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Worstel je met een writer’s block of heb
je gewoon zin om te schrijven en heb je wat
hand heb je 642 ideeën om op te schrijven.
Laat je creativiteit stromen en houd een
pleidooi voor je lievelingsfruit, stel
je fanatasievriend voor of beschrijf de
kindertijd van je oma.
Dit boek staat boordevol ideeën en originele
schrijfopdrachten die je in willekeurige
volgorde kunt uitvoeren. Maar, er is ook
genoeg ruimte op dit prachtige papier om
de pen er daadwerkelijk overheen te laten
vloeien: ja, je mag in dit boek schrijven!
Wereldwijd al ruim 1 miljoen exemplaren verkocht
in maar liefst 12 talen!
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Dit boek is in één dag geschreven. In een periode van slechts 24 uur,
zonder enige voorbereiding. Het was ook niet ons idee. Een bevriende
redacteur belde me uit het niets met de mededeling: ‘Laten we een boek
maken met de titel 642 dingen om op te schrijven.’
Mijn eerste reactie was: ‘Te gek, maar je bedoelt toch niet letterlijk
642 dingen? Het getal 642 gebruik je vast om aan te geven dat het er
veel zijn, dus het kunnen ook 238 of 187 dingen zijn, of niet? Want 642
lijkt me vrij onmogelijk.’
‘Oké, we kunnen ook een ander getal nemen,’ was haar reactie en ze
dacht even na. Maar ik bedoelde wel 642 dingen. Letterlijk.’
Dit ging ik in niet in mijn eentje doen. Daarom stuurde ik de volgende
ochtend een e-mail naar mijn collega’s van de San Francisco Writers’
Grotto. Daar werken vijfendertig schrijvers, in een doolhof van
kantoortjes en bibliotheekachtige cabines. Mijn uitgangspunt: als we de
eerste dag meer dan honderd dingen konden bedenken, dan zou het project
kans van slagen hebben. Ik rekende op een totale productietijd van een
maand.
Mensen gingen me ideeën mailen, veel ideeën. Binnen een uur hadden we
er al honderd. Aan het einde van de dag waren dit er vijfhonderd, en de
ideeën bleven ’s nachts binnenstromen. Vijfendertig schrijvers droegen
hun steentje bij. De volgende dag rond twaalf uur overhandigde ik het
complete manuscript persoonlijk aan onze redacteur.
Ik vertel dit verhaal omdat het iets zegt over verborgen talenten.
Je weet nooit wat er kan gebeuren. In één dag kun je, als je het
licht ziet, wat bedacht hebben – misschien is dit het begin van iets,
misschien wel het eindproduct. En het hoeft niet eens vanuit je eigen
idee te ontstaan. Je moet gewoon creatief zijn en je erop storten.
Je kunt deze 642 ideeën letterlijk gebruiken, door een bepaalde
oefening te kiezen en hem te maken. Of blader rustig door het boek
heen en prikkel zo je creativiteit. Je zult ontdekken dat niet alles
al geschreven is, dat niet elk goed idee al door iemand anders is
ingepikt. Er zijn oneindig veel dingen waarover je kunt schrijven en
daardoor ook veel verschillende richtingen waarin je verhaal zich kan
ontwikkelen.

PO BRONSON
San Francisco Writers’ Grotto
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Dit kan er in 1 seconde gebeuren.

Een kamerplant gaat dood.
Vertel waarom hij moet blijven leven.
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Het smerigste kerstdinergerecht
dat je ooit hebt gegeten.

Schrijf Facebookberichten over
het jaar 2017.
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Je bent astronaut. Beschrijf je perfecte dag.
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Iets dat van je gestolen is.

De uit het oog verloren huisgenoot.

Dit denkt een personage dat iets blauws vasthoudt nu.
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Schrijf een scène waar alleen ‘uh-huh’, ‘umm’, ‘urrr’ en ‘hmm’
wordt gezegd.

Vertel een onbekende over een geliefde familietraditie.
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Beschrijf iets wat je dolgraag wilde en
wat je, toen je het eenmaal had, nauwelijks
hebt gebruikt.

Beschrijf een elektrisch apparaat in de
toekomst, waarvan je niet weet hoe je het
moet bedienen.

Een storm verwoest het schuurtje van je oom
en doodt zijn zesjarige zoon. Beschrijf de
kleur van de hemel vlak voor de storm toesloeg.

Noem de bomen op in de buurt waar
je vroeger woonde.
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Stel je voor dat je een jaar lang niet kunt praten. Hoe zou je
communiceren en welke impact zou het hebben op je relatie? Wat zou je
bewaren om aan het einde van het jaar te zeggen?
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Schrijf een Disney-scenario
voor 18+.

Schrijf een extreem kritische recensie
over een boekklassieker.

Wat is het ergste wat je
ooit hebt gedaan?

Wat is het ergste wat je
ooit is overkomen?
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