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7. Gerard [1945] 
1. Lees dit hoofdstuk hardop voor en markeer in jouw boek (de zinnen die als het ware naar 

voren komen of schitteren op de pagina.) Lees aandachtig en zonder haast. Doe dit voordat 
je naar de opdrachten kijkt, zodat je eerst kunt zien wat je persoonlijk raakt. 

 

2. Kijk eens goed naar de foto op het blog, waar je (bij wijze van spreken) Gerard zo zou kunnen 
zien zitten bij de Teach-in over de oorlog in Vietnam. 
Schrijf een schets, vanuit het perspectief van een journalist voor de krant, een sfeerportret 
van de situatie en bijeenkomst in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Doe dit in slechts 10 
minuten. 

 

3. Schrijf nu 5 minuten over de gedachtewereld van Gerard. Hij vertelt over deze bijeenkomst 
dat “hij deze avond nooit zou vergeten, al kon hij de betekenis ervan niet goed bevatten.” 

 

4. Heb jij een bijeenkomst of event meegemaakt, waarvan je toen al wist: dit zal ik nooit 
vergeten, ook al kan ik de betekenis ervan niet goed bevatten.” 
Schrijf aan de hand van een zingedicht n.a.v. de woorden: “Dit zal ik nooit vergeten” (per 
woord 2 regels aanvullen met tekst). 

 

5. Hij koos niet zomaar voor rechten. Het was een roeping geweest. 
Gerard beschrijft het moment waarop hij besluit om rechten te gaan studeren, als 
indrukwekkend. 
Hoe heb jij jouw studie- en of werkkeuze gemaakt? Keer terug naar dat moment en beschrijf 
het in de tegenwoordige tijd. Doe dit in 12 regels tekst. 

 

6. Gerard gaat het huis uit en doet dit op een hele nieuwe manier. Niet door te trouwen maar 
door op kamers te gaan wonen. 
Hoe ben jij het ouderlijkhuis uit gegaan? Schrijf een 10 minuten sprint over dat moment. 
Hoe was de eerste periode in jouw nieuwe situatie? Schrijf een 10 minuten sprint over dat 
moment. 
Rond af met een spiegelelfje. 
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Het eerste elfje gaat over de eerste sprint. 
Het tweede elfje over de tweede tekst. 
Let op: het laatste woord van het eerste elfje is tevens het eerste woord van het tweede elfje 

Dit is het schema: 
 

woord 
woord woord 

woord woord woord 
woord woord woord woord 

woord* 
woord (herhaling van *) 

woord woord woord woord 
woord woord woord 

woord woord 
woord  

 
 

 

8. Ook in huize Koelemeijer komen de zonen steeds vaker in opstand tegen de gevestigde orde. 
Er wordt vaak gediscussieerd over politiek en de Rooms Katholieke kerk. Pa reageerde fel. 
Gerard hield net al moe, vaak zijn mond. Hij wilde de vrede bewaren. 
Hoe reageerde jij thuis als er discussies plaatsvonden? 
Welke rol nam jij dan op je in het gezin? En hoe kijk je daar nu op terug? 
Schrijf op iedere vraag een antwoord van 5 regels. 
 
 

9. Welke rol spelen geld en luxe in jouw leven? 
Zet de timer op 7 minuten en schrijf zo snel als je kunt jouw antwoord op. 

 

10. Lees tot slot het laatste deel van het hoofdstuk, dat begint na het symbooltje met de 
woorden “Het was een uur of acht… 
Schrijf een aanvulling op de volgende open zin: 
“Nu ik dit gedeelte nog een keer aandacht lees, kan ik me voorstellen dat…” en blijf schrijven 
tot je minimaal een halve en maximaal een hele pagina in je dagboek hebt volgeschreven. 

 

11. Lees eerst hoofdstuk 17 “Spiegelbeeld” in het boek Dagboek als spiegel” [77-79]. 
Schrijf nu aan de hand van de vragen (die in het boek over een zelfportret gaan) een portret 
van Gerard. 
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12. Wat weet je nu over Gerard? Blader door je dagboek en het leesboek en schrijf een lijst met 
antwoorden. Noteer ieder item kort en kernachtig. Denk hierbij aan de thema's als... 

1. geboortejaar 
2. plek in de kinderrij 
3. relatie met ouders 
4. relatie met broers en zussen 
5. rol in het gezin 
6. leeftijd in de oorlog 
7. school-studie 
8. werk-hobby 
9. kerk-geloof 
10. trouwen/kinderen 
11. typische uitspraak of mening 
12. ... 

Schrijf deze biografische lijst op een lege pagina en laat voldoende ruimte open, zodat je later 
ook nog informatie aan toe kunt voegen. 


