkenbaar
of grappig vonden en laat hen, bijv. in kleine groepjes, uitleggen wat hen
precies in het verhaal aansprak.
4) Per groep wordt een top drie samengesteld van de meest herkenbare
verhaaltjes. Per groep brengt een leerling verslag uit van welke verhaaltjes
gekozen werden en waarom. Uit de overgebleven selectie wordt een klassikale
top drie samengesteld. (In kleinere klassen kan de tussenstap van het werken
in groepen misschien overgeslagen worden.)
5) De geselecteerde verhalen worden in detail besproken in de vorm van een
klassengesprek: waarover gaat het verhaal? Waarom spreekt het ons aan?
Hebben we eventueel gelijksoortige ervaringen? Op welke manier wordt het
verhaal verteld?
6) In het gesprek uit 5) komt de heel persoonlijke stijl die Hartjes hanteert
waarschijnlijk vanzelf wel (weer) ter sprake. Eventueel kan de leerkracht dit
aangrijpen om wat dieper in te gaan op het genre van de autobiografie: hoe ver
ga je daarin? Hoe bescherm je jezelf en andere betrokkenen? In dit verband
zou het ook interessant kunnen zijn om aan de slag te gaan met De helaasheid
der dingen van Dimitri Verhulst (boek of film) en de reacties in de media van
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de familieleden van de auteur hierop (zie het interview uit De Standaard als
bijlage).
7) Een creatieve opdracht bij de bespreking van dit boek zou uiteraard kunnen
zijn dat leerlingen zelf een persoonlijke ervaring op een vergelijkbare manier
in beeld proberen te brengen: een eigen Hartjes-strip. De leerkracht kan in de
klas rondlopen terwijl de leerlingen aan het werk zijn en ondertussen tips
geven over de manier waarop ze het verhaal kunnen vertellen. Maaike Hartjes
maakt haar tekeningen piepklein, maar als je grotere tekeningen met een
kopieermachine of een computer verkleint, krijg je een gelijksoortig effect en
vallen tekenfoutjes al snel niet meer op. De stijl vormt op zichzelf al geen
grote drempel voor minder goede tekenaars. De uitdaging zal er vooral uit
bestaan om voor elke vertelde anekdote ook een soort pointe te vinden.

G. Meesters & W. Van Hemelrijck: Strips in de taalklas. 5 lesvoorbereidingen voor het middelbaar onderwijs

2

http://www.stripkap.net/stripsindeklas.html - Hartjes

Maaike Hartjes
Biografie	
  
Maaike Hartjes (1972) woont in Amsterdam met haar vriend Mark Hendriks, ook
striptekenaar. Ze is bekend om haar dagboekjes in erg kleine en eenvoudige
tekeningen, met een variërende graad van autobiografie. Een deel van die dagboekjes
verspreidde ze in eigen beheer, een deel werd uitgegeven bij professionele
uitgeverijen. Sinds 2000 publiceert ze wekelijks een pagina in het populaire
vrouwenweekblad Viva. Haar belangrijkste boeken zijn:
Maaikes dagboekje 2 (1996): haar officiële debuut bij een uitgever
Maaikes grote dagboekje (2002): onder andere met een verslag van de oorlog in
Bosnië, haar verteld door een Servisch striptekenaar
Hartjes 1 (2004): eerste bundeling van een selectie uit Viva
Ze was ook samensteller van de Engelstalige bloemlezing Old Cake Comix (1997),
waarin enkel strips van vrouwen werden opgenomen.

Hartjes	
  1	
  
p.21	
  
=> Wat valt grafisch op als je de pagina bekijkt?
- De tekeningen zien er heel eenvoudig uit, haast kinderlijk.
- Het is een sobere stijl, met weinig franjes. Die indruk wordt nog versterkt door het
gebrek aan andere kleuren dan zwart en wit.
- In de pagina kun je een soort scheef gestapelde toren (van bv. bakstenen) ontdekken
als je alleen naar de prentjes kijkt met een kader.
=> Wat leid je uit die grafische kenmerken af?
- Eenvoudige tekeningen en een sobere stijl in het algemeen hebben hier twee
betekenissen:
1) Ze leggen de nadruk op de inhoud. Als de tekeningen heel sterk uitgewerkt zijn,
dan heb je de neiging om daar veel aandacht aan te besteden. Hartjes lijkt door haar
grafiek aan te geven dat ze meer belang hecht aan de inhoud dan aan de vorm. Dat is
in zekere zin schijn (cf. die toren van bakstenen).
2) Ze geven aan dat haar werk niet zo heel veel pretentie heeft. Haar grafiek straalt op
het eerste gezicht niet veel deskundigheid of ambachtskennis uit. Een lezer zal al snel
het idee hebben dat hij zelf ook zo kan tekenen. Dat pretentieloze is dan weer mooi te
verbinden met de inhoud, die bestaat uit kleine, persoonlijke, dagelijkse
beslommeringen en observaties. Ook de inhoud heeft kortom niet zo veel pretentie.
Door de eenvoudige vorm worden personages gereduceerd tot poppetjes. Ook dat
verwijst naar een soort kinderlijke naïviteit, maar geeft daarenboven aan dat de
personages slechts een rol hebben, zoals in een poppenkast. Hoe persoonlijk de
anekdotes ook kunnen zijn, ze krijgen een soort algemene geldigheid, een
universaliteit door de personages grafisch niet te nauwkeurig uit te werken.
=> Vorm en inhoud in Hartjes' strips zijn op elkaar afgestemd. Het samengaan van
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beide is een van de criteria die vaak worden gebruikt om een strip te evalueren.
- De compositie van de pagina met de toren heeft dan weer een algemene betekenis
voor heel Hartjes' oeuvre en een specifieke voor deze pagina.
1) Algemeen gesproken geeft de bijzondere compositie aan dat Hartjes de vormelijke
mogelijkheden van haar uitdrukkingsvorm strip graag volledig gebruikt. Door de
compositie met de opeenstapeling van blokken gebruikt ze naast de opeenvolging van
prentjes ook een ander betekenisniveau van een strip: de pagina als geheel als eenheid
van betekenis. Door een speciale compositie kan de pagina als geheel iets gaan
betekenen dat nog niet expliciet door de opeenvolging van prentjes met tekeningen en
tekst is verteld. In de strips van Hartjes 1 gebruikt ze die mogelijkheid wel vaker. Dit
soort spelen met de vorm is een beetje te vergelijken met de poëtische functie in
literatuur: daar is het spelen met taal, hier is het spelen met de grafische
uitdrukkingsmogelijkheden die aan de basis liggen van het vertellen in beelden. Strips
zijn lang beschreven als een gelijkwaardige combinatie van tekst en beeld, maar
recent gaan er belangrijke stemmen op (bv. theoreticus Thierry Groensteen) om de
strip als een hoofdzakelijk visuele uitdrukkingsvorm te zien. Het mechanisme dat aan
de basis ligt van de vertelling, is immers visueel: door de opeenvolging van
tekeningen ontstaat een verhaal, dat concreet wordt ingevuld door de tekeningen en
eventueel de teksten in de prentjes. Hartjes speelt hier dus met de manier waarop de
narratieve bouwstenen van haar verhaal vorm krijgen en geordend worden.
2) Specifiek in deze pagina vormen de prenten met kaders een toren die niet stabiel is.
Als je bakstenen zo zou stapelen, dan zou de toren direct omvallen. Die instabiliteit
van die toren is een grafische metafoor voor de emotionele gemoedstoestand van de
verteller. De verteller staat onder druk door wat de andere personen in het verhaal
doen. Bij uitbreiding toont die wankele toren ook de emotionele toestand van de
andere personen in het verhaaltje: zij zijn boos, droevig of onevenwichtig in hun
oordeel (egoïstisch).
=> De bouwstenen van het torentje zijn niet allemaal gelijk. Wat is het belangrijkste
inhoudelijke en vormelijke verschil?
- Inhoudelijk: drie van de vier bouwstenen vertellen stapsgewijs de reële en
imaginaire evolutie van de interactie van de verteller met de drie personen die haar
emotionele stabiliteit bedreigen. De onderste steen presenteert daarentegen een
conclusie, zonder dat er van interactie met andere personages sprake is. Bovendien
speelt dit prentje zich duidelijk later af. Het is een beschouwende afsluiting van haar
experiment om met sommige mensen anders om te gaan.
- Vormelijk: de drie prenten die de interactie weergeven, hebben een halve zwarte
achtergrond met witte tekst en zijn zelf nog onderverdeeld in twee à drie prenten die
gekenmerkt worden door een gebogen verticale kadergrens aan de kant(en) waar ze
grenzen aan andere interactieprenten. Die speciale kadergrenzen vergroten de
samenhang tussen de interactieprenten, want de prenten passen ondanks hun
onconventionele vorm als puzzelstukken in elkaar. De gebogen grenzen geven ook
weer vorm aan de emotionele intensiteit en instabiliteit. Hetzelfde patroon is ook te
zien in de scheiding tussen zwarte en witte gedeeltes. Doordat de buiging daar
horizontaal is, kan je er een golfbeweging in zien. Metaforisch wordt er over een
gemoedsgesteldheid vaak beweerd dat daar hoogtes en laagtes in voorkomen, dus dat
past hierbij.
=> Wat valt op aan de uitbeelding van de emoties van de personages?
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- Ze worden overdreven voorgesteld. Bij het meisje dat huilt, springen de tranen in het
rond. De boze jongen is zo boos dat de verteller achteruit wijkt. De verteller is zelf zo
boos dat haar haar recht gaat staan. De verteller heeft een enorm brede grijns van
tevredenheid in strook 4. Dit zijn hyperbolen: overdrijving als stijlfiguur. In strips en
animatiefilms gebeurt dat vaak bij emoties. In Hartjes' strips is overdrijving vaak de
enige manier om een emotie te tonen, want de rudimentaire poppetjes laten weinig
genuanceerde gezichtsexpressie toe. De hyperbolen hebben hier als effect dat de
vertelde anekdotes een ironische bijklank krijgen. Door overdrijving wordt de
pretentie van de verhalen weer verminderd. De emoties worden zo uitvergroot dat de
lezer onmiddellijk ziet dat het niet zo erg geweest kan zijn. Hij relativeert dus direct
wat hij ziet.
=> Hoe krijgen die grafische hyperbolen een equivalent in de tekst?
- Door de versterkende bepalingen: "hééél" in strook 1, "veel te veel" in strook 2,
"vreselijk" in strook 3.
=> Hoe is de evolutie van onzekerheid naar doortastendheid bij de verteller te merken
in de scènes waarin ze geconfronteerd wordt met het egoïstische personage?
- In het begin is het egoïstische personage veel groter, vervolgens slechts een beetje
groter en op het einde zijn beide personages even groot.
=> Geef nog enkele manieren waarop de evolutie van de verteller grafisch
weergegeven wordt.
- spiegeleffect: in de eerste strook wijkt de verteller achteruit voor de woede van de
beledigde man; in de derde strook is het omgekeerd
- fysieke afstand: in de laatste strook staat de egoïstische persoon verder af van de
verteller dan in de eerste stroken.
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De Standaard, 3 oktober 2009
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