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Van het bestuur
Hoewel de wereld van groen naar rood naar donkerrood kleurt, zijn wij voor jullie weer
monter aan de slag gegaan.
In dit bulletin introduceren wij de nieuwe decaan van het Murmellius, Leo Molenaar. Hij
kwam met het idee om samen te gaan werken met ons oud-leerlingen.
Zo zijn er ideeën om iets te organiseren zoals College Tour dat doet, of een beroepenontbijt
voor leerlingen ter voorbereiding op hun toekomst. Normaalgesproken vertellen ouders dan
over hun werk, maar oud-leerlingen kunnen daar natuurlijk ook een waardevolle bijdrage aan
leveren, al is het alleen maar omdat zij sowieso dezelfde middelbare school achtergrond
hebben als de leerlingen!
Verder in het bulletin vinden jullie informatie over de komende ALV op zaterdag 25
september 2021. Daaraan hebben we weer onze jaarlijkse Kleine Reünie gekoppeld, met een
lezing van een oud-leerling, en deze keer - sinds het grote succes op het lustrumfeest in 2019
op veler verzoek - een nieuwe Pop Pub Quiz, weer in goede handen bij onze bestuursleden
Fred de Geus en Peter Bakker.
Aansluitend is er een goed verzorgd lopend buffet (met keuze uit vlees, vis en vegetarisch) en
volop ruimte om bij te praten.
And last maar zeker not least hebben we voor jullie opgenomen een artikel uit het NoordHollands Dagblad van woensdag 14 juli 2021 over oud-leraar aardrijkskunde Arjen Brouwer,
die velen van jullie zich zullen herinneren als de erudiete en vriendelijke leraar die elke, maar
dan ook echt elke, hoek van de wereld bereisde en daar kleurrijk over vertelde.
We hopen jullie te zien op de ALV en de Kleine Reünie op zaterdag 25 september 2021, fijne
zomer nog,
hartelijke groet, jullie bestuur

V.l.n.r. Tineke Wolfswinkel, Fred de Geus,
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Rita Hellemons-Pilon, Aya Wolters-Hartog, Peter Bakker,
Gert-Jan van Hilten, Gerard van Wieringen

Oproep algemene ledenvergadering - zaterdag 25 september 2021
Het bestuur van Ad Veras Amicitias roept hierbij de leden van Ad Veras
Amicitias op om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen. De
algemene ledenvergadering vindt plaats op
zaterdag 25 september 2021 van 15.00 uur tot 16.00 uur
in het schoolgebouw van het Murmellius Gymnasium, Bergerhout 1, Alkmaar.
De algemene ledenvergadering is vrij toegankelijk voor alle leden van Ad
Veras Amicitias.
Aan het bijwonen van de vergadering en het uitoefenen van rechten uit hoofde
van het lidmaatschap ter vergadering zijn geen kosten verbonden.
In principe hoeft u zich niet aan te melden. Daarop is dit jaar echter een
uitzondering gemaakt in verband met Corona-maatregelen. Wij verzoeken u
daarom zich van tevoren aan te melden, bij voorkeur via info@adveras.nl, maar
op andere wijze is uiteraard ook prima.
De agenda voor de vergadering en de concept notulen van de algemene
ledenvergadering van zaterdag 26 september 2021 zullen u na aanmelding
separaat worden toegezonden, in beginsel per e-mail.
Kleine Reünie op zaterdag 25 september 2021
in de Aula van het Murmellius Gymnasium
Gekoppeld aan de ALV hebben wij op zaterdag 25 september 2021 weer de
jaarlijkse Kleine Reünie georganiseerd, in de aula van school, voor oudleerlingen, (oud-)leraren en (oud-)medewerkers.
We houden een slag om de arm vanwege de Corona-pandemie, en houden jullie
op de hoogte via de e-mail en de website.
Omdat het op een zaterdag is, zijn, naast bovengenoemden, ook partners van
harte uitgenodigd.
Leden van Ad Veras betalen voor de drankjes en lopend buffet (met keuze uit
vlees, vis en vegetarisch) € 7,50 p.p., niet-leden en partners betalen € 22,50 p.p.
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Programma
14.30 - 15.00 uur
15.00 - 16.00 uur
16.00 - 17.00 uur
17.00 - 18.00 uur
18.00 - 21.00 uur

Ontvangst op school
Algemene ledenvergadering
Lezing. Naam en onderwerp volgen
Pop Pub Quiz, door jullie Fred de Geus en Peter Bakker
Borrelen, bijpraten en diner

Aanmelden graag via de mail: info@adveras.nl
Om uw aanmelding definitief te maken vragen wij leden € 7,50 p.p. over te
maken naar bankrekening NL 38 INGB 0003 6197 64 t.n.v. Ad Veras Amicitias
o.v.v. "Kleine Reünie", naam en lidnummer.
Niet-leden vragen wij € 22,50 p.p. over te maken o.v.v. "Kleine Reünie", naam
en examenjaar.
(Oud)-leraren en (oud)-medewerkers betalen geen bijdrage, maar gelieve zich
wel aan te melden via de e-mail: info@adveras.nl
We gaan er met zijn allen weer een mooie middag en avond van maken! De
informatie staat op de website en in september sturen wij alle leden nogmaals
een e-mail, waarin ook degene die de lezing gaat verzorgen wordt medegedeeld.
COVID-19 regels
Wij dienen uiteraard wel te voldoen aan de overheidseisen voor wat betreft
Covid-19.
Iedereen die bij binnenkomst op 25 september 2021 een QR code, een negatieve
PCR test niet ouder dan 24 uur, of een antigenen test kan overleggen, is van
harte welkom.
Voorts natuurlijk: houd afstand, was je handen en bij klachten thuis blijven.
Zijn de eisen tegen die tijd anders, dan zullen wij dat via de website mededelen.
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Voor altijd docent,
Aardrijkskundeleraar:
De heer Arjen Brouwer
Staand met de koffiekan in de hand vertelt
Arjen Brouwer in zijn woning in De Hoef
over de meteoorinslag waarmee de
dinosauriërs van de aardbodem verdwenen.
Vol vuur legt hij het ontstaan van de
continenten uit, een verhaal dat hij ooit aan
een leergierig jongetje in Algerije wist over
te brengen. Gevolgd door een zonder enige
hapering gebracht college over de
magnetische noord- en zuidpool.
Arjen wordt deze maand 89, staat al ruim
35 jaar niet meer voor de klas, maar is
eigenlijk altijd docent gebleven. Sluit je
ogen en je waant je terug in de klas van je
favoriete aardrijkskundeleraar. Hij lacht en
excuseert zich half. „Het zit nu eenmaal in
mij.”
Hij vertelt en vertelt maar door. Eindeloos
alle feiten en weetjes op een rij. Indien
nodig zou Arjen nog honderden foto’s,
dia’s en films kunnen inzetten, allemaal
afkomstig van zijn ontelbare reizen naar de
verre onbekende oorden. Duizenden
leerlingen heeft hij er in de loop der jaren
mee weten te boeien. Zoals de 12-jarige
Jaap van Dissel, tegenwoordig RIVM-baas
e n b e k e n d e N e d e r l a n d e r. „ E e n
brugklassertje op het Murmellius, dat voor
zijn leeftijd al een beetje ouwelijk sprak.”
Op een andere oud-leerling, Hans Lugten,
wist hij z’n passie voor verre reizen over te
brengen. Hans werd zijn vaste reisgenoot
naar zelden bereisde bestemmingen.
Samen zouden ze vorig jaar naar Jordanië
gaan. Naar de historische stad Petra, naar
de Dode Zee, de diepst gelegen plek op
aarde. In februari gaan ze alsnog. En
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daarna naar de drie Kaukasische
republieken Azerbeidzjan, Armenië en
Georgië. Ook die reis kon niet doorgaan
vanwege corona. Daarna zijn er nog zat
reisdoelen over.
Jaarwisseling
„Polynesisch Samoa en Amerikaans Samoa
bijvoorbeeld. Die eilandjes liggen op drie
k w a r t i e r v l i e g e n v a n e l k a a r. D e
datumgrens loopt ertussendoor. Dan wil ik
daar op 31 december zijn, en dan twee keer
de jaarwisseling meemaken, door van het
ene naar het andere eiland te vliegen.”
„Ik wil blijven reizen, maar ik moet ook
reëel zijn. Op mijn leeftijd sta je in het
voorportaal van de dood. Mijn moeder is
94 geworden. Dan heb ik nog vijf jaar.
Voor iedere reis raadpleeg ik mijn huisarts.
Mijn lijfarts, mag ik hem wel noemen.
Toen ik van plan was naar de Kaukasische
republieken af te reizen ontdekte hij dat ik
een ernstig hartprobleem had. Ik mocht
niet. Hij zei: ’Als je daar hartproblemen
krijgt kom je gerust ook wel thuis, maar
dan misschien niet op de manier die jij
voor ogen hebt’. Dus werd het niet reizen,
maar een hartoperatie. Ik heb nu dus een
pacemaker. Kun je prima mee leven. En
mee reizen.”
Emotie tussen de verhalen door. Arjen
vertelt over Daisy, de liefde van z’n leven
die in 2009 overleed. Over z’n drie jaar
jongere broer die, gedreven door
huwelijksproblemen en zakelijke
tegenslag, op 42-jarige leeftijd een einde
aan zijn leven maakte. En over zijn periode
in het jappenkamp, als 12-jarige.
„Ik werd gescheiden van mijn moeder en
mijn broer. Van de ene op de andere dag
stond ik er helemaal alleen voor.
Verschrikkelijke dingen zag ik gebeuren,
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ook met andere jongens in het kamp. Het
heeft mij nooit meer losgelaten. Het kwam
er veel later allemaal uit. In 1984 had ik
een heel moeilijke klas. Ik raakte in een
diepe depressie, gevolgd door dat
concentratiekampsyndroom. Ik zag die tijd
alleen in het kamp steeds weer als een film
aan mij voorbijtrekken. Met professor Jan
Bastiaans heb ik er destijds over gepraat.
Hij was een van de eersten die dergelijke
trauma’s herkende bij slachtoffers van de
naziterreur. Uiteindelijk hielp het wel.
Maar niet lang daarna ben ik toch als
docent gestopt. Het onderwijs begon me
soms tegen te staan. Al die vergaderingen.
Er was destijds een gunstige regeling
waarbij je als oudere docent plaatsmaakte
voor een jonge werkzoekende collega.
Nooit spijt van gehad. Ik ben overal
geweest. Tot op Antarctica. Ik heb met
Daisy nog jaren mooie reizen gemaakt. De
Pacific, Filipijnen, Nieuw-Zeeland. Ik kan
terugzien op een zeer gelukkig leven.”

Een pacemaker, daar kun je prima mee
leven en reizen

Rob Bakker ontmoet mensen onderweg in
de regio Alkmaar en publiceert in Noord
Hollands Dagblad.
Vandaag: Arjen Brouwer (bijna 89) uit
Alkmaar, voormalig aardrijkskundeleraar,
o.m. aan het Murmellius Gymnasium.

Foto: Gert-Jan Luijendijk, ex.jr. 1971
Ad Veras archief

Uit het oog, niet uit het hart
Aan het eind van het schooljaar 2020/2021 zijn 6 leraren uitgezwaaid: Leonie
Vrijdag (Engels), Beeke Slachter (Engels), Cock van Montfoort (klassieke
talen), Tineke Schoen (Duits), Els van Weely (Klassieke talen) en Gerda
Muller (Nederlands).
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We wensen hen veel succes en plezier bij wat zij ook gaan doen in hun leven na
het Murmellius. Dat moet er haast wel zijn, maar misschien even wennen.
Mogelijk komen we elkaar ergens nog eens tegen, bijvoorbeeld op een van de
reünies!
***

Introductie Leo Molenaar, decaan
Op 26 mei 2021 hebben we kennis
gemaakt met Leo Molenaar, sinds 2019
decaan bij het Murmellius. Met hem is
gesproken over een samenwerking met
school en Ad Veras/oud-leerlingen in het
kader van voorbereiding van leerlingen op
hun studie en/of werkzame leven. Hij is zo
goed geweest een stuk te schrijven, wat
jullie hieronder aantreffen, met foto
uiteraard!

Gymnasium. In die periode heeft ze
duizenden gesprekken gevoerd met
leerlingen over hun profiel- en studiekeuze
en hen voorbereid op hun toekomst. Half
juli nam ze afscheid en begon ze aan haar
pensioen (zie ook elders in deze editie). Ik
verving haar al tijdelijk en ben met ingang
van dit schooljaar haar opvolger.
Gaat er veel veranderen? Nou, nee hoor, al
verschuift er wel iets. Persoonlijk contact
met de leerlingen blijft nog steeds heel
belangrijk. Vanuit dat oogpunt is het
mentoraat de laatste jaren ook uitgebreid.
Alle klassen hebben een eigen mentor
gekregen en die voert nu in eerste instantie
de gesprekken over de keuzes. De decaan
werkt meer op de achtergrond, ondersteunt
de mentoren, legt contacten met het hoger
onderwijs en zorgt dat er interessante
activiteiten worden georganiseerd.

Leo Molenaar
Decaan Murmellius Gymnasium
Het decanaat en de vereniging
De afgelopen elf jaar was Leonie Vrijdag
de decaan van het Murmellius
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De wereld is veranderd
Uit onderzoek blijkt dat het voor leerlingen
belangrijk is om niet alleen na te denken
over hun keuzes, maar ook om ervaringen
op te doen en er over te praten. De wereld
is complexer geworden, het aantal studies
en beroepen is verveelvoudigd. En het is
soms lastig om je daar een beeld van te
vormen. Als ik bij een willekeurige
vacature op Monsterboard kijk, dan lees ik
daar: ‘De focus van je werkzaamheden zal
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liggen op het genereren van new business
in bedrijfsafval oplossingen, in met name
het middensegment.’ Dat is voor mij al
onduidelijk, laat staan voor een leerling.
Kennis aanreiken
Om die reden organiseren we verschillende
activiteiten, waarvan ik er enkele zal
noemen. De oud-leerlingenavond bestaat al
jaren en is een laagdrempelige manier voor
leerlingen om kennis te maken met
uiteenlopende studies als Moleculaire
levenswetenschappen en Informatiekunde.
Voor de derdeklassers, die een profiel
moeten gaan kiezen, is er een
beroepenontbijt. Daar kunnen ze
speeddaten met ouders die vertellen over
hun beroep en de keuzes die ze in hun
loopbaan gemaakt hebben. Ook hebben we
voor enkele leerlingen een speciaal project
waarin ze worden gekoppeld aan iemand
die werk doet in een richting die zij
interessant vinden, om te leren wat zo’n
functie inhoudt en een beter begrip te
krijgen van wat er op de werkvloer van je
wordt gevraagd.

Samenwerking
Bij het organiseren van deze activiteiten
werken we op dit moment veel samen met
de ouderraad. Heel graag zouden we ook
meer gebruik maken van de kennis en
ervaring van Ad Veras Amicitias.
Aansluiten bij de huidige activiteiten is
natuurlijk mogelijk, maar samen met het
bestuur gaan we de komende maanden ook
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nadenken over bijzondere projecten. Het
zou mij bijvoorbeeld heel erg leuk lijken
om een eigen variant te maken van het
televisieprogramma College Tour, waarbij
alumni worden geïnterviewd door een
docent en aanwezige leerlingen (en andere
belangstellenden) vragen kunnen stellen.
Ongetwijfeld komen we op nog veel meer
mooie ideeën.

Nostalgie
Na afloop van de bijeenkomst waar we
afscheid namen van enkele van onze
collega’s sprak ik kort met Wim
Ridderikhoff, die decaan was vóór Leonie
Vrijdag. Hij vertelde me over zijn
nieuwsbrief die hij kopieerde en uitdeelde
en over uitnodigingen die per post werden
verstuurd. Eerder schreef ik het al: de
wereld is veranderd. Met de begeleiding
vanuit het decanaat proberen we de
leerlingen van nu daar zo goed mogelijk op
voor te bereiden, met veel aandacht voor
hun eigen kwaliteiten en interesses en voor
de huidige arbeidsmarkt. In een volgend
nummer hoop ik meer te kunnen vertellen
over de rol die de vereniging daarbij kan
spelen. Mocht u in de tussentijd vragen of
opmerkingen hebben, dan hoor ik die
graag.
Leo Molenaar, mol@murmellius.nl

Ad Veras Amicitias

Beroepenontbijt in de aula
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Het Murmellius Gymnasium.

Detail van het raam in de hal, bij binnenkomst hoofdingang rechts.
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