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Van het bestuur 

 
Voor jullie ligt het bulletin van maart 2019, waarin de nadruk zal liggen op de festiviteiten 
rond het 23e lustrum van het Murmelliusgymnasium op zaterdag 28 september 2019. 
School zelf organiseert een aantal activiteiten op donderdag en vrijdag 26 en 27 september 
2019, en voor de oud-leerlingen ligt uiteraard de nadruk op de zaterdag.  
 
Het bestuur is druk bezig met de invulling van de reünistendag. In het bijzonder vragen we 
weer een bijdrage van (oud-)docenten, (oud-)medewerkers en oud-leerlingen om een les 
of presentatie te geven. In dit bulletin doen we dan ook een oproep aan iedereen die 
daaraan mee wil werken om zich aan te melden. We hebben al een aantal aanmeldingen, 
maar we hebben nog ruimte voor meer sprekers! 
 
Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.adveras.nl. Ook kunnen jullie 
mailen naar info@adveras.nl. 
 
We zien jullie graag dan! 
 
Het bestuur 
 
 
 

Grote reünie 2019 – 115-jarig bestaan van het Murmelliusgymnasium 
 

Zaterdag 28 september 2019 
van 10.30 tot 20.00 uur 

 
Oproep sprekers! 

 
Dit jaar organiseren het Murmellius Gymnasium en Ad Veras Amicitias weer gezamenlijk 
het grote lustrumfeest ter ere van het 115-jarig bestaan van het Murmellius Gymnasium, 
en wel op zaterdag 28 september 2019 in het gebouw van het Murmelliusgymnasium. 
Het dagprogramma duurt van 10.30 tot 21.00 uur. 
 
Omdat het elke keer weer zo’n succes is, zullen weer een belangrijk onderdeel van het 
programma zijn de lessen en presentaties van (oud-)docenten, (oud-)medewerkers en 
oud-leerlingen. Nu vast zouden we iedereen willen vragen om zich aan te melden voor het 
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geven van een les, of bijvoorbeeld het houden van een presentatie. De lessen/presentaties 
duren 40 minuten:  

   
Blok 1 : Van 13.00 tot 13.40 uur  
Blok 2 : Van 14.00 tot 14.40 uur 
Blok 3 : Van 15.00 tot 15.40 uur 

 
Een aantal van u heeft al aangegeven één of meer lessen/lezingen te willen geven. Hen 
zullen wij nog separaat benaderen voor de concrete invulling.  
 
Graag zouden we van u horen of u een bijdrage wilt leveren aan het lustrum, en zo ja, om 
dit bij voorkeur uiterlijk vrijdag 12 april 2019 aan ons door te geven. Een uitgewerkt idee 
is op die datum nog niet nodig, maar voor onze organisatie zou het erg fijn zijn om uiterlijk 
die datum zicht te hebben op alle sprekers. We zijn inmiddels al begonnen met de indeling, 
en een voorlopig programma vinden jullie op onze website en op Facebook.  
 
De inhoud van de les/presentatie mogen jullie in beginsel naar eigen inzicht invullen. Ook 
mogen jullie de les/presentatie meerdere keren geven. 
 
Verder is het elke keer weer een uitdaging om alle andere mogelijke sprekers te traceren 
die een bijdrage zouden willen leveren. Daarom verzoeken we jullie vriendelijk deze brief 
door te sturen aan anderen, die wij mogelijk zelf niet kunnen bereiken. 
 
En tenslotte: los van een al dan niet te geven les of lezing zijn jullie uiteraard van harte 
welkom als bezoeker van de reünie. Voor jullie aanmelding als bezoeker verwijzen we 
graag naar onze website 

www.adveras.nl 
 
Voor inlichtingen kunnen jullie ook rechtstreeks contact opnemen met de bestuursleden 
van Ad Veras Amicitias. 
 
Wij horen graag! 
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Voorlopig programma zaterdag 28 september 2019 
  
  Ochtendprogramma 
10.30 - 11.15  Ontvangst met koffie en thee in de hal en aula 
11.15 - 11.30  Welkom door Tineke Wolfswinkel en Wim van Boxtel in de aula 
11.30 - 12.00  Algemene ledenvergadering Ad Veras Amicitias 
11.45 - 12.45   Lunch bij de ingang van de aula  
  

  Middag-/avondprogramma 
13.00 - 13.40   Lessen en presentaties door (oud-)docenten 
   (oud-)medewerkers en oud-leerlingen 
14.00 - 14.40   Lessen en presentaties door (oud-)docenten 
   (oud-)medewerkers en oud-leerlingen 
15.00 - 15.40   Lessen en presentaties door (oud-)docenten 
   (oud-)medewerkers en oud-leerlingen 
16.00 - 16.10   Afsluiting middagprogramma in de aula 
16.30 - 18.00   Maken klassenfoto's 
   Bij mooi weer bij het poortje 
   Bij slecht weer bij de hoofdingang 
18.00 - 20.00   Italiaans diner 
16.10 - 20.00   Sfeervolle live muziek door Reminiscing 
   uit Bergen/Alkmaar 
 
Het diner wordt verzorgd door 

 

 

Er zijn vegetarische gerechten beschikbaar. 
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De kosten voor het lustrum bedragen: 
  

Aanmelding en 
betaling: 

Vòòr 1 juni 2019 
  

Na 1 juni 2019 
t/m 20 sept. 2019 

 
Na 20 september 
2019 
  

Leden van Ad Veras 
die minimaal  
4 jaar betalend lid zijn 

10 euro 20 euro 40 euro 

Overige leden 
van Ad Veras 15 euro 25 euro 40 euro 

Niet leden en 
partners  
van leden en niet 
leden 

25 euro 35 euro 40 euro 

  
Het programma, thee en koffie, lunch en het overheerlijke Italiaans diner met fris, wijn en 
bier zijn bij de prijs inbegrepen. Aanmelden voor de reünie kan via de mail info@adveras.nl 
of via onze website www.adveras.nl. Op de website vinden jullie ook de deelnemers die 
zich tot nu toe hebben aangemeld.  
 
Als u deelneemt aan de reünie verzoeken wij u de kosten over te maken naar 
bankrekening NL 38 INGB 0003 6197 64, BIC INGBNL2A, t.n.v. Ad Veras Amicitias onder 
vermelding van "Reünie 2019" gevolgd door lidmaatschapsnummer of de 
aanmeldingscode op het bevestigingsformulier na aanmelding.  
  

De informatie staat op de website, en is raadpleegbaar via onderstaande link: 
 

www.adveras.nl/html/index.php/reunie 
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Uitnodiging algemene leden vergadering 2019 
 
Het bestuur van Ad Veras Amicitias roept bij deze de jaarlijkse algemene ledenvergadering 
van de leden bijeen, en nodigt bij deze de leden van Ad Veras Amicitias uit om de 
algemene ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden in het gebouw van het 
Murmelliusgymnasium op zaterdag 28 september 2019, van 11.30 tot 12.00 uur. Het lokaal 
wordt nog nader bekendgemaakt. De agenda kunt u te zijner tijd vinden de website 
www.adveras.nl, en wordt gepubliceerd in het volgende bulletin. De stukken voor de ALV 
zijn op te vragen via info@adveras.nl. De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor de 
leden van Ad Veras Amicitias, en is vrij en kosteloos toegankelijk. 
 
 
De voorlopige lijst met lessen en presentaties! 
 
Lessen en presentaties 28 september 2019 
  
De volgende (oud-)docenten en oud-leerlingen hebben toegezegd om één of meermalen 
een les dan wel presentatie te willen houden op de reünie: 
 
Rob Alderlieste oud-docent wiskunde   
Peter Bakker en  
Fred de Geus oud-leerlingen 1972 Pubquiz popmuziek 1960-1980 

Joop Bekius oud-leerling 1969   
Berend Berlijn oud-leerling 1986   
Dick Jan Braay oud-docent aardrijkskunde   
Hans Dompeling oud-docent wiskunde   
Inge Meijer docente aardrijkskunde   

Els van Weely docente klassieke talen en 
cultuur   

Hans Maarten 
Parigger oud-leerling 1970 Whisky geschiedenis en 

proeverij 
Marjan Schwegman oud-leerling 1970   
Tom Wiggers oud-leerling   
Rolf Wolfswinkel oud-docent geschiedenis   
Onder voorbehoud leerlingen Murmellius Tragedie   

http://www.adveras.nl/
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Zodra er meer bekend is over het onderwerp en inhoud van de lessen en presentaties 
zullen wij dat op de website en op Facebook vermelden.  
 
Van leerling naar leraar 
 
Een behoorlijk aantal oud-leerlingen is momenteel werkzaam als leraar. De leerlingen 
hebben vragen geselecteerd voor deze docenten. De vragen, en de antwoorden, zijn 
recentelijk gepubliceerd in Interpres. Deze wilden we u niet onthouden. Hieronder hebben 
we ze voor u in dit bulletin op genomen. 
 
Vragen: 

1. In welke periode heeft uw zelf hier op school gezeten? 
2. Waarom bent u teruggekeerd op het Murmellius? 
3. Wat is de beste verandering die u heeft meegemaakt op het Murmellius sinds uw 

eigen schooltijd? 
4. En de slechtste verandering? 

 
Mignon Zoetmulder 

1. 1979-1983 
2. De belangrijkste reden is dat ik hier in de buurt kwam wonen. Eerst gaf ik les in 

Amsterdam, maar mijn kinderen waren nog jong en als er wat me ze was, wilde ik 
snel bij ze kunnen zijn: niet gehinderd worden door files of wat dan ook, dus heb ik 
op het Murmellius gesolliciteerd en ben ik aangenomen. 

3. Er is niet zo heel veel veranderd naar mijn gevoel hahaha. 
4. Het verlies van de ruimte in de tuin, want vroeger was het veel mooier, want toen 

liep de binnentuin helemaal door. Het was gewoon één grote tuin. Ik vind het 
jammer dat het Murmellius zo groot is geworden, maar dat heeft natuurlijk ook te 
maken met de bevolkingsgroei… 

 
Koopman 

1. 2004-2010 
2. Ik zocht een stageplek en ik dacht: ik doe een wilde gok en ik vraag het Murmellius, 

ondanks dat ik niet verwacht had dat ze überhaupt stagairs aan zouden nemen, 
maar toen kreeg ik een heel enthousiast mailtje terug van een collega. En zo ben 
ik hier terechtgekomen. 

3. De BiNaS sectie heeft een mooiere locatie gekregen en ik vind het ook mooi dat 
het nu bij elkaar zit. 

4. Ik vind het heel moeilijk om daar een uitspraak over te doen. Dat is wel een vraag 
waar ik over zou moeten nadenken. 
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Boekelaar 

1. 2005-2011 
2. Door omstandigheden ben ik op het Murmellius les gaan geven. Ik kon meneer 

Hoek opvullen en ik vind het een heel prettige school. 
3. Ik denk dat er nu een heleboel oudere collega’s weg zijn en dat er jongere mensen 

voor zijn teruggekomen. Ik wil niet zeggen dat ze niet goed waren, maar het geeft 
wel een frisse wind door de school, zoals de nieuwe rector. 

4. Die afschuwelijke dubbele beraming. Die vind ik heel erg lelijk, maar het is niet 
anders. 

 
Kelderman 

1. 2003-2009 
2. Dat is min of meer toevallig gegaan. Toen ik in het laatste jaar van mij studie zat, 

kwam ik hier weleens op school om bijles te geven. Toen ben ik een keer gevraagd 
door meneer Buter of ik het jaar erna twee eerste klassen wilde lesgeven. Dat heb 
ik gedaan naast mijn studie. Het is me erg goed bevallen en dat is elk jaar iets meer 
geworden. Zo ben ik erin gerold. 

3. Ik denk dat er niet zo verschrikkelijk veel veranderd is. Er zijn wel veranderingen in 
hoe dingen georganiseerd zijn, zoals het maken van het rooster en Magister, maar 
er is nog steeds wel dezelfde sfeer. Het is allemaal wel ietsje strakker geworden. 
Vroeger waren er grote verschillen in hoe docenten lesgaven. Nu is dat wel iets 
meer gecontroleerd en gereguleerd. Het had ook wel z’n charme op een bepaalde 
manier. 

4. Ik weet niet of ik het een verslechtering wil noemen, maar het hele vrije van het 
Murmellius is wel iets minder geworden. (Meneer de Ruyter loopt langs en beaamt: 
‘ja, maar het komt weer terug hè’.). 

 
Van der Ven 
 

1. 1974-1980 Gymnasium alpha diploma. Mijn ouders waren groot voorstander van 
openbaar onderwijs en dus moesten mijn zus en ik ook naar een openbare 
middelbare school. Omdat mijn vader docent was op het Willem Blaeu en niet wilde 
dat zijn dochters op dezelfde school zouden zitten als hij lesgaf, zat er niks anders 
op dan te kiezen voor het Murmellius. Met de hoogste Cito scores was dit natuurlijk 
ook geen probleem 😉😉 

2. Ik was toe aan het veranderen van baan en beroep en werd een herintreder op het 
gebied van het lesgeven. Na mijn studie aan de ALO te Amsterdam was er 
nauwelijks een baan te vinden, koos ik een ander praktisch beroep en werd 
tandtechnieker. Na enkele jaren wilde ik toch liever weer studeren en volgde een 
therapieopleiding om in de zorgverlening te kunnen werken. Toen ik in korte tijd drie 
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kinderen kreeg werd alles anders... Uiteindelijk werd mij een invalbaan op het 
Murmellius aangeboden en koos ik hiervoor: lekker de schoolvakanties vrij leek mij 
ideaal te combineren met het moederschap en het lesgeven. Nu vind ik veel 
voldoening in het werken met de jeugd en de sport en zal hier voorlopig graag mee 
door willen gaan! 

3. Gelukkig mag er door docenten niet meer in de klaslokalen en tijdens de lessen 
worden gerookt. Dat kunnen we ons in deze tijd toch niet meer voorstellen? Vroeger 
gebeurde dit namelijk nog best veel. Sommige docenten vonden het gewoon dat 
de leerlingen tijdens de les óók zaten te roken. Gelukkig is dit tegenwoordig not 
done. Nóg een goede verandering is de gymzaal aan school haha. Vroeger was er 
namelijk geen een en moesten we altijd ver weg ergens naartoe fietsen. Ook 
hadden we gescheiden gymlessen: alle meisjes van 2 klassen samen gymmen en 
ook alle jongens apart. Gelukkig is dit nu ook veranderd, want de gymles is meer 
een afspiegeling geworden van hoe het er in de samenleving aan toe gaat, dus 
wordt er ook samen gesport op school in de gymles. Ik spreek uit eigen ervaring: 
véééél leuker!!  

4. Vroeger straalde de school meer gezag uit, denk ik. Iedereen had wat meer respect 
voor het instituut school. Ik heb het gevoel dat dit aan het afnemen is en dat ouders 
soms onterecht meewerken aan bijvoorbeeld het afmelden van hun kind op school. 
Ouders zijn veeleisender geworden, mondiger. Er worden heel wat onnodige e-
mailtjes verstuurd tegenwoordig. Dat kost een leraar, mentor, afdelingsleider 
ontzettend veel tijd. Een fijne en positieve betrokkenheid van ouders met school en 
met hun kind is natuurlijk altijd superfijn. 

Wouters 
1. 2004-2010 
2. Ik heb op het Murmellius als leerling een erg fijne tijd gehad. Deze school is een 

beetje thuis voor me. Toen ik als docent aan het Bonhoeffer College in Castricum 
hoorde dat er een vacature was op het Murmellius, heb ik dus meteen 
gesolliciteerd! 
 

3. Er is sinds 2010 flink wat nieuwbouw bijgekomen. Ook is de lokaalindeling 
veranderd (211 en 212, de lokalen van Duits, vormden vroeger bijvoorbeeld samen 
het teken- annex muzieklokaal). Voorts kon je vroeger nog stiekem naar de 
docententoiletten, maar dat sanitaire euvel is gelukkig tijdig voor mijn in dienst 
treden verholpen.  

4. De prettige sfeer en de geur van de leerlingtoiletten. 
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Oproep BHV-ers! 

 
Gedurende de dag van de reünie op 28 september 2019 zouden we graag een beroep 
willen doen op BHV-ers, die die dag als zodanig inzetbaar kunnen zijn. Als je daarvoor 
inzetbaar bent, verzoeken we je vriendelijk je aan te melden via info@adveras.nl. De 
coördinator van de van de BHV-ers is Gerard van Wieringen van het bestuur. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Impressie jaarlijks volleybaltoernooi (oud)-leraren en oud-leerlingen op 12 maart 2019 
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