Ad Veras Amicitias

Beste leden van Ad Veras Amicitias,

Alkmaar, 25 maart 2021

We zijn weer een paar maanden verder sinds we jullie schreven. Intussen wil het maar niet
vlotten met het verdrijven van de pandemie en alle maatregelen die daarmee gepaard gaan. We
hopen van harte dat jullie allen in goede gezondheid zijn, en het hoofd er niet bij laten hangen.
Het lukt ons de ene keer beter dan de andere keer, maar we houden moed!
We hebben weer een bulletin voor jullie gemaakt, met nieuws van school en een update van de
hand van Fred de Geus over de website en het fotoarchief. Maar ook brengen we verdrietig
nieuws: we staan stil bij het overlijden van onze oud-voorzitter Arend Jan van der Marel en van
onze oud-leraar Henk Verveer.
We streven ernaar om dit jaar weer een kleine reünie te organiseren, al dan niet ingebed in
maatregelen, op de gebruikelijke laatste zaterdag in september. Dat wordt dan zaterdag
25 september 2021. Op die dag vindt ook onze Algemene Ledenvergadering plaats. Over de
details zullen we jullie later nog berichten, via bulletin en website www.adveras.nl. Houd de
datum alvast vrij! We zien ernaar uit jullie allemaal weer live te zien en te spreken.
Groet, jullie bestuur: Peter Bakker, Fred de Geus, Rita Hellemons-Pilon, Gert Jan van Hilten,
Gerard van Wieringen, Tineke Wolfswinkel, Aya Wolters-Hartog

De Ad Veras Website: www.adveras.nl
Toen ik 10 jaar geleden in het bestuur kwam, was alleen de ledenadministratie digitaal, maar
waren de eerste stappen gezet om een website voor Ad Veras te (laten) bouwen.
Er was al wel een domeinnaam: www.adveras.nl en er lagen een paar offertes, maar die logen
er niet om. Vanwege mijn computerachtergrond heb ik toen aangeboden om een basisstructuur
voor een website op te zetten.
De website moest vooral het doel van de vereniging ondersteunen: “het bevorderen van het
contact tussen de oud-leerlingen van het Murmellius Gymnasium onderling en dat van de oudleerlingen met de school.”
Daartoe wordt zoveel mogelijk informatie
over de activiteiten van de vereniging op de
site bijgehouden, zoals de jaarlijkse
reünies/ledenvergaderingen en de 5jaarlijkse grote reünie.
Ook kunnen de leden hun adres en mail
gegevens bijhouden, zodat ze actueel
blijven, en kunnen nieuwe leden zich via de
site aanmelden. Wij proberen de gegevens
uiteraard zo goed mogelijk te beveiligen.
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Voor activiteiten kunnen de leden zich eenvoudig via lidnummer en eigen password via de site
aanmelden.

Als leden contact met elkaar zoeken, dan
worden in verband met de privacy nooit
gegevens verstrekt, maar wordt het verzoek
om contact doorgestuurd. Bijv. als een lid
een reünie van zijn examenjaar wil
organiseren, dan kunnen wij die informatie
hetzij op de site vermelden of ook
doorsturen. Dan kan iedereen zelf bepalen
of hij of zij wil reageren.
Een belangrijk onderdeel van de site is het
foto-archief. De eerste foto's dateren al uit
1903. De zwartwit foto links is van de
examenklas uit 1908.

Er zijn een groot aantal klassenfoto's gescand. Voor zover ze bekend zijn, zijn de namen van
de leerlingen op de klassenfoto's ook aanwezig. Door met de muis over de gezichten op de
foto's te gaan verschijnen de namen. Van een aantal foto's hebben wij wel een lijst met namen,
maar weten wij nog niet wie wie is.
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Natuurlijk ontbreken er ook nog veel namen. Wij willen natuurlijk graag zo
veel mogelijk namen toevoegen.
Bijdragen – foto’s, namen bij de foto’s, of namen van foto’s die al op de
website staan – kunnen worden gestuurd naar info@adveras.nl Veel dank
vast!
Het ligt in de planning om een mogelijkheid op de site te maken, dat leden ook zelf via de site
namen kunnen toevoegen.
Naast de klassenfoto's
zijn ook de meeste
jaargangen van de
schoolkrant Interpres
gescand.
De eerste jaargang uit
1945 is compleet
aanwezig. Na 1970
zijn ook de meeste
nummers op de site in
te zien, maar uit de
periode
1946-1970
ontbreken nog de
nodige
nummers.
Mocht iemand nog
ontbrekende nummers
hebben, dan scannen
we die graag in.

Tenslotte zijn er vele foto's van reünies, leerkrachten, het schoolgebouw - en de verbouwingen
daaraan - en andere activiteiten op de site te vinden.

Onlangs zijn de originele bouwontwerpen van het huidige schoolgebouw toegevoegd.
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De website heeft nu een aantal jaren gefunctioneerd, maar is duidelijk aan een opfrisbeurt toe.
Wij gaan het komende jaar bespreken waar wij met de website heen willen.
Als er ideeën bij onze leden leven, wat er op de website ontbreekt of hoe de website anders
vorm gegeven zou kunnen worden, dan horen wij dat graag.
Het foto archief is alleen toegankelijk voor leden, daarom moet er ook ingelogd worden
alvorens toegang te krijgen.
Tenslotte nog enige statistiek, die ook op de site te vinden is. De website bevat op dit ogenblik
ruim 800 foto's van klassen en leerkrachten, ruim 1.300 foto's van reünies en 2.600 overige
foto's. Op de klassenfoto's staan 23.000 leerlingen waarvan helaas maar bij 5.000 de naam is
toegevoegd. Er is dus nog wat werk aan de winkel.
Er staan 230 nummers van de Interpres op de site, in totaal 6.450 bladzijden.
Het is daarbij goed te zien hoe snel de ontwikkelingen de afgelopen 50 jaar zijn gegaan.
Van gestencilde nauwelijks leesbare blaadjes tot een representatief kleurenmagazine.
Het is mooi dat er zoveel materiaal van school bewaard is gebleven en dat het nu middels een
website zo algemeen toegankelijk kan worden gemaakt.
In september 2020 hebben wij onder strikte beperkingen toch nog een ledenvergadering
georganiseerd. Daar was uiteraard maar zeer beperkte deelname.
Wij hopen dat de ontwikkelingen het weer mogelijk zullen maken om in september 2021 weer
een 'normale' kleine reünie te kunnen organiseren met veel deelnemers, onze jaarlijkse
ledenvergadering, een spreker en een gemeenschappelijke lunch.
Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen blijven volgen en deze via de website naar de leden
blijven melden.
Fred de Geus,
bestuurslid voor ledenadministratie en website onderhoud

***
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Nieuws van school

Op maandag 8 maart 2021 hebben we
gesproken met onze rector, Wim van
Boxtel, om te horen of er nog nieuws van
school is.

Voor het overige lijkt het Murmellius tot nu
toe redelijk ongeschonden uit de Covidperiode te komen, maar een knauw heeft
school wel gekregen - zoals iedereen.

Precies die dag was de eerste dag dat er
weer onderwijs gegeven werd. Van tevoren
is school ruim een week bezig geweest met
letterlijk passen en meten, om te zien wat er
nou wel op school kan en wat niet, gegeven
de eisen van de 1,50 meter maatschappij.
Het was dus een spannende dag.

Verder hebben we gevraagd naar de
geslaagden in 2020. Het slagingspercentage
lag tussen de 98 en 99%, een percentage
waar school tevreden mee is en o.i. ook kan
zijn.
Voor wat betreft de nieuwe aanmeldingen:
voor 2020/2021 was dat aantal 123. De
aantallen nemen wat af, wat wel een bron
van zorg is. Daar is momenteel dan ook
aandacht voor. In het bijzonder wordt een
inhaalslag gemaakt om wat meer aan te
sluiten bij de moderne tijd. Die aansluiting
is ook echt van belang om leerlingen
geïnteresseerd te maken en te houden. Het
aantal leerlingen momenteel is 802.

De groepen zijn klein gehouden, maar op
het moment waarop wij spraken met de
rector waren toch de klassen 1, 2, 3, en 6 op
volle sterkte in het gebouw aanwezig, en de
helft van klassen 4 en 5, in totaal zo’n 600
leerlingen.
Normaalgesproken
geen
probleem, maar in Covid-tijd een hele
uitdaging.
De sfeer op school op de dag zelf noemde
de rector “uitgelaten”. Iedereen was blij er
weer te zijn en elkaar weer te zien. Het moet
ook een reactie zijn geweest op het online
onderwijs, wat de rector omschrijft als
“onderwijs wat minder goed overkomt.
Alles wat onderwijs mooi maakt, is er bij
digitaal onderwijs wel van af.”

School heeft een nieuw logo, waarbij
(gelukkig!) weer is aangehaakt bij het
beroemde poortje, maar in een nieuw jasje.
Ook is de nieuwe website gelanceerd.
Verder gaan vier leerlingen de hal beneden
en op de eerste verdieping opnieuw
inrichten, in samenwerking met een
projectinrichter. Van de vorderingen
houden we jullie op de hoogte.
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Voor wat betreft de leraren: Peter Boersma,
leraar biologie, is met pensioen gegaan. Wij
hopen dat hij kan met plezier kan
terugkijken op het Murmellius, en wensen
hem alle goeds in deze nieuwe levensfase.
Met dank aan de rector!

Het nieuwe logo

In memoriam Arend Jan van der Marel
Vorige week bereikte ons het trieste bericht dat Arend Jan van der Marel is overleden, op
3 maart 2021. Het is een bericht dat ons raakt. Arend Jan was oud-leerling van het Murmellius
en daarna advocaat in Amsterdam (onder meer van de Rolling Stones!), lid van Ad Veras en
gedurende lange tijd, vanaf de jaren ’90 tot 2003, onze voorzitter.
We hebben Arend Jan ervaren als heel aimabel, altijd rustig, kundig, zeer loyaal en trouw: bij
ons weten heeft hij sinds aanvang van zijn lidmaatschap geen ledenvergadering of lustrum
overgeslagen.
Hij blijft in onze gedachten – wie Arend Jan heeft gekend, weet dat dat ook niet anders kan.
We wensen namens Ad Veras zijn nabestaanden veel sterkte toe met dit verlies.

Arend Jan van der Marel, tweede van links, als voorzitter van Ad Veras.
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In Memoriam Henk Verveer
Ook ontdaan zijn wij – en met ons vele (oud-)leerlingen, (oud-)leraren en andere (oud-)medewerkers van het Murmellius – over het overlijden van Henk Verveer, oud-leraar
Nederlandse Taal en letterkunde. Hij overleed na een kort ziekbed op donderdag 3 december
2020 op 69-jarige leeftijd.
Zoals school het verwoordde: Henk is als gepassioneerd en erudiet docent Nederlands voor
menig Murmelliaan beeldbepalend geweest en zijn naam valt vroeg of laat in elk gesprek met
elke oud-leerling. Het gemis is dan ook groot.
Wij sluiten ons daarbij aan, en wensen zijn familie alle sterkte toe.

Henk Verveer, oud-leraar Nederlandse Taal en letterkunde.

Kleine reünie zaterdag 25 september 2021
We blijven erin geloven, dus hebben wij in de agenda staan:
Kleine reünie Murmellius, zaterdag 25 september 2021
aansluitend aan de ledenvergadering. De kleine reünies organiseren wij elk jaar ter
overbrugging van de lange 5 jaren tussen de grote reünies/lustra. Wie langs wil komen: zeer
welkom. We zien ernaar uit jullie te zien. Houd de datum dus vast vrij in de agenda!
Details volgen nog, via website en bulletin.
***
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