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Van leraar basisonderwijs tot prentenboekenschrijver....

Prentenboeken Bonte Pieten Vader Adoptie Clavis Piesprinses
Door Pimm van Hest 8 dagen geleden

Hallo juffen en meesters,

mijn naam is Pimm van Hest (39) en samen met mijn vriend Eduard (39), dochtertje Moira (7) en
onze twee boerenfoxjes Splinter en Zorro wonen wij in de gezellige binnenstad van Eindhoven.

In het onderstaande stuk wil ik jullie vertellen hoe ik van leraar basisonderwijs, koerier, medewerker
in een grote boekwinkel en student psychologie uiteindelijk vader van een (geadopteerde) dochter
werd en daarmee ook op het pad van 'prentenboeken schrijven' belandde.

Jaren geleden besloten mijn vriend en ik om een kindje te gaan adopteren. Dat is zeker een heel
stuk sneller gezegd dan gedaan, maar na een jarenlang traject kwam in 2008 onze dochter Moira
bij ons: een onbeschrijflijk mooi moment. Hieraan voorafgaand volgden wij een voorlichtingscursus
en daarin was ook iedere week een boekenhoekje rondom adoptie ingericht. Het viel me op dat er
veel voor oudere kinderen en voor volwassenen was te vinden, maar vrijwel niets voor peuters en
kleuters. Geen mooie prentenboeken over adoptie en als ze er al waren dan speelden altijd dieren de hoofdrol. Dat bracht me op
het idee om een prentenboek over adoptie te willen schrijven, waarin een klein meisje de hoofdrol zou spelen. Uiteindelijk, na
héél véél omwegen, werd dit het prentenboek "Rosita" en heeft uitgeverij Clavis het in 2009 uitgegeven. Bij de boekpresentatie
van het boek zat onze dochter Moira van ruim anderhalf op mijn schoot en presenteerde mee: een waarachtig moment!

Na het verschijnen van "Rosita" (dat ik samen met de illustratrice Nynke Talsma had gemaakt) begon het te kriebelen: ik zou
nog wel eens een prentenboek willen schrijven en uitbrengen. Het gehele proces van het schrijven van een tekst, het
samenwerken met een illustrator en de 'weg naar uiteindelijk een heus boek' werkte verslavend.

Over onderwerpen hoefde ik niet lang na te denken, ik hoefde enkel naar onze dochter te kijken en de onderwerpen dienden
zich als vanzelf aan. Na "Rosita" verscheen "De Poep- en Piesprinses" over de viezewoordjesfase die kinderen zo grofweg
tussen de 2 en 6 jaar doorlopen. Dit boek werd een leuk succes en ik lees het nog steeds vaak voor, tot groot plezier van
mezelf maar ook zeker van de kinderen.

Ondertussen was "Rosita" in verschillende talen vertaald en werd de gehele totstandkoming van een prentenboek ook een héél
klein beetje makkelijk, maar ieder verhaal werd, volledig terecht, steeds weer gewikt en gewogen en er verdwenen ook genoeg
voorstellen op een plank onder een dikke laag stof óf gewoon ook in de prullenbak.

Toch mocht ik wat later het prentenboek "Splinter en Zorro" maken (over twee hondjes die hun geur kwijtraken) en daarvoor
mocht ik samenwerken met Lonneke Leever. Haar manier van 'illustreren' was een stuk kunstzinniger, aangezien zij niet gebruik
maakte van pen, potlood en verf, maar zij maakte alles van papier. Het werd dus een vrij bijzonder prentenboek én het werd
voorzien van vijf heuse geurtjes. Erg bijzonder.

Na dit boek kwamen "Sjuleke" en "Een Buik vol Geheimen" vrij snel. "Sjuleke" ging over de dood van een huisdier, over de dood
van 'mijn hondje Sjuultje' en hoe indrukwekkend dat afscheid was. Kort daarna verscheen "Een Buik vol Geheimen" over
kleuters en wat oudere kinderen die geheimpjes voor hun ouders bewaren en zo na een tijdje rond kunnen lopen met een buik
vol geheimen. Internationaal sloeg dit boek enorm aan en is van al mijn boeken in de meeste landen vertaald, waaronder in
China en Amerika.

Ondertussen zijn we in het heden van 2014 aangekomen en heb ik dit jaar drie boeken uit mogen brengen ván en mét Clavis.
"Het Weerjongetje" is een beetje een filosofisch sprookje (voor iets oudere kinderen) over een jongetje dat met zijn gevoelens
het weer kan beïnvloeden. Rond dezelfde tijd kwam ook "Ik Zie, Ik Zie" uit over een jongetje (Eduard) dat een bril krijgt, maar die
eigenlijk (in eerste instantie) helemaal geen bril wil. Dit boek heb ik als verjaardagscadeau geschreven voor mijn eigen vriend,
toen hij vorig jaar een nieuwe bril kreeg. Zo zie je maar, niet alle ideeën komen van/via onze dochter.

Het laatst verschenen boek is een heel bijzonder boek, namelijk "De Pieten maken het BONT": een prentenboek waarin Bonte
Pietjes de hoofdrol spelen, Het heeft best wat voeten in aarde gehad om dit er te laten komen, maar uiteindelijk zei Clavis 'ja' en
begin september 2014 lag het dan eindelijk in de winkels. Een bontepietenprentenboek dat ik samen met Nynke Talsma heb
gemaakt. Een van de eerste, zo niet hét eerste prentenboek dat bevolkt wordt door oranje, roze, blauwe, gele, maar ook bruine
en zwarte Pietjes én door regenboogpieten!

In de link hieronder kun je een aanvullend stukje interview met MMij lezen, waarin ik wat meer vertel over het Hoe & Waarom
rondom dit bijzondere sinterklaasboek. In de kern komt het er op neer dat ik dit boek graag wilde maken om tegemoet te
komen aan de authentieke wens van een vrij grote groep mensen om het gehele sinterklaasfeest een stuk kleurrijker en diverser
te maken.

http://www.nicetips4kids.nl/category/interviews/pimm-van-hest/

Er is al tijdenlang een zwartepietenduscussie gaande in Nederland. 
Nynke en ik hopen met ons bontepietenboek een positieve bijdrage te hebben geleverd aan deze discussie. Een boek bedient
zich namelijk van: 'show, don't tell!'
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 Onthoud mij

Het is er. Mensen kunnen het oppakken en lezen en kopen, maar er ook niets mee doen en aan voorbij lopen. Een Boek dat
niemand iets opdringt. Maar er wel ís. Als alternatief!

Ik ben zelf leraar basisonderwijs (geweest) en weet wat de kracht van leerkrachten is.

De kracht om kinderen een breed en divers beeld van onze maatschappij te geven.
Een beeld dat ze niet altijd van thuis uit meekrijgen.

Daarom ook mede een blog op deze community.
Omdat ik denk dat er, zeker met dit bontepietenboek, een bijzondere taak voor de leerkrachten weggelegd kán zijn om een
positieve draai aan dit vraagstuk mee te geven: al verschillende keren is gebleken dat kinderen, na het (voor-)lezen van dit boek,
geen enkel probleem hadden met de bontgekleurde Pietjes. Sterker nog, veelal zeiden ze er niets eens iets over.

Hoe mooi kan het zijn om deze generatie kinderen van NU de toekomst van morgen te laten zijn!

Ik hoop jullie met deze blog een beetje inzicht in mijn leven te hebben gegeven, als vriend, vader, prentenboekschrijver en een
klein beetje als voorvechter van gelijkheid en diversiteit.

Ik zou het leuk vinden als jullie een kijkje op mijn website zouden willen nemen: daar staat nog véél méér informatie:
http://www.pimmvanhest.nl

Als er nog vragen zijn, aarzel niet en mail ze me: keobpimm@gmail.com

Een warme groet vanuit Eindhoven en allemaal alvast een heerlijke en spannende voorbereiding op het schitterende
sinterklaasfeest.

Vol verwachting klopt mijn hart.....

PiMM van Hest

 

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers

Gebruikersnaam of e-mail

Wachtwoord (minimaal 6 karakters)

InloggenInloggen

Wachtwoord vergeten

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.pimmvanhest.nl
http://groep1en2.vakcommunity.nl/file/view/28041212/pimm-van-hestjpg
http://groep1en2.vakcommunity.nl/forgotpassword
http://groep1en2.vakcommunity.nl/saml/login/digischool
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

