
In Memoriam Gerald van der Sluijs. 
 
Enige tijd voor zijn overlijden heeft Gerald zelf een bericht over zijn leven geschreven en 
ingeleverd bij de Reüniecommissie 1972.  Dit levensbericht is gepubliceerd in het boekje “50 
jaar Leidse Geologen 1972-2022” (pg. 56-57) en is gepubliceerd op de LGV-website: 
  
https://www.lgvweb.nl/wp-content/uploads/2022/08/50-jaar-Leidse-Geologen-boekje-
gecomprimeerd.pdf 
 
Van Peter Westbroek, die aanwezig was als eregast op de 50-jarige reünie van het jaar 1972 
begin september, werd de volgende reactie ontvangen: 
 
……………Ik ben geschrokken van het plotselinge overlijden van Gerald van der Sluis. Ik kende hem niet 

goed, maar had hem toch net nog ontmoet op de reünie. Ik herinner me hem goed van de veldcursus in 
Aliaga. Het was een bijzondere jongen die de gezelligheid erin hield. Aan het eind van die cursus was ik 
zo afgepeigerd dat ik de terugtocht naar Nederland niet meer kon bolwerken. Hij heeft toen het hele stuk 
gereden zodat ik lekker naast hem kon slapen. Als ik even wakker was konden we brainstormen over 
diepzinnige zaken. Dat weet ik nog wel, maar waarover we het gehad hebben is me ontschoten. Als je 
Pauline nog spreekt doe haar dan de groeten. En zeg er dan bij dat ik Gerald zo’n leuke man heb 
gevonden. Misschien kent ze me nog, want ik ben later nog een paar keer bij hen thuis geweest, in 
Noordwijkerhout…………………… 

 
Van Evert van de Graaff – collega bij Brunei Shell Petroleum (1982-1984) 
 
Gerald en ik waren geen directe collega’s bij BSP maar kenden elkaar wel. Een gebeurtenis 
waar Gerald een hoofdrol in speelde is mij echt bij gebleven. De Nederlandse expatriate 
gemeenschap in Brunei hechtte natuurlijk aan vaderlandse tradities zoals het vieren van 
Koninginnedag en Sinterklaas. Het zal in 1983 geweest zijn dat Gerald was uitverkoren om de 
rol van Sinterklaas te vervullen. Behalve de traditionele tabberd en mijter was er ook een 
paard geregeld voor het vervoer van Sinterklaas. Dat paard was geleend uit de stal van de 
Sultan van Brunei die een groot aantal zeer pittige polo-paarden had.  
 
Het schouwspel van Sinterklaas die in volle draf en stuiterend in het zadel, het schoolterrein 
kwam opstuiven verschafte de volwassen aanwezigen enig leedvermaak. De aanwezige 
kindertjes vonden dat stuiteren in het zadel overigens niet opvallend en bleven braaf hun 
welkomstlied zingen.  
 
Bij de eigenlijke viering nodigde Sinterklaas Pauline van der Sluis uit om haar 2-weken oude 
zoontje bij de grote kindervriend op schoot te zetten en ook nog een mooi lied voor hem te 
zingen. Aan dat verzoek heeft Pauline - wellicht licht tandenknarsend – keurig voldaan. 
 
Na afloop van de festiviteiten gaf Sinterklaas er de voorkeur aan om niet meer op het paard 
te klimmen maar om lopend het feestterrein te verlaten.  ‘Veiligheid voor alles’ was toen ook 
al belangrijk voor Gerald. 
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