2012

Melodie:: Een eigen huis, een plek onder de zon
Melodie

we zijn de kikkers *knip knip*
we zijn de kikkers *knip knip*
we zijn de kikkers van 2012
vijfenveertig punten, worden
super kaal
't Higgsdeeltje ontdekt
en de kas van Griekenland weer
gespekt
arme Friso,
dat is niet pluis
lustrum jaartje
gala, wispo,
wispo, gekkenhuis
vijf voor vijf
ren naar de toko

ik at een pint
ja ik ga helemaal loco
geef me bier
en neem een a-pint
elke borrel staan we tot beheersch
tweeduizendtwaalf
is hier present
‘goedemorgen’ is ons wel bekend
vijf voor vijf
weer op de toko
geen Heineken vanavond....
Maar Bavariaaaaaaa!
Bavariaaaaaaa!

2011

Melodie:: Een eigen huis, een plek onder de zon
Melodie

Chillen aan de bar doen wij om 5v5
Uiterlijk tot beheersch,
beheersch, de zaadjes zijn erbij
Langstuderen kost me pieken
Tuurlijk loop ik naar de TU, zet mijn studie op een rij
USA lijken het plafond te raken
Utoya zestig moorden, Amy Winehouse dood
Rode pluizen op Virgiel al 60 jaren
Loop in jasje dasje samen met je jaargenoot
2011 Yopinten op Alcuin
Ken altijd papen in de buurt, die ik zou willen zien
Wij zuipen, brassen, brallen, adten
Met Louter lexenvol bavaria
Oooh oooh

2010

Melodie: 32 jaar (Sinds een dag of twee)

Al bijna vijf voor vijf
Razend snel erbij
Trots dat ik een pint
Capabel dat zijn wij
2010 zal de Toko wat laten zien
Oranje bijna één
Olie in de zee
Rommel kabinet
Student met bof besmet
2010 zal de Toko wat laten zien

2009

Melodie: Spetter pieter pater

De bijen van nul negen
we laten Alcuin beven
Altijd aan ‘t beheersch
Papen voor het leven
Per pint trekken wij de bollen leeg
En toch vroeg op, ook al zijn we brak
Liever die punten snel op zak
Totdat er dertig zijn behaald
je bent erbij want dan zuipen wij, Bavaria bier

2008

Melodie: Viva Colonia

(refrein)
‘t is 5 voor 5 de tap staat open,
leve 2008!
we brassen, zuipen, feesten op de gouden sociëteit
Studeren is een eitje,
‘t mooiste jaar te allen tijd
Aangekomen op Alcuin,
Alcuin, 300 in totaal,
razend snel de bar bezet, om 5 voor 5 al kaal
Tot het einde vlammen, iets waar je op bouwen kan
Tot beheersch Bavaria
Bavaria,, op de Toko, waar alles kan!

(refrein)

2007

Melodie: t Dondert en ‘t bliksemt

De kleur is rood dit jaar
en we houden van Virgiel
Lam aan het beheers
en rammend brak in de C-mile
2007 lustrumpapen, sterk met 350 man
de blaatpapen staan HIER
een jaarband die niet hechter kan
Lustrum van de TU,
alle punten komen snel
Nooit gemekker bij het daten,
capabel zijn we wel
en ‘t klimaat gaat naar de knoppen
trotse Wim
Wim--Lex weer de man
yo,
yo, mega deze lente
Alcuin staat in vuur en vlam

2006
(refrein)
2006 hier!
Klemmen met elkaar
brassen, zuipen, feest, 2006 ja!
Dit is het voorbeeldjaar
2006 geil! Dus zet die Bavjes maar klaar
Samen zullen we heersen,
aan de bar van Alcuin
De Maden van Delft,
beter zul je nooit zien
Altijd een feest,
Lancet heeft lustrumjaar,
blijven schreeuwen met elkaar!

(refrein)

Melodie: Kom van dat dak af

2005

Melodie: Even aan mijn moeder vragen

Blinkend zijn wij aangekomen
O, een jaar om van te dromen
Graven van college naar de bar
Drie a vier bier en een molbeer
Andre drinkt ze toch niet meer
Daglicht zie ik enkel bij beheers
Wij zijn 2005!

2004

Melodie: Dragostea din tei

Wij zijn de kuikens van 2004
Onder onze vleugels klemmen wij Bavaria bier.
Lekker feesten op de sociëteit,
Met de nieuwe pas, kunnen wij ons ei wel kwijt.
Want wij kuikens gaan nog niet op stok
En nemen nog een slok.
2004, ja wij staan hier
Pluizig en geel,
Haantje de voorste!

2003

Melodie: Wild Rover

Tezamen gekomen in 2003
Extreem vette padden, net vers uit de Schie.
Schie.
Colleges gelopen; dan zoals verwacht
Naar Alcuin om te klemmen, tot diep in de nacht.
Altijd op de toko (2003) met ruim 300 hier
Lekker brassen en zuipen: Bavaria bier.

2002
Wij zijn de dobbers van het Lustrumjaar.
De TU Delft heeft de BaMa klaar.
Met Harry Potter in het kabinet.
Dit jaar wordt dobberpret.
“Nu komt het Lustrum!!!!”
2002 is relaxed.
Bavaria bier en feesten met Mex
Mex..
Klemmen en brassen in wintersportjacks.
Wij dobbers zijn een zeer goede vangst,
Op de toko zuipen wij toch het langst.
‘Wat denk je zelf!!!!”
2002 is te gek.

Melodie: American Pie

2001
2001, Het drollenjaar
Wij zijn de gaafste, een stinkend gevaar!
2001, Altijd plezier
Brassen en zuipen, Bavaria bier.
Lancet is nu 50, Alcuin heeft een poort
De Toko brandveilig, zoals het hoort
Een koninklijk huwelijk , de gulden passe
Een biertje in euro, ook aan de OD!
2001, Het drollenjaar,
Wij zijn de gaafste, een stinkend gevaar!
2001, Altijd plezier
Brassen en zuipen, Bavaria bier.

Melodie: Jij bent de zon...

2000

Melodie: Ik heb zo wa, wa, wa, waanzinnig gedroomd...

In 2000 kwamen wij naar Virgiel.
Virgiel.
Het kwallenjaar en iedereen is mobiel.
We drinken geheid
Nog tien jaar de tijd
De postmix achter de bar is een feit.
Ruim 200 man
Hier aangestrand
Het Eden van studentenland.

1999
De weg naar Delft gevlogen
Wij willen nooit meer terug
Bavaria gezogen
In negenennegentig….
Milleniummug!!
Milleniummug
!!
mannen
Virgiel gaat wat beleven
Alcuin ziet Abraham
Wij borrelen tot zeven
Met tweehonderdzestig man.
Al drinkend en al brassend,
De punten zijn gescoord
Betreden wij tweeduizend
Door de splinternieuwe poort….
Zoals het hoort!!
vrouwen

Melodie: Muppetshow

1998

Melodie: De meeste dromen zijn bedrog

Net in Delft aangekomen
Afslag OD met z’n allen genomen.
Kwamen in het jaar van Paars 2
Studeren nu in de kegel.
Op naar de volgende honderd
Oranje de wereld bijna overdonderd
En op Virgiel,
Virgiel, gaan we nog jaren mee.

1997
Eeuwfeut, ‘k ben een Eeuwfeut
‘K ben van honderd jaar Virgilius.
Zuipen, brassen, brallen,
Nee, dit jaar krijgen we echt geen rust.
Met zo’n ruim driehonderd man gaan wij
Samen naar Versailles bij Parijs.
Eeuwfeut, in het Eeuwjaar.
Biertjes beren gaat nu op het BAS
Feesten in het klooster
Ja, wij drinken zoals het altijd was
Wij zijn ’97 het jaar
Met ons komt het Eeuwfeest voor elkaar
Studie combineren
Want wij gaan nu voor de honderd
Echt voor de honderd
Voor honderd jaar Virgiel!!!
Virgiel!!!

Melodie:the Flinstones

1996
In ’96 kwamen de eikels aan
Net van de boom gevallen
Tok, vers Virgiliaan.
Virgiliaan.
En het beersysteem
Verkreeg een nieuw gezicht
Delft 750
Verzwaarde studieplicht.
Maar bij nacht
In het klooster hier
Gaat de druk eraf
Met Bavaria bier.
’96, ’96 staat hier
Wij zijn hier heel vaak
En we drinken veel bier.
’96, ’96 Bravo
Wij zijn hier het gaafst
En dat is en dat blijft gewoon zo!!!

Melodie: Malle Babbe

1995
We kwamen naar Virgiel met zo’n 300 man
In ’95 een rupsenplaag uit feutenland
Nooit meer flippo’s, maar Virgiel
Daar zuipen wij met hart en ziel.
Vijftig procenten op ons dak
Halen wij met groot gemak
Bavaria,, Utopia.
Bavaria
Ons streven is 2000 of wellicht daarna
De aankoop is nu rond
We staan op eigen grond
Met ventilatie in de zaal
Maken wij het meest kabaal
Virgiliaan,, trots bovenaan
Virgiliaan
Het jaar ’95 zal nooit vergaan.
Pas als het bier is uitgevloeid
Worden wij niet meer geboeid
En in sociëteit Alcuin
Zul je ons nog jaren zien.

Melodie: I will survive

1994

Melodie: Bruxelles

In ’94 kwamen wij hier
Wij zijn de spruiten, dat dragen wij fier
Vlaggengewapper met windsterkte acht
En in Den Haag kwam paars aan de macht.
400 man zijn nu klaar voor Alcuin
Virgilianen zijn blij ons te zien
Want wij zijn heel gaaf en we drinken veel bier.
Brallen en brassen, puur voor het plezier
Er werd gekozen voor vijf jaar studie of vier.
Dus combineren wij studie en bier
Dit is gezellig en wij zijn tevree
Ons thuis ligt aan de OD

1993
Leden, maak plaats
Voor het sponzenjaar
Gekomen in ‘93
Ruim 300 man
Spelen het hier wel klaar
En houden de barman bezig.
Virgiel, Virgiel,
Virgiel,
Virgiel, Virgiel
Daar staan wij voor
Wij komen allen hier
En we drinken heel veel bier
En dat gaat nog jaren door.
Dat gaat nog jaren, nog jaren,
Nog jaren, op Alcuin door.

Melodie: de Zilvervloot

Heb je al gehoord van de
tempobeurs
De tempobeurs van Ritzen
We moeten nu zelfs
Al een kwart per jaar
Maar we laten ons niet kisten.

1992

Melodie: Eine kleine Nachtmusik

’92 Het Lustrumjaar
En Europa kwam ook bij elkaar
Wij zijn met zo’n driehonderd man
Daar komen feesten van,
Kom op, daar gaan we dan
We kunnen zuipen, brallen, brassen
Zoals niemand kan
TU honderdvijftig jaar,
Maar wat brengt ons bij elkaar:
Dat is Virgiel.
Virgiel.

1991
Wij zijn de gnomen
En hier gekomen
In negentieneenennegentig
Geven wij Virgiel nieuw licht
Toch nog 400 man
Ondanks 55-jaren plan
Dus moeten wij combineren
Zuipen, brassen en studeren
Wij zijn de gaafste hier
Wij drinken heel veel bier
En de allermooiste tijd
Is op de sociëteit

Melodie: Copa Cabana

1990

Melodie: Gedonder in het vooronder

Virgilianen luistert tezamen,
400 larven komen eraan.
Vol hoop en vol verwachting en
Vrolijk komen wij bij Virgiel.
Virgiel.
Eenheid en vriendschap zijn onze trots,
Het jaar 90 dat staat als een rots.
Virgilianen laten we samen drinken
En klinken op ons bestaan.
De vierde fase: Alcuin wordt groter
Dus feesten wij volop.

1989
Wij zijn ‘89
Het jaar van fase vier,
Alcuin was al zo prachtig,
Maar perfectie is nu hier.
O Sanctus Virgilius,
De gaafste van het land.
Wij houden U in ere,
Daarvoor staan wij nu garant.
Zodra wij weer gaan drinken,
Is het hek snel van de dam.
Wij gaan gezellig borrelen,
En zuipen ons dan lam.

Melodie: Auld long Syne

1988

Melodie: Brittania rule the waves

’88, De mieren dat zijn wij,
350 stonden in de rij,
Deet met zijn wet
Heeft ons voor schut gezet.
Maar op Alcuin
Zullen ze ons vaak zien.
’88, Oranje bovenaan,
Bier en studie staan bij ons vooraan.
In ons Virgiel
Steken wij Hart en Ziel,
Dus op Alcuin
Zullen ze ons vaak zien.

1987

Melodie: ’s Nachts na tweeën

Zeven en tachtig,
Dat is ’t lustrumjaar, dat maakt ons krachtig,
Met ruim driehonderd, zijn wij opppermachtig,
opppermachtig,
Om nachten lang door te gaan, ja… ja…
Virgilianen,,
Virgilianen
Het was hier rustig, totdat wij hier kwamen,
Alcuin zat te trillen, want wij zingen samen,
Lang, lang leve Virgiel.
Virgiel.

1986

Melodie: Jan Klaassen is trompetter

Standje 86 versloeg deze keer het corps,
Ja, Virgiel staat dit jaar duidelijk bovenaan,
Ja, zo moet ie zijn, zo gaat ie fijn,
Met een biertje en een glaasje wijn,
Zo kunnen wij nog jaren verder gaan.
Het leven is veranderd, de T.H., wordt de T.U.
En de basisbeurs is ook al ingesteld;
Maar het heeft geen nut en het helpt geen zier,
Want we hebben toch nog veel plezier,
Het bier gaat rond als de beschaving knelt.

1985

Melodie: Het leven is goed…

Het jaar vijfentachtig daar komen wij van,
Het jaar waarin zoveel gebeurt,
Wij kwamen met tweehonderdzeventig man;
Virgiel is zijn pand uitgescheurd,
Pais, die verzon de tweefasen
tweefasen--structuur
structuur,,
En Deetman bekort de T.H.
Maar toch feesten wij met elkaar ieder uur,
In het klooster van Sint Barbara.

1984

Melodie: De machtigste koning van storm en van wind

Het machtigste jaar van Virgiel en Alcuin,
Alcuin,
Is het jaar van George Orwell en ons.
De barman tapt iedere avond ons vol,
En wij worden zo nat als een spons.
Als het bier weer vloeit,
En Virgiel dus bloeit,
En gelul en gebral klinkt alom,
Ja, wij zijn de Virgilianen,
Virgilianen,
De gaafste studenten uit Delft.
’84 Dat zijn wij; ’84 dat zijn wij;
’84, ’84 Dat zijn wij. Hoi, Hoi!

1983

Melodie: 9e symfonie van Beethoven

Wij zijn jaargang drieëntachtig,
wij zijn leden van Virgiel,
Virgiel,
Wij gaan feesten, wij gaan brallen,
Wij komen hier voor plezier.
Bier een whisky, rum en wodka,
alles slaan wij achterom.
Wij komen hier op Alcuin,
Alcuin,
gezelligheid daar gaat het om.
Biertjes geven, biertjes nemen,
Zo zal het altijd verder gaan,
Want wij zijn Virgilianen,
Virgilianen, zonder ons is er niets aan!

1982

Melodie: Stars en Stripes for ever

In Barbara’s warme tehuis,
Wordt getapt en geluld en gezopen,
Zo voelden wij ons snel thuis,
En werden dus Virgiliaan.
Virgiliaan.
Ondanks de tweefasentweefasen-structuur
structuur,,
Zullen wij regelmatig blijven feesten,
Op Alcuin tot het allerlaatste uur,
Want bij Virgiel,
Virgiel, want bij Virgiel
Zijn wij de beesten.

1981

Melodie: Land of hope and glory

Met zijn tweehonderdtienen,
tweehonderdtienen,
Kwamen wij op Virgiel.
Virgiel.
Om een eenheid te vormen,
Goed van geegee-heest en ziel.
Op Alcuin is ’t goed toeven
Bier dat hoohoo-oort daar bij.
Niet te o-overtroeven
overtroeven,,
Eenentachtig zijn wij (ja, ja, jaaa…)
jaaa…)
Eenentachtig zijn wij!!

1980

Melodie: Salei Maleikum

Virgilianen, wij zijn de eersten van tachtig,
Virgilianen,
Wat was Beatrix toch prachtig,
Ondanks alle woningnoowoningnoo-oo
oo--oo
oo--ood.
ood.
’t Kan ons niet verdommen
Hoeveel feuten er kommen,
Als ze maar weten hoe te feesten,
Want wij houden zo van:
Bier en plezier, hoi;
Bier en plezier, hoi,
Bier en plezier, ahoi!

1979

Melodie: Land van Maas en Waal

In een prachtig klooster aan de oude gracht,
Zie je al je oude vrienden, wie had dat nou ooit
gedacht.
Bier wordt er gezopen tot je niet meer kan,
Maar zolang je uit de gracht blijft, baal je er niet van,
En we lachen en we feesten op Alcuin,
Alcuin,
Want zo lang de glazen vol zijn
Houden wij het daaaaar niet voor gezien!

1978

Melodie: Drie schuintambours

Hee, moet je zien, we kwamen met zo velen,
Hee,
Tweehonderdtien,, dat zijn er heel wat kelen,
Tweehonderdtien
Om te vullen met cola en bier,
Het zal ons nooit verveverve-he
he--len
len..
Want het is goed, om na het laat studeren,
Bij Barbara, je beurs te gaan verteren,
En dat doen wij, zolang het nog kan,
Ondanks de hoge bebe-he
he--ren.
ren.
Schoolmeester Pais zit namelijk te zeuren,
Vijf jaar moet vier, dat is toch af te keuren!
Maar zolang wij er nog zijn,
Zal ons dat nooit gebeugebeu-heu
heu--ren.
ren.

1977

Melodie: MiMi-lord

Ik heb toch zo iets geks, ik heb een zaagzaag-complex
complex,,
Ik kan die tenten en die dennen niet meer zien.
We waren erg tevree,
tevree, we vieren ’t Lustrum mee,
Dat deden zij al nu die tachtig jaren lang.
We gingen naar Alcuin
Alcuin,, de oude ballen zien,
En komt nu allen mee, aan de strop met de KaCee!!
KaCee!!

1976

Melodie: De klokketoren van Zaltbommel

Wij begonnen in de rommel, rommel,
Van een Delftse sociëteit, teit, teit, teit,
En menig arme drommel, drommel,
Kreeg zijn eten niet op tijd, tijd, tijd, tijd.
Refrein:
En op sociëteit Alcuinus, cuinus
Groeit als jaarboom onze pripri-pra
pra--prunus.
En op sociëteit Alcuinus, cuinus
Staat al jaren onze boom, boom, boom,
BoBo-bo
bo--bo
bo--boom.

1975

Melodie: Jingle Bells

Op Virgiel,
Virgiel, op Virgiel,
Virgiel, maken wij plezier,
We vreten er veel tosti’s op
en drinken er veel bier, jaa
jaa…
…
Vrienden hier, vrienden daar, allen bij elkaar
Voor ontspanning en plezier in het hele jaar.
De kansen bij Virgiel,
Virgiel, die zijn echt niet nihil,
Je kunt er alle kanten op, van Lancet tot Tenniphil,
Tenniphil,
Op Alcuin de sociëteit, kun je al je zorgen kwijt,
En heb je soms een lege maag,
de eetzaal helpt je graag!

1974

Melodie: Kozakkenkoor

Wij zijn de eersten, de eersten van de mammoet.
Wij drinken veel op Virgiel zijn feesten,
Zoals ook elk ander doet – vodvod-vod
vod--vodka
vodka..
O.D. 57 schiep ons een nieuw leven.
Ook moeten wij nu zelf ons eten scheppen,
In ene mensa zonder geld – poenpoen-poen
poen--poen
poen..
Kampweer was kloten, iedereen had natte poten.
Maar ’74 liet zich niet kisten
En gaat nog altijd vrolijk door! – plonsplons-plonsplons-plons.
plons.

1973

Melodie: Those were the Days

Lid worden van Virgiel,
Virgiel, hoe ha,
Dat moet je maken,
Het corps lijkt wel homofiel,
’t Zijn allen knapen, nou ja,
Maar op Alcuin
Alcuin,, dat kun je toch wel zien,
Daar zijn ook dames,
dames, zij lopen een op tien!
pom,, pom,
pom
pom, pom

1972

Melodie: Oh, my darling Clementine

Op één der Delftse sociëteiten,
En dat is dan Alcuin,
Alcuin,
Zijn wij allen saamgekomen,
saamgekomen,
Wie heeft ons daar niet gezien.
O, Virgilius en Alcuinus en ook Barbara erbij.
Wat wij doen met onze centen
Vindt de Barcie echt wel fijn.

1971
O, R.K.S.V.,
We zitten er niet mee.
De boel is naar de knoppen toe,
Want R.K. is nu ook taboe.
De vereniging is op de fles,
En iedereen zegt: Yes
O Sancta Virgiel
Virgiel,,
Leve je sexsex-appeal
appeal..
Er komen steeds meer meisjes bij,
Daar lag je mee op de hei.
In Hellendoorn speelde je mee,
Reuzeblij

Melodie: Au Champs Elysees

1970

Melodie: Wij zijn de jongens van

Zij noemen ons Virgiliaan.
Virgiliaan.
Wij zijn studiebollen,
Met ons valt niet te sollen.
Naast onze studie de lol vooraan,
Het is alleen zo moeilijk,
Hem niet voor te laten gaan.
Vrouwtjes zijn er nog steeds te weinig,
Nog altijd honderd man op een,
Een mannenmannen-gemeenschap is wel zo geinig,
Maar je bent ’s nachts zo alleen.
alleen.
Feyenoord werd met de cup verblijd.
De lucht, die had zijn kapers,
De dam, die had zijn slapers,
Urk heeft er weer een fietspad bij,
En Delft een invasie, ……….en dat zijn wij!

1969

Melodie: Dat is uit het leven gegrepen

Nee , de kaalkop is nu overleden
’t Is jammer, God hebbe zijn ziel;
Tondeuse voorgoed met vakantie,
Want er wordt niet gefeut op Virgiel.
Virgiel.

(refrein)

De berken op de hei, zij hebben het geweten,
Want zij zijn nu niet meer, de hei is kaal gevreten.
We hadden in Apeldoorn,
over aandacht niet te klagen:
Politie werd verneukt, in ’t park waar we lagen.
(refrein)

1968

Melodie: Those were the days

Wij maken van ons jaar,
Een legendarisch jaar,
Wij zoeken kracht en vriendschap bij elkaar,
Wij geven hart en ziel,
Voor altijd aan Virgiel
Virgiel,,
De studieduur en verder menig jaar.
La la la lalala…
lalala…

1967

Melodie: When I am sixty four

’67, ‘t Scheelt nog een haar, dan is het Lustrum daar.
Af en toe wat brassen,
brassen, want dat doet je goed,
Geertruidenberg heeft geleerd hoe het moet.
Eindelijk weer fakkels en ‘n koetsje,
De politie die verdween,
De Wijs ging van ons heen,
Halen wij wel ons P-1?
Wij zijn weer uit de Unie, Heilige Vader,
Maar Virgiel wil er weer bij.
Geen celibaat voor mij,
Dit wordt een trouwpartij.
Weg met alle zorgen, Virgilianen,
Virgilianen,
Op Alcuin,
Alcuin, de toute mon coeur.
coeur.
We kussen, we brassen,
Straks zijn wij ingenieur.

1966

Melodie: Dans je de hele nacht met mij

Wij zijn studenten zonder geld,
Den Haag is alleen op rendement gesteld,
Te hoge huren en grote kamernood,
Wij lusten geen droog brood.
Kom, bras met ons uit alle macht,
En fok een beer met elkaar uit alle kracht,
Ga mee naar Alcuin,
Alcuin, daar kun je vrienden zien,
Daar voel je je pas werkelijk vrij,
En geen stamnummerboekvee op een rij.

1965
Och Heer, waar blijft de tijd,
Dat wij, Virgilianen,
Virgilianen,
Nog bouwen aan een nieuwe sociëteit?
Dat wij een welvaartsstaat,
Nog sober doorstuderen,
Terwijl de vrijheid naar de bliksem gaat?
Waar blijft door de jaren heen,
Een kuise vrouw, niet een,
Die toch wat in mij zag,
Hoewel van moeder sinds ’t concilie alles mag.
Want op Virgiel,
Virgiel, mijne heren,
Daar kun je mores leren,
Daar maak je pas blikken wijs,
Geen rotzooi met de politie,
Een rode coalitie,
Want Cals is vals, sla maar dood.

1964
Alcuin herleeft weer in zijn oude glorie
Er is nu plaats 1500 man
Op het concilie kraait de vrouw “Victorie”
Dus, als ’t effe kan, ja dan,
Gooi de remmen los en dan
Maak weer een geboortegolf ervan.
Hef het glas omhoog en dan
Staan wij allen als een man
Voor Virgiel en onze Vrijheidsdrang.
Nu nog goedkope wormen bij de maaltijd
Want Zwolsman doet de pieperprijs omhoog
Een Bot zegt: “Drienerlo
“Drienerlo,, het is nu bedtijd”
Dus, als ’t effe kan, ja dan,
Maak weer een geboortegolf ervan
Hef het glas omhoog en dan
Staan wij allen als een man
Voor Virgiel en onze Vrijheidsdrang.

Melodie: Als ’t effe kan

1963

Melodie: the longest day / Brigitte Bardot

In ons jaar geen donderjolen
Verrek, vanwaar dan dit exces,
Moest ik hier drie weken dolen
Ik had mijn beebee-bop niet expres.
Wij zijn van VirgielVirgiel-Virgiel
Wij brassen met hart en ziel.
De bul aan onze muur
Maakt onze studie veel te duur.
D-day, D
D--day, DD-day
Wij stammen uit een tijd
Dat heel Europa werd bevrijd.
P-een
een,, P-twee,
twee, C-een
Als je vraagt hoe lang het duurt
Dan gaan er jaren overheen.

1962

Melodie: Aan U, O koning der Eeuwen

Wij zijn van het jaar tweeënzestig
Het lustrum staat voor de deur;
Concilie is net begonnen:
Paus Johannes, stel ons niet teleur.
Geef ons een Wirtschaftswunder
In onze welvaartstaat
Een kwartje voor de maaltijd
Is waar het Virgiel om gaat.
Opdat wij vrienden blijven,
Zolang Virgiel bestaat.

1961
Nog gloort studententijd,
De glans van oude heerlijkheid.
Och, Heer barmhartigheid,
Als ik teveel met centen smijt,
Dan komt Jantje met de Pet.
Calvé Delfina,
Delfina, Salve Regina,
Verhoog de baromzet.

Melodie: La Traviata

1960

Melodie: MiMi-lord

Kruipgat-entree bereidt onz
Kruipgatonz’’ restauratietijd
De studievrijheidstijd
studievrijheidstijd,, gevolg van wanbeleid.
Bezint eer gij begint, te snel heeft men een kind,
Der rekening betaald, het P-een niet gehaald,
Boudewijn kreeg, hoera, Donna Fabiola
Fabiola,,
Het Ramses jaar bracht ons: Loemoemba.
Loemoemba.

1959
Wij gaan naar de maan toe
Interplanetair ons streven
Virgiel sociëteitsplan,
Kern--energetisch leven.
Kern
Nikita Ike begroette,
De Quai op eigen voeten,
Ook Kronig zal nu moeten
Want Bottema is weg.
Wij gaan naar de maan toe,
Nivellering allerwege
Wij weigeren te leven
Als intellectuele melkkoe
Boeoeoeoe…
Boeoeoeoe
…

Melodie: Vivace andantino

1958

Melodie: I’m looking over a fourleaf clover

Fjt,
Fjt, expositie en Jaffa foetsie
De HO
HO--wet is bijna gaar,
Ha, fijn student zijn, is onze kreet,
Want het studeren, dat zien wij breed.
P(r)euts
P(r)
euts is ’t verleden, en wazig is ’t heden,
De toekomst ligt op de maan.
Wij zijn bij machte, met jonge krachten,
Om pal voor Virgiel te staan!

1957

Melodie: Tirtomba

In ons Philipsstad is met dit jaar begonnen
Om met ons te concurreren.
Na de A-griepklap te hebben overwonnen
Trekken wij vol moed ten strijd.
Wij beperken, en bewerken
De besteding van de dure studietijd
Zestig jaar van besparen
Hebben ’t Lustrum ingeleid.
Spoetnik.

1956
Tot onze traditie
Hoort vechten met de politie,
En het vrijdagse borreluur,
’t Is de wens van alle vrouwen,
Die wij eens zullen trouwen,
Dat we rein zijn en vol jeugdig vuur!
In onze vrijheidszaken,
Zijn wij niet te genaken,
Want dat is onze grootste ideaal.
In de kracht van onze jaren,
Willen wij de mos bewaren,
Zijn wij moeilijk maar toch heel vitaal.
Restaureren! Afstuderen!
Wel komaan, n-de jaar,
Maak het klaar!

Melodie: Annie get your gun

1955
Wij kwamen in het jaar van het lustrum der T.H.
En kregen als present, een P-reglement.
reglement.
Er dreigt voor ons een tijd, waarin alles wordt geleid,
Door onze zo bezorgde overheid.
Van de wieg tot aan het graf,
Dat is hun ideaal.
Ook de student daar aan gewend,
En de heilstaat is totaal.
Wij willen zelfstandig onze eigen weg op gaan,
Niet langer meer gepraat, de kracht ligt in de daad.
Wij vormen de E55 van Virgiel,
En geven ons met heel ons hart en ziel.
Ons hele jaar staat waakzaam klaar,
In vriendschap saamgeschaard.
saamgeschaard.
Dit is de tijd, op nu ten strijd:
De vrijheid is het waard!
Alle Heiligen sta ons bij,
Ik heb zo’n dorst.

Melodie: Am 30e Mai

1954

Melodie: The happy wanderer

De wereld is een puinhoop, Heer;
Dat valt ons steeds weer op.
De dwaling slaat de tenten neer,
Wij bouwen ze weer op.
Maar de T.H. – van Bottema – tracht veel – teveel
Ons te dwingen in een technisch ploeggareel
Wij slaan alarm, - want zonder vrijheid zijn wij arm.
Komt vrienden, heft het hoofd omhoog,
Wij zijn nog altijd vrij.
Het Mandement is onze boog,
De pijlen, dat zijn wij.
In Virgiel – door Virgiel – vind je kracht
Om te vechten voor de toekomst, die ons wacht
Ons nste jaar – staat steeds in vriendschap klaar.

1953

Melodie: Belgische Parachutisten mars

De studie duurt hier veel te lang;
Dat blijkt ons uit de laatste statistiek.
Daar komt nog heel wat rotzooi van,
Want de studie wordt betaald door Jan Publiek.
Op dan kerels, potverdomme,
Laat Virgiel niet onderkomme,
onderkomme,
Laat ons bouwen aan ’n sterk Virgiel.
Het rendement moet naar omhoog,
Op studie en op vormingsgebied,
De klooipijl op gespannen boog,
De sociëteit geen rampgebied!

1952
Wij leven in ’t vooronder
Van het schip van Staat,
Hetwelk met tij en donder
Door de tijden gaat.
Komt vrienden, gaat aan land,
Want Virgiel is een goede haven:
Te midden van teveel verstand,
Zijn wij de witte raven.
Haal op de oude vanen,
Van vreugde, feest en vuur,
De geest kiez
kiez’’ ruime banen,
Te spoedig slaat ons uur.

1951

Melodie: Auferstanden aus Ruinen

Laat ons streven naar ’t beleven
Van Virgielse levensstijl,
Laat ons bouwen aan het ouwe,
Houdt ons Sanctus hoog op peil.
Laat ons leven steeds in vrijheid,
Vreugde zij ons steeds nabij;
Vriendschap bindt ons, jeugd bezielt ons,
In de studie en jolijt,
Zingt het nste jaar
jaar,, zingt dan met elkaar.

1950
Om ons heen hangt nog geluid,
Van vroeger stem en schreeuwen,
En in ons klinkt de fluit,
Uit lang vervlogen eeuwen.
Wij zijn de nieuwe vaganten
In ’t oud’ studentendom,
De nieuwe afgezanten,
De jeugd in d’ouderdom.
d’ouderdom.
Wij ploegen getreden paden,
Gooien korrels in het voor,
Willen geen oude mest versmaden
Voor de zaden der nieuwe schoor.

1949
Wij zijn het nste jaar
jaar,,
Vormen een vriendenschaar,
Het glas nu in de hand,
Virgiel blijft onze band.
Komt vrienden, heft nu aan,
Wij zijn Virgiliaan,
Virgiliaan,
Studeren met plezier,
)bis
En minnen vrouw en bier. )

Melodie: Sancta Lucia

1948

Melodie: Ich bin nu ein armer Wandergesell

Welaan mijne heren, de tijd gaat verkeren
De tijd van het oude Virgiel.
Virgiel.
Wij zullen ons weren, dit jaar zal het leren,
Het oude gaat onder de hiel.
We treden tezamen
tezamen,, opstandig van zin,
En weten ons staan aan het nieuwe begin,
En luiden het zingende in.
Welaan mijne heren, de tijd gaat verkeren,
Goe nacht ouwe heren, goe nacht,
Goe nacht, goe nacht,
Goe nacht lieve meisjes (resp. oude heren), goe nacht.

1947

Melodie: 5e symfonie van Tschaikowsky

Wij minnen Proffen en Paters
Hebben liever katjes dan katers.
Verstandig zijn als het moet,
Schudt dat maar in Pa zijn hoed … aan de kapstok
Het vijftigste jaar was begonnen,
Toen wij op Virgiel ons bezonnen.
Heft dies nu allen het glas:
Wij zijn van een lustrumras.

1946

Melodie: Rosamunde, Dreimadelhaus

Fuivend of studerend,
Wij zijn steeds tezaam,
tezaam,
Elkander lerend,
Altijd klaar te staan.
Om te helpen en te steunen,
Waar dit ons betaamt,
Want wij zijn een jaar dat altijd samengaat.
Zingt luid en drinkt uit,
Smijt eruit wat vreugd sluit,
Juicht allen samen tot besluit:
Fuivend of studerend,
Wij zijn steeds tezaam,
tezaam,
Elkander lerend,
’t Leven te verstaan … verstaan.
Zingt fier en drinkt fier,
Zes en veert’gers hier,
Juicht nu buigend over het schuimend bier.

jan 1946

Melodie: De machtigste koning van storm en van wind

Wij leven en strijden
Voor eer en voor deugd,
Voor Virgiel en ook voor de vreugd.
Wij kwamen wat later in ’45 aan,
En zijn steeds onze eigen weg gegaan.
Op voor Virgiel is de leus van ons hart,
Onze eenheid is machtig en sterk.
Wij zijn het heden en de toekomst,
De jeugd en het bloed van Virgiel.
Virgiel.
Tiralala,, tiralala,
Tiralala
tiralala,
Tiralala,, tiralala,
Tiralala
tiralala, hoi, hoi
Wij zijn het heden en de toekomst,
De jeugd en het bloed van Virgiel.
Virgiel.

1945

Melodie: Boven Gent rijst

Studententijd, gij zijt gewijd,
Aan het edel vocht der oude klare.
Beseft het wel, tijd vliegt zo snel,
Aanhoort het lied van deze schare:
Ga niet aan land van het liefdesstrand
Voor het eind van Uw studentenjaren.
Leve Virgiel,
Virgiel, leve de vrijheid,
Viert allen feest, studenten blijheid,
Richt steeds Uw blikken naar omhoog,
Boven de wolken is het droog.

1942
Laat schallen de fanfaren, begint een nieuwe tijd
Voorbij zij oorlogsjaren, in vrijheid staat bereid.
Een groot werk te beginnen:
Virgiel herbouwen in kracht:
De grote strijd te winnen,
de taak die ons nu wacht. (bis)
Wij gaan thans weer betreden het Virgielgebouw.
Virgielgebouw.
Traditie van ’t verleden, blijv’
blijv’ sterk in onze trouw.
En zull’n in moeilijkheden, wij rotsvast blijven staan.
Geschraagd door sterk verleden,
Virgiel zal niet vergaan. (bis)

1941

Melodie: pak al je zorgen…

Wij zijn gekomen in een harde tijd, van zware strijd,
Maar toch bezielt met vastberadenheid.
De toekomst bouwen wij,
Volgen ’t voorbeeld van Virgiel,
Virgiel,
In durf en werkzaamheid.
Dus … op voor de vrijheid van het Vaderland
en vriendschapsband.

1940
Laten wij onz’
onz’ krachten wijden, aan ons Sint Virgiel,
Virgiel,
Vrucht van veel werken en strijden, met hart en ziel.
Voor de grote taak, die ons in ’t later leven wacht,
Vinden wij in de vereniging nu de kracht.
kracht.
Naast de studie is ons werken slechts voor haar,
Door een trouwe vriendschap steunen wij elkaar.
Heel ons leven, heel ons streven, nu gegeven,
Aan het heil en ’t welzijn van ons oud Virgiel.
Virgiel.

1939
Vol verwachting zijn wij op Virgiel,
Virgiel,
Daar maken ze ons tot man.
De goede, de beste, de bovenste beste man.
En als we dan klaar zijn na een jaar of vijf
Dan zijn we nog steeds en recht en sterk van lijf.
Want naast de studie staat het spel,
En daarbij drinken we thee,
De goede, de beste, de Afternoon Tea thee.

