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Dit liber amicorum voor Gerard Strien is tot stand gekomen dankzij Joke Moerland, de sectie geschiedenis,
Henny Manders, het archief van De Keten en de bijdragende (oud)-collega’s. Ook (oud-)leerlingen hebben van
zich doen horen. Eindredactie en lay-out was in handen
van Wim Mathijssen. De foto’s komen uit diverse bronnen en een aantal ervan heeft eigenlijk niet de juiste resolutie, maar we vonden het jammer om ze niet op te
nemen. Onze excuses voor eventuele zwakke illustraties.
Ook was van niet alle foto’s de exacte opnamedatum te
achterhalen. Mogelijk heeft Gerard meer historisch besef
dan de redactie van dit boek.

“Een historicus in hart en nieren”
Beste Gerard,
Een historicus heeft nogal de neiging terug te gaan in de tijd. Ook ik heb
die neiging. Geschiedenis = een verhaal van het verleden. Mijn verhaal met
en over jou is ongeveer 12 jaar geleden begonnen en zal wat mij betreft
voortduren.
Onze start was niet voorspoedig: ik kan me nog herinneren dat de toenmalige directie van het Newman voor mij, nadat ik aangenomen was, een kennismakingsgesprek had geregeld met de sectie geschiedenis, terwijl de
sectie dit gesprek beschouwde als eerste sollicitatiegesprek. Een valse
start, een niet gelukkig begin van een samenwerking. Toen vervelend, nu
slechts een incident uit het verleden. Voor mij is de samenwerking zodanig
ontwikkeld dat ik bij jou mijn (inhoudelijk geschiedenis)ei kwijt kan.
Voor de toekomst zal ik dat gaan missen.

Toelichting: opkijken = bewondering (petje af!)

Bewondering heb ik voor je bevlogenheid tijdens de lessen, maar ook daarbuiten. Ik heb je leren kennen als een enthousiaste geschiedenisleraar, een
beeldende verteller met parate kennis van het verleden, een historicus in
hart en nieren, een leraar met oog voor de leerling, maar vooral als een
zachtaardig, behulpzaam mens. Bedankt dat ik jou heb mogen leren kennen.
Er is geen toekomst zonder verleden. Ik ben trots dat ik een bijdrage mocht
leveren aan jouw geschiedenis op het Newman. Bedankt daarvoor. Hopelijk
wordt jouw toekomst van vrije tijd een toekomst van vele mooie verhalen.
Geniet ervan, ik gun het je van HARTe!
Kees van de Sande
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“Je maakte een waar spektakel van de les”
Beste Gerard,
Attent, evenwichtig, inspirerend, oprecht en bevlogen.
Allemaal woorden waar ik aan moet denken, op het moment dat ik aan jou
denk. Allemaal woorden vol betekenis, maar ze lijken hun kracht te verliezen
op het moment dat ze achter elkaar in een rijtje staan. En dat zou jou en
mijn waardering voor jou als collega tekort doen, Gerard! Daarom heb ik
hieronder uiteengezet waarom deze woorden voor mij onontkoombaar zijn
als ik aan jou denk, net als de geschiedenis onontkoombaar is voor jou.
Als piepjong ding kwam ik kennismaken met het
docentschap op het Newmancollege en ik had
het voorrecht me door jou te laten inspireren.
Achterin de klas was ik getuige van het ware
spektakel dat jij van een doorsnee les wist te
maken. Een bevlogen docent. Heerlijk vond ik
het om naar je verhalen te luisteren. In de jaren
die volgden, zat ik helaas wat minder achter in
de klas bij jou, maar liep ik wel regelmatig langs
de klas. Daar zag ik jou dan staan, nog steeds
boordevol passie en energie. De leerlingen aan
je lippen. Deze vluchtige momenten inspireren
mij om alles uit mijn lessen te (blijven) halen en ik zal ze zeker missen!
Ik merkte al snel dat jij niet alleen als docent zo inspirerend was, maar ook
als persoon. Of eigenlijk hangen deze twee dingen met elkaar samen. Je
bent altijd oprecht geïnteresseerd in hoe het met mij gaat, hoe mijn weekend was en hoe het met de kinderen is. Deze oprechtheid voelen mensen
feilloos aan, niet alleen ik, maar ook je leerlingen.
Tot slot heb ik het altijd enorm gewaardeerd dat op het moment dat als iemand advies nodig had, jij nooit te beroerd om daar je hoofd eens over te
buigen en hier eens goed over na te denken. Alle invalshoeken neem je
mee, vaak inclusief historische redenatie. Jouw antwoorden zijn dan ook
nooit kortzichtig of onnodig scherp. Maar precies zoals je bent: evenwichtig.
Ik ben zo blij dat ik met jou als collega heb mogen samenwerken, maar bovenal dat ik jou als persoon heb mogen leren kennen!
Boike Bakers
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Kraamkamers
Hr. Strien:
Leerling:
Hr. Strien:

“Als je vergiftigd bent, kun je dat zien aan je haren."
”Dan worden ze groen."
"Dan ben jij zeker langzaam vergiftigd!"

Hr. Strien:

"Nou breekt m'n sandaal."

Hr. Strien:

"Oorlog is voetbal en voetbal is oorlog."

Hr. Strien:

“Even de Bee-aamer aanzetten.”
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“Want Gerard, jij bent uiterst zeldzaam!”
Een stukje voor Gerard schrijven. Ik stel het al weken uit, omdat ik geen
flauw idee heb hoe ik in woorden kan uitdrukken wat een gemis Gerard zal
zijn voor het Newmancollege. Als ik aan Gerard denk, schieten er direct
tientallen eigenschappen door mijn hoofd die ‘typisch Gerard’ zijn en die
van hem een geweldige docent, een onmisbare collega en een fantastisch
mooi mens maken. In een poging om mijn verhaal overzichtelijk te houden,
heb ik besloten Gerard te beschrijven aan de hand van de letters van ¨ons¨
(van de Romeinen gejatte) alfabet.
De eerste eigenschap van Gerard die in mij opkomt past direct bij de eerste
letter van ons alfabet. Gerard is namelijk ongelooflijk Attent. Of ik nou jarig
ben, op vakantie ga of op uitwisseling naar Denemarken: ik kan er inmiddels
op rekenen dat ik altijd een mail van Gerard in mijn inbox vind waarin hij me
veel plezier en/of succes wenst. Ook viel me vanaf het allereerste moment
op hoe ontzettend Bescheiden en integer hij altijd is. Jarenlange ervaring
en veel Competenter in ons vak dan ik: hij stond en staat altijd open voor
de ideeën van startende docenten en stagiaires. Na al die jaren voor de klas
zie ik bij hem nog iedere dag de wil om zichzelf als docent te verbeteren,
alsof hij niet lijkt te zien dat het juist die jonge docenten zijn die van hem zoveel kunnen leren. Wanneer ik hem wel eens iets toestuurde wat hij misschien zou kunnen gebruiken tijdens de les, toonde hij zich altijd ontzettend
Dankbaar en ging hij hier zoals altijd heel Enthousiast mee aan de slag.
Want dat is Gerard: of hij nou praat over een documentaire die hij toevallig
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heeft gezien, over de val van het Romeinse Rijk of over de uitjes met zijn
kleinkinderen: het is altijd Fascinerend om naar hem te luisteren en met zijn
Grappige anekdotes maakt hij je niet zelden aan het lachen. Bijvoorbeeld
toen hij me eens vertelde dat hij in de jaren zestig een Hippie was en zijn
haar tot op zijn achterste droeg.
Ook alle onderwijsvernieuwingen, zoals de steeds groter wordende rol van
ICT of een nieuw toetsbeleid hebben Gerard nooit afgeschrikt. Hoe
´vreemd´ dit soort nieuwe ontwikkelingen vooraf misschien ook leek, Gerard
ging na een sectievergadering altijd heel
I+Jverig aan de slag, waarna hij telkens weer
iets van Kwaliteit afleverde. Ook hieruit blijkt
maar weer dat Gerard, zelfs aan het einde van
zijn loopbaan als docent, nog altijd ontzettend Leergierig en ambitieus is. En hoe begripvol hij zich ten opzichte van zijn collega´s
ook opstelt; voor zichzelf was hij altijd verre
van Mild: ook al had hij er tot midden in de
nacht aan zitten werken en had hij alles tot op
de punt Nauwkeurig uitgedacht: het kon altijd sneller, beter of anders dan dat hij het
had gedaan.
Wat me ook altijd opvalt is hoe Opgewekt
Gerard altijd is. Wanneer ik weer eens vol stress en daardoor chagrijnig door
de B-vleugel vlieg, kan zijn welgemeend ´Goedemorgen, Doris´ of een lief
compliment me in één klap tot de orde roepen. Wanneer ik dan vervolgens
een blik op zijn altijd vriendelijke gezicht werp, voel ik, ondanks mijn eigenwijze verzet hiertegen, mijn mond een glimlach vormen. Iedere keer weer.
Als ik een docent mag aanwijzen die ik als een groot voorbeeld zie, dan is
het Gerard. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat Gerard de
meest Passievolle docent is die er rondloopt. Alles wat hij doet lijkt recht uit
het hart te komen. Tegelijkertijd ben ik ook jaloers op hoe Quietus (=Latijn
voor ´kalm´ of ´rustig´) hij omgaat met de leerlingen. Want hoe onuitstaanbaar en irritant zij soms ook kunnen zijn: ik heb hem nog nooit uit zijn slof
zien schieten of zijn stem horen verheffen, ook al heeft hij daar naar alle
waarschijnlijkheid soms voldoende reden voor gehad. Hij benadert de kinderen (en ook collega´s) altijd met onmetelijk veel Respect, geduld en oprechte interesse. Dit maakt hem dan ook intens Sympathiek, waarmee hij
terecht en waarschijnlijk zelfs onbewust het hart van iedere leerling voor zich
weet te winnen.
Gerard is ook gek op Toneel: zo heb ik mij laten vertellen dat hij in het verleden meer dan eens in een glansrijke rol van het schoolpodium afspatte en
ook vertelde hij me laatst glunderend dat hij een voorstelling had bezocht
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die wel 9 uur(!) duurde. Ook
voor de klas kan hij zich ontpoppen tot een echte acteur wanneer hij geheel in
zijn eentje een Napoleontische veldslag uit de negentiende eeuw nabootst,
compleet met armgebaren
en kanongebulder dat hij
met zijn eigen stemgeluid
weet te produceren. Het gebeurt niet zelden dat hij
ineens op tafel staat om zijn
optreden voor iedere leerling zichtbaar te maken.
Niet gek dus dat Gerard van
de roostermaker mag Uitslapen en zijn dag pas tijdens blok twee begint. Hij
is dan ook een geboren Verteller en weet met zijn prachtige stemgeluid iedere leerling tot op de zeventigste minuut te boeien. En zelfs dan zijn sommige van hen nog niet uitgeluisterd. Het gebeurt wekelijks dat ik aan het
begin van de pauze langs zijn lokaal naar de personeelskamer loop en dat
er dan nog altijd leerlingen in zijn lokaal staan die aan zijn lippen hangen.
Gerard heeft dan ook geen 9 tot 17- mentaliteit: hij is een echte Workaholic.
Gerard, wat ga ik je missen en wat zal het raar zijn dat jij straks onze eX-collega bent. Maar wat heb je het verdiend! Toch denk ik stiekem ook dat jouw
liefde voor het geschiedenisonderwijs aan je zal blijven knagen. Het zal me
dan ook niet verbazen wanneer ik jou in de toekomst op You-tube tegenkom in zelfgemaakte filmpjes waarmee je pubers in heel Nederland vanuit
het pittoreske Middelburg op jouw unieke en liefdevolle wijze enthousiasmeert en motiveert voor jouw grote passie: geschiedenis. Er mogen dan
meer dan zestig geschiedenisdocenten hebben gesolliciteerd op de vacature die jij achterlaat: er zal er geen één kunnen tippen aan jou. Want jij Gerard... jij bent uiterst Zeldzaam!
Ik wil graag afsluiten met een beroemde uitspraak van Winston Churchill
over piloten van de Britse Royal Air Force tijdens de slag om Engeland in
1940:
‘Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben zo velen
aan zo weinigen zoveel te danken’.
Het ga je goed, Gerard!
Liefs,
DorisVisser
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“Een man die zich kwetsbaar durft op te stellen”
Begin mei kreeg ik het verzoek van oud-collega Wim Mathijssen om in mijn
positie als ‘opperbaas’ van het Newmancollege een bijdrage te leveren aan
het ‘liber amicorum’ van Gerard Strien.
Een ‘liber amicorum’ is Latijn voor ‘vriendenboek’ oftewel een verzameling
van persoonlijke teksten van vrienden, familie en/of collega’s om hun waardering te uiten voor de persoon in kwestie..
Het is lang geleden dat iemand mij gevraagd heeft om iets in een ‘vriendenboek’ te schrijven. De laatste keer dat ik mij kan herinneren dat dit gebeurd is was in een van de eerste klassen van de lagere school in een van
hand wisselende poëziealbum waarin je een kort gedichtje schreef met een
bijbehorende tekening of plakplaatje.
Uiteraard besloot ik meteen ja te zeggen.
Mijn waardering uiten voor Gerard is een
eenvoudige opgave waaraan ik graag wil
voldoen.
Tijdens mijn carrière in het onderwijs ben ik
veel verschillende soorten leraren tegengekomen en de een blijft je meer bij dan de
ander. Gerard is een docent die ik in de positieve zin van het woord altijd zal herinneren.
In al de jaren dat ik hem nu ken staat hij mij
bij als een uiterst vriendelijke, keurig geklede man met een diepe, eikenhouten stem
en iets wilde haarbos.
Een man die altijd correct in de omgang is,
met veel belangstelling naar de mensen luistert en graag complimentjes uitdeelt. Maar
bovenal, een man die zelf ook interessante
verhalen vertelt waar je graag naar luistert.
In dat verband pasten in het verleden de lessen van 45 – 50 minuten wellicht beter bij hem. Bij de invoering van de lessen van 70 minuten in het
schooljaar 2004-2005 is Gerard dan ook een van diegenen geweest die hier
heel erg aan heeft moeten wennen. Het mag duidelijk zijn dat de meeste
leerlingen niet zitten te wachten op een verhalenvertellende les van 70 minuten, hoe goed van inhoud dan ook.
In dat opzicht is het voor Gerard toen niet makkelijk geweest maar één van
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de vele kwaliteiten van Gerard is dat hij altijd open staat voor tips van in- en
externen om zijn lessen zo goed mogelijk te maken ……. en het is goed gekomen.
Leerlingen en collega’s waarderen hem voor zijn open grondhouding, lerend
vermogen en enthousiasme waarmee hij tot het eind toe zijn lessen heeft
gegeven.
Gerard is in mijn ogen een man die zich steeds kwetsbaar durft op te stellen. Een persoon die altijd is blijven leren en bezig is geweest zich te ontwikkelen tot zijn pensioen toe. Daarvoor verdient hij veel waardering van mij
maar ook van alle andere mensen in zijn omgeving.
Dit maakt dat ik hem oprecht zal missen.
Gerard ik wens je het allerbeste en bedankt voor je aanwezigheid.
Met vriendelijke groet,
Raymond van Velthoven
Je opperbaas
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“Een hardwerkende betrokken collega”
Beste Gerard,
Ook jij bent aan het einde van je onderwijsloopbaan gekomen. Na 37 jaar
op het Newmancollege gewerkt te hebben is het tijd om afscheid te nemen
van je “werkzame leven”.
Jij bent de laatste die vertrekt die alle vier de rectoren van het Newmancollege als “baas” heeft meegemaakt. Ik ben benieuwd hoe je vanuit jouw achtergrond als historicus daar over een paar jaar naar terugkijkt.
Toen je 37 jaar geleden op het Newmancollege kwam, bestond onze huisvesting uit noodlokalen op drie verschillende locaties in de stad. Wat waren
we blij dat we per 1 januari 1980 naar de Verviersstraat konden verhuizen en
van een spiksplinternieuw gebouw gebruik konden gaan maken. In 1994
kwam je weer in noodlokalen terecht en nu neem je afscheid vanuit een
schitterend gebouw.
Je kwam destijds in een heel aparte sectie. Met Ernst Pflitisch had je volgens mij een heel bijzonder en goed contact. Maar ook met je latere collega’s kon je het altijd goed vinden.
Ik ken je als een hardwerkende, betrokken docent. Maar ook als iemand die
nooit op de voorgrond wilde staan. Je deed wat je moest doen en dat deed
je op een hele eigen manier. Je probeerde onderwijskundige ontwikkelingen goed te volgen en daarom was je ook een van de eersten de veelvuldig
gebruik maakte van de computer. Je hebt zelf je collega’s nog regelmatig
bijgeschoold.
Gerard, fijn jou gekend te hebben en met je te hebben mogen werken. Ga
met Joke genieten van de welverdiende rust. Ik hoop dat je dat in een
goede gezondheid nog vele jaren mag doen. We komen elkaar wel weer
tegen.
Hartelijke groeten van
Henk Huijsmans
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Januari 1994 - opening van de E-vleugel
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“Zijn ranzig potje met kauwgom”
Toen het bericht binnenkwam, dat Gerard Strien het Newmancollege zal
gaan verlaten, hebben we op Facebook gevraagd wie er herinneringen aan
hem wilde delen. En we hebben een aardige hoeveelheid reacties ontvangen. Hieronder de oogst van het sociale medium:
Josine Lindenbergh: Zijn decennia oude potje met kauwgom van honderden kauwgomkauwende oud-leerlingen!
Arlinde Ros: Geschiedenis een stuk leuker maken door het hele verhaal gewoon uit te beelden!
Josine Lindenbergh: Zoals zijn imitatie van paarden
Arlinde Ros: Ja of zijn imitatie van de beeldenstorm..
Kayleigh Walda: Ahhhhh meneer Strien!!!! Held!!
Loulou van Luyt: kletskopkoekjes uitdelen als hij te laat was met nakijken.
Jan Geleijns: Hij draaide een keer een playlist met o.a. Primal Scream met
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Kill All Hippies om onze concentratie te vergroten tijdens een schriftelijke
overhoring. Dat moment vergeet ik nooit meer. Niet bepaald concentratieverhogende nummers. Maar iedereen haalde gek genoeg wel een goed cijfer, dus misschien heeft het gewerkt.
Alice Aerts: Wanneer hij oermannen en andere figuren na ging doen midden in de klas, de geluiden waren heel indrukwekkend. Of met een piepende speelgoedhamer op tafel slaan wanneer het stil moest zijn.. zijn
lessen bleven in ieder geval goed hangen, de eerste 10 ooit voor geschiedenis heb ik bij meneer Strien gehaald dankzij zijn karakteristieke lessen
haha!
Willemijn Mattheij: Ik kan me nog herinneren dat hij de halve les heeft verteld over de kraaien die buiten het lokaal te zien waren. Geen idee hoe dat
kwam, overigens.
Arlinde Ros: Inderdaad, hij kon altijd zo afdwalen van een onderwerp dat hij
70 minuten kon volpraten over alles behalve geschiedenis.
Roderik de Ridder: Zijn ranzig potje met kauwgom
Annemieke Pel- den Dunnen: Dat potje kauwgom ja.... Bah!
😁
Margriet: Wat leuk! Hij was altijd een van mijn favoriete leraren, niemand
kan zo levendig vertellen over geschiedenis en zo prachtig een adelaar nadoen. En z'n kauwgompotje ben ik nooit vergeten, hè Romyna Beek
😂
Fenna Lips: Het nadoen van een schijnbaar karakteristiek figuur uit de geschiedenis, met de bijnaam ...... (gaat op de tafel staan en doet tijger na) EL
TIGREEEEE....
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Gerard in de jaren negentig met 5V, Oswald Verhaak en Nicoline Bos
voor het kajakken in de Ardennen
Gerard met Harry van Schaik napratend tijdens de jaarlijkse Newmanquiz
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Gepubliceerd in De Keten, jaargang 56 (1991)
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“Welke docent zien we hier als indiaan?”
Goeiemorgen Gerard!
Eerst maar eens drie vragen.
1. Toen het circus van Barnum en Bailey in 1901 in Duitsland rondtrok, ontdekten Duitse officieren de circustechniek om zware stukken zo snel mogelijk aan boord van de trein te krijgen. De Duitse generale staf nam deze
techniek onmiddellijk over om het mobilisatieproces nog sneller te doen
verlopen mocht het zover komen. Een van de generaals plande een aanvalsoorlog die Duitsland zou moeten gaan voeren vanuit de gedachte dat de
eerste slag een daalder waard is. En daartoe was snelheid een eerste vereiste. Wie was de generaal die het plan bedacht om in een komende oorlog
in het westen zo snel mogelijk een militaire beslissing te forceren?
2. Kardinaal John Henry Newman zag in de 19e eeuw in dat het geloof kennis en wetenschap niet moest uitsluiten. Ook Nederlandse katholieken kwamen in de jaren twintig tot die conclusie. Evenals de protestanten, die al
vanaf 1880 hun Vrije Universiteit in Amsterdam hadden, wilden zij een eigen
universiteit. Waar werden aldus in 1923 de poorten van de eerste katholieke
universiteit geopend?
3. Als de naam Jack the Ripper wordt genoemd, bekruipt menigeen de
koude rillingen. Holle voetstappen weerklinken in nauwe mistige straatjes.
Suizend gaslicht verlicht voor zover mogelijk de mistroostige omgeving.
BRRRRRR. Het is wel zeker dat die nacht ergens in de jaren tachtig van de
19e eeuw in het Londense East End weer een nieuwe moord wordt gepleegd. We vragen u wie in deze jaren tachtig van de 19e eeuw de koningin
was die over Groot-Brittannië regeerde en naar wie een tijdperk in de Britse
geschiedenis werd genoemd.
Herken je de vragen? Het zijn zomaar drie vragen uit de grote collectie vragen die je me gedurende vele jaren hebt aangeleverd voor de Newmanquiz. Je leverde er ook vaak leuke en leerzame illustraties bij. Ik kan me er
zonder veel moeite een paar herinneren: bijvoorbeeld eentje bij de vraag
over de moord op Trotski en een ander bij de vraag over het ontploffende
schip in de grachten van Leiden ten tijde van de eerste Nederlandse ‘konijn’.
Het was altijd gezellig en leerzaam om met je te praten. Ik herinner me in
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dat verband vooral onze autorit naar Antwerpen bij een personeelsuitje en
onze gezamenlijke herinneringen aan de stad Groningen, uitmondend in
een discussie over de ligging van het voormalige en verdwenen Scholtenshuis. Jij maakte mij attent op een fantastische website over dit huis, zoals je
me vaak voorzag van artikelen uit de NRC over wiskunde. Ik hoop dat je die
mij blijft sturen!

Laat ik afsluiten om bij jou nog een andere herinnering op te halen. In de
quiz van 2004 was jij het onderwerp van een vraag: “Tijdens het carnavalsfeest op het Newmancollege, ongeveer een maand geleden, was deze indiaan te zien als Napoleon. Niet verbazingwekkend wellicht, als u bedenkt
welk vak hij doceert. Welke docent zien we hier als indiaan?”
Dank voor de prettige samenwerking gedurende ruim twintig Newman-jaren
en nog vele mooie jaren in het Zeeuwse gewenst!
Ernst Lambeck
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“Jij was vooral een geweldige verteller”
Beste Gerard,
Na de fusie van de Mavo Hoge Vught met het Newmancollege in 1990 ben
ik deelgenoot geworden van de sectie geschiedenis. Samen met jou en
Claire gaven we nog les in de C-vleugel. Omdat het nieuwe vak technologie
werd ingevoerd moesten wij onze lokalen afstaan en verhuizen naar de inmiddels al weer afgebroken E-vleugel. Deze vleugel werd heel officieel geopend met o.a. de Choralen van de Grote kerk en de benedenverdieping
werd omgedoopt tot "Boulevard d'histoire".
Tot 2005 zaten wij daar naast elkaar. De lokalen waren nogal gehorig en
daardoor kon ik soms meegenieten met jouw enthousiaste manier van lesgeven in de brugklas over de Romeinse Senaat of de Republiek van Weimar

en de opkomst van nazi-Duitsland. Je hield dan geweldige redevoeringen,
helemaal in de stijl van Hitler, wat volgens mij een geweldige indruk maakte
op jouw leerlingen Je was vooral een geweldige verteller, wat het vak juist
zo boeiend maakt.
Je was ook de eerste die powerpointpresentaties maakte en de computer in
de klas gebruikte. Ik weet dat je avonden hiermee bezig was op jouw zolderkamer in Middelburg. In de vijftien jaar dat ik met jou en Claire heb samengewerkt is er nooit onenigheid geweest of een onvertogen woord
gevallen. Ik heb al die jaren met veel plezier op het Newman gewerkt. Dat
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kwam natuurlijk vooral door de fijne sfeer binnen de sectie. Nu je met pensioen gaat wens ik jou, samen met Joke, een hele fijne tijd toe en dat je nog
jaren mag genieten van je hobby's, zoals reizen en fietstochten maken. Je
weet, dat jij en Joke altijd welkom zijn in Bavel. Als je het van te voren even
aankondigt zijn er altijd slibtongetjes, waar je zo van houdt. Ik hoop dat het
jullie nog jaren goed gaat.
Veel groeten,
Paul Melker
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“Je godvergeten drang tot bedachtzaamheid”
Beste (?) Gerard,
Toen me werd gevraagd een bijdrage te leveren aan je afscheid, ben ik van
verrukking opgesprongen. Het is immers fijn onderdeel uit te maken van de
grote momenten in het leven van een collega. En als het dan om jou gaat, is
de vraag om een bijdrage bijzonder aangenaam, omdat het me een platform biedt eindelijk eens rake woorden te spreken over een man wiens afscheid jaren te laat komt, laten we elkaar geen mietje noemen. Ik hoop dat
mijn - wijze - woorden je een mogelijkheid bieden - handvatten, zogezegd je gedrag aan te passen zodat jouw aanwezigheid vanaf nu geen hindernis
meer zal zijn voor, tja, voor iedereen eigenlijk.
Dat lijkt me qua inleiding wel voldoende.
Om te beginnen, zou ik aandacht willen schenken aan je godvergeten drang
tot bedachtzaamheid. Wanneer men een mening van je probeert te ontfutselen, heb je de neiging die niet meteen te
geven. Je wil dan zo nodig wat nadenken,
om uiteindelijk - na een week of wat - een
gebalanceerde uitspraak over de voorliggende kwestie te doen.
Gerard, dat moet je niet meer doen. Je zet
jezelf daarmee in een rariteitenkabinet uit
de 19e eeuw. En hoewel je hang naar en
voorliefde voor het verleden - en de dingen
die voorbij gaan - begrijpelijk en aandoenlijk is, het is niet meer van deze tijd. Je
moet toch gemerkt hebben dat de nuance
uit is; niet meer van nu. Wie de kranten
leest - of beter nog: wie de anonieme gedachtespinsels van de op YouTubefilmpjes
reagerende medelander scant -, weet dat nuance niet meer noodzakelijk is.
In feite is hier zelfs sprake van natuurlijke selectie. Voor den met een vocabulaire bewapend mensch is geen plaats meer in deze snelle zwart-witte wereld. Soundbites, Gerard. Soundbites.
Verder - en dit zit echt heel diep bij mij - is het feit dat je altijd aardig bent
een doorn in het oog. Misschien moet ik uitleggen wat ik daarmee precies
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bedoel. Mijn ergernis zit hem in het eenvoudige feit dat je aardig BENT, terwijl iedereen weet dat aardig DOEN al voldoende is. Waarom heb jij die irritante drang tot inflatie? Waarom is het nodig je omgeving op deze wijze
een vervelend gevoel te bezorgen? Dat is in feite niet aardig, hoe paradoxaal dat ook moge klinken in jouw oren, godnondeju.
Ten slotte is het noodzakelijk te vermelden dat je hang naar cultuur natuurlijk ridicuul is. Met jou valt te spreken over kunst, literatuur, film, documentaires en muziek waardoor je je hersencapaciteit hebt laten ontsporen tot
een grijze massa die tot aan de rand gevuld is met overbodige informatie. Ik
heb je bedachtzaamheid al genoemd en veroordeeld, maar het moet jou
toch ook duidelijk zijn dat je jezelf met al die irrelevante zooi in de weg zit?
Wie kan er door een dergelijk oerwoud van nuance, kennis, vaardigheden,
overzicht, inzicht, intellect, warmte, vriendelijkheid en bedachtzaamheid nog
komen tot het snelle leven dat momenteel van een mens verwacht wordt?
Kap met dat gedrag, Gerard: it's fucking annoying.
☺ Gert-Jan Witteveen
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“Jij enthousiasmeerde me iedere dag”
Beste Gerard,
Iets wat dichterbij komt, verandert niet maar wordt wel anders….
En nu is het zover, na heel veel jaren lesgeven mag je gaan genieten van je
welverdiende pensioen. We zullen je missen, ik zal je missen. Gezellig was
het in de docentenkamer even in die pauzes de wereld op allerlei terreinen,
als (kunst)geschiedenis en cultuur al keuvelend of beschouwend met jou te
delen.
Hoe zag de toekomst er vroeger uit?
Je was en bent een altijd zo goed gehumeurde gedreven docent, een bevlogen verteller, daar genoot iedereen van. Dit enthousiasmeerde mij, gaf
me goede zin voor mijn komende lesuren van die dag. Geschiedenis jouw
passie, zo levendig….als het nu van toen…

Open raam
In het museum de Pont in Tilburg zag ik dit werk van de kunstenaar Toon
Verhoef. Het draagt geen titel maar voor mij is het een open raam. Een
open raam om te mogen genieten met een blik naar een kleurrijke toekomst. Open.. in onze verdere zoektocht van het leven… naar het goede,
het schone en het ware. Gerard, die toekomst wens ik jou en al die jou zo
dierbaar zijn heel graag toe.
Een lieve groet van
Tine van de Ven
26

Gepubliceerd in De Keten jaargang 56 (nr. 275), 1991, de eerste schoolkrant na de fusie van het Newmancollege met de mavo Hoge Vught
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“Met een pilsje en een rokertje in de hand passeerden
de nachtelijke uren..”
Een goede vriend en oud-collega neemt afscheid van het onderwijs en van
het Newmancollege. Reden genoeg om even stil te staan bij dit gebeuren.
Gerard en ik gaven op het eerste oog totaal verschillende vakken (Geschiedenis en Muziek) maar zij hadden allebei toch veel raakvlakken die ons de
kans boden om erover in gesprek te geraken. Dat geschiedde spaarzaam
maar consequent en door alle jaren heen: tijdens tussenuren in de docentenkamer, ook nogal eens bij het kopieerapparaat als Gerard op mij moest
wachten, maar ik denk zeker ook aan onze nachtelijke gesprekken als we
met de derde klassen naar Dongen gingen. Daar, op een vakantieboerderij,
werd met elke derde klas een drietal dagen gewerkt aan het bewustmaken
van een goede keuze van het vakkenpakket (voorloper van de huidige profielen).
Als decaan zat ik daar jaarlijks met de
klassen Havo 3. Die klassen kwamen om
beurten na elkaar, dus ik zat daar vaak
twee weken lang. Elke klas werd door de
eigen klassendocent begeleid. Mijn taak
was het om het ochtend-, middag- en
avondprogramma te verzorgen, de klassendocent zorgde voor de orde in het algemeen en het huishoudelijk gedeelte
van deze dagen (en nachten) in het bijzonder. Dat was Gerard allemaal wel toevertrouwd. Eten koken, tafels dekken, zijn
rol als voorloper van de vaatwasser, de
leerlingen naar hun (eigen) slaapkamer
praten: niets was hem te zwaar, alles geschiedde met begrip, geduld en een gulle
lach.
Als eenmaal de stilte van de nacht over de gewezen varkensstal was neergevallen had de leiding even tijd om tot onszelf te komen en eens bij te praten
over de gebeurtenissen van de dag maar vaak ook over andere zaken die
ons beider belangstelling hadden. Met een pilsje erbij en, toen dat nog
mocht, met een rokertje in de hand passeerden de nachtelijke uren voor ons
vaak sneller dan overdag het geval leek.
Eenmaal weer terug op school, na een weekend van herstel, waren we bei28

den telkens verbaasd dat we er zo snel in slaagden de draad weer op te
nemen en het leven van alledag nog steeds konden leiden als was er niks
gebeurd. Ik in het muzieklokaal, Gerard in zijn vaklokaal wat deel uitmaakte
van de zogeheten E-vleugel, de kartonnen aanbouw die het zo’n kleine
twintig jaar heeft volgehouden maar toch een keer resoluut werd weggedrukt door de onderdelen van de latere nieuwbouw.
Met vreugde kijk ik terug op de samenwerking en vriendschap die ik met
Gerard had. Ik wens hem nog vele goede en fijne jaren toe in het Zeeuwse!
Piet Loose
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“Als klassenvader vocht jij voor je kinderen”
Wil je iets over jou, Gerard, schrijven, dan doet zich onmiddellijk de vraag
voor, of het een idee is om je met een historisch figuur te vergelijken. Meteen gaan dan allerlei sympathieke en voortvarende figuren door je hoofd,
want het is onmogelijk jou in een kwaad daglicht te zetten.
De eerste gedachte die bij mij opkwam was het beeld van de troubadour,
de middeleeuwse minstreel die van hof tot hof trok om zijn verhalen over de
geschiedenis van vorsten, narren en vrouwen te zingen. Maar aangezien ik
niet weet of jij wel een echte middeleeuwse zangstem heeft, heb ik dat
beeld geschrapt.
Even heb ik gedacht aan Don Quichot, de dolende ridder met zijn queeste
naar zoveel heldendaden dat de onbereikbare Dulcinea hem wel zal zien
staan. Het was niet Dulcinea, maar jouw reiken
naar hoogten in het onderwijs, die jij wel, maar
anderen minder zagen zitten. Als vertegenwoordiger van de jaren-zestiggeneratie wist en weet jij
zeker, dat onderwijs niet bedoeld is om makke
schapen en hijgende diplomajagers af te leveren,
maar om kinderen onrustig te maken, kritisch te
laten zijn en geen genoegen te nemen met de
waan van de dag. Met jouw afscheid van de
school is er ook een eind gekomen aan het gevoel dat tussen droom en daad een hele kloof
bestaat, waarover je wilt springen, maar waarbij
je steeds weer het gevoel bekruipt dat deze volgende sprong niet zal lukken.
Mijn historisch figuur, waarmee ik jou wil vergelijken, is uiteindelijk Johan Wolfgang Goethe geworden. Natuurlijk loopt elke vergelijking mank,
maar ik heb in ieder geval een aantal saillante
zaken gevonden.
Opmerkelijk is dat Goethe in 1782 in de adelstand verheven. Daarvoor had hij geen ‘von’ in
zijn naam. Bij jou zien we een soortgelijke tendens. Hoe vaak heb ik niet moeten horen dat
leerlingen de volgende les naar meneer Van
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Strien, soms zelfs als ‘Von Strien’ uitgesproken, moesten voor geschiedenis. Tientallen keren en iedere poging om ‘van’ en
‘von’ ongedaan te maken werd door leerlingen niet begrijpend aanhoord.
Beroemd is Goethes verblijf in Italië, dat
hem blijvend beïnvloed heeft.
Jij hebt Italië ook diverse keren gedaan. De
mooiste steden heb je aanschouwd. Helaas
heb ik je nooit kunnen strikken voor deelname aan de uitwisseling met Vicenza. Had
je ja gezegd, dan was het niveau van de
Nederlandse en Italiaanse tafelgesprekken
zeker op een hoger plan terechtgekomen.
Bij de afscheidsavond had jij dan ook je beroemde imitatie van de Duce
kunnen brengen, waar veel leerlingen nog met heel veel plezier naar verwijzen.
Goethe was een Duitser in de goede zin van het woord: Bildung, Wissenschaft und Geschichte waren belangrijke zaken voor hem. Met Schiller
samen bestudeerde hij de Franse Revolutie en de esthetica in de kunst.
Jouw liefde voor de goede kanten van het vroegere en huidige Duitsland is
spreekwoordelijk. Jij bezocht Weimar, waar Goethe het grootste deel van
zijn leven doorbracht, al in de eerste jaren na de val van de muur. Lees anders maar het verhaal van Henk van Loon.
Goethe was een ware humanist. Jij liet je in je werk evenzeer zien als een
man die begaan is met anderen, leerlingen en collega’s. Ik hoef maar te verwijzen naar de rapportvergaderingen, waar van jouw kant nooit een onvertogen woord over leerlingen uit je mond kwam. Als klassenvader vocht je voor
je kinderen en probeerde soms tegen beter weten in het onderste uit de
kan voor hen te halen. Jouw medeleven heb ik ook treffend verwoord gezien in je tekst bij het afscheid van Oscar Stokmans en in een van de weinige ingezonden brieven die de redactie van De Keten ooit heeft ontvangen
en waar jij boos van leer trok tegen de manier waarop enkele collega’s getypeerd werden om vervolgens in een ps te schrijven: “In dezelfde Keten
staan overigens wel veel andere goede stukken.”
Goethe kende helaas in zijn leven diverse ongelukkige liefdes, Ulrike en
Charlotte von Stein, en trouwde met Christiane Vulpius. Van jou kan gezegd
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worden dat je al eeuwen gelukkig bent met je Joke.
Goethe had jarenlang een leidende rol in zijn Weimar, een ware stuurman:
wie jou enkele jaren geleden op de boot heeft zien staan, ziet daar ook een
onvervalste leider, een kaptein van stavast aan het werk.

Muziek speelde een grote rol in Goethes leven, van jou herinner ik me de
diepgaande conversaties over moderne muziek met Louis van Londen.
Waar Goethe zijn sporen verdiende in het bestuderen van de geologie en
mineralogie, waarbij het mineraal goethiet naar hem genoemd is, kunnen
we bij jou een diepe belangstelling vaststellen voor de gierzwaluw en alles
wat ermee te maken heeft. Dankzij jou hebben we diverse jonge gierzwaluwen van een wisse dood op de grond gered en ook wij hebben eengierzwaluwkast opgehangen, maar die is onmiddellijk en blijkbaar voor altijd
gekraakt door spreeuwen!
Van Goethe is ook bekend dat hij vele vrouwelijke bewonderaars had, we
zouden hen vandaag ‘groupies’ noemen. We nemen bij jou hetzelfde ver34

schijnsel waar. Waar jij, zoals hieronder bij de reünie in 2014, verschijnt,
zwermen de feeën en sirenen om je heen. En je geniet er met volle teugen
van.

Kenmerkend voor jou is de volgens velen
woeste haardos, die jij dan weer gemeen
hebt met Goethe gedurende een tijd van zijn
leven, voordat hij met pommade en vet er
een glad kapsel van maakte. Jij bent nooit
voor deze modegril bezweken en hebt tot
vandaag je jeugdige, nu wat grijzere, haardos
behouden.
Wolfgang von Goethe is 84 jaar geworden.
Als we zien hoe de gemiddelde leeftijd sinds
1800 steeds verder is toegenomen, moeten
we -als we de vergelijking van jou met Goethe volhouden - er van uit gaan dat jij de krasse knarrenleeftijd van 90 zeker
zult halen. Ik wens je tot die tijd een leven zonder zorg, in gezondheid en
met heel veel liefde van de mensen om wie jij geeft.
Wim Mathijssen
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Gerards ingezonden brief in de Keten
Wat mij na het lezen van het stukje “Uit de school geklapt ……” in De
Keten nr 324 het meest bijbleef, was behalve een nare bijsmaak over de
inhoud en het niveau, het inzicht dat hier sprake was van zeer ongewenst
gedrag.
Enkele typeringen van docenten in dat stukje kunnen geduid worden als
misplaatst karikaturaal. Zij kunnen mijns inziens door deze personen ook
als beledigend worden opgevat. Er wordt namelijk op vermeend grappige
wijze een beeld gecreëerd bedoeld om anderen te laten lachen. Maar in
feite wordt hier iemand neergezet op een manier waar hij of zij geen verweer tegen heeft.
Op waarschijnlijk elke Nederlandse school wordt tegenwoordig nadruk
gelegd op het voorkomen dat mensen het slachtoffer worden van ongewenst gedrag van anderen. Mensen zouden in deze visie juist respect voor
elkaar moeten hebben en elkaar in hun waarde moeten laten.
Hier wordt in dit stukje helemaal niet aan voldaan. Hier is juist sprake van
een voorbeeld van de schaamteloze en smakeloze wijze waarvan mensen
wel gebruik maken om bij anderen te kunnen scoren. Door het grove middel van PESTEN dus.
Ik denk dat juist een schoolkrant zich hiervan verre moet houden en pestgedrag juist aan de kaak moet stellen.
P.S. in dezelfde Keten staan overigens wel veel andere goede stukken.
Gerard Strien
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Beste Gerard,
Allereerst wens ik je nog veel mooie beelevenissen toe!
In dit document sta jij cenntraal, vandaar hieronder mijn associatties
Jouw krachtige hoofd
biij jou in woord en beeld:
verdient een hoofdrol in

Ondanks alle kennis

een fantasy film of

blijft deze bij aanvang

shakespeare productie.

“Frischer Fr
F öhlicher
Krieg” je boeien en
verbazen…

Je voorkeur voor
actieve vakanties
brengen je naar
bijzondere Plekken. In
Abisko kom je niet
elke dag!

Romantische ziel, ook
jou zal dit beeld van
overweldigende natuur
ontroeren.
Tip: luister hierbij
naar de Alpensymf
m on ie
van Richard Strauss
nr. !" Auf dem Gipfel
e

Groet,
Lyssefjord, Noorwegen 2009

Jos

Jos Maessen
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“Aan Gerard is een toneelspeler verloren gegaan”
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Gepubliceerd in De Keten, jaargang 58 (1993), nr. 286
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“Gerard Strien was mijn voorbeeld als docent op de
ideale school”
Ik heb goede herinneringen aan de tijd dat hij mijn leraar was. Maar ook aan
de keren dat ik hem na die tijd ben tegengekomen. Tijdens de verschillende
reünies, tijdens oudergesprekken over mijn kinderen en op het station van
Deventer in 1995.
In 1985 heb ik meegedaan aan een verhalenwedstrijd voor een boek over
‘Mijn ideale school’. Hier heb ik geschreven hoe belangrijk goede leraren
zijn en Gerard Strien was mijn voorbeeld. Ik heb het originele verhaal en de
tekst die uiteindelijk in het boekje terecht is gekomen teruggevonden. Dit
wil ik graag delen.
Ik heb ook nog één foto gevonden waar wij samen op staan. Deze is genomen op mijn laatste schooldag op het Newman College in 1987. Ik weet
nog dat ik per se met hem op de foto wilde omdat hij mijn favoriete leraar
was.
Marie-Josée Versteegen
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“Denkend aan Gerard zie ik lange benen...”
Op de vraag of ik iets wil schrijven over Gerard Strien schiet mij als rechtgeaarde juffrouw van de mediatheek/bibliotheek onmiddellijk een variant op
de eerste regels van een heel bekend gedicht van H. Marsman te binnen:
“Denkend aan Gerard
zie ik lange benen
snel door oneindige
gangen gaan…”
Gerard is altijd heel herkenbaar met zijn lange lijf en woeste haardos. Hoewel, de laatste tijd is zijn coupe wel iets meer getemd, haha.
Ik ken Gerard als collega inmiddels bijna achttien jaar, maar nog langer als geschiedenisleraar van mijn dochters. Op de vraag wat hen
daarvan het meeste is bijgebleven komt meteen het antwoord: “Meneer Strien kon altijd
heel beeldend vertellen”, gevolgd door een
vermakelijke demonstratie waarbij met grote
passen en molenwiekend met de armen wordt
voorgedaan hoe dat er uit zag. Ook zijn donkerbruine stemgeluid is een herinnering die iedereen deelt.
In de tijd dat de bibliotheek in lokaal
B1/B2 zat en wij dus
pal tegenover het
geschiedenislokaal
zaten, kwam Gerard
regelmatig voor of
na de les bij ons
“buurten”, even een
praatje maken en
dan weer gauw naar
zijn lokaal. Hij was dol op zijn vak en stuurde regelmatig leerlingen naar ons toe om iets op te
zoeken. Vaak kwam hij zelf ook mee en trok dan
interessante boeken uit de kast om iets te laten
zien.
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In 2009 zat ik in de organisatie van een schoolreünie en Gerard heeft toen
op ons verzoek veel tijd gestoken in het samenstellen van een foto-overzicht
van de jaren ’70. We hebben heel wat plezier gehad om de oude foto’s die
tevoorschijn kwamen, de tijd van de snorren, baarden en lange haren.
Ik heb Gerard altijd ervaren als een evenwichtige, vriendelijke, geïnteresseerde collega, altijd bereid om te helpen als dat kon. Iemand die er gewoon altijd was, onderdeel van het Newmancollege. Helaas voor ons gaat
dat veranderen. We gaan je missen, maar jijzelf gaat ongetwijfeld genieten
van je vrije tijd. Het is je gegund!
Nanja den Boer-Bouwman
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“Ik wil verbinden, mensen tot elkaar brengen”
Dag Gerard,
Het moet ergens in het voorjaar van 1991 zijn geweest, onze eerste ontmoeting in de personeelskamer van de Mavo Hoge Vught. Enkelen schrijven
Hoge Vucht maar neem van mij aan dat dit een onvergeeflijke fout is die
slechts door mensen kan worden gemaakt die over geen enkel historisch
besef beschikken, laat staan enig besef van ons cultureel en natuurlijk erfgoed. Ik dwaal af en treed daarmee in jouw voetsporen, dus even terug.
We hadden net een, vanuit historisch standpunt gezien, indrukwekkend fusieproces achter de rug met onze buren, het Newmancollege, een schoolgemeenschap met een voor mij onbekende
havo/vwo leerlingenpopulatie en met een,
naar ik had vernomen, zeer intelligent docentencorps. Mijn verwachtingen waren
dan ook hooggespannen toen ik ontdekte
dat een van de coryfeeën in onze personeelskamer een stoel bezet hield, mijn
stoel. Dat was jammer. Want laten we eerlijk zijn, ieder dient in deze complexe maatschappelijke context zijn plaats te kennen.
Ik moet overigens zeggen dat jij een van
de weinigen was die zelf het initiatief nam
zich voor te stellen, het sprak duidelijk in je
voordeel. Hoewel, ik moest er ook wel aan
wennen dat het lange, krullende, ietwat
slordig gedrapeerde haar zelfs in de jaren negentig nog werd geaccepteerd
op zo’n vooraanstaand onderwijsinstituut. De context van de jaren zestig
had beter gepast. Maar goed, ook die tijd heeft zijn functie gehad nietwaar.
Mijn twijfels en bedenkingen verdwenen overigens zeer snel. Ik herinner me
dat je je, in gedachten verzonken, boog over een door mij samengesteld
tentamen voor de mavo 4 leerlingen. Voor alle duidelijkheid: het was een
tentamen economie. Toen je aangaf dat het tentamen er erg goed uit zag
en dat het kwaliteit had, wist ik het direct: deze man heeft verstand van onderwijs, beschikt over analytisch vermogen, is een intellectueel (de term
hoogbegaafdheid was in die tijd nog niet uitgevonden) en kan deswege
niet anders zijn dan bijzonder sympathiek.
Laten we daar maar even op doorgaan Gerard. Als ik het heb over sympathiek dan praat ik over de mens Gerard. Natuurlijk, ik ken je kwaliteiten als
leraar, ik ken je struggles in dit fantastische beroep, je twijfels en het zo en
nu dan verstrooide moment. Ik weet dat je in de periode van examencorrec46

tie ‘afwezigheid door ziekte’ nodig had om je correctiewerk consciëntieus te
kunnen uitvoeren. Ik zie en voel de verbinding met je leerlingen, ik hoor je
kritische maar altijd respectvol geuite mening, ik proef het vakmanschap.
Maar achter dat alles schuilt de mens Gerard. Ik zie je met gezwinde spoed
fietsen door de dorpsstraat van Zoutelande, niets ontziend, met gevaar voor
eigen maar vooral andermans leven. Altijd of meestal positief gestemd, wijs,
makkelijk pratend over historische, actuele, culturele onderwerpen, een onnavolgbaar gevoel voor humor, begaan met ieder die hem nabij is, ongecompliceerd uitweidend over gierzwaluwen, vakanties in Normandië of waar
dan ook en vooral ook over de eenvoud van vroegere tijden, de spannende
ontdekkingen in het ouderlijk huis. Ik herinner me je al pratend over het afscheid van je vader, de kist torsend op je schouders, samen met je broers,
de intensiteit van je gevoelsleven, het belang dat je hechtte aan de waardige rituelen. Wat kan het leven toch ongecompliceerd zijn als we ons realiseren dat daarin maar één ding belangrijk is: van betekenis zijn voor
anderen.
Van betekenis zijn. Waar heb ik dat ook weer van je gehoord? Ergens? Op
een of ander moment in de afgelopen 25 jaar waarin we hebben samengewerkt? Neen, ik herinner het me weer. Het is maar luttele weken geleden
toen ik met jullie sectie in gesprek was en de vraag stelde: “Waarom geven
jullie in ’s hemelsnaam geschiedenis?” ‘Waarom doen jullie de dingen die
jullie doen?’ Weet je nog wat je zei Gerard?
“Ik wil verbinden, mensen tot elkaar brengen.”
En dat na 40 jaar onderwijs. Ik ben al intens gelukkig als iemand aan het
begin van zijn loopbaan in het onderwijs een fractie hiervan uit idealisme
zou kunnen inbrengen. Voor jou is het een natuurlijk gegeven, de essentie
van mens zijn, je persoonlijkheid en daarmee is het ook onverwoestbaar.
Ik neem dan ook afscheid van je Gerard. Zeker, als een gewaardeerd collega
maar vooral als een indrukwekkend mens. Een mens die van betekenis wil
zijn en is. Ik heb van je genoten.
Ik wens je al het goede wat mooie mensen toekomt.
Henk Biemans
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“Apus apus is mijn naam”
Van Marlies van der Linden, weduwe van Ernst Pflitisch, oud-collega van Gerard, ontving Henny Manders onderstaande tekst:
Geachte mevrouw Manders,
Hierbij de folder van de gierzwaluwen die Gerard Strien indertijd bij iedereen in de bus deed, in de Laan van Liedekerke. Vrienden van mij die daar
nog wonen herinneren zich nog goed dat hij nestkasten had van die zwaluwen. Je kon ze ook daar kopen, nergens anders in Breda.
Daar ik nog steeds contact heb met Gerard, als ik op vakantie ben in
Zeeuw-Vlaanderen, kwam dit ter sprake.
Mijn man, Ernst Pflitisch, vond hem een geweldig goede collega, zowel op
zijn vakgebied als in de omgang met collega’s en leerlingen.
Ik hoop dat Gerard en Joke een gezellige dag hebben tijdens zijn afscheid.
Met vriendelijke groeten,
Marlies van der Linden
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“Oud-leerlingen doen een boekje open...'
In april 2014 vierden we het 55-jarige bestaan van het Newmancollege met
een reünie. Onderdeel daarvan was een speciale uitgave van de schoolkrant
De Keten, waarin enkele honderden interviews met oud-leerlingen waren
gebundeld. We hebben die interviews gescand op opmerkingen over Gerard Strien. Hieronder volgen ze, met de naam van de geïnterviewde en het
eindexamenjaar, waarop zhij de school verliet.
Die ene keer dat Gerard Strien probeerde de aandacht te trekken door op
een tafel te rammen…en daarbij het tafelblad in twee stukken brak.
Marc Otten (1992)
Meneer Strien is natuurlijk een opvallende verschijning ;) En als hij
boos was, wat ik gelukkig niet vaak
heb gezien, dan was het erg indrukwekkend!
Nynke Verdaasdonk (2000)
Dhr van Strien (Geschiedenis). Erg
fascinerende man ook. Ietwat duister maar wel een uiterst vriendelijk
en behulpzaam karakter. Helaas was
geschiedenis net als aardrijkskunde
een van mijn slechtste vakken. Ik
moest hier het meeste tijd met studeren insteken en het leverde het
minste resultaat op. Dhr. Strien was
altijd bereid me te helpen omdat het niet aan aandacht of inzet ontbrak van
mijn kant. De stof wilde gewoon niet in mijn hoofd.
Mark Singendonk (1994)
Van die afgrijselijke kauwgompot van meneer Strien (geschiedenis) heb ik
een licht trauma opgelopen.
Tamara Heil - Weeland (2006)
O ja, meneer Strien van geschiedenis, veel gegiechel in de klas.....
Arina van Beers (1986)
De ranzige pot met kauwgommetjes die dhr. Strien bewaarde …
Claudia van Dartel (1999)
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Dat Strien niet alleen de beste Mussolini-interpretatie kon geven, maar
ook de beste muzieksmaak had.
Jelka de Bruin (1993)
Strien, van geschiedenis, die mijn interesse wekte in de lokale geschiedenis
van plaatsen, zonder geschiedenis kan je het heden niet begrijpen. En ik observeer heel vaak wat er om me heen gebeurd en realiseer me dan dat ik
door mijn werk meemaak hoe geschiedenis gemaakt wordt. Een leuke anekdote was het Russisch schrift dat hij ons leerde. Later ben ik nog een blauwe
maandag een Russische cursus gaan doen, maar dat had meer met de liefde
te maken).
Josien de Klerk (1994)

Ik kan me wel een geschiedenisles herinneren van dhr. Strien, die met zijn
lange zwarte haar, zwart pak en zwarte cowboylaarzen toch wel een markante verschijning was op het Newman, waarin hij in 45 minuten tijd het
hele verhaal van A Quest for Fire heeft naverteld.
Vooral de klojo’s die zelf geen vuur konden maken, zijn me altijd bij gebleven. De film heb ik nooit meer gekeken, want zo leuk als het verhaal van dhr.
Strien kan het toch nooit zijn.
Hemmo Smit (1995)
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En ik heb ontzettend veel inspirerende docenten gehad, zoals Strien die van
geschiedenis iets actueels maakte.
Eva Mathijssen (1996)
Meneer Strien, van geschiedenis, als hij weer eens met zijn vlakke hand op
het bureau sloeg en de hele klas ineens weer alert was!
Melanie Szablewski (1998)
dhr. Strien (geschiedenis, hij
kon geweldig Bismarck nadoen)
Marleen de Jongh (1991)
Dhr. Strien die door zijn manier van lesgeven ervoor
zorgde dat je geschiedenis
een leuk vak vond (al vond
je dat eigenlijk niet).
Tanja Rompa (1989)
Bijvoorbeeld meneer Strien
(als ik het goed heb), hij
kon verhalen vertellen bij
geschiedenis alsof hij er zelf
bij was geweest.
Linde Beek (2008)
Mijn absolute lievelingsleraar Dhr. Strien waardoor ik geschiedenis een machtig vak vond.
Monique Pals (1994)
Meneer Strien van geschiedenis was een opvallende verschijning, die mooie
verhalen kon vertellen.
Janny de Knegt (2003)
Meneer Strien tijdens de eerste les geschiedenis: "Geschiedenis is als een
rietstengel in de wind" en daarbij beeldde hij de rietstengel uit.
Lonneke Dubbelt (2008)
Dhr. Strien gaf geschiedenis. Hij kon iets wat toen heel saai was (als puber)
heel echt en interessant maken door de manier waarop hij kon vertellen.
Malinda Beek (1999)
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Meneer Strien (geschiedenis) die altijd lekker alternatief en vaag zijn lessen
kon afdraaien. Het gerucht ging dat hij elke nacht niet meer dan 4 uur slaap
nodig had!
Rob Pieterman (1994)
Ik herinner me ook nog een reisje naar de Ardennen. Ik weet niet meer precies welk jaar het was (waarschijnlijk 1988), maar onze klas ging met Gerard
Strien, Anja Geerts en Titia (van wie ik ook de achternaam kwijt ben), naar
een aantal locaties in de Ardennen. We hebben een zeer uitputtende fietstocht gedaan, een lange wandeltocht gemaakt, gekajakt en de grotten van
Han bezocht. Ook hebben we tot ’s avonds laat met Gerard, Anja en Titia en
6 of 7 klasgenoten zitten praten.
Tamara Leijten (1989)
Meneer Strien van geschiedenis; ik zie hem
nog binnen komen met
een gevouwen krantje
op zijn hoofd met de
mededeling dat hij niet
over Napoleon ging vertellen. En natuurlijk zijn
verhalen over zijn eigen
studententijd in Engeland.
Coby Kieft (1991)
Meneer Strien was een van de meest onderhoudende docenten, ging altijd
erg op in zijn verhaal met veel drama in zijn uitspraak en bewegingen.
Zijn voorkomen, een grote man met donkere krullenbos en karakteristieke
(bijna oud-Grieks) gezicht, maakte ook veel indruk. Hij was vaak in voor een
grap, heb ergens nog een hilarische foto van hem op onze Parijs reis waarbij
hij op een trap ging liggen met een angstig gezicht en zich vastklampte aan
de bovenste trede, zodat wij een foto konden maken alsof hij bijna een afgrond inviel.
Dike Agricola (1994)
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“Sic transit.…..
Une petite recherche des temps perdus”
Beste Gerard,
In een album uit de tijd dat ik al niet meer op het Newman College lesgaf,
van een reis in de tweede helft van de jaren ’80 van de vorige eeuw, met de
leerlingen van 5 VWO, met ‘jouw’ Joke en met - toen nog - ‘mijn’ Titia, naar
Parijs – twee foto’s: één van het graf van Simone Signoret met daarop Joke
Pleurante, de andere van ons beiden, in een parmantige pose zittend op de
zerk van Marcel Proust, Cimetière du Père-Lachaise, op zoek naar de verloren tijd. Kan het treffender?
“One anecdote of a man is worth a volume of biography.” Er zijn er meer:
wie herinnert zich niet, hoe de lerarenkamer van het toen nog, met dank aan
Jef Ysebaert, terecht Newman-IJpelaar geheten schoolgebouw aan de Verviersstraat, zich indertijd vulde met de blauwe walm die je aan je Zware Weduwe, vereeuwigd in het onsterfelijke rijm “Met Van Nelle op een draf naar
het graf”, onttrok? Van de huidige docenten uiteraard niemand, want zelfs jij
rookt allang niet meer; slechts de oudgedienden van de school van Melief
hebben daaraan nog heugenis, onder wie ondergetekende, die, aangelokt
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door de grijs-blauwe geur van de Weduwe, graag naast je aan tafel kwam
zitten in de glorieuze jaren ’70 en ’80 van die ‘verloren’ tijd. Tja, tempora
mutantur et nos mutamur in illis! Gelukkig trouwens, dat de tijden veranderen en wij ook, want daaraan danken we het besef van geschiedenis , ook
dat van de petite histoire en van onze overleden (ex-)collega’s, van wie er
ons reeds vele, té vele, zijn ontvallen; recentelijk Thea van den Broek en
Klaas van Hoorn; van de oud-leerlingen noem ik Martin Dalinghaus en
Mieke van Gool. Daarin excelleerde jij als geen ander; dat is nu precies wat
er niet veranderd is.
Ook daarom zat ik liefst bij je, aangetrokken door de diepe basstem waarmee je uit het grote hart van je geheugen kon vertellen wat onze mede- en
tegenmensen uit het verre en nabije verleden ten goede en ten kwade
uniek heeft gemaakt. Aan dat discours vooraf zoog je zwaar aan jouw Weduwe, alsof beide longen tot barstens toe gevuld wilden worden met teer
en nicotine, om die vervolgens, beladen met verhalen, ondersteund door
brede gebaren, uit te stoten in een schier niet eindigende slinger van wolken en wolkjes. Geschiedenis als ‘Gesamttheater’ van oog en oor en geur
en stem en beweging. Vandaar je voorkeur, Gerard, voor Wagners opera’s?
Voor het roet en de teer- en cokes- en ijzergeur van de Ruhrpott, waar we
onlangs een opvoering van ‘Das Rheingold’ hebben bijgewoond in de
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Jahrhunderthalle van Bochum, een industrieel monument dat als voormalige
Krupp-smidse van het wilhelministische Duitsland én van het Derde Rijk van
Hitler terecht deze naam draagt? Het was alweer de derde expeditie in het
kader van onze Drang nach Osten, na de verkenning van de zojuist van de
invloed van de Sovjet-Unie onafhankelijk geworden en nog niet door de
Bondsrepubliek geannexeerde DDR en de kajaktocht van de Tsjechische
grens naar Dresden en Meissen in 2002, twee weken voor Die Flut, die
grote verwoestingen in de BRD heeft aangericht. Wellicht binnenkort een
boottocht over de Donau doorheen die K.u.K. Habsburgische Doppelmonarchie, nu je de vrijheid terug krijgt die je bij het betreden van de kleuterschool bent kwijt geraakt?
De oneliner hierboven van W. E. Channing karakteriseert je precies als leraar
en historicus: je bent geen bureaucraat van de eindeloze feiten, maar met
een gouden greep krijg je er juist deze uit te pakken die er in dubbel opzicht toe doen: de anekdotes die tegelijkertijd de nieuwsgierigheid van je
leerlingen oprakelen én oorzaken en gevolgen zo aanschouwelijk samenbrengen, dat die inzicht brengen en in het geheugen haken. “Wat was het
een genot van mijnheer Strien les te hebben gekregen!” verzuchtte onlangs
Jeroen van Rijckevorsel (eindexamen 1990), productlijnmanager bij Telecom,
tijdens een kundaliniyogales tegen me; een fraai compliment, zeker als dit
uit de mond van een techneut rolt.
De grote, linkse, Duitse, filosofische essayist en (literatuur-)historicus Walter
Benjamin, in 1940 op de vlucht voor de nazi’s in de Pyreneeën door eigen
hand gestorven, heeft vanuit de joodse geheugentraditie het beeld van de
engel van de geschiedenis ontwikkeld: vanuit het Paradijs raakt ook hij, net
als wij, Adams en Eva’s nazaten, hiervan steeds verder verwijderd, er achterwaarts uit weggeblazen door de stormwind van de geschiedenis, met de
blik verlangend daarheen gericht. Zo’n engel ben jij!
Lieve Gerard, het was me een genoegen voor jou deze lofbazuin te steken,
een engelenbezigheid uiteraard.
Henk van Loon
P.s.: Mijn moeder, inmiddels 96 jaar, voluit aanwezig in lichaam en geest,
riep meteen, nadat ik haar over je nakende afscheid verteld had, uit: "O, bedoel je Adonis?! Groet die Zwarte Ruiter hartelijk vanwege mij."
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“Dankjewel, beste ridder, een goeie reis gewenst”

Heer Gerard Strien,
Toen het Newman nog een dorpje was, ontmoette ik een ridder aan de
ronde tafel. Die tafel stond zo’n beetje in het midden van het dorp. De ridder toonde in eerste instantie een beetje rommelig, maar dat bleek eigenlijk
alleen voor zijn haren te gelden. Lange zwarte haren, krullerig. Maar als hij
sprak met zijn sonore stem, zijn woorden zogvuldig rangschikkend, creëerde
hij in een mum van tijd een ander universum. Zo tussen 10.50 en 11.05 ongeveer, galoppeerde je mogelijk naar een appelboomgaard of langs een
Frans fietspad.
Later, toen het Newman een drukke stad leek te worden, sprak ik hem niet
zo vaak meer. Een paar maanden geleden begreep ik dat de ridder zijn
paard zadelde. Hij vertelde me dat hij vertrok. “Wat jammer,” dacht ik, of eigenlijk “wat erg.”
Maar ja, zo gaat dat met ridders, die moeten verder.
Straks aan je ronde tafel, zal ik proberen af en toe te denken aan een appelboomgaard of een fietspad en zo een heerlijke pauze nemen. Dat komt
door jou. Dankjewel, beste ridder, een goeie reis gewenst,
Anita Braat
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“Waren er maar meer docenten zoals U!”
Geniet van uw welverdiende pensioen! Ik dank u voor de bijdrage die u
heeft geleverd aan het behalen van mijn diploma.
Patchouly Hinoke
Dank u wel voor alle moeite die u heeft gestoken in de lessen en alles daarbuiten voor ons. En ook bedankt dat u ons een kijkje heeft laten nemen in
uw uitgebreide kennis. Geniet van uw pensioen!
Femke Aarts
Beste meneer Strien,
Uw lessen hebben mij veel bijgebracht. Tijdens uw lessen kon u zich helemaal in het onderwerp storten en er super enthousiast de meest interessante verhalen over vertellen. Vooral wanneer u een beetje afdwaalde van
het onderwerp vond ik het heel leuk om naar de verhalen te luisteren. Elke
les gaf u vol enthousiasme en dat heb ik heel erg gewaardeerd. Dank u wel
voor alle lessen geschiedenis.
Tatum van Bekhoven
Beste meneer Strien,
Ik heb u als docent sinds de derde, nu dus drie jaar. Ik ben altijd met veel
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plezier naar uw lessen gegaan, voornamelijk omdat u zo enthousiast kan
praten over de verschillende onderwerpen die aan bod kwamen in de lessen. U kunt echt de geschiedenis tot leven brengen, door verbindingen te
leggen met het heden, maar ook door allerlei dingen uit te beelden. Ik zal
dan ook nooit vergeten hoe u door de klas marcheerde toen het over het
keizerrijk Duitsland ging en het militarisme. Waren er maar meer docenten
als u.
Ik wens u het allerbeste toe en hoop dat u van uw pensioen kan genieten.
Esmee van Dorst
Jammer dat u weg gaat en niet meer uw kennis kan delen met de rest!
Sertley Angela
Beste meneer Strien,
U heeft zich met al uw energie altijd enorm ingezet voor onze klas. U was altijd vol verhalen. Gebeurtenissen wist u met veel levendigheid na te vertellen en ook na te spelen als de mogelijkheid zich daartoe diende. We
hebben u vaak zien marcheren door de klas en we weten nu precies hoe de
wilde oorlogsgeluiden van bommen en vliegtuigen klonken. Na vele jaren
van les geven, heeft u uw vrije tijd wel verdiend. Geniet ervan, we zullen aan
u denken terwijl we onze toekomst tegemoet gaan. Bedankt voor alles, de
koekjes niet te vergeten natuurlijk.
Wij wensen u veel geluk toe. Opdat u een mooie geschiedenis gaat schrijven!
V6a
De lessen Geschiedenis van meneer Strien waren altijd een fijne onderbreking van de dag. Ongeacht hoe vaak de verhalen verteld werden, het gebeurde altijd met veel enthousiasme, inlevingsvermogen en soms zelfs
vingerpoppetjes. Ik hoop dat het enthousiasme voor verhalen vertellen en
geschiedenis nog lang met hem meegaat.
Marco Mathijssen
Beste 'meneer Strien',
Het onderwijs wordt een gepassioneerde geschiedenisleraar armer. In de
tweede klas was je voor het eerst mijn geschiedenisdocent. Je was... bijzonder, op een positieve manier. Je vertelde iets en beeldde het tegelijk uit, net
een toneelstuk. In de tweede klas had ik er moeite mee, ik snapte in feite
weinig van waar je mee bezig was, de meeste andere docenten deden niet
zo. Maar op een gegeven moment heb je door dat tegenover je een van de
meest gedreven leraren staat, iemand die van zijn werk houdt en zich van de
rest onderscheidt doordat hij in het leven op de juiste plek is beland en dat
beseft. Zulke mensen zijn er niet zoveel. Het is jammer dat het onderwijs
een docent als jij kwijtraakt, maar misschien is het een troost dat je op (som60

mige) leerlingen de passie voor je vak hebt weten over te brengen op zo’n
manier dat ze zich hun leven leven nog zullen herinneren hoe je Duitse soldaten in de klas nadeed. Ik wens je succes en veel plezier in wat je nog
moge ondernemen in de toekomst.
Shere Naheri Santomé
De hoofdrol in je eigen film.
Meneer Strien, je was de acteur in het klaslokaal dat fungeerde als een podium. Waarin je op een spannende toon, met expressieve gebaren en foto’s
in (Napoleon)kostuums ons de geschiedenis deed herbeleven. Je voegde
een beleving aan het vak toe, maakte iets wat lang geleden gebeurd was

bijna weer tastbaar. Op prikkelende manier met aandacht voor je publiek.
Eigenlijk heb je mij, via geschiedenis, geleerd hoe je mensen prikkelt, hoe je
aandacht vasthoudt en hoe je mensen kan enthousiasmeren. Door je uitbundige manier van lesgeven heb je een grote indruk gemaakt op mij en vele
anderen, je zorgt nog steeds voor een hoop gespreksstof. Je hebt mij geïnspireerd om me in te zetten voor onderwijsvernieuwing, zodat straks elke
leerling een beetje een Gerad Strien-beleving kan ervaren. Dankjewel!
Sara Pols
Hij vertelde altijd verhalen, al dan niet gerelateerd aan geschiedenis. Meneer Strien legde het een en ander uit over oorzaak en gevolg.
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“Als je doet wat ik nu vertel, zal de conciërge je altijd vergeven als je te laat
komt. Vertel de conciërge dat de oorzaak van het te laat komen was dat je
door een spijker reed en je fietsband lek was. Vertel daarna dat het gevolg
hiervan is dat je niet op tijd op school kon komen en de conciërge zal je vergeven.”
Sebastian Rollé
Een van de liefste collega's die ik ooit heb gehad. Met bovendien een
prachtige stem!
Rianne Kootstra
Ik kan me nog goed herinneren, dat moment dat meneer Strien van een
tafel af sprong terwijl hij een verhaal aan het vertellen was over kraaien. Het
had niks met geschiedenis te maken, maar het heeft de lessen zo veel beter
gemaakt! Als elke docent toch maar 1% van zijn passie had...
Sofie Snoeijs
Het vak geschiedenis was niet aan mij besteed, maar dat lag niet aan meneer Strien!
Ik weet niet veel meer van de lessen, maar wel onze bijnaam voor hem: prehistorische bosaap, vanwege zijn enorme bos haar en diepe stem! Bij onze
Wilde Westen-stunt hebben we hem en een aantal andere toffe docenten
gevraagd om mee te doen.
Marleen de Kanter
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RAAAAWR RUUUUAAAHR. Met deze geluiden en twee speelgoeddinosaurussen in uw handen opende u een aantal jaar geleden mijn eerste geschiedenisles van dat jaar. 'Wat een vreemde man’, dachten wij allemaal tussen
het lachen door. Toen ik dit thuis later op de dag aan de eettafel vertelde
zei mijn zus dat u iets soortgelijks had gedaan in haar geschiedenisles, vijf
jaar eerder. Iets met riet en het geluid van de wind dat daar doorheen blies.
Met uitbeelding en al.
Hoewel geschiedenis hartstikke interessant is, zal ik juist die eerste les nooit
vergeten. Tijdens uw lessen dwaalde u nogal eens van de hoofdlijn af om
een anekdote te vertellen. En hoewel de relevantie niet altijd aanwezig was
(immers vragen leerlingen vaak: wordt dit gevraagd op het proefwerk?) liet u
daarmee wel zien hoe leuk geschiedenis kan zijn. Het gaf wat smaak aan
een anders puntsgewijs en droog verhaal van de mensheid.
Na dat eerste jaar zou u, geloof ik, drie jaar lang onze mentor zijn. Gelukkig
waren er nooit grote problemen in onze klas en waren echt serieuze groepsgesprekken dus niet nodig. Wel was u erg betrokken met onze voortgang
en onze studiekeuze. Ik liet een keer de hint vallen dat ik wellicht geschiedenis wilde studeren en u was meteen enthousiast. Ik had wat vragen en u was
nooit eenzijdig positief of negatief.
U zei terecht dat uw studie zo ver in het verleden lag dat het onderhand zelf
in de geschiedenisboeken kon staan en dat u niets kon zeggen over de
staat van de geschiedenisstudie in het heden. Desondanks wist u mij er wel
van te overtuigen dat een studie geschiedenis geen slechte keuze is en dat
ik er veel aan zou hebben in het leven. Wat dat betreft ben ik u, nu ik na drie
jaar als het goed is mijn bachelor geschiedenis heb behaald, erg dankbaar.
U heeft de keuze aan mijzelf gelaten en me niet een richting opgeduwd, tegelijkertijd bent u toch ondersteunend gebleven.
Daarom wil ik u ook niet zozeer als leraar van onze lessen bedanken, maar
vooral voor de steun die u ons als mentor gaf. Dank u wel! Geschiedenis is
een prachtig vak en ik hoop dat u al het die jaren met plezier heeft onderwezen. Ik ben in ieder geval blij dat ik u als docent heb mogen meemaken.
Ik hoop dat u kunt genieten van de welverdiende rust en vrije tijd, wellicht
gaat u nu een geschiedenis van de mensheid in dertig delen schrijven? Ha
Ik wens u al het beste toe in het leven.
Mees Romijn
Gerard Strien zorgde ervoor dat je, zelfs in je pubertijd(!), uitkeek naar een
geschiedenisles. De toch wel saaie geschiedenisstof kon hij omtoveren in
een levensecht en avontuurlijk verhaal. Die gave zie je maar bij weinigen.
Het is een bijzonder goedaardige man en verdient een mooi afscheid. Ik
hoop dat deze opmerking daar aan bij kan dragen.
Ruben in 't Veld
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Tijdens een ouderavond vroeger meneer Strien aan mij en aan mijn moeder
waarom ik nauwelijks actief was met sommige gymlessen. Mijn moeder zei:
ziet u het al voor u? Marlon met een vogelnestje in de ringen? Hij kon niet
anders dan glimlachen en het te beamen.
Marlon Frijters
* de kauwgompot. Daarbij moet ik zelf nog altijd denken aan mijn lessen.
* de keren dat hij een les gaf over Ridders en de Middeleeuwen en dat we
dan op het televisieprogramma Ivanhoe uitkwamen. Ik zie het nog steeds
voor mij hoe hij als Ivanhoe al zingend door de klas heen huppelde alsof hij
op een paard zat.
Suzanne Sep
Ik kan me de eerste geschiedenisles van meneer Strien nog goed herinneren. Het was september 2003 en hij legde ons beeldend uit wat geschiedenis volgens hem was.
"Geschiedenis is als een rietstengel in de wind." Waarbij hij met zijn armen
naast zijn hoofd zwaaide en een rietstengel nadeed.
Tot op de dag van vandaag maakt dat beeld me nog steeds aan het lachen.
Lonneke Dubbelt

In De Keten is 15 jaar een Ketentoptien bijgehouden. Gerard
Strien werd daarbij aan de volgende songtitels gekoppeld:
1981

Smoke gets in your eyes

1982

Morning train

1982

The rhythm of the jungle

1982

The empire (teacher) strikes back

1985

History (our love is)

1986

Face the Face

1991

Never get old

1995

I want to be a hippy
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“Ik heb dit jaar vooral geleerd om van het vak te houden zoals jij dat doet”
Ik heb zelf nooit les gehad van Gerard, maar hij heeft wel mijn profielwerkstuk begeleid in 2010. Toen was al zichtbaar dat zijn kennis enorm is en zijn
enthousiasme voor geschiedenis oprecht is. Elke vraag kon vrijwel uit het
hoofd worden beantwoord, waarbij ook de opmerking “daar heb ik thuis
nog een video van liggen, die kan je wel gebruiken” niet uit kon blijven.
Dit kenmerkt Gerard denk ik. Altijd behulpzaam om de leerling zo optimaal
te laten leren, waarbij de passie voor geschiedenis nooit ontbreekt. Hij is
aardig, ruimdenkend en fijn in de omgang. Als stagebegeleider heb ik dit
zelf mogen ervaren. De feedback die ik ontving was altijd op de ervaring
van de leerlingen gericht; waarom heb ik het zo aangepakt? Zou dit niet
beter zijn? En dan tussendoor nog een correctie op een historisch feit, want
het moet natuurlijk wel kloppen ;).
Buiten de lessen hebben we nog veel gepraat en ‘gefilosofeerd’ over alles
om ons heen. De invulling van onze vakantie, welke boeken we lazen of het
belang van geschiedenis voor de ontwikkeling van een puber. Ik vind het
erg fijn dat elk onderwerp bespreekbaar was en dat toont ook de open houding die Gerard altijd uitstraalt. De leerlingen hebben dit ook zo gevoeld,
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want regelmatig kwamen ze tijdens de pauze toch nog wat dingen bespreken en daar maakte hij dan veel tijd voor.
Ik wil je erg bedanken dat ik jouw laatste jaar mocht bijwonen om zo toch
nog wat van je te kunnen leren. Die enorme berg kennis en passie die je
met je meeneemt zal wel een flink gemis zijn voor het Newman. B02 zal
overigens nooit meer hetzelfde zijn zonder de geschiedenisdocent die
onder het genot van Pruisische marsmuziek door het lokaal marcheert of op
tafels springt bij het spreken over de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat ik
dit jaar vooral heb geleerd om van het vak te houden zoals jij dat doet,
zodat ik ook tot mijn pensioen met passie voor de klas kan blijven staan.
Gerard, bedankt voor de begeleiding en hulp het afgelopen jaar. Ik wens je
een fijne en gezonde toekomst toe en hoop dat je kan genieten van jouw
welverdiende pensioen!
Marijn Luijten
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CHAPEAU
Cher Gerard,
-HYRXVIpOLFLWHG·DYRLUpWpWRXMRXUVVLJHQWLOSUXGHQWLQWpUHVVp
- H  V X L V  Y U D L P H Q W  F R Q W H Q W H   T X H  M · D L H  H X  O D  F K D Q F H  G H  Y R X V  D Y R L U
F R Q Q X   3 R X U  P R L  Y R X V  r W H V  X Q  H [ H P S O H  H Q  W D Q W  T X H  F R O O q J X H 
HQVHLJQDQWPDLVVXUWRXWFRPPHFHOXLTXHYRXVrWHV
&HX[TXLDJLVVHQWGHODVRUWHVRQWGLJQHVGHORXDQJHV
Merci Gerard
-HW·HPEUDVVH
Gemma

Gemma Kerstens
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“Uit het oog, maar niet uit het hart”
Gerard, ik praatte vaak met je over de rare problemen waar ik tegenaan liep
met slimme en eigenwijze leerlingen. Voor mij als beginnend leraar was jij
een goede hulp en steun. Je was een dierbare vriend en vraagbaak door je
onorthodoxe kijk op lesgeven.
Het vak en de persoon waren bij jou verweven. Keizer Wilhelm II inspireerde
je tot het dragen van een Kaiser-Wilhelmhelm met carnaval, met zo'n punt
erop, met daarbij het allerserieuste gezicht....
Ook buiten de school om waren we bevriend. We aten bij elkaar en ik ging
fitnessen met Joke, zij had sterke armen, ik sterke benen.
Jullie pasten op mijn hond, ik op die van jullie, Obbe, de allerliefste krullerige Hollandse herder die ik ooit gezien heb, en die uiteindelijk bij mij in de
tuin begraven werd.
Een paar 3-VWO-ers plaagden mij op een ochtend: juffrouw, we hebben U
in het fietsenhok gezien met meneer Strien... (giechel, giechel)
Het leven nam een scherpe wending. Ik ging op reis, verbrandde alle schepen achter me en verloor het contact. Uit het oog, maar niet uit het hart.
Ik wens je een goed pensioen toe met vervulling van alle dingen die je ooit
wou doen maar nog niet gedaan hebt! Ankers los!
Titia Vuister

71

“Nog drie op de valreep...”
Meneer Strien heeft ons tijdens een van zijn lessen over de prehistorie verteld. In het alom versierde geschiedenislokaal stonden ook twee plastic
beeldjes van dinosauriërs. Hij pakte deze uit
zijn kast en liep rustig met de beeldjes in zijn
handen rond terwijl hij bleef vertellen. Gek dat
ik me van zijn verhaal niets kan herinneren.
Ineens stopte hij met spreken en stond hij
voorin het lokaal, naast de tafel van twee klasgenoten. Meneer Strien keek kalm om zich
heen en brulde vervolgens met de dinosauriërs richting de twee klasgenoten. Ik moest zo
hard lachen want het was zo droog en uit het
niets.
Dit gebeurde aan het begin van het schooljaar
en sindsdien wist ik dat meneer Strien een
heel grappige leraar zou zijn. Hij was een
leuke mentor toen ik in de vierde klas zat.
Loesinè Dzjamaljan
Ik heb een berichtje voorbij zien komen op Facebook met een oproepje
voor anekdotes van meneer Strien. Hopelijk ben ik nog op tijd!
Kenmerkend voor meneer Strien was toch
echt dat hij uit het niets,
terwijl hij aan het woord
was, ineens met de
vlakke hand keihard op
zijn bureau kon slaan.
Zeker weten dat je aandacht er weer bij was!
Eindexamenklas Havo
1996. We zaten destijds
in het noodgebouw (Eblok als ik me goed her72

inner). De eindexamens zouden bijna beginnen. We gingen richting het
einde van de lessen.
Meneer Strien had een video, opgenomen van tv, over het examenonderwerp. Video kijken tijdens de les was altijd favoriet natuurlijk! Zelf heeft hij
tijdens het vertonen van de video het schoollokaal verlaten omdat hij iets
moest doen. Echter was de video op een gegeven moment afgelopen, terwijl meneer Strien nog niet terug was. De video bleef doorlopen en in beeld
kwam een schaars geklede dame die erotisch danste. Dit konden vooral de
heren in de klas waarderen volgens mij. :) Het duurde iets langer voordat
meneer Strien terugkwam. We hebben de video teruggespoeld tot het moment van de schaars geklede, dansende dame. Een andere leerling heeft op
de uitkijk gestaan totdat meneer Strien terug kwam en gaf een seintje zodat
we de video op tijd konden laten lopen. Meneer Strien schrok van de beelden op tv en kleurde rood in zijn gezicht, tot grote hilariteit van de klas natuurlijk! Hij verontschuldigde zich wel, mompelde iets dat hij de op record
had gedrukt en door had laten lopen en niet wist dat dat erop stond. Hij
kon er naderhand zelf ook om lachen.
Ik heb vast nog meer anekdotes, maar deze is me (om de een of andere
reden altijd het meest bijgebleven.
Ik vond meneer Strien altijd een hele fijne leraar met een prettige manier
van lesgeven. Ik wens hem het allerbeste en dat hij nog meer mag gaan genieten dan hij misschien al deed!
Melanie Szablewski
Meneer Strien: na ongeveer 25 jaar
weet ik nog steeds zijn vaste uitspraak:
'in het heden ligt het verleden en in het
nu wat komen zal.'
En ik heb jaren tijdens zijn lessen in
angst gezeten of hij niet van ze verhoginkje zou kieperen. Hij zat altijd op
twee poten van zijn stoel, op het randje
van 'zijn podium'.
Annemarie Kok
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De laatste kraamkamers en vondsten..”
Meneer Strien: "En waarom zitten we niet in het paradijs?"
Leerling: “Omdat we op school zitten.”
Havo 4 in de Ardennen 1996
* Dhr. Strien werd erg melig van lege zakjes chips: hij blies ze op en liet ze
toen klappen. Ik heb nog nooit iemand zo leuk met lege chipszakjes zien
spelen!
*Het grappigste was toch wel het schepsel meneer Strien, die zich, net als
Witteveen, losser gedroeg dan ik had verwacht.
Eindelijk heb ik mijn idool gevonden!!!!!
Meneer Strien: "Ik snap mijn eigen genialiteit niet meer."
Meneer Strien: “Heb je soms een forse portie poep in je oren?"
Meneer Strien: "Wat gebeurde er in 1600?"
Leerling: “De slag bij Nieuwpoort."
Meneer Strien:"Wat was er in 1700?"
Leerling: ????????
Meneer Strien : “Eeuwfeest in Nieuwpoort!"
Meneer Strien: "Dit vind ik nou echt van die bananenschilvragen. Een
beetje glibberig."
Meneer Strien: "Dan gebruik je zo'n scheet, uuhh sheet."
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“Je bent een waardevolle herinnering
in mijn geschiedenis”
Via social media bereikte mij het bericht dat u afscheid gaat nemen van het
Newmancollege. Ondanks dat, in deze tijd, een mail of Facebookbericht al
binnen een paar minuten geschiedenis is, bereikte mij het voornemen om
een geschreven stuk voor u in te leveren te laat..Desondanks wil ik u toch
graag bedanken voor uw passie en enthousiasme waarmee u de geschiedenis voor mij tot leven heeft gebracht. Het is uw verdienste dat ik ademloos
heb geluisterd naar verhalen over De Gouden Eeuw, Het Romeinse Rijk en de Tweede
Wereldoorlog. De aanstekelijke manier
waarop u een stuk verleden aan ons meegaf,
heeft er toe geleid dat ik geschiedenis als
extra vak op de HAVO volgde en, als ik het
me goed herinner, met één van de hoogste
cijfers op mijn eindexamenlijst het Newman
verliet. Op de achtergrond sluimerde mijn
opgedane kennis jaren mee en vertaalde het
zich in nieuwsgierigheid wanneer het om het
verleden gaat. Nu woon ik in de stad waar
Willem van Oranje ooit heerste, totdat Balthasar Gerards hem van de trap liet vallen,
de stad waar Vermeer zijn straatje schilderde
en om de hoek de martelkamers hoog in de toren van het (huidige) gemeentehuis veelvuldig gebruikt werden..het moet zo zijn!
Inmiddels ben ik moeder van 3 jongens en mijn oudste heeft in ieder geval
een aantal genen van mij meegekregen; opnieuw duik ik met liefde in zijn
(nog lagere school) geschiedenisboeken om te vertellen over de industriële
revolutie, de VOC en wie weet, binnenkort over het ontstaan van de eerste
auto, faxmachine of Nokia mobiel…Hij vind het prachtig en gaat met plezier
mee naar het Anne Frank Huis (al is vooral de "geheime" boekenkast erg interessant).
Beste Gerard, dank voor het overbrengen van je passie, ik heb er van genoten! Na ongeveer 25 jaar, kan ik met recht zeggen dat je een waardevolle
herinnering in mijn geschiedenis bent!
Geniet van je pensioen, je (hopelijk) vrije tijd en wie weet zien we elkaar nog
eens in het straatje van Vermeer ;)
Monique Pals
(Newman 1989 - 1994)
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