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In de allerbeste traditie van ‘Lieve Mona’ en

van Aristoteles, Kant en Rousseau parafraseert

Is dit fictie? Is dit slechts een verhaal over een

niet goed hoe ze de verhalen in haar hoofd op papier

‘Margriet weet raad’ beantwoordt filosoof Stine

zij in dat verband het vaakst. Maar ook Marcel

meisje dat jaren na dato om haar overleden moeder

moet zetten. Gelukkig is daar haar overbuurvrouw

Jensen vragen van tien-, elf- en twaalfjarige

Duchamps, Godfried Bomans en zelfs het populaire

rouwt?

Lidwien, een schrijfster met een writers block

kinderen. Twintig brieven behandelt zij en

zangduo Nick en Simon komen om de hoek kijken,

Is dit informatief? Een boek waarin je leert hoe je

die doet denken aan Renate Dorrestein. Zij leert

evenzoveel vragen en dilemma’s, zoals ‘Moet ik mijn

wat slechts pleit voor Jensens oorspronkelijke

iets moet schrijven dat in aanmerking zou kunnen

Kathinka de lessen van het schrijven en en passant

gevoel of verstand volgen?’, ‘Wat is goed of slecht?’,

aanpak en de lichtheid – wat niet hetzelfde is als

komen voor belangrijke literaire prijzen? ECI

van het leven.

‘Waarom ben ik bang voor de dood?’ en ‘Mag ik

oppervlakkigheid – van haar boek.

Literatuurprijs, Libris Literatuur Prijs, een Gouden

wraak nemen?’. Jensens antwoordbrieven beginnen

De relatie die zij overtuigend, helder en zonder

Griffel?

Kill your darlings, show, don’t tell, hoe ga je om met

en eindigen vrijwel altijd persoonlijk, zo begint de

humbug legt tussen het leven van kinderen en

Of leer je hier over hoe literatuur in elkaar zit?

onderwerp, lijdend voorwerp en gezegde; het komt

eerste brief aan Tasha met ‘Gefeliciteerd met je

het werk van grote filosofen dat veelal vele jaren

Hoe schrijvers je met hun trucjes hun verhaal

allemaal voorbij. Hoe introduceer je personages,

tweede plaats’ en eindigt met de uitroep ‘Ik hoop

geleden geschreven werd, leidt ertoe dat kinderen

binnensmokkelen. Hoe ze perspectief toepassen,

wat brengt ritme in een zin?

dat je je beter voelt!’

kunnen concluderen: ‘Mijn vragen en dilemma’s

zinnen opbouwen, cadans en ritme bedenken,

Wie schrijft over schrijven roept nogal iets over

De zeer concrete vragen die de kinderen voorleggen

zijn niet belachelijk’ en – nog belangrijker – ‘Ik ben

ervoor zorgen dat zich in je hoofd een film van

zich af. Annet Huizing weet het allemaal zo goed en

– voortkomend uit hun dagelijkse ervaringen – en

niet alleen’.

letters afspeelt?

daarmee stelt ze zich kwetsbaar op. Want wie lessen

de persoonlijke, bijna familiaire, toon die Jensen

Al herinnert Jensens boek door de vraag-en-

Hoe ik per ongeluk een boek schreef is van alles wat

in schrijven geeft, moet zelf subliem zijn. Geen

aanslaat, zorgen ervoor dat grote filosofische

antwoordconstructie aan de catechismus, ze

en van alles evenveel. Een boek dat in geen enkel

fouten maken. Annet Huizing had dat lef. Ze weet

vraagstukken die van alle tijden zijn ook voor

pretendeert allerminst het wel eventjes haarfijn

hokje past en derhalve in de boekhandels in alle

een ontroerend verhaal neer te zetten en tegelijk

kinderen toegankelijk en inzichtelijk worden. De

uit te leggen. Twijfel fladdert als een duiveltje of

kasten tegelijk zou moeten staan.

anderen aan te sporen hetzelfde te doen. Of er op

opdrachten, vragen en filosofische experimentjes

engeltje vrolijk tussen de regels door: ‘Soms kan

waarmee Jensen haar brieven lardeert, dragen

het in een nieuwe situatie heel leuk zijn om te

Annet Huizing deed met Hoe ik per ongeluk een

Boeken die grenzen overschrijden stelen het

daar in hoge mate aan bij. De illustraties van

experimenteren met je meerdere “ikken”. Draag je

boek schreef het alleronmogelijkste. Ze vertelt het

hart van deze jury. Al was het alleen maar omdat

Fredriksen zijn niet zelden een geestig commentaar

altijd een jurk? Trek een keer een broek aan. Ben je

verhaal van de jonge Kathinka. Haar moeder is al

het de jury een alibi geeft zelf met een grens te

en verhogen de toegankelijkheid van de op zichzelf

vaak stil? Laat eens van je horen! En wees gerust:

hartstikke lang dood, maar juist nu haar vader het

schuiven, en zo een Griffel te kunnen geven aan dit

zware levensvragen.

weten wie je bent gaat niet van de ene op de andere

aanlegt met de best-wel-leuke Dirkje, mist ze haar

verhaal, dat misschien wel het verhaal zelf als ware

dag. Zelfs als je zo oud bent als ik, weet je het soms

zo. Kathinka wil schrijfster worden. Maar ze weet

hoofdpersoon heeft.

Jensen slaagt erin het leven van kinderen en de

nog niet zeker.’

vragen die zij daarover hebben soepel in verband

Wijs kan dit boek genoemd worden. Hoe kan het

te brengen met filosofen als Nietzsche, Diogenes,

ook anders als je je poes – zoals Stine Jensen –

Alain de Botton en Martha Nussbaum. Het werk

‘Sofie’ noemt?
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z’n minst over te schrijven.
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