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In Memoriam
Helaas moet wij u mededelen dat afgelopen 24 februari ons geliefd
erelid Chris Knol overleden is. De heer Knol was een gewaardeerd en
actief erelid van K.S.V. Sanctus Virgilius sinds zijn benoeming op 30
april 1983.
Onze Groot Onderhouds Commissie (GOC) is door dhr. Knol
opgericht en voor een lange periode voorgezeten. Daarnaast heeft hij
van september 1963 tot september 1979 zitting genomen in het bestuur
van de Sint Barbara Stichting (SBS) als secretaris.
Concreet is hij bezig geweest met het uitgraven van de Prestigekelder
en het verbeteren van de zeer hachelijke financiële situatie waar
de Vereniging in verkeerde. Ook heeft hij bepleit het Sint Barbara
Klooster niet te verlaten met de Vereniging. Naast deze concrete
punten is hij gedurende zijn tijd in de GOC en het SBS bestuur op
talloze manieren van grote waarde geweest voor de Vereniging.
Het was dan ook vanzelfsprekend dat hij in 1983 tot erelid van
Virgiel werd benoemd. Hierna bezocht hij nog zeer regelmatig onze
reünie. Ook heeft hij in het verleden het jubileum ter ere van zijn
huwelijk op onze Sociëteit gevierd.

Chris Knol -

24 /02/2014

De reünie
Op zaterdag 22 november vindt de reünie 2014 plaats. U bent
deze dag van harte welkom vanaf 17.00.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op;
www.virgielreunist.nl

Colofon
Redactie OLC 2013 - 2014
Drukkerij Deltahage Den Haag

Disclaimer
Alle foto’s behoren toe aan de desbetreffende eigenaars.
Reünisten Vereniging Sanctus Virgilius is een
non-profitorganisatie en bedankt hen voor het gebruik van
deze afbeeldingen.

Reünisten vereniging sanctus virgilius
Nick Peters 		
Renée Jaarsma 		
Paul Balvers 		
Denie Andriessen
Gwendolyn Kolfschoten

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Media
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Adres
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2600 AE Delft		
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Oud-Leden commissie 2013 - 2014
Iris Mastenbroek
Joris Daamen 		
Frank Pennekamp
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Antoon Backx 		

Voorzitter
Secretaris/Commissaris database
Penning/Commissaris activiteiten
Commissaris Carmina/promo
Commissaris Reünie

Adres
Oude Delft 57 		
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Het lidmaatschap van de Reünistenvereniging kan te
allen tijde worden opgezegd per brief of per e-mail aan het
bestuur. De contributie is verschuldigd per 1 januari van elk
kalenderjaar, deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld door
de algemene ledenvergadering. De contributiebetaling vindt
plaats via automatische incasso in de maand mei.
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De Oudledencommissie
-Waarde reunisten,
Voor u ligt de eerste Reunisten
Carmina van 2014. Naast
een verslag en de foto’s van
de afgelopen reünie vind u in
deze Carmina o.a. informatie
over de keukenverbouwing
die in april van start gaat
en de veranderingen die wij,
studenten in Delft, en dus ook
Virgiel momenteel meemaken. -

Wie zijn wij

Activiteiten

Deze reunistencarmina is gemaakt door
de Oudledencommissie 2014, hierna
OLC, genoemd.

De grootste activiteit van komend jaar
is de jaarlijks terugkerende reünie.
Een dag waarin u al uw jaargenoten en
studievrienden weer zult zien en u weer
terugkeert naar de sociëteit. Wij, OLC
2014, zullen ervoor zorgen dat deze dag
geheel vlekkeloos verloopt en dat u een
fantastische dag zult hebben. De Reünie
staat dit jaar gepland op zaterdag 22
november. Meer informatie over de
reunie en de data van onze andere
activiteiten vind u in deze Reunisten
Carmina of op de website.

De OLC is een commissie van Virgiel
die bestaat uit vijf enthousiaste
Virgilianen. De OLC onderhoudt
het contact tussen Virgiel en
de
reunistenvereniging.
Samen
organiseren wij de activiteiten voor u
als reünist. Ik stel mijn commissie, te
zien op de bovenstaande foto van links
naar rechts, graag aan u voor:
Rixt Siebinga – Commissaris Promo /
Carmina
Joris Daamen – Secretaris / commissaris
Database
Iris Mastenbroek – Voorzitter
Frank Pennekamp – Penning /
commissaris Activiteiten
Antoon Backx – Commissaris Reünie

Heeft u tussen 1999 en 2004 een
verenigingscommissie gedaan op
Virgiel? Houd uw mail, de site en de
carmina dan extra goed in de gaten!
Heeft uw zelf nog leuke foto’s of
verhalen voor de Reünisten Carmina?
Laat het ons weten!
Voor vragen, opmerkingen of
suggesties kunt u ons mailen op olc@
virgielreunist.nl.
Met vriendelijke groet,
Iris Mastenbroek
Voorzitter Oudledencommissie 2014
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Het Reünistenbestuur
Geachte oud-Virgilianen,

BACK TO NORMAL
- Deze keer geven wij
het voorwoord van het
Reünistenbestuur de titel “Back
to normal” mee. Dit omdat we
een druk 2013 achter ons hebben
gelaten, waarbij we het jaar
afsloten met een mooie reünie. -

In het afgelopen jaar hebben we
de opgaande beweging in het
onder controle krijgen van de
verenigingsfinanciën
kunnen
vasthouden. Ook is de statutenwijziging
van de Reünistenvereniging afgerond.
Deze al lang lopende onderwerpen
maken dus plaats voor nieuwe
uitdagingen. Komend jaar ligt onze
focus op de verdere opbouw en
inrichting van de Stichting TOPVirgiliaan (waarover u meer leest in
deze Carmina). Inmiddels hebben
we een drietal nieuwe bestuursleden
bereid gevonden de stichting verder
gestalte te geven. Ook werken we
nog aan de verbetering van de
toegang van jaarcommissarissen
tot ledenadministratie en aan de
invoering van een nieuw financieel
administratiesysteem.

Lustrumcadeau: nieuwe website
Virgiel
Als lustrumcadeau kreeg Virgiel
een nieuwe website van de
Reünistenvereniging. Hoewel deze
nog niet helemaal af is, kunt u de
eerste resultaten zien op www.virgiel.
nl. Uiteindelijk is ons idee dat elke
Virgiliaan een eigen persoonlijk
account krijgt, dat een heel leven bij
hem of haar blijft. Op deze manier wordt
het gemakkelijker om oudere contacten
zoals vanuit jaarclubs, disputen,
verticales en onderverenigingen, terug
te vinden.

Reünie: zaterdag 22 november
2014
Op zaterdag 22 november 2014
verwelkomen we alle oud-Virgilianen,
en met name de jubeljaren 1990, 1975,
1965, 1960 en 1955. ’s Middags zijn er
diverse activiteiten van de jubeljaren
en is de algemene ledenvergadering
van de Reünistenvereniging. Eind
van de middag begint het algemene
reünieprogramma.
Noteert u vast deze datum in uw
agenda en wellicht is het handig om een
hotelkamer te boeken.

“Back to normal in 2014”.
Varia
Wat langer geleden, zo rond 1970,
was pater ir. Eugène Quanjel (oudVirgiliaan!) na zijn studie benoemd
tot studentenpastor op Virgiel. Jan
de Koning, jaarcommissaris van 1961
schreef ons een mooie anekdote van E.
Quanjel over een tot nu weinig bekende
betekenis van de letters C, G, S.
Onlangs werden Niek van Wiechen
en Michel van Bergen benoemd tot
erelid van Virgiel vanwege hun grote
verdiensten vanuit de Sint Barbara
Stichting. Het eerste interview
met Niek van Wiechen leest u in
deze Carmina; in oktober volgt het
interview met Michel van Bergen.

Helaas verloor Virgiel pas geleden ook
een erelid. Chris Knol, oud-Virgiliaan
van 1945 en jarenlang lid van de Sint
Barbara Stichting, overleed eind
februari.
Het bestuur van Virgiel neemt
u zoals altijd mee in de besognes
van hun bestuursjaar, waarbij de
keukenverbouwing van de sociëteit een
groot project wordt.
K.S.K. Balder is opnieuw opgericht als
ondervereniging van Virgiel en de oudBalderianen hebben zich ook opnieuw
georganiseerd!

Tot slot

Deze uitgave wordt gepubliceerd op
onze website, en daar vindt u ook
de oudere exemplaren. Vraag oudVirgilianen die
deze Reünisten
Carmina niet hebben ontvangen, om
hun e-mailadres aan ons door te geven.
Heeft u vragen of opmerkingen: mail
ons!
Wij wensen u veel leesplezier. De
volgende
Reünisten
Carmina
verschijnt in oktober.
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Renée Jaarsma, secretaris
Paul Balvers, penningmeester
Gwen Kolfschoten, comm.
Jaarcommissarissen
Denie Andriessen, comm. Media
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Vanuit het torentje
Waarde reünist,
De vorige keer dat ik een rubriek heb
mogen schrijven voor de Reünisten
Carmina Burana waren we als Dagelijks
Bestuur pas net begonnen. Hierin
vertelde ik over het grote aantal
eerstejaars welke wij hebben binnen
gehaald, de studieresultaten van de
eerstejaars van Virgiel afgelopen jaar
en de trend dat ouderejaars minder op
Virgiel te vinden zijn.

Ouderejaars blijven actief
Ik ben blij te mogen verkondigen dat
ik de trend van het afnemende aantal
actieve ouderejaars dit jaar niet heb
zien doorzetten. Hoewel ik ervan
overtuigd ben dat we als Vereniging
meer ouderejaars kunnen trekken
naar de sociëteit, zie ik geen afname
van enthousiasme bij ouderejaars.
Voor de zogenoemde “ouderejaarscommissies” (Commissie Externe
Betrekkingen, Techniek Bedrijven,
Oud Leden Commissie) hebben we
heel veel aanmeldingen gehad via onze
interesse-enquête.

Een thuis voor Virgilianen
Naast ouderejaars die zich graag willen
inzetten voor de Vereniging, zijn ook de
eerstejaars erg actief en enthousiast. We
hebben voor de societeitscommissies –
traditiegetrouw de eerste mogelijkheid
voor eerstejaars om commissiewerk
te doen – ongeveer 240 aanmeldingen
gehad, van de 380 eerstejaars in totaal.
Hieruit blijkt dat ons beleid, een thuis
bieden voor alle Virgilianen, aanslaat
bij de leden.
Het lijkt erop de Virgilianen het
studeren en Virgiel goed weten te

combineren. Wat het effect van
de verhoogde studiedruk is, is
moeilijk te zeggen. We willen dit
jaar nog een onderzoek doen naar de
studieresultaten van onze eerstejaars.

Keukenverbouwing
Het komt steeds dichter bij en met steeds
meer zekerheid kunnen we zeggen dat
halverwege april de verbouwing van
de keuken en een deel van de kelders
(onder de keuken) doorgang zal vinden.
Dit enorme project gaat een groot
effect op de hele Vereniging hebben.
Gedurende de verbouwing, welke
voor de ontvangstweek van nieuwe
studenten afgerond moet zijn, zullen we
een vervangende keuken op de sociëteit
hebben. De eettafel is een service aan
leden die niet mag wegvallen. Hoe de
vervangende keuken er precies uit zal
zien en waar deze komt te staan, is ten
tijden van schrijven nog niet definitief.
Dat deze vervangende keuken er komt,
is echter een zekerheid.
Net als in mijn vorige rubriek wil ik
alle reünisten eraan helpen herinneren
dat iedereen welkom is om langs te
komen op de sociëteit. Kom langs om
de enthousiaste Virgilianen op de
borrelvloer te spreken of een heerlijk
hapje te eten uit de nieuwe keuken!
Crescendo Gramen Sementat.
Ik heb gezegd,
Jan Keenan
Voorzitter der K.S.V. Sanctus Virgilius

Agenda
27 & 28 mei		
29 mei - 1 juni		
26 september		
22 november		

Theater productie - Pippin
Peetweekend
Jaarcommissaris diner
Reünie 2014
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Dhr. van Wiechen
Hoe was het toen
- Niek van Wiechen is
afgelopen 10 januari samen met
Michel van Bergen aangesteld
tot erelid. Dit leek ons, de
oudledencommissie, een mooie
gelegenheid om eens langs te
gaan en verhalen te horen over
zijn tijd toen, en natuurlijk
over de installatie zelf. -

Zoals Niek van Wiechen mooi
verwoordde; de ene tijd is beslist
niet beter dan een andere, maar de
tijden waren zeker anders! Dit was al
duidelijk te merken in 1975 toen Niek
van Wiechen lid werd bij Virgiel.
Sinds 1969 werden er geen nuldejaars
meer kaal geschoren, het woord
feuten werd niet langer gebruikt en
de kennismakingstijd was een softe
bedoeling geworden.
Waar het nu verplicht is om met een
jas en een das te gaan borrelen werd er
toen voorkeur gegeven aan een trui,
lang haar en een broek met losse pijpen.
Het liefst in een paar niet bij elkaar
passende kleuren zoals oranje, bruin,
geel of rood .
Met flipperkasten en een biljart in de
voorzaal, en slechts tientallen meisjes
zag de sociëteit er ook heel anders
uit. Er heerste een antiautoritaire
sfeer en de studenten hadden meer
belangstelling voor de politiek dan voor
studentenverenigingen. Op Virgiel zelf
was dit terug te zien door (politieke)
gastsprekers zoals Max v.d. Berg die
gekleed in een leren jack en met lang
haar even kwam uitleggen dat het
allemaal anders moest.
Door de kleinere hoeveelheid leden

(ongeveer 600) stond de sociëteit er een
beetje leeg bij. Dit werd opgelost door
het verhuren van meerdere ruimtes.
Een antiquair in de minnekamer,
de dakzolder aan DAK, en ook de
kelders werden verhuurd. Soms leek
de societeit meer op een partycentrum
dan een studentenvereniging, met alle
feestjes en met bijna elk weekend wel
een bruiloft. Waar de virgilianen een
speciale ‘ledenprijs’ hoefden te betalen
voor het afhuren voor een ruimte,
werd er door externen aanzienlijk meer
betaald. Deze verhuur aan externen
zorgde echter ook voor ongeveer 1/3
van de omzet, en was dus hard nodig.
In zijn tijd was het zeer gewoon om
doordeweeks elke avond op Alcuin te
eten. Men ging niet naar de vereniging
om alleen te drinken. Vaak werd er eerst
wat geborreld, daarna wat gegeten, om
ten slotte af te sluiten met een bakje
koffie aan de bar of het kijken van het
nieuws in de heerenkamer. Rond een
uur of acht ging ieder zijn eigen weg
weer, om te sporten, te oefenen met
balder of wat te studeren. De sociëteit
was dan redelijk leeg, tot een uur of elf,
als de studenten weer terug kwamen
om nog wat te drinken.

Hoe is het nu
Niek van Wiechen is van 1975 tot
ongeveer 1982 een actief lid geweest op
virgiel, als onder andere voorzitter van
het Dagelijks Bestuur in het jaar 1978
-1979 . Tijdens dit jaar heeft hij ook voor
het eerst plaats genomen in het bestuur
van de Sint Barbara Stichting. Na deel te
hebben genomen als studentenlid heeft
hij dit ten slotte vanaf 1998 verlengd
met een functie als penningmeester, die
hij tot vorig jaar heeft aangehouden.

Gedurende deze periode heeft hij zich
over het algemeen niet direct met
Virgiel bezig gehouden, maar meer met
de zaken eromheen. Zo werd hij ooit
gebeld met het bericht dat Virgiel in
brand stond. Na duidelijke instructies
was deze crisis snel opgelost, en dit
heeft uiteindelijk geresulteerd in een
vervanging van alle elektriciteit in
het pand en het huidige systeem van
brandmelders.

“Op virgiel leer je een teamspeler zijn”.
De installatie
Afgelopen 10 januari zijn zowel de Heer van Bergen, als de Heer van Wiechen
aangesteld tot erelid. Dit was de eerste keer in tien jaar tijd dat er nieuwe ereleden
benoemd werden. De avond zelf bestond uit een heerlijk diner, een korte
vergadering , ondersteund door mooie toespraken, en natuurlijk de installatie
zelf.
De avond werd halverwege onderbroken omdat er iets radicaal fout ging.
De huidig voorzitter van Virgiel, Jan Keenan, reageerde verrast en wist niet
goed wat er ging gebeuren. Er werd toen van achter uit de zaal een enorme
fateuil gehaald, omdat het natuurlijk schandalig was dat de nieuwe ereleden
niet comfortabel konden zitten. De hele installatie moest hierna maar opnieuw
beginnen, wat Dhr. Keenan met veel plezier deed.

Hoe zal het zijn
Iets wat hopelijk nooit zal veranderen
is het teamgevoel wat heerst op Virgiel.
Samen iets neerzetten en hiervoor de
eer, en de verantwoordelijk delen. Niek
van Wiechen gaf duidelijk aan dat
dit iets is waar hij zijn hele leven nog
profijt van heeft gehad. Wat hierbij wel
gezegd moet worden is dat er op Virgiel
soms wat meer op de kwaliteit in
plaats van de kwantiteit gefocust mag
worden. Soms kan iets minder, maar
uiteindelijk met verhoogde kwaliteit,
de betere oplossing zijn.

‘Het was voor mij een grote verrassing
dat ik voor erelid gevraagd werd. Na
een ontspannen middagje stond ineens
het gehele Dagelijks Bestuur, in pak,
bij mij voor de deur. Ik beschouw het
als een ongelovelijke prestatie dat
dit geheim gehouden is, sinds dit al
besloten was in de Algemene Leden
Vergadering in februari.
De installatie zelf was een echte
kwaliteitsavond. Er werd weinig
gedronken maar des te meer aandacht
besteed aan lekker eten, goede
grappen, mooie verhalen en wat
verbaal geweld. Het was een zeer
bijzondere avond, niet alleen voor de
ereleden en het bestuur van Virgiel,
maar voor alle aangewezigen.
De bul die ik heb gekregen op deze
avond wordt op dit moment ingelijst
en zal een mooi plekje krijgen. Ik
beschouw mijn benoeming tot een
grote eer.’
- Niek van Wiechen -
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Stichting de Peetfamilie
- Jaarlijks organiseert Stichting
de Peetfamilie een weekendje
weg voor mensen met een
lichamelijke handicap. Met de
vele activiteiten en enthousiaste
medewerking
van
(oud)
Virgilianen komt er bij zo’n
weekend nog heel wat kijken. -

Van 27 tot 30 april vond het 36e
Peetweekend plaats. Het Peetweekend
wordt al jaren lang georganiseerd voor
mensen met een lichamelijke handicap.
Onze gehandicapte gasten wonen in
verzorgingshuizen en krijgen nauwelijks
of geen steun van familie. Vanwege hun
vaak zware lichamelijke handicap (een
deel kan niet praten, niet schrijven
en geen toetsenbord bedienen) zijn ze
niet in staat in hun normale omgeving
vriendschappen op te bouwen. Voor
sociale contacten en recreatie zijn ze dan
ook vrijwel volledig aangewezen op onze
stichting. Gelukkig is er één moment in
het jaar waar onze gasten centraal staan,
het Peetweekend.
Tijdens het weekend verzorgen een groep
van 55 Virgilianen en oud-Virgilianen,
15 gehandicapten. Er worden allerlei
activiteiten
georganiseerd,
zoals
bijvoorbeeld verschillende uitjes. De
afgelopen jaren zijn onder andere vele
steden, het casino, het dolfinarium en
verscheidene musea bezocht. Ook ’s
avonds is er een uitgebreid programma.
Men kan hierbij denken aan een galaavond en er vindt een heuse biercantus
plaats. Het weekend is ongedwongen en
studentikoos van karakter. We hebben
met z’n allen veel plezier, vieren feest en
er wordt vooral veel gelachen.

Voor het aankomende weekend zijn de
voorbereidingen alweer in volle gang.
Het weekend zal dit jaar plaatsvinden
in het Klooster van Kranenburg. Deze
prachtige locatie, gelegen in Gelderland,
is voorzien van alle gemakken. Daarnaast
staan er een aantal leuke activiteiten op
de agenda. Zo zullen we het Openlucht
Museum bezoeken en zal er een heuse
cabaretier langskomen op het weekend.
’s Avonds zullen verschillende artiesten
en een bandje onze gasten voorzien van
muzikaal vermaak.

De Peetfamilie wordt ondersteund door giften van particulieren, sponsoring
van bedrijven en bijdragen van fondsen. Met dit geld wordt het vervoer,
verblijf, eten en drinken en de activiteiten voor de gasten betaald. De
begeleiders betalen de kosten voor hun verblijf zelf. Mocht u geld willen
doneren, dan zal uw donatie volledig ten goede van de gasten komen. Voor
meer informatie kunt u terecht op onze website: www.peetfamilie.nl

voor meer informatie kijk op www.peetfamilie.nl
Een van onze trouwe gasten is Adrie.
Adrie kan met zijn kin een computer
besturen. Op deze manier heeft hij
een verslag geschreven van het hele
weekend. Hier rechtsonder volgt een
gedeelte:

Zondag 28 april
‘Na het ontbijt zijn we met 3 busjes
naar Drachten gereden. Daar was
een grote kinderboerderij genaamd
“De Naturij”. In groepjes werden
we daar door een gids rond geleid. De
gids haalde een paard uit de wei zodat
iedereen die het wilde, het dier kon
aaien. Op een stuk gras hebben we
geluncht. Na de lunch is niet iedereen
verder gegaan met de rondleiding en
is een deel, waaronder ik, lekker in
de zon blijven zitten. Een aantal is
nog naar de verkeers- en vlindertuin
op de boerderij geweest.
´s Avonds kwam er een troubadour
met zijn gitaar en mondharmonica
spelen tijdens de biercantus. Iedereen
kon rond de tafel gaan zitten. Op
de tafels stonden bierpullen met het
logo van de Peetfamilie en de datum
van het Peetweekend. Ook lag er een
boekje met songteksten. Tijdens het
zingen kwam iemand met een grote
gieter onze bierpullen vullen.’
Adrie van Bergen
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De Reunie 2013
Elk jaar is er een dag waarin
Virgiel niet overheerst wordt door
een leger jongerejaars. Een dag
waar de oud-leden en reünisten
centraal staan. Deze dag is,
zoals velen van jullie wel weten,
natuurlijk de Reünie. Een dag
waarin oude herinnering worden
opgehaald, mooie verhalen weer
uit het geheugen worden gevist en
oude gewoontes worden voortgezet.
Kortom, een dag waarin vol
nostalgie terug gekeken wordt op
de verenigingstijd bij KSVSV. In
dit artikel blikken wij kort terug
op deze dag.

De Oudledencommissie 2013 zijn,
samen met het Reünisten Bestuur,
al vanaf de zomer bezig geweest met
de voorbereiden voor deze dag. Van
uitnodigingen versturen, hulptroepen
regelen tot het grondig schoonmaken
van het door allerlei borrels vervuilde
pand. En met resultaat. Met dit jaar
maar liefst 329 oud-virgilianen was de
Reünie wederom een groot succes.
Rond het middaguur druppelden
de eerste reünisten societeit Alcuin
binnen. Deze reunisten, de jubeljaren,
werden in het zonnetje gezet en hadden
een uitgebreid dagprogramma. Zo was
er de mogelijkheid om het pand goed
te bekijken door rondleidingen die
gegeven werden door het Onderhouds
Preasidium.

Daarnaast werd er geborreld in
de Methusalem, geluncht in de
Regentenkamer, de spoorzone bezocht
en werd er een rondvaart door Delft
gedaan. Er komen veel mensen af op
deze activiteiten maar men komt
natuurlijk vooral om zijn eigen jaar
weer te zien. Dit jaar waren bijvoorbeeld
de 25ste jaars met 68 aanwezigen!

“een sfeervol borrelgeluid vulde de zaal ”
Rond 5 uur druppelde de rest van de
oud-leden langzaam naar binnen. Na
enige desoriëntatie bij de inschrijfbalie
sloten ze aan bij de algemene borrel in de
sociëteitszaal. Het bier vloeide rijkelijk,
bij de jeneverbar was het niet rustig en
een sfeervol borrelgeluid vulde de zaal.
Het Dagelijks Bestuur had daarmee ook
niet de makkelijkste taak om een entree
te maken in de zaal. Na heel wat moeite
om de zaal stil te krijgen werd “rondom
de vaan” ook nog eens overstemd door
“sinterklaas kom maar binnen met je
knecht”. Hoewel het vaandellied door
de jaren heen veranderd is en zelfs een
couplet is verloren was dit wel een heel
aparte toevoeging. Na een tijdje was
de zaal toch tot rust gekomen en werd
het Dagelijks Bestuur verdere grapjes
bespaard.
Na een korte toespraak van het bestuur
kon men eindelijk aanschuiven aan
het uitgebreide dinerbuffet. Deze werd
afgesloten met de traditie van het
Gummi Arabicum. Met steeds meer
aandacht en respect werd er geluisterd
naar de inmiddels ver weggezakte
jaarliederen. Die dit jaar met groot succes
op de muren werden geprojecteerd.
Hierdoor werden de liederen dit jaar
met nog meer zelfverzekerdheid en
gestamp door de zaal geschreeuwd.
Geheel volgens traditie mag de oudst

aanwezige, de heer Dick Wessels, uit
het Virgieljaar 1942, een Mos bedenken.
Dit jaar werd dat; “Alle mannen dragen
hun linkerveter om hun rechteroor”.
Wat de rest van de avond voor genoeg
grappige taferelen en ongemakkelijk
zittend schoeisel heeft gezorgd.
De koffie en cognac resulteerde in een
nog lange en gezellige avond op de
borrelvloer. De verhalen werden sterker
en de weg naar huis lastiger. De borrel
werd dan ook voortgezet in een jaren
‘90 dixo in de eetzaal, georganiseerd in
samenwerking met het 15e jaar. De dixo
ging tot in de vroege uurtjes door. Al
met al was de Reünie een zeer geslaagde
dag.

Bedankt voor uw komst. Wij hopen u
allen volgend jaar weer te zien!
Oudledencommissie 2014
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Terugblik op de reünie van Jubeljaar 1959
Het was hartverwarmend elkaar weer op Alcuin te
ontmoeten; met in totaal 25 personen kunnen we
terugzien op een geslaagde reünie op 23 november 2013.
Allereerst was er een speciaal middagprogramma, dat
startte met een samenzijn in de Regentenkamer, waar
onder genot van koffie / thee en broodjes werd bijgepraat.
Uiteraard werden alle jaargenoten welkom geheten door
de jaarcommissarissen van 1959: Herman Hendriks en
Coos Wever. Wat bijzonder was, was de bijdrage van
jaargenoot Carol van Soest, die inging op de geschiedenis
van Alcuin tot heden.

Om 15.00 startte de boottocht door de Delftse grachten
onder een heerlijk zonnetje, welke tocht voor velen een
eyeopener was. Onze gids kon van de vele grachtenpanden
en monumenten, waar we langs voeren, bijzonder veel
vertellen.
Hierna werd een borrel gedronken in een van de
restaurants op de Markt om aansluitend voor degenen
die ook aan het avondprogramma deel namen naar
Alcuin terug te keren. Het extra middagprogramma
voorzag wel degelijk in de behoefte voor jaargenoten, die
ver weg wonen en ’s avonds thuis willen zijn. Bij deze
willen wij, mede namens alle aanwezige jaargenoten,
het bestuur van de reünistenvereniging bedanken voor de
puike organisatie van onze speciale reünie.
Jaarcommissarissen van het jaar 1959
Herman Hendriks, en Coos Wever

Reünie 2014
									
									

22 november
Schrijf het in uw agenda!
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Stichting topvirgiliaan

Virgiel kent al jaren een rijke cultuur
van commissiewerk. ‘Voor en door
Virgilianen’ is de regel. Het is belangrijk
dat studenten zich ontplooien op
organisatorisch en sociaal vlak, en
dat het samen sporten, borrelen,
feesten en cultureel ontplooien leidt
tot vriendschappen voor het leven,
en een brede ontwikkeling. Het doen
van commissiewerk levert naast veel
plezier ook bestuur vaardigheden op
die een goede student van de massa
onderscheidt.

Behouden commissiecultuur
Virgiel wil deze commissiecultuur
graag behouden. Ondanks het strengere
studieklimaat moet het mogelijk
blijven voor Virgilianen om zich in
te zetten voor de Vereniging en de
Sociëteit. Om dit mogelijk te maken, is
een stichting opgericht: Stichting TOPVirgiliaan (STV).
De Stichting maakt het mogelijk om
commissieleden te blijven compenseren
voor opgelopen studie vertraging.
De huidige TUregelingen hiervoor
worden in rap tempo opgeheven,
terwijl
de
studieprestatiedruk

wordt opgevoerd. ‘Genieten van
de studententijd’ zoals dat veelal
gebruikelijk was, wordt steeds meer een
combinatie van werken en studeren,
waarbij vrijetijdsbesteding meer
onder druk komt te staan. Virgilianen
met voldoende studie voortgang
worden daarom door de stichting
gesteund in het commissiewerk, door
de studievertraging die voorkomt
uit het commissiewerk financieel te
compenseren. Jaarlijks zal circa een
ton nodig zijn om alle commissieleden
die aan de studievoortgangseisen
voldoen een bijdrage te kunnen geven.
Daarnaast wil STV ook werken aan een
nieuwe vorm van erkenning van het
commissiewerk, zodat het op het CV
kan worden opgevoerd.

Samenwerking
Virgilianen

reünisten

&

In het Bestuur van STV werken
reünisten en Virgilianen samen
om een organisatie in te richten die
de financiële middelen verwerft
en verdeelt om het RAS-maanden
systeem aan te vullen en op termijn
te vervangen. Hierin nemen drie
reünisten en twee huidige Virgilianen

plaats. Ook wordt dit jaar een
Commissie Beoordeling van Aanvragen
gevraagd. Zij zullen controleren of
de toegekende compensatie vanuit
Virgiel geschonken kan worden aan de
commissieleden. Er zal ook een Comité
van Aanbeveling gevormd worden.
De groep mensen zullen voornamelijk
naar de buitenwereld aantoonbaar
maken dat commissiewerk een goede
investering is in de toekomst van
Virgilianen, en zorgen voor erkenning
van de inzet van Virgilianen.
Virgiel reünisten krijgen hiermee
een nieuwe rol in de vereniging. Door
reünist te zijn, maakt u het mogelijk
om de rijke commissiecultuur van
Virgiel in stand te houden. Jij maakt
het mogelijk om de hedendaagse
Virgilianen het plezier te laten beleven
dat u jaren geleden ook heeft beleefd.
De hulp van reünisten en oud-leden is
cruciaal. Met de (financiële) steun van
de (oud-)Virgilianen die de toegevoegde
waarde van commissiewerk erkennen,
kan de continuïteit van Virgiel
gegarandeerd worden, en haar cultuur
behouden blijven.

Doneren aan STV?
Wilt u het commissiewerk van huidige Virgilianen steunen en Stichting TOP-Virgiliaan helpen aan het broodnodige start kapitaal? Maak dan
een schenking over naar het rekeningnummer NL04ABNA0487308409 tnv Stichting Reunistenfonds Sanctus Virgilius onder vermelding
van Stichting TOP-Virgiliaan. Vergeet ook niet je gegevens (e-mailadres) te vermelden zodat wij jou kunnen bedanken.

Studiefinanciering vanaf 1919
In 1919 kreeg een klein aantal
‘onvermogende
jongelieden
van
buitengewone aanleg’ al een bijdrage
vanuit de overheid om te studeren.
Het budget was toen in totaal voor alle
beurzen samen circa honderdduizend
gulden.
Met de Wet op de Studiefinanciering
(WSF) van 1986 veranderde het
uitgangspunt. Iedere student kreeg
recht op een basisbeurs, ongeacht
ouderlijk inkomen of schoolprestaties.
Studeren was niet langer alleen voor de
elite weggelegd.
Sinds de invoering van de WSF is flink
aan de poten van het beurzenstelsel
gezaagd. Duur en hoogte van de
maandelijkse bijdrage zijn flink
verlaagd terwijl collegegeld jaarlijks
fors stijgt. De studiebeurs dreigt in
september 2015 ook volledig weg te
vallen met de ingang van het Sociaal
Leenstelsel.

Profileringsfonds TU Delft
De Regeling afstudeersteun studenten
(RAS) is in 2005 in werking getreden
als opvolger van de toenmalige
Regeling financiële ondersteuning
studenten (Rfos). Dit profileringsfonds
is door de TU Delft ter beschikking
gesteld aan studenten zodat zij zich
naast hun studie in kunnen zetten op
verschillende vlakken. Virgilianen
ontvangen jaarlijks samen, in totaal
ruim 100.000 euro aan zogenaamde
RAS-maanden voor diverse commissies
en bestuurswerkzaamheden.
Sinds een aantal jaar wordt steeds meer
bezuinigd op de RAS-begroting. In het
collegejaar 2009-2010 is het budget van
de financiële bijdrage met 10% gedaald.
In het collegejaar 2012-2013 zijn de
studievoortgangseisen om aanspraak
te maken op het profileringsfonds
radicaal gestegen. En in het collegejaar
2013-2014 is een nieuw beleid opgezet
waarin de bijdrage voor commissiewerk
gehalveerd wordt.
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Tolsma1950
[…]
Peter Mertens
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te
meten
in
diploma’s,
maar
zie
je
wel
in
iemands
hebben later hun vruchten afgeworpen. Op bestuurlijk gebied heeft hij veel
persoonlijkheid.
Commissies en
veelbeslechten
bij aan
geleerd, vooral communicatief.
Eenbestuurtjes
toespraak dragen
houden ontzettend
of een geschil
persoonlijke
ontwikkeling,
en
je
bent
door
de
structuur
en
verantwoordelijkheid
gaat dankzij zijn ervaringen erg goed. Het onverzoenlijke, dat doet hij graag.’
veel beter voorbereid op het bedrijfsleven. Als werknemer, én als ondernemer.
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Augustus 1985 in de OWee ingeschreven bij Virgiel. Wat een goede keuze, zo
realiseerde
ik mij
Dolf Derks
1985al snel, en ook nu ik, er 25 jaar later op terugkijk kan ik
dat
beamen. En
klinkt
oubollig
clichématig,
toch:
‘In nog
mijnvolmondig
recruitmentrollen
zie het
ik veel
mensen
meteneen
technischemaar
opleiding
het
was
echt
een
prachtige
tijd.
En
hoe
langer
die
tijd
achter
ons
ligt,
hoe
meer
zoeken naar
manier om zich positief te onderscheiden van hun concurrenten
ik
realiseer. Zonder
groot
persoonlijke
van velen
opme
de dat
arbeidsmarkt.
Daarbij
valtenthousiasme
mij op dat en
kandidaten
die inzet
zich tijdens
de
zou
Virgiel
niet
zijn
wat
het
is.
Virgielianen
blijken
steeds
weer
de
kunst
te
studie hebben verbreed, zich vooral ook sociaal hebben ontwikkeld, in positieve
beheersen
om alles
wat zij gezamenlijk
feestzijn
en een
zin opvallen.
Werkgevers
nemen liever aanpakken
iemand aantotdieeenzelf
weg succes
vindt
te
maken.
en initiatief toont in zijn rol en persoonlijke ontwikkeling. Bestuurs- en
commissiewerk zijn een meer dan goede methode om aanvullende sociale
vaardigheden te leren. Daarmee vergroot je zowel de kans dat je aangenomen
wordt bij het bedrijf dat je ambieert als de effectiviteit waarmee je de
Dolf
Derks […]
doelstellingen
in je functie weet te realiseren.’
In mijn recruitmentrollen zie ik veel mensen met een technische opleiding
zoeken naar een manier om zich positief te onderscheiden van hun concurrenten
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Cem Sengul 2011
‘Studeren in
Studeren
in Delft
Delft heeft
heeft voor
voor velen
velen een
een andere betekenis, voor mij betekent het
niet alleen dat ik in Delft studeer, ik woon hier, leef hier, leer hier en heb hier
mijn vrienden. Dit alles is mede dankzij Virgiel, hier heb ik de mogelijkheden
gekregen om mezelf te ontplooien. Bij elke commissie die ik doe leer ik, vaak
ook onbewust, weer nieuwe vaardigheden. Door het doen van nevenactiviteiten
leert men om studie te combineren met commissiewerk en gezelligheid, een
belangrijke vaardigheid in de snel ontwikkelende maatschappij van nu.’
nu.

April 2014 - Reünistencarmina - 19

Verbouwing van de keuken
- Dagelijks wordt er gekookt
op Sociëteit Alcuin. Maandag
tot en met donderdag is er een
open eettafel, die geopend is
van 18:00 tot 19:30. Dit houdt
in dat er gaarkeuken wordt
gefaciliteerd. Er worden 600 tot
900 maaltijden bereid per week.
Op de drukste dagen worden
er 350 tot 400 maaltijden
verkocht. Op de rustigste dag is
dit aantal 35. Dit is een redelijk
constante situatie die weinig
verandert gedurende de jaren.
Wat echter wel gaat veranderen
is de keuken zelf, hier leest u de
laatste plannen. -

Waarde Virgilianen,
In de eettafel worden op maandag,
dinsdag en donderdag 2 soorten
maaltijden aangeboden; de daghap
en de luxe maaltijd. Op zondag en
woensdag, de rustige dagen, wordt er
enkel een daghap geserveerd. De daghap
is vaak een rijst, pasta of ovenschotel.
De luxe maaltijd is een luxer stuk vlees
of vis met luxe aardappelen en groente.
Op aanvraag worden ook diners
geserveerd. Er zijn maximaal 2 diners
per avond, deze worden voornamelijk
op donderdag en vrijdag gehouden. Het
aantal couverts varieert van 8 tot 100 en
het aantal gangen van 3 tot 8.
Naast de standaard situatie zijn er
3 weken per jaar (De OWee en de
KMT) waar wij voor 500/600 man
per dag eten moeten faciliteren met
afsluitend een diner voor 300 man (Het
Schervendiner). Deze periode zal elk
jaar terug keren hiervoor hebben we het
grof keuken gerei nodig.
Tenslotte worden in de keuken ook
borrelhappen bereid, deze zijn voor
afstudeerborrels of juist een borrelhap
voor boven op de borrelvloer. Dit komt
neer op snacks die in de oven dan wel
frituur bereid worden.

Voor u ligt het projectplan van de
keukenverbouwing. Nadat er de
afgelopen jaren verschillende pogingen
gedaan zijn om de keukenverbouwing
van de grond te krijgen, zal er eind van
dit jaar eindelijk een nieuwe keuken
komen.
De huidige keuken dateert uit 1990.
Deze is aan vervanging toe. Er moet
steeds vaker onderhoud gepleegd
worden aan de apparatuur en de
keuken voldoet niet meer aan de eisen
van de Hygiënecode voor de Horeca
van de Voedsel- en Warenautoriteit (te
bekijken op www.khn.nl). Tevens zorgt
het verouderde leidingwerk in de vloer
regelmatig voor lekkage in de kelder.
De keuken voldoet ook niet meer aan
de huidige eisen van onze vereniging.
Hij is ingericht op een grote eettafel, de
capaciteit wordt enkel volledig benut
tijdens de OWee. De keuken is echter
slecht bedeeld wat betreft het koken
van verschillende, kleine diners. Ter
illustratie; er is geen fornuis aanwezig
in de keuken.
Er spelen nog enkele kleinere
uitdagingen rondom de Eettafel. Zo is
de akoestiek erg slecht in de Eetzaal en
wordt er zo nu en dan geklaagd over de
sfeer in de Eetzaal en de kwaliteit van
het eten.

1. Koeling met vloer
2. Vriezer met vloer
3. Combi steamers
4. Frituur
5. Braadsledes
6. Kookketels
7. 4 gaspitten
8. Werktafel
9. Werkbank
10. Wastafels
11. Koelwerkbank
12. Au bain marie uitgiftebalie
13. Opslag open rekken
14. Opslag dichte rekken

De wachtrij zorgt regelmatig voor
ergernis. De afwasstraat was ook
vatbaar voor verbetering maar deze is
inmiddels verbouwd.
Samenvattend; de keuken is oud en
aan vervanging toe, hij is toegerust op
het grovere kookwerk wat niet meer
aansluit bij de huidige inrichting van
de vereniging en daarbij functioneert
de eetzaal niet optimaal.
Het ontwerp van de nieuwe keuken
moet beter aansluiten op de huidige
eisen vanuit de vereniging en zal dus
meer geschikt zijn voor het bereiden
van een normale eettafel en diners.
Daarnaast zal alles gemoderniseerd
worden om weer te voldoen aan de eisen
van de Hygiënecode voor de Horeca van
de Voedsel- en Warenautoriteit. Verder
zal geprobeerd worden het probleem
met de lange wachtrij op te lossen door
mensen in de rij al te laten kiezen tussen
een basis of een luxe maaltijd. Hierdoor
hoeven mensen niet meer te twijfelen
als ze voor de opschepbalie staan.

Uiteraard moeten leden tijdens de
verbouwing van de keuken nog steeds
gebruik kunnen maken van de eettafel.
Hiervoor moet dus worden gedacht aan
een alternatieve keuken waar tijdelijk
in gekookt kan worden. Het huidige
plan om dit op te lossen is door een
semi-permanente tent te plaatsen op de
binnenplaats. Dit kan in verband met
de naderende zomer, en het probleem
van de afzuiging is ook meteen opgelost.
Deze tent zal geschikt zijn voor het
koken van de dagelijkse eettafel maar
minder voor het maken van eventuele
diners.
Volgens de huidige planning moet
in week 14 begonnen worden met de
verbouwing van de keuken waarna
alles in het werk zal worden gesteld om
de nieuwe keuken voor de pre-OWee
op te leveren zodat er in de OWee weer
gekookt kan worden voor soms wel 800
eters per dag!
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Uit het archief
- Afgelopen zomer hebben
wij het archief van Vic van
Berkestijn tot onze beschikking
gekregen. Hier een willekeurige
greep uit alle verhalen,
gebeurtenissen en foto’s -

Académie Littéraire 1957
Virgilianen zijn niet alleen met
techniek bezig, maar kunnen ook
zeker dichten. Dit werd bewezen door
de Académie Littéraire, die zich bezich
hield met gedichten, proza en onder
andere een jaarlijks dichtwedstrijd
organiseerden. In 1956 werd het gedicht
van V. Th. J. van Berkestijn bekroond
met deze Prix-Barbara.
Zeven witte eendjes
roeien door de gracht
ze roeien admiraal
ze roeien door de nacht
oliedom zijn ze, allemaal
zweren daarom bij d’admiraal
immers met zijn zevenen zijn ze de
telkunst niet machtig
daarom roeien ze zo vreselijk eendrachtig
en kruisend van Kolkje tot aan de
Oostpoort
zetten ze luidkeels hun fuiftocht voort
wekken de slapers op alle grachten
en kwaken; “ hoera, we zijn met zijn
achten “

Hymne van
Littéraire

Académie

Wij zijn d’acedemicijnen
drukken ons reeds vroeg gerijpt
uit in proza en quatrijnen
niemand die ons begrijpt
Geen momenten,
statisch denken,
traagheidskrachten,
schroef of bout!
Slechts wat ons de geest kan
schenken,
Wat U denkt laat ons koud.
Prix Barbara!
Prix Barbara!
Prix Barbara!
Prix Barbara!

Student&Huis Delft
Geachte reünist,
De vorige keer dat ik me tot u richtte
vertelde ik dat het goed gaat met
Student&Huis Delft en gelukkig kan ik
u mededelen dat dit nog steeds het geval
is! Desondanks blijft de vraag onder
Virgilianen naar huisvesting groot,
mede door de grote aanwas van nieuwe
leden aan het begin van dit collegejaar.
Op het moment staan we in contact met
meerdere investeerders en we hopen op
korte termijn weer een aantal nieuwe
Virgielhuizen te realiseren.

StuHuCo
Naast de realisatie van nieuwe huizen
blijft de band met de bestaande huizen
uiteraard zeer belangrijk voor de
vereniging. Daarom is het jammer
om te zien dat de maandagavond, nog
steeds dé huizenavond op Virgiel, de
laatste jaren steeds minder bezocht
wordt. Om hier iets aan te veranderen
hebben we een nieuwe ondercommissie
in het leven geroepen: de StuHuCo! Deze
commissie bestaat uit vier enthousiaste
Virgilianen die meer activiteiten voor
de huizen zullen organiseren gedurende
het jaar.

Vorig jaar hebben wij samen met het
Dagelijks Bestuur een avond neergezet
waar nieuwe huizen geïnaugureerd
werden en daarbij een huisbul en
vlag met hun huisnaam ontvingen.
Dit hebben wij destijds als een zeer
geslaagde avond ervaren en daarom is
dit inmiddels een jaarlijks terugkerend
evenement geworden. De StuHuCo
heeft dit succes omgezet naar hun
eerste activiteit; de huisbullen avond.
Onder het genot van een pint en een
bitterbal hebben dit jaar 12 nieuwe
Virgielhuizen een bul en vlag gekregen
van het Dagelijks Bestuur. Een goed
georganiseerde avond door de StuHuCo,
dat belooft wat voor de volgende
evenementen!

Nieuwe website
Naast een nieuwe ondercommissie
zal Student&Huis binnenkort ook
beschikken over een nieuwe website.
Inmiddels wordt de laatste hand eraan
gelegd en binnen een paar weken zal
de nieuwe site in de lucht zijn. Op de
vernieuwde S&HD-site zal onder meer
een uitgebreid overzicht komen te
staan van alle door S&HD gerealiseerde
projecten en ook zal er meer informatie
komen te staan die belangrijk is voor
investeerders, zoals de meest recente
regelgeving met betrekking tot
studentenhuizen in Delft.

Zoals ik aan het begin van dit stuk
aangaf blijft de vraag naar huisvesting
groot onder Virgilianen en om aan
deze vraag te voldoen hebben wij
investeerders nodig. Investeren in
studentenhuisvesting kan een mooi
rendement opleveren en daarom zeker
in de huidige economische situatie een
interessante wijze van investeren zijn.
Daarnaast helpt u de vereniging en haar
leden er mee, iets wat u als reünist toch
ook een fijn gevoel zal opleveren.
Mocht u zelf geïnteresseerd zijn in
het investeren in Virgielhuizen, of
kent u iemand die dit is, neem gerust
vrijblijvend contact op met ons op.
Met Virgiliaanse groet,
Mark Marijnissen
Voorzitter Student&Huis Delft
info@studentenhuisdelft.nl
www.studentenhuisdelft.nl
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Lustrum 1953
De voorbereidingen
- Virgiel is op dit moment
nog volop aan het nagenieten
van de zeer geslaagde
lustrumviering vorig jaar.
Maar hoe gemakkelijk ging het
organiseren van het lustrum in
1953? -

De voortekenen voor de viering van
het 11e Lustrum van Sanctus Virgilius
waren niet gunstig, Organisatorish,
financieel en op andere vlakken zat
van alles dwars. Helaas zijn een deel van
deze voortekenen uitgekomen.
Reeds voor de zomervakantie 1952,
was er een kandidaatstelling voor de
Lustrumcommissie. In September
bleken 3 van de kandidaatleden zich
te hebben teruggetrokken. Er was
een lustrumvoorbereidingcommissie
waarin ik, sinds halverwege de
voorbereidingstijd,
namens
het
Beheer zat. Deze commissie kwam
niet verder dan wat vage plannen,
zonder houvast. Er kwam een nieuwe
commissie, waarin ik penningmeester
was. In maart, slechts 2 maanden voor
het Lustrum, stapten 2 leden op en
kwamen er 2 nieuwe commissieleden.
Dit had het resultaat dat de commissie
nu uit 5 verschillende jaren en 5
studierichtingen bestond.
Verder waren er de financiën. Volgens
de verenigingswet had er fl 2,500,gespaard moeten zijn, maar slecht fl
500,- was beschikbaar. Het ledental
van Virgiel was met circa 500 op een
dieptepunt. Ook de financiële toestand
van het individuele lid was niet best:

Sommigen kregen slechts fl 100,- beurs
voor alles. Daardoor was het aantal
deelnemers beperkt tot 200, waaronder
functionarissen die, ten onrechte, de
vaste kosten van fl f 25,- niet betaalden.
Om financiële redenen voor de Sociëteit
moest het diner in de Sociëteit plaats
vinden. Voor het avondfeest werd
uitgeweken
naar
Scheveningen
met daarbij de zorgen rond vervoer,
aankleding en drankmarge.
Ook was er het datumprobleem : Het
Studentencorps bestond precies 50
jaar langer dan Virgiel en vierde zijn
lustrum eind juli. Mede in verband
met de examens, moest daarom
worden uitgeweken naar eind april.
De muziekuitvoering, waarover later
meer, moest wegens het inhuren van
professionals op zaterdag. Toneel en
Soirée werden op zondag gepland en het
avondfeest op maandag. Dat was geen
gelukkige keuze. De uittocht werd op
dinsdag gehouden.
Bij dit alles was er eind februari 1953 ,
2 maanden voor het lustrum: De grote
Watersnoodramp. Dat had tot gevolg,
dat er enkele weken lang geen normaal
overleg, zowel intern als extern, in de
Lustrumcommissie mogelijk was. Men
ging naar de rampeilanden om hulp

te bieden. En de ontstane atmosfeer,
door die grote ramp, was bepaald niet
geschikt om uitvoerig feest te vieren.
Maar we gingen dat wel doen!

De lustrumweken
In de weken voor het lustrumfeest
waren er al vele activiteiten,
van
kruiswoordraadsels
en
afficheswedstrijden
tot
een
speelmiddag voor de jongste jeugd op de
Laan van Altena.
Ook
waren
er
verschillende
sportwedstrijden. Opmerkelijk was
dat de roeiwedstrijd uiteindelijk werd
gewonnen door het Bestuur , door pech
van de Beheersboot, vlak voor de finish.
De belangrijkste “buiten”-activiteit
was de Tentoonstelling over Anthonie
van Leeuwenhoek, in het Stedelijk
Museum -Het Prinsenhof-. Er was daar
zelfs een originele van Leeuwenhoekmicroscoop,.
In de Lustrumweek werden we
ontvangen op het Stadhuis van
Delft. Op de weg er naar toe was er een
“optocht” met paardenkoetsen en een
40 meter lange draak van beschilderd
karton met 1e jaars er onder. Helaas
brak de draak na 50 meter al en ging de
kop alleen verder. De paardentram van
V9 redde nog wat.
Na de ontvangst, met de formele
toespraken, gingen we naar de OudKatholieke kerk op het Bagijnhof voor
de onthulling van een, nu nog steeds
te bewonderen, bronzen plaquette van
Jan Stalpaert van der Wiele. Na afloop
dronken we koffie bij de pastoor en zijn
vrouw in de pastorie .
Een groot succes was, voor het
eerst in Nederland, de opvoering
van de Carmina Burana van Carl
Orff: “Boertige liederen uit ZuidDuitsland”. Er waren veel problemen
te overwinnen:
Het mannenkoor bestond uit leden
van Balder, met hun eigen dirigent
Hein Zomerdijk. Er was echter geen
dameskoor. Onder leiding van Gerrit

Arts werden deze gelukkig gevonden.
Er was ook een orkest met veel
slagwerk nodig. De harmonie van
de Gist & Spiritusfabriek leverde dit.
Daarnaast waren er nog een aantal
slimme aanpassingen: zo was er voor
het melodieuze gedeelte een bewerking
voor 2 piano’s en werd, om kosten
te besparen, een Aria niet door de
professionele solisten gezongen maar
door koorlid Piet Beckers.
De zondagse lustrumdag begon met
een Plechtige Hoogmis in de Sint
Hippolytuskerk met de pauselijke
nuntius Mgr Giobbe. En er waren
veel KVP-ministers. ‘s Middags was
er een buitengewone vergadering in
de toenmalige Aula van de TH, thans
Hippolytuskapel , op de hoek van het
Oude Delft en Nieuwstraat. Spreker
was de Belgische Pater Walrave.
Hij sprak, zonder enige geschreven
tekst, anderhalf uur lang over een
filosofisch onderwerp, dat voor mij en
vele anderen, waaronder wellicht de
lustrumdames, niet te volgen was.
Omdat we maar 6 vrouwelijk leden
hadden, moest voor de toneeluitvoering
op die zondagavond, gezocht
worden naar een stuk met weinig
vrouwenrollen. Het werd het zware
stuk Les Justes van Albert Camus .
Op maandag werd het avondfeest
gehouden. Na de borrel en het diner
gingen we naar Paviljoen Scheveningen,
voor het feest dat van 23.00 uur tot 5.00
uur in de vroege ochtend duurde. Er
werd door 3 orkesten goede muziek
gespeeld:
Een Dansorkest in de
hoofdzaal, Een Zuidamerikaanse band
in de nevenzaal
en een Hongaars
trio op het balkon.
De volgende middag was -de Uittocht-.
Het succes er van, lag vooral in een
door de Lustrumcommissie verworven
combinatie. Een fraaie ruimte
met daarin een leuke happening.
Aanvankelijk wilde het kasteelachtige
Restaurant -Duin en Kruidberg- in
Santpoort, de feestende lustrumgangers
niet ontvangen. De commissie wist toen

een modezaak uit Haarlem te verleiden
tot het houden van een modeshow op
deze locatie die voor overig publiek
toegankelijk was. Met die opzet kregen
we de restaurantdirectie over de brug.
Maar de Virgiel-traditie van -Er ná
stamppot eten- kon echt niet bij hen.
Dit kon wel bij een, op korte afstand
gelegen, eenvoudiger eethuis. Dáár werd
o.a. door Ruud de Leeuw, de modeshow
van die middag geparafraseerd: “De
mannequin heeft het prijsje in al haar
hoofd.” Daarbij werd bij een propje
papier uit haar oor gehaald.
Na afloop van deze Lustrumdagen
waren er nog wel enkele aktiviteiten:
Voor de kandidaat-dameskoorleden
was al eerder een feestje georganiseerd.
Met als bijgedachte: “ Kandidaatlustrumdame”. Deze aktiviteit werd
herhaald voor de dames, die hadden
meegezongen in het koor. En daar zijn
inderdaad minstens twee huwelijken
uit voort gekomen.
De Gemeente Delft wilde een uitvoering
voor burger-genodigden van het
Toneel en de Carmina subsidiëren, op
voorwaarde dat deze voorstelling voor
iedereen, tegen een matige betaling,
toegankelijk zou zijn. Maar helaas was
dat niet al te gunstig: Er was een negatief
saldo van circa fl 1.600. Maar door
middel van een, direct aangenomen,
hoofdelijke omslag van enkele guldens,
werd dit verlies weggewerkt.
De Gemeente Delft wilde een uitvoering
voor burger-genodigden van het
Toneel en de Carmina subsidiëren, op
voorwaarde dat deze voorstelling voor
iedereen, tegen een matige betaling,
toegankelijk zou zijn. Maar helaas
was dat niet al te gunstig: Er was een
negatief saldo van ça fl 1.600. Maar door
middel van een, direct aangenomen,
hoofdelijke omslag van enkele guldens,
werd dit verlies weggewerkt.

Jan Overschie 1948
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Veranderingen in Delft
- Veranderingen in Delft
‘The times they are a-changing’
zong Bob Dylan nu 50 jaar
geleden. Dat was in 1964
al het geval maar in de
tegenwoordige tijd is dat niet
anders. Door de steeds sneller
ontwikkelende technologie en
een politiek klimaat dat snelle
veranderingen door wilt voeren,
krijgen de studenten in Delft en
de rest van Nederland te maken
met allerlei veranderingen.
Voorbeelden hiervan zijn de
ieder jaar toenemende druk op
studievoortgang, het verhogen
van de alcoholgrens naar 18 jaar
en de afnemende beurzen voor
commissie en bestuurswerk. Dit
betekent niet dat verandering
slecht is, zo is het politieke
klimaat na de afgelopen
gemeenteraadsverkiezingen
veranderd. Dit heeft geleid tot een
extra zetel in de gemeenteraad
voor de studentenpartij STIP. -

Landelijke veranderingen met
betrekking tot studiefinanciering
en studentenreisproduct
Wanneer alle plannen die door het
kabinet zijn gemaakt daadwerkelijk
doorgevoerd waren, hadden studenten
ieder jaar in een andere situatie
gezeten. Tot nu toe is nog helemaal
niets daadwerkelijk doorgevoerd.
Het lijkt er nog steeds op dat het
studentenreisproduct uiteindelijk gaat
verdwijnen of een trajectkaart wordt,en
dat de studiefinanciering omgezet gaat
worden in een leenstelsel.
Dit jaar leek het er op dat het leenstelsel
voor de masterfase écht doorgevoerd
ging worden, maar dit is in december
nog een jaar uitgesteld omdat D66 en
GroenLinks aanvullende eisen stellen
aan de besprekingen. Zij vinden dat de
veranderingen voor de bachelor- en
masterfase tegelijkertijd behandeld

moet worden en dat ook het voorstel
betreffende de aangepaste Ov-kaart
hierin meegenomen wordt.
Een voorbeeld van een regeling die wel
is doorgevoerd in de afgelopen paar
jaar is de verhoging van het collegegeld
voor een tweede studie. Deze verhoging
mag bepaald worden door de instelling
zelf. De TU Delft hier besloten hier
niet aan mee te doen en vindt dat het
juist aangemoedigd moet worden om
meerdere studies te doen.
Hierbij dient wel opgemerkt te worden
dat dit niet geldt voor een tweede studie
wanneer de eerste al is afgerond. Als een
student vóór het afronden van de eerste
studie aan een tweede studie begint,
blijft het collegegeld gewoon hetzelfde.

Verschoolsing van de TU
Ondanks dat er maar weinig
maatregelen van de regering
daadwerkelijk zijn doorgevoerd in de
afgelopen jaren, is het studeren aan de
TU een transformatie ondergaan. Waar
in 2009 voor het eerst een BSA (Bindend
Studie Advies) van 30 studiepunten
werd ingevoerd, werd dit al in 2012
verhoogd naar 45 ECTS. Dit is door
het College van Bestuur doorgevoerd
omdat dit studieversnellend zou
moeten werken.
Om dit beter haalbaar te maken
voor de studenten zijn er een aantal
veranderingen doorgevoerd. Het
kwartalenrooster is veranderd in een
octalenrooster, vakken zijn veranderd
in modules met tussentoetsen. Dit zorgt
ervoor dat veel van de eerstejaars bijna
iedere week wel weer een (tussen)toets
hebben en dat gaat ten koste van de
vrijheid die de studenten hebben om
hun tijd zelf in te plannen.
Met extra maatregelen zoals de harde
knip, die inhoudt dat de bachelor
volledig afgerond moet zijn voordat
er begonnen mag worden aan de
masterfase, wordt het steeds moeilijker
voor studenten om hun studietijd
zelf in te delen. Dit vermoeilijkt
extra-curriculaire activiteiten als

commissiewerk, bestuurswerk en
stages. Deze verschoolsing aan de TU is
een redelijk zorgelijk punt, aangezien
de Delftse student bekend staat om zijn
veelzijdigheid naast zijn technische
vermogen. Nu er van bovenaf steeds
meer wordt geëist om mee te lopen
met het studieprogramma zoals dat
er ligt, groeit er onrust dat er steeds
meer afbreuk wordt gedaan aan deze
waardevolle eigenschap.

Veranderingen betreffende de
RAS (Regeling Afstudeersteun
Studenten) voor commissiewerk
De zogenaamde ‘RAS maanden’ zijn een
financiële compensatie die de TU geeft
aan studenten die vanwege bepaalde
omstandigheden niet of minder goed
kunnen studeren. Dit kan variëren van
ziekte en overmacht situaties, erkende
topsport activiteiten tot bestuurs- en
commissiewerk. De afgelopen jaren is
het budget dat de TU hier jaarlijks voor
reserveert ruimschoots overtreden.
Gezien het financiële klimaat waar de
TU de laatste jaren in verkeert, moet er
dus bezuinigd worden.
Aangezien de TU over het algemeen
meer richt op studiesucces, wordt ook
hier binnen de RAS meer rekening
mee gehouden. Dit heeft tot gevolg dat
de RAS maanden voor commissiewerk

worden omgezet in zogenoemde
commissiemaanden.
Deze
zijn
gekoppeld aan een vast bedrag van 120
euro, dat betekent bijna een halvering
van het vorige bedrag. 6e jaars bachelor
studenten en ouder komen niet meer
in aanmerking voor deze maanden
en in je tweede jaar maak je aanspraak
op maximaal 4 maanden. Voor alle
studenten geldt overigens een eis
van een propedeuse diploma en 75%
studievoortgang.
Dit heeft tot gevolg dat een boel
studenten niet meer de vergoeding
krijgen
die
voorheen
voor
zelfontplooiing stond. Desalniettemin
merken we bij een boel studenten dat
dit hen niet belemmert tot het aangaan
van de uitdagingen die het Delftse
studentenleven biedt.

Verhoging alcoholgrens naar 18
jaar
Met alle spotjes op TV en radio zal het
weinig Nederlanders zijn ontgaan
dat de alcoholgrens sinds 1 januari
omhoog gegaan is naar 18 jaar. Dit
heeft uiteraard een grote invloed op de
studentenverenigingen in Nederland.
Het is immers ieder jaar het geval dat
een significant deel van de studenten die
beginnen aan hun studie deze leeftijd
nog niet bereikt heeft. Dit betekent ook
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voor Virgiel dat er een aantal zaken in
het alcoholbeleid aangepast moeten
worden.
In de ledenvergadering van 2 december
2013 is gesproken over de handhaving
van de nieuwe wet- en regelgeving. Hier
is het volgende uiteengezet:
1) K.S.V. Sanctus Virgilius heeft veel meer
te bieden dan het drinken van alcohol.
De onderverenigingen, de debat- en
discussieavonden en de jaarlijkse
musical zijn slechts enkele voorbeelden
van verenigingsactiviteiten waarbij
alcohol geen enkele rol speelt. Iedereen
die in Delft komt studeren moet de
mogelijkheid krijgen deze activiteiten
uit te voeren en lid te worden bij Virgiel.
2) Externen onder de 18 jaar worden
geweigerd. De enige uitzondering
hierop is tweedegraads verwanten,
broertjes en zusjes. Deze moeten net als
alle andere introducees aan het bestuur
worden voorgesteld.
3) Externen moeten altijd bij een
bezoek aan Sociëteit Alcuin of een
Verenigingsactiviteit op externe locatie
waarbij alcohol wordt geschonken, een
identiteitsbewijs bij zich hebben, om
aan te kunnen tonen dat zij 18 jaar of
ouder zijn. Zo niet, worden ze geweigerd.
Wij hebben bij het handhaven van deze
regels gekozen voor de Virgiliaanse

methode. Dit houdt in dat we niet met
een boete systeem zullen werken, maar
uitgaan van de sociale controle op de
borrelvloer. Net als met andere interne
regelgeving of mores verwachten
wij dat de Virgilianen deze regels
respecteren, naleven en elkaar erop
wijzen.
Indien leden zich toch niet aan deze
regels houden, hanteren we de volgende
maatregelen;
1) Het minderjarige lid wordt bij de
eerste overtreding uit de Sociëteit of
van de Verenigingsactiviteit op externe
locatie verwijderd en zal vervolgens
berispt worden.
2) Bij de tweede overtreding wordt het
minderjarige lid geschorst totdat hij/zij
de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
3) Het lid dat alcohol heeft verschaft
aan de minderjarige, zal verwijderd
worden van de Sociëteit of de
Verenigingsactiviteit op externe
locatie. Verdere maatregelen tegen het
in overtreding zijnde lid zullen op de
volgende dag kenbaar worden gemaakt,
tijdens een gesprek met de Voorzitter
der K.S.V. Sanctus Virgilius, en zo nodig
Ad Valvas kenbaar worden gemaakt
aan de leden.

De bovengenoemde maatregelen zijn
uiterste maatregelen. In het ideale
geval zullen deze maatregelen op geen
enkel moment in de praktijk worden
toegepast

Studenten in de politiek
Sinds 1993 zijn technische studenten al
actief in de politiek in Delft. Sinds 1994
heeft STIP minimaal 1 student in de
gemeenteraad gehad en sinds 1998 heeft
STIP in het college van B&W gezeten
en een wethouder geleverd (zei het in
de periode van 2002-2006 een gedeelde
wethouders post).
Landelijk werd al verwacht dat de
lokale partijen winst zouden boeken
bij de gemeenteraadsverkiezingen van
19 maart jl. In Delft verloren de grote
landelijke partijen een aantal zetels
en STIP groeide één zetel van 3 naar 4
en zijn nu de op één na grootste partij
na D66 dat al de grootste was maar nu
groeide naar 8 zetels.
Het is bij het schrijven van dit artikel
nog niet duidelijk of STIP ook de
komende vier jaar weer in het college
zal plaatsnemen, maar gezien het
feit dat de huidige coalitie weer een
meerderheid heeft weten te halen is de
kans groot dat er na Pieter Guldemond
(tevens Virgiliaan) weer een wethouder
namens STIP kan plaatsnemen in het
college.

Crescendo gramen sementat?
- De wapenspreuk van Virgiel,
Cresendo gramen sementat,
is bekend bij alle leden, en
oudleden, maar kan het zijn
dat de letters C. G. S. om een
andere reden in het vaandel zijn
opgenomen? -

“De beoefening der natuurwetenschap steunt op de meetbaarheid
van de materie, zoals die in het ‘centimeter-gram-secunde stelsel’
is aan te geven, verkort ‘c-g-s-stelsel’ genoemd. Deze beginletters
[dus c g s] zijn bij de oprichting van de KSV Sanctus Virgilius
zinvol in het vaandel opgenomen met de toegevoegde wijsheid
‘crescendo gramen sementat’, al groeiende brengt het zaad vrucht
voort. De zinspreuk ontvangt zo in overdrachtelijke zin voor
eigen leven de vertrouwvolle wijsheid om trouw aan het geloof
strijdbaar te blijven in werken en leven.”
ir. Eugène Quanjel, oud-virgiliaan, en rond 1970 studentenpastor
op Virgiel
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ALV 2013
- Hiernaast vindt u een korte
samenvatting van de algemene
leden vergadering van 2013 -

Tijdens de Algemene Ledenvergadering
2013 (ALV) deed het bestuur verslag van
de ontwikkelingen van het afgelopen
jaar. De financiële resultaten over 2012
en de voorlopige financiële cijfers over
2013 laten tot ieders tevredenheid een
continuering zien in de verbetering
van de verenigingsfinanciën.
De ALV heeft besloten het beleid en de
exploitatie en balans 2012 – na positief
advies van de kascommissie – goed te
keuren. Ook de begroting 2014 werd
goedgekeurd, de contributie 2014
is (ongewijzigd) vastgesteld op € 30.
Aanvullend geldt dat net afgestudeerde
nieuwe leden pas starten met de
contributiebetaling in het tweede
volledige kalenderjaar dat ze lid zijn
van de RV.
De ALV dechargeert Jan de Koning op
zijn verzoek en onder dankzegging voor
zijn inzet als lid van de kascommissie.
Barend van Lieshout en Anton Brouwer
continueren hun lidmaatschap van
deze commissie.

Op voorstel van het bestuur (dossier
“Statutenwijziging”) besluit de ALV tot
bekrachtiging van de statutenwijziging.
De ALV heeft met instemming
kennisgenomen van de oprichting van
de Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
en besluit tot ondersteuning van de
STV, de benoeming van Gwendolyn
Kolfschoten als bestuurslid van de STV
en liaison RV – STV.

De meer gedetailleerde vergaderstukken
van de ALV 2013 zijn beschikbaar voor
leden en worden op verzoek per e-mail
toegezonden.

Tussen 1999 en 2004 een
verenigingscommissie gedaan ?

Houd je mail,
de site en de carmina
dan extra goed in de gaten!
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