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Bijlage 7. I nformatie over de
schrijfopdracht
Op en rond het veer van Geer

Het verhaal van Tom van Driel uit Maurik: op 2 december 1944 bliezen de bezetters de
Rijndijk op bij Elden, Tom en zijn familie moesten vluchten. Hij ging deze kant op, er
was een oversteekplaats, de pont lag op de bodem, er waren alleen bootjes...

Schrijf een dagboekfragment vanuit het personage Tom van Driel. Kies een gebeurtenis uit zijn verhaal die je verder gaat beschrijven.
Wat weet je van Tom van Driel? Verzin anders hoe hij zou kunnen zijn. Denk aan: Hoe
oud is hij? Hoe ziet hij eruit? Wat voor kleding draagt hij? Hoe woont hij? Hoe praat hij?
Wat kan hij goed? Waar heeft hij een hekel aan? Wat voor humeur heeft hij vandaag?
Is hij bang of juist flink? Leef je zo veel mogelijk in. Is Tom een mopperpot of juist een
vrolijke Frans? Zorg dat dat te lezen is in het dagboekfragment.
Schrijf niet over de hele dag, kies een stukje. Het wordt immers een dagboekfragment.
Bedenk hoe Tom deze gebeurtenis heeft beleefd.
Alles wat je schrijft, schrijf je alsof je Tom echt bent. Schrijf in de ik-persoon.
Schrijf eerst in klad. Let bij het schrijven op de volgende drie dingen:
1) Het moet duidelijk worden wie Tom is.
2) Tom ontmoet in ieder geval één andere persoon.
3) Zorg dat Tom in elk geval één keer iets zegt tegen een ander. Gebruik daarbij aanhalingstekens.
Bijvoorbeeld: De mevrouw die naast me stond bij de oever vroeg aan mij: “Hoe kom ik nou aan de
overkant, de pont is weg”! Ik zei dat ik het ook niet wist, maar gelukkig...

Als je kladversie af is, lees je het fragment voor aan iemand uit de klas. Is het helemaal
duidelijk? Klopt het taalgebruik? Wat wordt er gezegd? Klopt dat? Moet er misschien
nog iets bij of juist af? Schaaf bij of verander als het daardoor beter loopt of klopt.
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