
Overlijden Gerard Niland 

Op 16 december 2020 overleed oud-collega Gerard Niland op 84-jarige leeftijd. Minder dan een 

handvol collega’s weet nog wie hij was. Bij de oud-collega’s ligt dat aantal hoger. Al heel lang geleden 

moest Gerard om gezondheidsredenen afscheid nemen van het Dominicus. Naar het jaar dat hij 

begon en het jaar dat hij vertrok is de voorbije weken gegist, een aanwijzing dat het heel lang 

geleden was.  

Zijn dochter Marion schreef aan de school dat hij eind jaren ’60 begon en in het begin van de jaren 

’80 noodgedwongen stopte, in 1982 afgekeurd werd. Guus Bary schatte het begin van Gerards 

loopbaan op het Dominicus op 1967. Ik meen dat hij ook na 1982 nog flinke tijd aan het Dominicus 

College verbonden was. Onder mijn bewaarde papieren bevindt zich een stuk van de Schoolleiding 

van 22 januari 1987, waarin te lezen staat dat Gerard Niland de coördinatie van de 

buitenlesactiviteiten niet langer kon behartigen. Hij zal dus zeker nog in de tweede helft van 1986 

werkzaam zijn geweest op het Dominicus. 

Gerard Niland gaf lichamelijke opvoeding, doorgaans gymnastiek genoemd, en hij had als bijnaam ‘de 

jonge Niland’. Zijn oudere broer Martin, ook docent lichamelijke opvoeding en nadien decaan en 

conrector, heette ter onderscheiding ‘de oude Niland’. Slechts korte tijd schijnt ook een nog oudere 

broer op het Dominicus gewerkt te hebben. 

Eén jaar heb ik les van ‘de jonge Niland’ gekregen, zo omstreeks 1971-1972, en ik was zonder 

overdrijving een van de minsten in lenigheid, snelheid en kracht en bijgevolg blij met een zesje op het 

rapport. Ik ging dan ook niet graag naar de lessen gymnastiek, waar in klas 1 het touwklimmen en de 

handstand de maat der dingen was. Als er buiten gymnastiek was en er wedstrijdjes waren, was de 

stemming naar mijn idee vrolijker en lag de nadruk minder op wat ik niet kon. Ik kreeg de indruk dat 

ook de leraar zich ontspande en oog had voor de lol van de jongens. Na een gymles die me 

abnormaal veel plezier en voldoening had gegeven, ging iedereen naar de douches en bij die 

gelegenheid tikte ik de leraar op zijn schouder en zei dat ik plezier had gehad. De schouder van de 

leraar verstijfde onder mijn hand en hij corrigeerde me met de woorden: ‘Ja, dat doen we dus niet.’ 

Ik was over de toenmalige schreef gegaan, verontschuldigde me en droop af. Met mijn excuus was de 

kwestie over en ik had weer wat geleerd. Daar ben ik hem dankbaar voor. 

Terwijl zijn oudere broer een jaar lang prins carnaval was, daar bleef Gerard wat op de achtergrond. 

Met een opvallend engagement was hij betrokken bij de schoolmissen, in een tijd dat de traditie van 

de schoolmis niet meer door iedereen gedragen werd en gezocht werd naar eigentijdser vormen. Ik 

kreeg de indruk dat beide broers, de oude en de jonge, goed met elkaar overweg konden – ze 

woonden allebei in Neerbosch-Oost, op korte afstand van elkaar. Tijdens sportdagen zag je Gerard 

genieten als alles volgens afspraak verliep. Een grote glimlach trok dan over zijn gezicht. Zo was het 

goed, de nauwkeurige voorbereiding had vrucht gedragen.  

Als collega, vanaf 1982, had ik het idee dat hij niet meer zo gelukkig was. Ik ben ervan overtuigd dat 

hij na 1982 nog wel les gaf, maar het ging hem moeilijk af. Was het de snijdende pijn? Iedereen wist 

dat hij geteisterd werd door rugpijn. Bij personeelsvergaderingen hield hij het zittend nooit lang uit, 

hij liep dan door de aula, en hij was allergisch voor ‘te laat’. Op een bepaald moment introduceerde 

een nieuwe rector, die vergaderingen standaard te laat begon, het zogenaamde ‘Amsterdams 

kwartiertje’, maar daar was Gerard niet van gediend en niet te beroerd om er wat van te zeggen: 

afspraak was afspraak. 

Na zijn vervroegde vertrek zag en sprak ik hem nog wel bij de trap bij het Maaswaalkanaal. Hij was 

verhuisd naar Malden, reed rond op zijn brommertje en was nieuwsgierig naar de gang van zaken op 



school, maar die school was voor hem óók heel ver weg. Sinds zijn vertrek is het Dominicus College 

een aantal keer flink veranderd. Gerard Niland zou de school niet meer herkend hebben, al zou de 

schitterende gymzaal hem met enige jaloezie vervuld hebben. Hij voelde zich enorm verbonden met 

de school: oud-collega Harrie de Best zocht Gerard op in het verpleeghuis in Alverna, waar hij 

verbleef, en bij het noemen van de naam van de school ontwaakte Gerard, de naam van rector Piet 

Struik zorgde zelfs voor een opgestoken duim.  Voor Gerard bleef de herinnering aan het Dominicus 

dierbaar en in gedachten zie ik hem op de schouders van de collega’s van toen een voorzichtig 

handje rusten: het was goed. In de herinnering van veel collega’s van weleer en van veel leerlingen 

van toen staat de slanke en toegewijde Gerard Niland nog altijd op het sportveld, in de zaal en in de 

personeelskamer. 

Peter Altena 

Met dank aan Guus Bary en Harrie de Best 


