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Wees eens naïef

Schrijf een verhaal of gedicht voor volwassenen maar uit het perspectief van
een kind. Dat is erg leuk om te doen én bovendien een geweldige
schrijfoefening. Want het dwingt je om heel goed na te denken over het
perspectief.
Je wilt namelijk de lezer echt door de ogen van het kind naar de wereld laten
kijken. Je moet je dus bij alles wat je schrijft afvragen of het kind dit kan weten,
zien, horen, begrijpen, … Dit geldt eigenlijk altijd bij alles wat je schrijft, maar als je
voor het perspectief van een kind gaat, valt het des te harder op als er iets niet
klopt - zowel voor de lezer als de schrijver.
Het feit dat kinderen – en volwassenen! – gebeurtenissen en uitspraken of
handelingen van anderen vaak verkeerd interpreteren, is een veelvoorkomend
uitgangspunt voor zowel drama als humor. En net zoals in het echte leven,
hebben onze personages het niet altijd bij het rechte eind.
Denk maar aan de vele ‘hilarische’ (ik ben zelf geen fan) vergissingen die zich
opstapelen in programma’s à la FC De Kampioenen of in de gemiddelde
Amerikaanse sitcom of romantische komedie.
Succes, schrijver!

Snelle schrijf tip
De kans is groot dat we als volwassen lezer meer zullen weten en
begrijpen dan de jonge protagonist. Dat is een erg leuk
uitgangspunt om mee te werken: dat de lezer meer weet dan het
personage. Het is zo’n beetje zoals dat moment in de horrorfilm
waarop je naar het scherm roept: ‘Nee, niet naar dat verlaten hutje
gaan, daar woont een familie kannibalistische zombies die soep
koken van verdwaalde wandelaars!’
Alleen hoeft het niet zo extreem te zijn. Het komt erop neer dat het
hoofdpersonage de dingen niet snapt, verkeerd interpreteert of
bepaalde kennis niet bezit, en dat de lezer weet dat dat zo is, en
zich afvraagt of het personage het ook zal ontdekken of voor altijd
in het duister tasten.

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