Naam:
Gerard Koolschijn

Op de koﬃe bij…

Woont aan:
de Dorpsstraat
Orvelte, november 2015

Reiziger in de oudheid
Vertaler uit het Grieks
Docent oude talen/rector
All-round sportman
Romanschrijver
Genieter van het leven
Volgens Gerard moet “genieten van het leven” geleerd worden. Hij heeft in ieder geval
erg zijn best moeten doen.
Gerard is nu 70 jaar oud en nog steeds actief sporter en schrijver.
Hij woont sinds 2007 met Lidwien Chorus aan de Dorpsstraat tegenover de Drenthehof.
Sport is voor hem een houvast, een ritme in het leven; zowel solo als beoefening in
teamverband.
Gerard is geboren in Den Haag in een door geloof getekend gezin. Voor hem heeft dit
heel duidelijke keuzemomenten opgeleverd. Zo werd hij zich op zijn 17 jaar bij het
verlaten van het voortgezet onderwijs bewust van een keus voor een maatschappelijke
functie of kiezen voor de vrijheid. Het werd de vrijheid. Het streven naar een baan werd
daarmee ondergeschikt.
De oude talen spelen een grote rol in zijn leven. Het begon met het vertalen van boeken
die op de boekenlijst van de school stonden. Later werden het op verzoek
toneelstukken uit de Griekse oudheid. Nog steeds worden deze stukken opgevoerd.
Griekenland is voor Gerard het tweede vaderland. Vaak en regelmatig is hij er geweest
en gaat er nog steeds heen. Hij heeft er zelfs een jaar lang in afzondering van de
moderne wereld geleefd tussen eilandbewoners met alleen de primaire voorzieningen;
een tomaat was luxe.
Als sporter deed hij aan vooral volleybal, marathonschaatsen en fietsen. Om de
Elfstedentocht in 1985 te rijden ging hij van z’n vakantieadres in Zwitserland in 3 dagen
heen en terug. Fietsend deed hij onder andere de 100-passentocht in Frankrijk.
Tegenwoordig is tennis het middel om zich uit te leven.

Door:
Ger Keijzers

Begin negentiger jaren waren hij en Lidwien met de tweelingzus van Lidwien en partner
op zoek naar een mogelijkheid om tezamen in het Drentse land te gaan wonen. Het
lukte niet om een voor 2 gezinnen geschikt te maken woonboerderij te vinden. De zus
en partner kwamen daarom in Wezup te wonen, terwijl Gerard en Lidwien eerst in Den
Haag bleven. Pas in 2007 slaagden zij er in om een geschikte woonruimte te vinden in
Orvelte. Deze keuze werd gemaakt vanwege het weinige autoverkeer en een zo
authentiek mogelijk buitengebied.

In 2012 verscheen van zijn hand de eerste roman, met veel autobiografische
elementen. Het boek werd alom zeer positief beoordeeld. En ook al heeft hij de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt, het schrijven kan hij niet laten. Ook nu staan er
twee boeken op het programma, waaronder een nieuwe roman met als werktitel “Zo
oud als de tijd”.
Voor wie meer over Gerard wil weten ……. Lees zijn roman “Geen sterveling weet ….”.
Thema van het boek: gevolgen van opvoeding in een strenge christelijke leer.
In april verschijnt een compilatie van geschriften van een oud-docent onder de titel
“Natuurlijk bestaat God”.
NB: de roman is te leen in de bibliotheek Westerbork.

