Een boek schrijven
Hoe gaat dat?
Jacques Vriens schrijft al heel lang kinderboeken. Misschien ken je zijn verhalen wel, over
meester Jaap, of de Bende van de Korenwolf. In deze clip vertelt hij over zijn werk en hoor
je hoe hij zijn verhalen bedenkt.
Schrijver Jacques Vriens, hoe verzin je een verhaal? Nou, ik heb bijvoorbeeld net een boek
af, dat heet Groep Zeven Slaat Terug, dat is dit boek. En meestal begin ik met eerst een
heleboel ideeën te verzamelen en die schrijf ik allemaal op in zo'n klein rood boekje.
Worden ze dan wel of niet ontdekt? Nee, nee, nee, ze... Oh ja, ze komt wel naar buiten. Er
komt wel iemand naar buiten en dan huilen, en daarna gaan ze weg. Ja. Dus ze zijn niet
ontdekt.
Als ik dan genoeg ideeën heb, dan zet ik die ideeën meestal op zo'n grote kaart, maar het
grappige is: er zitten dingen bij, die echt gebeurd zijn, want Groep Zeven Slaat Terug gaat
eigenlijk over een meisje wat thuis geslagen wordt, wat mishandeld wordt. En ik ben zelf
heel lang meester geweest en ik heb het natuurlijk wel eens meegemaakt op school, dat
dat gebeurde. Dus dat er kinderen in de klas zaten bij mij waarbij thuis iets aan de hand
was. En daar wilde ik al jaren lang een boek over schrijven. En dat is nu dus gelukt.
Maar als ik hier nou ga kijken naar die ideeën, dan zitten er misschien bij die 30 ideeën 10
bij, dingen, die echt gebeurd zijn en 20 dingen, die ik gewoon verzonnen heb. Eh, nou, eens
even kijken, wat had ik daar nou gedaan? Wat ik dan ook ga doen, dat is ook wel leuk om te
laten zien, is dat ik eerst de hoofdpersonen bedenk en ook dingen opschrijf over de
hoofdpersonen, bijvoorbeeld: "Dagmar is af en toe heel fel, is wel heel grappig, heeft 2
staartjes" en zo schrijf ik bij elk kind en elke volwassene die in een boek voorkomt schrijf
ik iets op en als ik dit allemaal een beetje op een rijtje heb gezet, dan ga ik het, ja, een
soort schema maken voor mezelf, zo van: "nou, dit wordt ongeveer het verhaal". En dan
begin ik te schrijven. Ja, dit. Thérèse, mijn boek is er!

