Spotgemakkelijke blaadjes

Ik zat in de kleuterschool en huppelde met Kathleen, die ik mijn beste vriendin noemde,
naar school. Mijn moeder liep glimlachend achter ons, terwijl wij arm-in-arm huppelden en
zongen: ‘spotgemakkelijke blaadjes, spotgemakkelijke blaadjes!’ waarbij we refereerden
aan de ‘moeilijke blaadjes’, werkblaadjes die we – en nu spreek ik over de magische jaren
’80 – op school moesten invullen en die wij blijkbaar toch niet zo moeilijk vonden.
Dat is een heel vroege herinnering die min of meer scherp in mijn geheugen geprent
staat. Vraag me niet wat er die dag verder nog gebeurde, maar dat moment, Leen en
Kathleen die samen naar school huppelden op het ritme van hun zelfverzonnen lied, zal ik
nooit vergeten.
Zo zijn er nog fragmenten van vroeger, die soms als vanzelf komen aanwaaien. Jij hebt
vast ook dergelijke herinneringen.
Dat geldt ook voor jouw personage. Verzin er eentje of gebruik een eigen herinnering die
je een beetje kneedt tot hij in je verhaal en bij je personage past.
Dichter? Beschrijf dan een kinderherinnering van jezelf – echt of verzonnen – in je poëzie.

Snelle schrijftip
In zo’n prille ‘oerherinnering’ kan je een kant van het personage belichten dat
verrast. Je kan tonen wie het personage in zijn puurste vorm is of was, als
kind, lang voordat hij zich aanpaste aan de heersende normen van onze
maatschappij.
Dit kan je lezer helpen om een beter beeld te krijgen van je hoofdpersonage,
om bepaalde gebeurtenissen in het heden te plaatsen in de ruimere context
van het leven van je personage, of het kan verrassen en sympathie
opwekken. Want heel jonge kinderen zijn per definitie naïef en onschuldig en
zelfs de meest vreselijke persoon is ooit zo geweest.

Zo’n flashback naar de vroege jeugdjaren kan ook heel bewust symbolisch
gekozen zijn, maar ik zou het er niet te dik opleggen. Het is literatuur, geen
naslagwerk van Freud.

Deze mail maakt deel uit van 'Een jaar lang verrekt toffe schrijfopdrachten', een online
traject van schrijfster Leen Raats
.

