Carmina burana

reünistenvereniging Sanctus Virgilius
oktober 2014

Jubeljaren
Ruim 50 jaar
Ferdinand
pag. 13
Bestuur 1952/1953
pag. 32

In Memoriam
Herman Lelieveldt

Het droevige bericht is ons toegekomen dat ons zeer gerespecteerde
erelid ir. Herman Hendrik Jan Lelieveldt op 7 juli jongstleden is
overleden. Ir. Lelieveldt was een actief en erg gewaardeerd erelid,
sinds zijn benoeming op 30 april 1983.
Ir. Lelieveldt heeft gedurende zijn lange leven veel betekend voor
Virgiel. In zijn tijd als student was hij voorzitter van de toenmalige
Kennismakingscommissie.
Als voorzitter van de reünistenvereniging heeft hij de oud-leden en
Virgiel bij elkaar gehouden. In die periode herkenden de oud-leden
Virgiel niet meer als de Vereniging zoals zij haar hadden meegemaakt.
Ir. Lelieveldt heeft destijds zeer veel tijd en moeite gestopt in het
versterken van de banden tussen Virgiel en haar oud-leden, met
succes. Een voorbeeld van de successen van Ir. Lelieveldt is het feit
dat de reünie nog altijd op onze eigen sociëteit wordt gehouden, dit
was lang niet altijd vanzelfsprekend.

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 Orangbook Tilburg

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.

Reünistenvereniging sanctus virgilius

Nick Peters 			
Voorzitter
Renée Jaarsma 			
Secretaris
Paul Balvers 			
Penningmeester
Denie Andriessen 		
Commissaris Media
Gwendolyn Kolfschoten
Commissaris 			
				Jaarcommissarissen

Adres

Postbus 231 		
2600 AE Delft		

bestuur@virgielreunist.nl
www.virgielreunist.nl

Oudledencommissie 2013 - 2014

Iris Mastenbroek
Voorzitter
Joris Daamen 		
Secretaris/Commissaris database
Frank Pennekamp
Penning/
			Commissaris activiteiten
Rixt Siebinga 		
Commissaris carmina/promo
Antoon Backx 		
Commissaris reünie

Adres

Oude Delft 57 		
2611 BC Delft 		
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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,
Na een fantastische Owee (zie
pagina 28) is Virgiel dit jaar weer 378
enthousiaste eerstejaars rijker. De
zwammen van 2014 zijn goed voor
14 mannenjaarsclubs en maarliefst
7 vrouwenjaarclubs. Dit zorgt voor
een gezellige drukke borrelvloer en
ook Ferdinand, die onlangs zijn 50
dienstjaren bij Virgiel heeft bereikt,
ziet weer vele nieuwe gezichten voor
bij komen bij de eettafel. De nieuwe
keuken die deze zomer is afgerond
(zie pagina 22) komt hierbij dan ook
zeer goed van pas!

Jaarcommissarisdiner

Een nieuw collegejaar betekent voor
ons als OLC weer nieuwe activeiten.
Helaas hebben wij vanwege gebrek
aan animo ons verenigingsdiner
moeten aflassen, maar dat betekent
niet dat wij stil hebben gezeten!
Op vrijdag 26 september heeft het
jaarlijkse
jaarcommissarisdiner
plaatsgevonden. Na een kleine
borrel aan de bar, heeft in
de
boekerij
de
vergadering
plaatsgevonden. Vervolgens konden
de 70 aanwezigen, waaronder het
reünistenbestuur, het dagelijks
bestuur, de oudledencommissie en
de jaarcommissarissen, genieten
van een heerlijk diner. Het was een
geslaagd avond! Hopelijk hebben de
aanwezigen net zo genoten als wij.

De reünie

De jaarlijkse reünie komt al steeds
dichterbij. Wij zijn druk bezig met
de voorbereidingen en hopen u
dan ook in grote getale te mogen
verwelkomen op 22 november.
Uiteraard op onze eigen sociëteit
Alcuin. Meer informatie over het
aanmelden voor de reünie, vind u op
pagina 21.
Mocht u nog ideeën, suggesties of
vragen hebben over onze activiteiten
of andere zaken, dan horen wij dit
graag. U kunt ons mailen op olc@
virgiel.nl.
Tot 22 november!
Met Virgiliaanse groet,
Iris Mastenbroek
Voorzitter Oud Leden Commissie
2014
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Het reünistenbestuur
Veranderende tijden
Beste oud-Virgilianen,
Op 7 juli van dit jaar overleed Herman
Lelieveldt, de eerste voorzitter van
de reünistenvereniging. In zijn
periode als voorzitter was hij bekend
om zijn zeer lange en roemruchte
speeches tijdens de reünie voor het
begin van het koud buffet. Dat deed
hij met verve, met een stem als een
misthoorn (die wijst ook de weg),
een glas bier in de hand, lopend op
een smalle richel van een meubel in
de sociëteitszaal, en met heel veel
humor.
In de begintijden van de
reünistenvereniging was hij de
verbindende factor tussen Virgiel en
oud-Virgiel en hij heeft tezamen met
zijn medebestuursleden de jaarlijkse
reünie tot instituut verheven.
In 2012 bezocht hij nog op 84-jarige
leeftijd de reünie. Via het Virgielbestuur had hij het zo geregeld
dat hij werd opgehaald en weer
thuisgebracht door twee huidige
Virgilianen. We hebben zijn continue
betrokkenheid zeer gewaardeerd.

Over baarden en snorren

Is het u ook opgevallen? Het
mannelijk deel van het huidige
studentenvolk heeft weer baarden en
snorren, vaak hoe woester hoe beter.
Het lijkt wel zo’n 40 jaar geleden,
ook toen was het een baarden- en
snorrenperiode. Kijkt u maar eens
naar de foto op pagina 24 (foto van
1975). Die periode wordt nu nog
steeds door velen aangeduid als “de
donkere jaren ’70 en viel samen
met de “truiencultuur”. Maar in
die tijd werd de vereniging na een
dreigend faillissement opnieuw in de
steigers gezet. De truien en baarden
verdwenen en de vereniging bloeide.
Of de historie enige betekenis heeft
voor de toekomst. De tijd zal het
leren.

Wordt de sociëteit groter of
kleiner?

Begin jaren ’60 werd de derde
restauratiefase door enorme inzet
van de toenmalige Virgilianen
gerealiseerd. Het jaarlied van 1964
begint met “Alcuin herleeft weer in
zijn oude glorie, Er is nu plaats 1500
man …”. Met vergelijkbare inzet van
de Virgilianen is inmiddels vele malen
de keuken vernieuwd, de vierde fase
gebouwd, het Barbaraklooster in
eigendom verkregen. Enkele jaren

geleden kwamen de extra trappen
op de binnenplaats.
Je zou zo denken dat die 1500 man
waar het lied van 1964 over rept,
inmiddels aardig opgeplust zou
moeten zijn. Dat zou ook moeten
want Virgiel groeide en groeide.
Maar ook de veiligheidseisen
werden strenger, en dus nu 50 jaar
na de derde fase is het gebouw
maar nu met de vierde fase erbij
goedgekeurd voor het verblijf van
800 man. Dat aantal bereik je als
alle eerste- en tweedejaars tegelijk
zouden borrelen. Dit maakt (nieuwe)
uitdagingen voor het huidig Virgiel
en de Barbarastichting. Wellicht
moet een opmaat worden gemaakt
voor de vijfde fase.

Stichting TOP-Virgiliaan

In het afgelopen jaar is hard
gewerkt aan de inrichting van
de Stichting TOP-Virgiliaan, een
nieuw fonds waar vanuit bestuursen commissiewerk van huidige
Virgilianen met een financiële
bijdrage wordt ondersteund. Het
stichtingsbestuur is benoemd en
het “funding plan” is vrijwel gereed.
Elders in deze Carmina leest u meer
over deze ontwikkelingen.

“Baarden en snorren; hoe woester hoe beter!”.
Wat houdt ons bezig?

In vorige Carmina’s hebben we
uit de doeken gedaan dat onze
hoofdprioriteiten lagen bij het op
orde krijgen van de financiën en de
ledenadministratie. Daarin hebben
we afgelopen jaar opnieuw een grote
slag geslagen. De financiële reserves
zijn vrijwel op het afgesproken
niveau; inkomsten en uitgaven
zijn gerationaliseerd waardoor
de begrotingsbetrouwbaarheid is
toegenomen. Over deze aanpak en de
resultaten zullen we in de komende
Algemene Ledenvergadering een
verdere toelichting geven.

De ledenadministratie is achter
de schermen volledig gemigreerd,
waardoor het mogelijk werd
om een eerste massale update te
organiseren. We hebben aan alle
bekende mailadressen vanaf 1980
een mail gestuurd met de vraag om
het mailadres van jaarclubgenoten
waarvan we geen mailadres hadden.
Dat leverde meer dan 1000 nieuwe
mailadressen op.

Reünie

Naar verwachting organiseren we in
de komende periode meer van deze
“terugwin-acties”.

Ook wordt in de middag een vervolg
gegeven aan het foto’s herkennen
en classificeren uit de “Virgiliaanse
schoenendoos” van oude foto’s en
dia’s.

Dit jaar is de reünie op zaterdag 22
november. We verwelkomen dan
alle oud-Virgilianen, en met name
de jubeljaren 1990, 1975, 1965, 1960,
1955, 1950. In de middag zijn er
diverse activiteiten van de jubeljaren
en is de algemene ledenvergadering
van de reünistenvereniging. Eind
van de middag begint dan het
algemene reünieprogramma.

Van harte welkom en graag tot ziens
op de reünie!
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Renée Jaarsma, secretaris
Paul Balvers, penningmeester
Gwen Kolfschoten, commissaris
Denie Andriessen, commissaris
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Vanuit het torentje
Waarde reünist,
Op zeventien september jl. heeft het dagelijks bestuur van het 65e sociëteitsjaar
alsmede het 117e verenigingsjaar het roer overgenomen op Virgiel. Het
nieuwe dagelijks bestuur bestaat uit de volgende Virgilianen:
Barend Klitsie 			
Anne van Bergen 		
				
Maarten Pater			
Rik Oude Grote Bevelsborg
Gijs Tempelman		
Luc van Wanroij		
Lotte Born			
Noud Wijtenburg		
Tessa de Kruijf			

- Voorzitter
- Secretaris /
Commissaris Onderverenigingen
- Penningmeester A
- Penningmeester B
- Vice-voorzitter
- Commissaris Vereniging
- Commissaris van den Inventaris
- Commissaris Extern
- Commissaris van het Consumabel

Het afgelopen jaar is een jaar vol met succesvolle projecten geweest. Het
pronkstuk van dit jaar, de nieuwe keuken, is afgerond en werkt op dit moment
op volle toeren onder de leiding van Piet en onze nieuwe kok: Bert. Daarnaast
is de website na de release halverwege afgelopen jaar doorontwikkeld tot een
volwaardig communicatieplatform voor al onze leden, zijn de werkfaciliteiten
van de sociëteit voor commissies en bestuur verbeterd en heeft de Stichting
TOP-Virgiliaan een stevige body gekregen.
Tijdens het laatste bolwerk van het voorgaande bestuur, de OWEE en KMT,
is een enorme groep van 378 Virgilianen klaargestoomd en geïnaugureerd.
Mijns inziens is dit tekenend voor de vereniging: zij bloeit. Met twee grote
jaren is ons ledenaantal tot bijna 2200 gestegen en de afgelopen weken zijn
onze eerste borrels dan ook gezellig druk geweest. Het is prachtig om te zien
dat er zoveel enthousiasme op de borrelvloer plaatsvind en het is nu aan ons
de taak om te zorgen dat de sociëteit deze drukte aankan.
Tegelijkertijd met de toestroom van grote aantallen eerstejaars op Virgiel,
neemt een andere trend steeds meer vorm aan, namelijk het snel studeren.
Niet alleen zorgt het bindend studie advies er voor dat er steeds meer
tweedejaars lid worden bij Virgiel, ook neemt de betrokkenheid van
ouderejaars Virgilianen eerder af. Wij willen er dit jaar voor zorgen dat ook
ouderejaars een plek hebben op Virgiel, zij het op speciale activiteiten of op
bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel.

Dit is ook in lijn met de focus die
wij dit jaar hebben op reünisten. Een
betrokken ouderejaars Virgiliaan
sluit zich graag aan bij de reünisten
vereniging om op deze manier
betrokken te blijven. Aangezien wij
streven naar een grote, betrokken
reünistenvereniging zullen wij dit
jaar bezig zijn met het aanbieden
van activiteiten voor deze oudere
Virgilianen en de reünisten om
op deze manier de waarde die wij
in de reünisten zien te kunnen
mobiliseren.
In ons ideaal beeld is de reünist
bereikbaar voor de leden als
informatie- en inspiratiebron, als
klankbord voor de vereniging en
als ondersteunende entiteit met hun
netwerk en de financiële middelen
om Virgilianen dezelfde leerzame
tijd op Virgiel te geven als zij ooit
hebben gehad. In dit beeld ziet de

reünist Virgiel nog steeds als een plek
vol mogelijkheden, om bijvoorbeeld
oude vrienden weer eens te zien
of om nieuwe gelijkgestemden te
vinden. Dat is wat Virgiel voor de
actieve Virgiliaan is en wat het in
onze ogen voor de reünist kan zijn.
Een positieve ontwikkeling die wij
ook zien echter, is dat de studie
versnellende maatregelen van de TU,
zoals het invoeren van tussentoetsen
en het verplicht maken van colleges,
niet het enthousiasme van de
Virgilianen tempert. Virgilianen
blijven zich naast hun studie
inzetten voor commissies en leden
vinden elkaar in toenemende
mate om gezamenlijk activiteiten
te organiseren zoals een Virgiel
wintersport (met 250 man!) of
het opzetten van verscheidene
gezelschappen.

Virgiel anno 2014, de vereniging
waar mijn bestuursgenoten en ik
dit jaar de leiding hebben, bruist
van het enthousiasme van een
jonge generatie, heeft een evenwicht
gevonden tussen goed studeren en
ontwikkeling daarbuiten en is klaar
om uitgedaagd te worden op weg
naar nieuwe hoogtepunten.
Na een prachtige wisseling zijn we
vliegend uit de startblokken gegaan
met het vieren van het ‘ruim 50 jaar’
jubileum van Ferdinand, de eerste
borrels en de voorbereidingen van
het sociëteitslustrum. Wij hebben
enorm veel zin in dit jaar en hopen
jullie dit jaar nog vaak te mogen
verwelkomen op Alcuin.
Met Virgiliaanse groet,
Barend Klitsie
Voorzitter KSV Sanctus Virgilius
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Michel van Bergen
Afgelopen 10 januari zijn
Michel van Bergen en Niek
van Wiechen aangesteld tot
erelid. In onze vorige editie
hadden we al een interview
met Niek van Wiechen. Deze
keer zullen we een kijkje
nemen naar de tijd bij Virgiel
van Michel van Bergen.
Maar natuurlijk ook naar
zijn kijk op de huidige staat
van de vereniging en naar het
verhaal rond zijn benoeming
tot erelid.

Vroeger & nu

Het is met zekerheid te zeggen dat
Virgiel door de jaren heen veranderd
is. Logisch ook, want de samenleving
is in deze tijd ook sterk veranderd.
Rond 1980 kroop Virgiel pas net weer
uit het dieptepunt. Virgiel had toen
met name een aantrekkingskracht
door zijn losse sfeer. De sociëteit
diende als ontmoetingsplek. Men
ging vaak alleen naar de sociëteit.
Want de sfeer was toch aangenaam,
ook al kende je niemand. Je vond
een mede-Virgiliaan aan de bar en
deed daar een biertje, een hapje en
uiteindelijk koffie mee. Daarna ging
je naar huis om verder te gaan met
de studie of om te sporten.

Tegenwoordig is dit heel anders.
Men gaat niet meer alleen naar
Virgiel maar met de gehele jaarclub.
Hiermee wordt dan geborreld tot in
de late uren. Er heerst nu een echte
jaarclubcultuur. Men is daardoor in
hokjes gaan denken. Na de KMT
ben je nog geen gelijke maar een
sjaarsch. Je maakt deel uit van een
verticale, een huis, een dispuut
waardoor je sociale kringen worden
bepaald. De open sfeer van vroeger,
waarbij iedereen op gelijke voet
stond, is daardoor deels verdwenen.
Of dit erg is weet Michel van
Bergen niet. Voor de tradities die
verloren zijn gegaan zijn er ook weer
mooie dingen terug gekomen. De
vereniging stond er in ieder geval
nooit zo levendig bij.

Het vragen & de benoeming

“Het was een weekend waar ik
en mijn vrouw allebei wat te
doen hadden. Mijn dochter Anne
(huidig bestuur) wilde desondanks
per se naar huis toe komen. Haar
aankomst voelde redelijk gehaast
waar ik verder niets bij dacht.
Iets later op de avond zagen we
wat mensen in pak over straat
lopen. In eerste opslag zag ik ze
aan voor jehova getuigen. Met
enige huiver deden we dan toch

de deur open nadat er aangebeld
werd. Dat toen het gehele bestuur
bij onze voordeur stond kwam als
een hele positieve verrassing.
De werkelijke benoeming heeft nog
een tijd op zich laten wachten. Het
bestuur was, tot onze ergernis,
vrij traag in het prikken van een
datum. Niek was het wachten zat
en had zijn gastenlijst uitgenodigd.
De toenmalige voorzitter kreeg
toen telefonisch te horen dat er
heel wat mensen langs zouden

komen op 10 januari. Ze konden
er niet meer omheen, de datum
stond vast.
De avond zelf was een avond
zoals ik die van vroeger ken. Een
avond vol met slap gelul, hapjes en
gezelligheid. Halverwege de avond
werd de ceremonie verstoord door
een, door mijn bestuursgenoten
gekluste, ereleden-stoel die de zaal
in werd getild. Deze zeer gammele
fauteuil heeft uiteindelijk een plekje
gevonden in de regentenkamer”.

Een varken aan het spit

“In 1980 toen ik bestuur werd,
was het geheel normaal dat een
groot gedeelte van de sociëteit was
afgehuurd aan externen. Dit moest
ook wel want dit leverde de nodige
omzet op. Onze voorgangers
hadden net na de bestuurswissel
een enorme partij gepland. Door
alle hectiek keken we de dag van
tevoren pas echt goed naar de
daadwerkelijke bestelling. Toen
kwamen we er achter dat er, naast
de gebruikelijke zaken, ook een
varken aan het spit moest komen.
Tot overmaat van ramp was de
kok ook ziek, waardoor we een
vervanger moesten vinden.
Via de TU hadden we een lichtelijk
criminele Hageneese kok gevonden
om boven een door onszelf in
elkaar gelaste spit te staan. Na
6 uur boven het vuur gestaan te
hebben was het niet moeilijk om
te zien dat de kok redelijk over de
kook was. Na een klacht van een
bekakte vrouw over de garing van
het vlees knapte er iets. De kok
reageerde op plat Haags: “Mevrou,
Juul de Kort ken zien dat dit
vlees harstikke gaar is. Daarmee
kon de dame terug naar haar
tafelgenoten”.
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65
1950

In overleg met Gwendolyn
Kolfschoten van het Bestuur
van de reünistenvereniging
en een aantal jaargenoten
vonden we dat we in 2014
toch niet zomaar voorbij
konden gaan aan het
jubeljaar 1950, waarin we 65
ste jaars worden.

Bij de komende Virgielreünie op
Zaterdag 22 November 2014 zal ons
jaar dus jubeljaar zijn en zullen wij
terugdenken aan de periode dat we
ons gezamenlijk als kaalgeschoren
feuten meldden bij de poort van
het St. Barbara Klooster om onze
intrede te maken in Sociëteit Alcuin,
dat alles onder de leiding van Bertus
Welling als voorzitter van de K.C.
De studentenjaren die daarna
volgden waren voor ons allemaal
verschillend maar wel turbulent in
een nog sterk verzuild Nederland
met naast Virgiel het DSC, SSR,
de DSB en NCSV. Delft was nog
de historische stad met kasseien
op de grachten en gaslantaarns die
dagelijks door de lantaarnwachters
op de fiets met de hand werden
ontstoken en gedoofd.

Een studententijd zonder OVjaarkaart en zonder studietoelage,
behalve wie een renteloze lening
kon bemachtigen of, als je cijfers
voldoende hoog waren een
studiebeurs. Maar ook een periode
met een intens sociëteitsleven, met de
borrelgenootschappen Methusalem
en Pro Juventute en grote
gebeurtenissen in de maatschappij
om ons heen. De acties tegen artikel
62 bis dat een consilium abeundi
beoogde wekte studentenprotest,
maar dat wetsvoorstel sneuvelde
in de Tweede Kamer toen minister
Cals de portefeuille van
onderwijs had; die kwam zijn
verdriet over de nederlaag op onze
sociëteit verdrinken.
Het slaan van de eerst paal voor
de THE op het stationsplein in
Eindhoven door de toenmalige
voorzitter Henk Janssen was
ook een bijzondere mijlpaal (zie
bovenstaande
afbeelding)
De
geschiedenis in die tijd kende verder
het geruchtmakende mandement
van de bisschoppen. En we maakten
in 1953 de watersnood ramp mee die
onze inzet vroeg bij de versterking
van de dijken.

Ondertussen bloeide toch Virgiel
met de opkomst en erkenning van
het discussiegezelschap Lancet, de
onvergetelijke dies vieringen van
Banzaaï en een steeds succesvoller
Proteus.

Laten wij nu het nog kan het nòg een
keer aan elkaar vertellen want dan
komen de verhalen en anekdotes
eromheen vanzelf weer los. Heerlijk
toch, even terug naar toen en
het weerzien van oude maten en
broeders in het bier en de jenever.
Môge. Tot 22 november!
Vic van Berkestijn, J.C. 1950
Lou van Ette, J.C. 1950
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Ruim 50 jaar Ferdinand
Op vrijdag 19 september zette
de sociëteit hun personeelslid
Ferdinand eens flink in
het zonnetje. Dit was ter
gelegenheid van zijn meer
dan 50-jarige dienstverband.

Ferdinand is al ruim 50 jaar een rots
in de branding geweest voor Virgiel
en heeft de vereniging in goede en
minder goede tijden meegemaakt.
Hij zit nog elke dag in ‘zijn eettafel’
en weet iedereen een welkom gevoel
te geven. Hoe veel Virgilianen aan
hem voorbij zijn getrokken in die
jaren? Een goede vraag voor een
pub-quiz...

Daarnaast heeft Ferdinand veel
(oud) Virgilianen hun eerste
rijlessen: daarbij hanteerde hij een
heel eigen methode: fouten maken,
en daarover vanuit je eigen capaciteit
als student nadenken.
Om hem voor zijn inzet voor Virgiel
te bedanken heeft, prijkt er nu in de
eetzaal een prachtig gezandstraald
raam, boven zijn vaste stek. Vanuit
de reünistenvereniging hebben
wij uiteraard ook onze dank
uitgesproken en Ferdinand van een
cadeau voorzien. Maar mocht je nog
een attentie willen sturen, in een
kaart of een cadeau, dat kan aan:
Ferdinand Brouwer
p/a Sociëteit Alcuin
Oude Delft 57
2611 BC Delft
En/of een e-mail aan:
Ferdinand_jubileum@virgielreunist.nl

Ferdinand, nogmaals dank!
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The ocean cleanup
Bij de TU Delft worden
jaarlijks veel interessante en
vruchtbare projecten gestart.
Een succelvol voorbeeld van
zo’n project is “The ocean
cleanup”, een ontwerp om de
oceanen vrij te maken van
plastic afval.

Het probleem

Niet zo lang geleden is vanuit de
TU Delft het project ‘The ocean
cleanup’ gestart. Het project richt
zich op een praktische methode
om de milioenen tonnen plastic
uit de oceanen te laten verdwijnen.
De “plastic soup” begint een steeds
groter probleem te worden, omdat
het de voedselketens in de oceanen
ernstig verstoort. Daarnaast kost
de vervuiling, veroorzaakt door
plastic afval, wereldwijd meer dan
13 miljard dollar per jaar.

De oplossing

Om deze problemen op te lossen
ontwikkelt The ocean cleanup
de eerste werkende methode
om te oceanen op te schonen.
Verschillende drijvende obstakels
vangen het afval op en geleiden deze
naar een platform, waarvan het afval
efficient kan worden verwijderd.
Het concept is waarschijnlijk een
rendabele methode om de komende

tien jaar de helft van het plastic uit
de oceanen te verwijderen, 7900x
sneller en 33x goedkoper dan
conventionele methoden. Er wordt
nu aan gewerkt op dit plan uit te
voeren voor een proefperiode van
drie tot vier jaar.
Radicale veranderingen moeten
worden
doorgevoerd
in
de
maatschappij om te voorkomen
dat er nog meer plastic afval in de
oceanen terrecht komt. The ocean
cleanup doet er alles aan om mensen
van het belang hiervan te overtuigen.

Hoe?

The ocean cleanup is een nieuw
initiatief, dat vanuit crowd funding
wordt gefinancierd, met als
doelstelling dit jaar nog te starten.
Wilt u meer informatie over dit
project en/of dit project zelf steuren?
Dan kunt u terrecht op: http://www.
theoceancleanup.com.

6

60
1955

55 wordt 60

Jaargenoten, zie hier enige korte
passages uit onze geschiedenis.
(Uit Groenenboekje 1955 van Feut
no.33).
Dinsdag 6 Sep. 1955 : 15.00 uur Entree Macabre. (Sociëteit Alcuin)

Koor :
Wij zijn de feuten van Virgiel.
Wij worden iedere dag gefeut.
Wij zijn obscuur en hoogst seniel.
En de ouderejaars die hebben leut.
Solisten :
KIKKEREN FEUTEN !!!!
Ad infinitum.

In
het Annuarium van 1956,
hoofdstuk historie van de K.S.V.
Sanctus Virgilius van 15 okt. 1954
tot 29 september 1955, staat te lezen
dat de vereniging op 1 oktober 1955
521 leden telt en 165 candidaatleden
Het
Annuarium
van
1957
vermeldt dat op 4 november
1955 167 candidaat leden werden
geïnaugureerd en op 5 februari 1956
nogmaals 12. U zou het kunnen
natellen op de foto.

Het jaar 55 werd 50 op zaterdag 13
november 2004, waarbij wij in totaal
met 62 personen aanwezig waren,
inclusief 5 partners.

Wij roepen U op om in even grote en
enthousiaste getale op 22 november
2014 naar Sociëteit Alcuin te trekken
om daar gezamenlijk ons 60ste jaar
in te gaan.
Wij hopen U daar vanaf 16.00
uur te mogen ontvangen in de
Methusalemkamer. U wordt wel
dringend gevraagd om vooraf te
melden of u aan de reünie deel gaat
nemen. Dit kan gedaan worden via
de website www.virgielreunist.nl of
schriftelijk, te adresseren aan:
Bestuur reünistenvereniging
Postbus 231, 2600 AE Delft.

Voor
leden
van
de
reünistenvereniging zijn de kosten
inbegrepen in de contributie , voor
partners en niet leden € 65,—.
Alle heiligen sta ons bij .
IK HEB ZO’N DORST !!

Wim Klep/Wim Windhorst.
Uw Jaarcommissarissen .
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55
Dit jaar worden wij 55ste jaars. Traditioneel geen jubileumjaar, maar
omdat wij zo bijzonder zijn, krijgen wij dezelfde voorrechten als een
oorspronkelijke jubileumjaar maar ook de verplichting om in grote getale te
komen! Wij, jaarcommisarissen, Anto Brouwer, Hans jansen en Joseph van
Oudenhoven, achten het beneden onze (en jullie) waardigheid hiervoor te
lubben; dus gewoon er zijn!
1960 Een historisch jaar, gevolgd door een bijna onmogelijk jaarlied
Voor niet-jaargenoten hierbij een verduidelijking.
Speciaal voor de jongere generaties met afbeeldingen.

Kruipgat-entree bereidt onz’restauratietijd

De studievrijheidstrijd, 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,

Het Ramsesjaar bracht Kongo: Loemoemba!

1960

Edith Piaf

5

Stichting topvirgiliaan
Virgiliaan
Stichting TOP-Virgiliaan
Talent Ontplooiing Potentieel

In de afgelopen edities van de
reünistencarmina heeft u kennis
kunnen maken met Stichting TOPVirgiliaan. Door verschillende
bezuinigingsmaatregelen
dreigen
de
zogeheten
‘RAS-maanden’,
financiële steun die vanuit de TU
Delft en de Hogeschool beschikbaar
gesteld wordt ter compensatie van
de studie vertraging die Virgilianen
oplopen door hun commissie en
bestuurswerk, te verdwijnen.
Stichting TOP-Virgiliaan is opgericht
om een vorm van compensatie
en erkenning te kunnen bieden
wanneer deze maanden verdwijnen.
Wanneer de studiefinanciering in
2015 volledig wordt omgezet in een
lening, blijft het niet voor iedereen
vanzelfsprekend om zich in te zetten
voor commissiewerk. Daarnaast
is het belangrijk een vorm van
erkenning te kunnen bieden voor het

oplopen van deze studievertraging,
omdat werkgevers studieduur steeds
meer als een kwaliteitscriterium zien
voor starters op de arbeidsmarkt.
Wij willen dat Virgilianen meer
doen dan alleen een ingenieurstitel
behalen. Door de oprichting van
Stichting Top Virgiliaan proberen
wij als vereniging commissiewerk
en ontplooiing naast het standaard
curriculum te waarborgen. Om dat
mogelijk te maken zoeken we de
steun van reünisten.
Een van de Virgilianen die afgelopen
jaren heeft mogen genieten van al
de ervaringen die door Virgiel en
door de TU geboden worden, is Luc
van Wanroij. Op de volgende twee
pagina’s vindt u zijn persoonlijke
verhaal
over
commissiewerk,
ervaringen in het buitenland en
vooral een fantastische studententijd.

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.
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Luc van Wanroij

Het is augustus 2010, woensdagavond
tijdens de OWee. Ik herinner me
dit moment nog als de dag van
gisteren. Met het huis waar ik op
dat moment sliep, dronken we wat
biertjes aan de bar om vervolgens
naar Virgiel te gaan. Ik werd in een
outfit gehesen en daar gingen we, op
naar de ‘toko’. De avond vorderde
en de sfeer was geweldig! Toen ik
naar de inschrijfbalie liep kwam
een Virgiliaan op me af en vertelde
me over lid worden bij Virgiel. Het
belangrijkste dat hij zei was dat
iedereen bij Virgiel een kans krijgt
om iets te doen, zich te ontwikkelen
op gebieden waar je op de TU niet
zo snel mee in aanraking komt. Dit
vatte ik op als een uitdaging, en was
voor mij een belangrijke reden om
me in te schrijven.

Lustrum wintersport

Op dit moment ben ik bezig met het
afronden van mijn BSc bouwkunde.
Tijdens mijn bachelor heb ik geleerd
om met creatieve oplossingen voor
problemen te komen, op macroen microniveau. Een gebouw of
omgeving is nooit af en altijd ligt er
de uitdaging om tot een optimum te
komen met je ontwerp of idee; hoe
kan het nog beter?

Deze les van de TU heb ik
meegenomen naar Virgiel. Hier
kreeg ik eind juni 2012 de vraag
of ik de Lustrum Wintersport
wilde organiseren samen met 4
andere Virgilianen. Als fanatiek
wintersporter kon ik natuurlijk niet
anders dan toezeggen. Mijn eerste
kans op Virgiel om iets te doen, iets
ontzettend groots neer te zetten.
Tijdens deze commissieperiode
heb ik geleerd hoe belangrijk
goed teamwork is. We hebben
veel tegenslagen voor onze kiezen
gekregen maar deze altijd op weten
te lossen of om te buigen naar iets
positiefs. Ik heb toegepast wat ik op
de TU heb geleerd. Altijd hielden
wij in ons hoofd dat het misschien
nog beter kan, nog vetter of op een
manier zoals dit nog nooit gedaan
is. Dit heeft ervoor gezorgd dat er
een legendarische wintersport is
neergezet waar we de hele week
ontzettend veel waardering kregen
van de 500 leden die mee waren.
Dit was voor mij ook een
leermoment. Zien dat mensen
waarderen wat je doet en horen
dat mensen waarderen wat je doet
geeft je zo ontzettend veel positieve
energie en daagt je uit het onderste
uit de kan te halen voor deze mensen.

Onvangstcommissie

Dat gewaardeerd werd hoe ik de
wintersport heb georganiseerd
merkte ik al gauw; ik werd gevraagd
om de ontvangstweek op Virgiel neer
te zetten. Een nieuwe uitdaging met
nieuwe kansen en leermomenten.
Ik werd voorzitter van de groep en
mocht voor het eerst aan andere
commissies mijn visie overbrengen
en ze de kans geven om van hun
commissie iets geweldigs te maken.
Bij de OC heb ik mijn lessen van de
TU en de wintersport doorgepakt en
geoptimaliseerd. Onder het motto
‘alles kan’ hebben wij elke commissie
die iets betekende voor de OWee
op een andere manier uitgedaagd
om de grootse ideeën die er altijd
rondzweven in de ingenieuze
koppies, daadwerkelijk uit te voeren.

Minor in Afrika

Na al het commissiewerk werd
het tijd om weer een uitdaging te
zoeken op de TU. Ik heb een enorme
liefde voor Afrika en toen ik hoorde
dat er een minor ‘International
Entrepreneurship & Development’
aangeboden werd heb ik me hier
direct voor aangemeld. Middels
een strenge selectiebrief op basis
van ervaringen werd bekeken
of je geschikt was. Mede door
bovengenoemde lessen werd ik
toegelaten tot de minor.

Na een kwartaal voorbereiding
op vlak van ontwikkeling en
ondernemen in derde wereld
landen, vertrok ik begin november
samen met twee medestudenten
voor 3 maanden naar Kenia. We
kwamen terecht in ‘the middle of
nowhere’ ; Namelok. Samen met
de lokale startende ondernemer
Joseph
hebben
wij
gezocht
naar een oplossing om van een
tomatenoverschot af te komen. Alles
wat ik heb geleerd op Virgiel en op
de TU kwam hier samen; teamwork,
mensen
verantwoordelijkheden
geven, communiceren en mensen
waarderen voor wat ze doen. We
hebben mensen onze kennis en
manier van aanpakken overgedragen
wat voor landen als Kenia ontzettend
belangrijk is.
Samen met Joseph hebben we
ook business courses gegeven aan
de scholieren van Namelok en ze
duidelijk gemaakt dat alles kan,
maar je moet het wel doen en elke
kans aangrijpen die je ziet. Bij mijn
vertrek terug naar Nederland heb
ik denk ik de mooiste waardering
gekregen die ik ooit zal krijgen.
Joseph kwam naar me toe en vertelde
me ‘Luc, I have something for you,

something very important’
hij
pakte mijn handen en maakte met
mijn vingers twee brilglazen die hij
voor mijn ogen plaatste. ‘These are
opportunity glasses, they will help
you seeing beautiful opportunities.
Use them well!
Na deze geweldige en leerzame
ervaring sta ik nu aan de vooravond
van een nieuwe kans; ik mag
onderdeel gaan uitmaken van het
Dagelijks Bestuur van de Katholieke
Studenten
Vereniging
Sanctus
Virgilius. Dit zal een jaar gaan
worden waar alles samen komt wat
ik ooit heb geleerd en dit alles zal ik
moeten gaan uitvoeren, overbrengen
en verbeteren.
Mijn tijd in Delft is geweldig. Ik krijg
kansen die ik normaal nooit gekregen
zou hebben. Mensen waarderen wat
ik doe en dit geeft mij ontzettend
veel energie en enthousiasme om
mijzelf uit te blijven dagen. De
studievertraging die ik hierbij heb
opgelopen neem ik voor lief, omdat
ik weet wat ik allemaal heb geleerd
van mijn commissiewerk op Virgiel.

Echter in een tijd waarin het
steeds meer draait om snel af te
studeren, wordt ook het kunnen
verantwoorden van studievertraging
naar de buitenwereld steeds
belangrijker.
Veel mensen kunnen een beeld
vormen van wat het betekent om
een project te doen in Kenia, maar
wat er allemaal achter de poorten
van Virgiel plaatsvindt blijft voor
veel mensen nog een raadsel.
RAS-maanden in de huidige vorm
maken dit tastbaar. Zo krijgen
Virgilianen de mogelijkheid om
zich naast hun studie te ontwikkelen
tot een echte Delftse ingenieur, en
daarnaast erkenning voor mij en de
buitenwereld dat ik mijn studietijd
bewust heb aangewend hiervoor.
Met
Stichting
TOP-Virgiliaan
kunnen we als Virgiel er zelf voor
zorgen dat dit ook in de toekomst
mogelijk blijft!
Luc van Wanroij
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1965

Jaargenoten,

In 1965, al weer 49 jaar geleden,
begonnen wij vol goede moed, maar
ook wel met wat bezorgdheid, aan
“Delft” en werden lid van Virgiel.
We maakten nieuwe vrienden voor
het leven of korter, nieuwe vijanden,
die later wel meevielen, kortom wij
storten ons energiek en ambitieus in
het leven.
Volgens de Virgiliaanse tijdrekening
zijn wij nu 50ste jaars, dus is het
wellicht, mede gezien de AOW
leeftijd, de tijd aangebroken om met
jaargenoten te bespiegelen wat het
leven gebracht heeft.

Met welke ambities zijn we ooit
begonnen, welke er ingevuld zijn
of nam het leven een geheel andere
loop. Viel er iets te leren van het
leven of wordt je vanzelf wijs.

Kortom aanleidingen te over om
op de reünie samen te komen.
Voor ons vijftig jarigen is er een
speciaal programma, dat s ‘middags
begint. Daarnaast wordt er door de
jongerejaars een aparte eetzaal voor
ons ingericht.
Hoe groter de opkomst hoe
interessanter het voor ons allemaal
wordt. Er worden dus geen
beperkingen opgelegd om elkaar te
stimuleren.
Wij rekenen op jullie aanwezigheid.

Erik de Nie en Frans Smulders
Uw dienstwillige jaarcommissarissen
1965

0

Reünie 2014

								22 november
							

Hou je mail in de gaten,
en geef je op via
www.virgielreunist.nl
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De nieuwe keuken
In de vorige reunistencarmina is al
uitgebreid verteld over het laatste
grote verbouwingsproject wat plaats
zou vinden op sociëteit Alcuin,
namelijk de keukenverbouwing.
De oude keuken was dringend
aan vervanging toe. Er moest met
steeds grotere regelmaat onderhoud
gepleegd worden aan de apparatuur
en de keuken voldeed niet meer
aan de eisen van de Hygiënecode
voor de Horeca van de Voedsel- en
Warenautoriteit. Ook was de keuken
niet meer ingericht op de huidige
eisen van de vereniging. De keuken
was gebouwd op het koken voor
een grote eettafel en de capaciteit
werd alleen volledig benut tijdens
de OWee. Voor het koken voor
kleinere diners was de keuken totaal
ongeschikt. Er waren bijvoorbeeld
alleen grote kookketels aanwezig,
maar geen fornuis. Verder was de
lange wachtrij een grote ergernis
onder de leden.

waarvan er één volledig is ingericht
op het koken van de dagelijkse
eettafel.

Effectiviteit

Nieuwe ovens

De verbouwing is eind vorig jaar van
start gegaan en de nieuwe keuken is
in gebruik genomen tijdens de pre
OWee. Op een aantal punten is de
keuken aanzienlijk veranderd. Zo
is er in plaats van één kookeiland
nu plaats voor twee kookeilanden

Het
andere
kookeiland
is
daarentegen weer veel geschikter
voor het klaarmaken van diners.
Hierdoor kan de keuken veel
effectiever gebruikt worden voor de
verschillende eisen die er aan gesteld
worden en is het mogelijk om naast
elkaar aan een diner en de eettafel te
werken zonder dat beide processen
elkaar in de weg lopen.
Door het efficiënter indelen van de
verschillende keukenonderdelen is
er meer ruimte beschikbaar gekomen
voor werkplekken. Er kan nu dus
door meerdere mensen tegelijk in
de keuken gekookt worden zonder
dat iedereen elkaar in de weg loopt.
De voorbereiding van bijvoorbeeld
grote diners zou zo minder tijd in
beslag hoeven te nemen.

De twee grote ovens die in de keuken
stonden zijn vervangen door nieuwe
nog grotere ovens. Hierdoor is de
totale ovencapaciteit ruim anderhalf
keer zo groot is geworden ten
opzichte van de oude keuken.

Koelcellen

Ook de twee koelcellen zijn onder
handen genomen. Er was in de oude
keuken altijd koelruimte genoeg,
maar altijd vriezerruimte tekort.
Er is dus besloten om één van de
twee koelcellen om te bouwen tot
een grote vriezer waardoor er in de
toekomst nooit meer een gebrek
mag zijn aan vriezerruimte.

Betere werkomgeving

De nieuwe keuken is ook een stuk
lichter geworden dan de oude
keuken. Dit omdat de grote afzuigkap
weggehaald is en is ingebouwd in het
plafond. De keuken lijkt daardoor
een grotere en meer open ruimte
en is zodoende een veel prettigere
werkomgeving geworden.

Kortere wachtrijen

Er zijn drie aanpassingen gedaan
om de wachtrijen te verkorten. Ten
eerste is de enige geschreven regel op
de hele sociëteit, “Sjaarsch eten voor
half zeven”, weggehaald. Hierdoor
zouden de leden die gebruik willen
maken van de eettafel meer gespreid
over de avond naar de eetzaal komen
in plaats van met zijn allen op
hetzelfde moment. De drukte wordt
dus meer gespreid, met als gevolg
kortere rijen

Ten tweede is er ook de mogelijkheid
ingebouwd om de rij in tweeën
te splitsen. Beide rijen gaan dan
langs een apart gedeelte van de
opschepbalie. De ene rij zal voor
de luxe maaltijden zijn en de
andere voor de daghap. Het idee
is dat de leden van tevoren dus al
kiezen welke maaltijd ze nemen
en niet nog staan te twijfelen aan
de opschepbalie. Hierdoor zou de
doorstroom moeten versnellen
omdat mensen meteen een bordje
eten kunnen pakken.

Ten slotte is er boven de opschepbalie
een warmhoudplaat gebouwd. Hier
kunnen borden met eten neergezet
worden welke vervolgens door
warmtelampen warm gehouden
worden. Opscheppers kunnen
dus alvast een aantal bordjes klaar
hebben staan voordat er grote
groepen mensen komen eten. Deze
zullen daardoor dus minder lang in
de rij hoeven staan en de doorstroom
zal verbeteren.

Kortom, de keuken is volledig
aangepast om aan de huidige eisen
van de vereniging te voldoen. Er is nog
steeds ruim voldoende capaciteit om
de dagelijkse eettafel te koken, maar
daarnaast is er ook ruimte gemaakt
om op kleinere schaal te koken voor
de veel kleinere diners die gegeven
kunnen worden. Daarnaast is alle
apparatuur weer volledig van deze
tijd en zal onderhoud aan de keuken
veel minder regelmatig nodig zijn.
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'40
1975

1975

Een mooi jaartal, een kwart eeuw
voor het einde van het tweede
millennium,
met
historische
gebeurtenissen zoals het einde
van de Vietnamoorlog, de laatste
keer dat Nederland (met Teach in)
het Eurovisie songfestival wint,
de oprichting van een klein ICTbedrijfje in een garage (Microsoft)
dat later wat groter werd, en dan wij,
Wij gingen in augustus naar
Groesbeek, we wilden lid worden
van Virgiel, dat leek ons wel wat.
Na de langste hittegolf van de eeuw
kwamen wij in een nat Groesbeek
aan.

De Kennismakingscommissie bleek
een voorzitter te hebben die geen
luidspreker nodig had. Hij dirigeerde
ons de bossen in waar verderfelijke
prunussen
moesten
worden
uitgetrokken. Soms waren ze zo dik
dat ze door de boswachter met een
kettingzaag werden omgelegd. Wij
stelden de voorzitter van de KC
de vraag waarom wij dat moesten
doen, het was om geld te verdienen
om onze eigen kennismakingstijd
mogelijk te maken.

Een paar jaar daarna hebben
een aantal verlichte geesten
van ons jaar voorgesteld om de
kennismakingstijd in Delft door te
brengen, dat scheelt kosten en de
noodzaak om geld te verdienen met
het uittrekken van prunussen. Wij
hebben er niet onder geleden, maar
een gezamenlijk startpunt voor onze
Virgiel-tijd van gemaakt.
De keuze van ons jaarlied was
moeilijk, er waren twee liederen
populair. Uiteindelijk werd vlak voor
onze inval voor het politiebureau
aan de Westvest gekozen voor het
lied op de jingle bells melodie;
het andere lied bleef nog lang
populair. In oktober kwamen een
aantal Beren ons versterken. In de
jaren daarna vonden wij onze weg
op Virgiel, we werden actief, als
jaarclub, commissielid, ov-bestuur,
bestuurslid, Barbara Stichtingslid,
en sinds kort een als erelid. Slechts
een van ons is niet meer onder
ons. We zullen aan hem denken.
Sommige dingen waar we ons mee
hebben bemoeid bestaan nog steeds,
de splitsing van de raad van bestuur
in een voor de vereniging en een
voor de sociëteit, de keuken in eigen
beheer en het bier van Bavaria.

Jaargenoten,

Vroeger
vonden
wij
een
veertigstejaars oud, nu zijn we het
zelf zijn vinden we ons niet oud.
Laten we op de reünie tonen dat wij
nog vol leven zitten. Om wat langer
te kunnen bijpraten, zijn jullie vanaf
15:30 welkom op de sociëteit.
Uw jaarcommissarissen,
Erik Jan van de Griend
Marc Platell

Commissie externe betrekkingen
Ook dit jaar is de Commissie
Externe Betrekkingen (CEB,
voorheen bekend als de
Acquisitie Commissie) weer
enthousiast aan de slag
gegaan. Deze commissie
is verantwoordelijk voor
het
onderhouden
van
contacten en het aangaan
van
samenwerkingen
met bedrijven en andere
organisaties.

Met een nieuwe groep van zes
gemotiveerde Virgilianen streven
wij ernaar de contacten tussen
bedrijven en Virgilianen nog verder
te ontwikkelen. Niet alleen om de
acquisitie targets te behalen maar
ook om Virgilianen te ondersteunen
bij het uitstippelen van hun
carrierepad en ze op (informele)
manier kennis te laten maken met
verschillende bedrijven.
Aankomend jaar willen we
jongerejaars bewuster maken van
alle mogelijkheden die Virgiel hun
kan bieden en ze inspireren met
levensverhalen van Oud-Virgilianen.
Ook vinden we het belangrijk
dat Virgiliaanse commissieleden
gestimuleerd worden in hun functie.
Hier willen we aan bijdragen door
professionele trainingen voor ze te
faciliteren. Daarnaast blijven we
natuurlijk ook onze gebruikelijke
bedrijvendiners en evenementen
organiseren.

Zo kan uw bedrijf zich op
verschillende manieren profileren
onder 1900 technische studenten
die zich ook op andere vlakken
dan studie hebben ontwikkeld.
Wij horen het graag als u
geïnteresseerd bent in een van de
samenwerkingsmogelijkheden met
Virgiel.
Voor meer informatie kunt u ons
altijd telefonisch (06-28452055) of
per mail (CEB@virgiel.nl) bereiken.
Ook zijn wij te vinden op Linkedin
en Facebook.
Met vriendelijke groet, namens de
gehele commissie,
Roos de Kok

Als commissie zijn wij altijd
geïnteresseerd in bedrijven die
openstaan voor een samenwerking.
Een samenwerking tussen uw bedrijf
en Virgiel kan voor beide partijen
veel opleveren.
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Student in 1950
Aankomende reünie zal 1950
het oudst aanwezige jubeljaar
zijn. Hier een beschrijving
hoe het leven in die tijd eraan
toe ging.
Virgiel had in 1949 het gebouw
aan de O.D. 18 verlaten, en was
ingetrokken in de ruïnes van
het Barbara Klooster. De foeten
meldden zich, kaalgeschoren op de
modderige binnenplaats en werden
getooid met blauw witte foetenpet
en homopropellor die je de hele
groentijd moest dragen. Vervolgens
binnen moest je kikkeren en van tijd
tot tijd zoemen. De aanwezige leden
werden aangesproken met Mijnheer.
Je kreeg een “patroon” toegewezen
en ontving een groenenboekje
waarin handtekeningen verzameld
moesten worden met degenen met
wie je een kennismakingsgesprek
had gehad, uiteraard zittend op je
krent. En je leerde het “virgielfluitje”
als simpel communicatie middel,
niks telefoon of mobieltje.
De sociëteitszaal besloeg een derde
van het oppervlak van wat heden
eetzaal is. Een schot weerhield je
toetreding tot de rest van de zaal
wegens instortingsgevaar. De eetzaal
was waar nu de keuken is. Al bij al

was het een krappe boel. Boven (nu
sociëteitszaal) was off limit omdat de
balken verrot waren.
Na de emancipatie moest je op
voet van gelijkheid verkeren – alle
leden werden ineens je en jij – met
inachtneming van anciënniteit;
je mocht op een houtje zitten,
kuipen waren voorbehouden aan
ouderejaars, het bordes voor OH’s. Er
werden jaarclubs gevormd waarvoor
vooral ook de vrijdagavond als DE
sociëteitsavond/nacht bedoeld was.
Het leven in Alcuïn kende
veel facetten. Naast de sport
onderverenigingen waren er het
Muziek en Toneel Gezelschap
Banzaaï, later kwam het Virgiel
dispuut gezelschap Lancet.
Bij alle officiële optredens droegen de
betrokken bestuursleden een jacquet
en had het Virgiel bestuur buiten een
hoge hoed op en een parapluie en
grijze handschoenen bij zich. Verder
waren er de borrelgenootschappen
Pro Juventute en Methusalem, ieder
met hun Dictator. Naast dit deel van
het studentenleven moest er ook
nog gestudeerd worden.
Het collegegeld was ook voor de
toenmalige begrippen zeer laag. Je

maandgeld lag tussen de fl 110 en fl
130. Daarvan betaalde je je kamer ,
fl 35 à fl 40 en van de rest moest je
eten en je uitgaven op de Sociëteit
betalen.
Je verplaatste je per fiets, niks geen
brommers, of te voet. Dus ook
naar het verre Jaffa in de polder;
daar waren nog veel barakken/
collegezalen in gebruik, gebouwd
als noodhuisvesting tijdens de eerste
wereldoorlog. De eerste nieuwbouw
daar werd het gebouw voor W en S,
omstreeks 1955. Communicatie ging
overwegend per post ; wie geluk had
woonde in een huis bij een ploerterij
met telefoon met een tikken teller in
de gang.
Wat de omgangsvormen op de
TH betreft: aanspreektitel van
de hoogleraar was “professor”,
een
lector
was
mijnheer.
En je candidaatsexamen en
ingenieursexamen deed je in
jacquet. Als je er geen had dan: lenen
of huren.
Jazeker, oude tijden!
Tempora mutantur nos et mutamur
in illis.
Vic van Berkestijn

Activiteit organiseren?
Wil je met je jaarclub, dispuut, huis of ander gezelschap een activiteit
(op Virgiel) organiseren? Aarzel dan niet om contact op te nemen met
de Oudledencommissie, wij helpen hier graag bij! De OLC is altijd
bereikbaar via: olc@virgielreunist.nl

Convocaat

Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2014
Het bestuur van de reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt haar
leden uit voor de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2014
(ALV) op zaterdag 22 november 2014 om 15.00 uur in de Boekerij van
Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft.
De agenda van deze vergadering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Mededelingen
Notulen ALV 23 november 2013
In Memoriam
Jaarverslag 2013 / 2014
Financiën 2013 (realisatie)
Financiën 2014 en 2015 (begroting)
Besluit om de ALV 2015 te houden op de dag van de reünie 2015
Jaarrapportage Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
Rondvraag
Sluiting

U kan zich vooraf aanmelden voor deze vergadering door een email te
sturen naar: bestuur@virgielreunist.nl (maar dit is niet verplicht).
Als u zich aanmeldt, ontvangt u in de week van 10 november per e-mail de
vergaderstukken behorend bij de punten 3, 5 - 9.
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Virgiel tijdens de Owee
Ieder nieuw collegejaar
brengt ook weer een nieuwe
lichting jongeren met zich
mee die het studentenleven
in duiken. Dit wordt ieder
jaar in Delft ingeluid door
de “ontvangstweek”, ook
wel Owee genoemd. Wat er
precies gebeurd op Virgiel
tijdens deze week leest u hier.

Tijdens de Owee krijgen alle
aankomende studenten de kans om
alles wat Delft te bieden heeft te
beleven. Naast dat alle verenigingen
zich van hun beste kant willen
laten zien zijn er ook nog allerlei
activiteiten georganiseerd door
heel Delft zoals een bier cantus, de
infomarkt op de Markt, de sportdag
en dit jaar een heuse aflevering van
Ter Land ter Zee en in de Owee.
Voor de verenigingen in Delft is
dit het moment om te zorgen voor
een nieuwe aanwas. Dit betekent
dat ieder jaar weer de verenigingen
enorm groot uitpakken. Waar
door het jaar heen de “papen” en
de “pikken” prima met elkaar door
één deur kunnen, is de Owee het
moment dat de rivaliteit weer de kop

opsteekt. Want iedereen wil zoveel
mogelijk nieuwe studenten trekken
zodat je aan het einde van de Owee
kan zeggen dat jouw vereniging de
meeste nullen heeft binnengehaald.
Voorafgaand aan de week zit een
hele periode van voorbereiding.
Het programma van Virgiel wordt
georganiseerd door de Ontvangst
Commissie. Zij weten ieder jaar
weer met een vol programma op
de proppen te komen. Dit jaar was
het thema: “Virgiel, It’s a match”.
Om alle aankomende studenten
de mogelijkheid te geven om
te kunnen feesten dient Alcuin
enigszins verbouwd te worden. Het
ombouwen van de sociëteit kan de
OC natuurlijk niet alleen en Virgiel
zou Virgiel niet wezen als het motto
Voor en Door Virgilianen niet
veelvuldig gebruikt zou worden.
Vele groeperingen komen in de
weken alvorens de Owee helpen met
steigeren, schilderen en volledige
wanden optrekken en decoreren.
Dit resulteerde uiteindelijk in een
volledige verhoogde binnenplaats tot
op het niveau van de sociëteitszaal,
een buitenterras op de buitenplaats,
de eetzaal was tot een discotheek
verworven en de sociëteitszaal was
het toneel van vele optredens.

Om de veelzijdigheid van Virgiel te
laten zien wordt er op alle mogelijke
manieren de interactie gezocht
met de aankomende studenten. Zo
zijn alle sportonderverenigingen
aanwezig bij de sportdag, werd er
rondgevaren door de grachten,
de Men’s en Ladies Special waren
weer een groot succes en er werd
wederom non stop radio gemaakt
door Virgiel FM. Verder hebben een
paar enthousiaste Virgilianen dit jaar
ook nog een grote 3D mapping show
op de gevel van de Buik gemaakt.
Dit jaar waren er ook weer artiesten
naar ieders smaak aanwezig om
een mooi optreden te geven. Van
eigen artiesten tot DJ’s en artiesten
bekend binnen en buiten Nederland.
De feesten gingen door tot in de
late uurtjes en naarmate de Owee
vorderde bleek aan de hand van
het aantal inschrijvingen de aanpak
gewerkt te hebben. De rij voor
het inschrijven was zo lang dat er
nummertjes getrokken moesten
worden en dat de inschrijvingen
bijna dicht werden gegooid.

ter land,
ter zee en in de Owee

optreden in de sociëteitszaal

Aan het einde van de Owee hadden
zich in totaal 455 aankomend
studenten zich ingeschreven bij
Virgiel. Een enorm groot aantal
en weer een vermeerdering ten
opzichte van vorig jaar. De alsmaar
groeiende jaren zorgt voor een groot
aantal nieuwe uitdagingen. Wanneer
de jaren zo blijven groeien zal er op
den duur een capaciteiten probleem
ontstaan.
Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen
voor de nieuwe lichting virgilianen,
maar met wat er ieder jaar weer
neergezet wordt lijkt geen enkel
probleem te groot om te overwinnen.
Want hoeveel leden er ook ieder jaar
bij komen, onder het motto “Voor
en door Virgilianen” is de Virgiliaan
altijd in staat om met creatieve
oplossingen te komen voor welke
uitdaging dan ook.

uitzicht op de buitenplaats

het terras op de binnenplaats

International research project
Virgilianen kunnen zich in
Delft niet alleen op Virgiel
ontplooien. Er zijn vele
externe mogelijkheden om
wat extra ervaring op te
doen, bijvoorbeeld tijdens
de master.
International
research project, ook wel IRP
Delft genoemd, is hier een
voorbeeld van. Dit project
biedt de mogelijkheid om
cases voor bedrijven in het
buitenland te doen, en 9
virgilianen hebben hier dit
jaar dankbaar gebruik van
gemaakt.

Het IRP is een project waarbij
twintig multidisciplinaire master
studenten uit Delft cases gaan doen
voor bedrijven in het buitenland. Dit
jaar hebben in totaal 9 Virgilianen
een bijdrage geleverd, voor de
bedrijven Stork, Heerema Marine
Contractors, Damen, Wagenborg en
Ballast Nedam
IRP is een stichting die in 2008 is
opgezet door Coos van Buuren, die
in die tijd zelf student in Delft. In
andere steden bestond het initiatief
al, het leek Coos een leuk idee om het
hier in Delft. Rond november begint
het IRP bestuur met het zoeken
naar zestien geschikte kandidaten.
Nadat de studenten geselecteerd
zijn beginnen zij in februari met
de acquisitie voor vijf bedrijven en
worden er teams samengesteld. De
teams gaan samen met de bedrijven
kijken wat er verbeterd kan worden,
waarna de studenten een onderzoek
voorstel aanleveren.
Nadat het
voorstel is goedgekeurd gaan de
studenten twee weken intern zitten
bij de bedrijven om vervolgens
in de zomer op veldonderzoek te
gaan. Deze zomer gaan de teams
voor 5 weken veldonderzoek doen
in verschillende landen in midden
Amerika.

Dit project doe je naast de studie,
en kost ongeveer twee dagen per
week. Als team ga je als consultant
aan het werk voor je bedrijf, je kijkt
waar de sterktes en zwaktes liggen
en probeert op een modelmatige
manier oplossingen te zoeken. Als
team is het handig om iemand te
hebben die zelf in het vakgebied
zit, maar ‘doordat je buiten je eigen
vakgebied een project doet, kan je
met out-of-the-box ideeën komen
voor de bedrijven’. De twee weken
dat je intern bij een bedrijf zit zijn
er voor om het bedrijf goed te leren
kennen en snel up to speed te komen.
Door mee te doen aan het project
leer je niet alleen hoe een consultant
werkt maar ook omgaan met
buitenlandse culturen, zo is binnen
de Mexicaanse cultuur hiërarchie
erg belangrijk. De student zal zich
hierop moeten aanpassen, en kan
niet zomaar met een manager
praten. Op deze manier kan je naast
je studie nog extra ontpooien.
Meer te weten komen over de
projecten van afgelopen jaar of al
benieuwd naar de vorderingen voor
de zomer van 2015? Bekijk de website
www.irpdelft.nl of kom in contact
met het IRP bestuur: bestuur2015@
irpdelft.nl.

2

25
1990

Natuurlijk vindt elk jaar
zichzelf het mooiste jaar,
maar in het geval van 1990 is
dat ook echt zo.

Dat weten we nu, bijna vijfentwintig
jaar later. Ga maar na: de Sovjet-Unie
viel uiteen, Duitsland verenigde
zich, de eerste server voor het World
Wide Web werd neergezet, de Vierde
Fase was af, Bakker Sterk bakte
nog brood. De Koude Oorlog was
voorbij, de nieuwe ellende (Balkan,
Midden-Oosten, Rwanda) moest
nog komen. Wat Francis Fukuyama
beschreef in Het Einde van de
Geschiedenis duurde precies één
jaar, en vond zijn weerklank in dat
onvolprezen jaarlied: vol hoop en vol
verwachting en vrolijk kwamen we
bij Virgiel. Eenheid en vriendschap,
dat soort dingen.

En dan zijn er al die mensen met
wie je zomaar uren aan de bar kon
belanden, of met wie je voetbalde of
een annuarium in elkaar zette, maar
die je al jaren niet meer hebt gezien.
Wie dat jammer vindt: kom naar de
reünie.

1990 dus. Onbezorgder is er nooit
gezopen. Je moest ons eens zien,
dat najaar, in jaarclubtruitjes en
clubdassen, helemaal klaar voor de
nieuwe tijd.

Hartelijke groet, namens 1990,

Juist nu, vijfentwintig jaar later. De
drukste jaren zijn voorbij, als je
kinderen hebt slapen die inmiddels
wel door, en zo op deze leeftijd heb
je meer jaren ná Delft dan voor Delft
geleefd – dan is het goed om weer te
weten waar je vandaan komt.
Het lijkt ons mooi je weer te zien.

Jaap van Bezooijen
Karen Slijkhuis
Michael Persson

Afijn, het werden ook mooie
jaren, met avonden die eindigden
in ochtenden, als je met die drab
tot aan je knieën en een hoofd
vol bier en halve gedachten over
de bruggetjes naar huis slingerde.
Een merkwaardige basis voor
vriendschappen, goed beschouwd,
maar veel van die vriendschappen
duren nog steeds.
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Bestuursjaar 1952/1953
Enige herinneringen aan het
bewogen Bestuursjaar 1952 –
1953.
Het Bestuur 1952 – 1953 onder
voorzitter
J.J.M
Snepvangers
trad aan onder moeilijke
omstandigheden. Met een Lustrum
in het vooruitzicht, een erbarmelijke
financiële toestand, een bouwvallige
huisvesting met een restauratie
verplichting voor het St Barbara
Klooster werd de toon gezet.
Maar naast al de normale
geplande activiteiten werd ons
bestuursjaar ook verrast door een
aantal ongeplande gebeurtenissen.
Vol goede moed werd in september
begonnen en in ieder geval mochten
75 foeten hun inauguratiebul in
ontvangst nemen in een Virgiel met
toen 500 à 600 leden.
Al langer voor ons aantreden
speelden er zorgen over de
Lustrumcommissie. En kort na
onze ambtsaanvaarding waren er
ook nog problemen in het Beheer die
voorzitter Huub Crijns noodzaakten
af te treden.

In de reünistencarmina van april 2014
heeft reünist Jan Overschie(1948)
als lid van de Lustrumcommissie
verslag gedaan van die zorgen, de
beslommeringen en de gelukkig
goede afloop rondom de viering van
het XI e lustrum van Virgiel.
Dan, 28 november bereikte ons
het bericht dat onze voorzitter
Sjef Snepvangers was ontvoerd;
tegelijkertijd
verscheen
boven
Delft een vliegtuig, opgestegen
van Vliegveld Ypenburg dat
strooibiljetten verspreidde boven
de stad met onheilspellende teksten
over groeiend materialisme en de
aankondiging dat studenten van
Veritas de stad zouden overstromen
om Virgiel te komen redden. Aldus
geschiedde en autobussen met
Veritijnen werden aangevoerd
ter belegering van de sociëteit.
Veel geschreeuw en rotjes waren
hun wapens evenals de houten
handbediende Jan van der Heijden
brandspuit van de Gemeente
Cothen. Geleidelijk aan (er bestond
geen twitter en zo) ontdekte Virgiel
de verrassingsaanval en kwamen de
leden in het geweer.

Een van de eerste verdedigingsdaden
was het in de gracht duwen van de
antieke brandspuit; die was buiten
gevecht gesteld.
De hoofdingang werd vervolgens
bewerkt met een stormram. Tenslotte
werden de Veritijnen druppelsgewijs
binnengelaten en in de zaal onder
de vloer gestopt. Later op de avond
werd vrede gesloten die met bier
werd bezegeld.
Toch bleef de gebeurtenis knagen
en werd later tijdens een tegenactie
van Virgiel met vrachtwagens het
volledige meubilair van Veritas
weggehaald een dag voordat zij een
algemene ledenvergadering zouden
hebben.
Op 2 en 3 februari 1953 zouden
de landelijke Katholieke Studenten
Dagen in Wageningen plaats vinden
met sportwedstrijden, lezingen,
kroegjolen, een plechtige H.Mis en
een galafeest tot slot. Ons Bestuur
toog met koffers met jacquet en
rokcostuum in een gehuurde
Ford V8 uit 1936 derwaarts voor de
feestelijkheden.

Na de bij die gelegenheden
gebruikelijke plechtige Hoogmis
beklom - wat toentertijd zeer
ongebruikelijk was – een van de
organisatoren de preekstoel en
meldde dat tijdens de storm van de
afgelopen nacht er in Zeeland veel
dijken waren doorgebroken. Nadere
mededelingen zouden volgen en die
kwamen er ook.
Er was sprake van een grote ramp.
De leiding van de KSD besloot
alle lezingen en feestelijkheden
af te gelasten en ons bestuur
ging spoorslags terug naar Delft;
daar hadden inmiddels een paar
oudere leden actie ondernomen
om Virgilianen te alarmeren en
naar het rampgebied te laten
gaan met door de overheid
gevorderde vrachtwagens. In de
Sociëteit werden voedselpakketten
verzorgd voor de helpers en velen
vertrokken om te helpen met het
vullen van zandzakken. De ramp
zorgde landelijk wekenlang voor
een domper op de stemming tot
feestvieren.

zo’n stap en dat nog wel in het zicht
van het Lustrum. Zwaar geschut
werd in stelling gebracht en erelid
Prof. Froger en onze vice-voorzitter
Piet Evers en Commissaris Fred
van Kleef hebben uitvoerig op
Veraart ingepraat en betoogd dat
kennisneming van en debatteren
met politiek andersdenkenden nog
geen instemming met hoefden te
zijn. De oprisping kon uiteindelijk
gesust worden maar we hebben wel
peentjes gezweet.

fl. 15,25 per lid en een in de herfst
1951 afgekondigde berenstop waren
rigoreuze methoden om verbetering
te krijgen. Bovendien wist onze
onvolprezen penningmeester Han
van Asten met zijn Brabantse
jovialiteit herhaalde malen de
gevreesde deurwaarder weer het
huis uit te krijgen –met een goed
glas cognac en een stevige sigaar–
dat wel. Deze werkwijze had hem al
eerder, toen als penningmeester van
het Beheer, succes opgeleverd.

Ondertussen knelden de financiële
problemen nog steeds zowel Beheer
als Bestuur. Een al eind 1950 aan de
ouders (!) van de leden opgelegde
hoofdelijk omslag van maar liefst

En zo kon een bewogen Bestuursjaar
tot een goed einde gebracht worden.
Vic van Berkestijn i.t. secretaris

Enige tijd later op 28 maart zou het
Bestuur een gewone vergadering
beleggen over het onderwerp “De
Katholiek in de Politiek” met als
sprekers kamerlid Koersen, KVP,
Prof Lemaire voor de KNP en
Geert Ruijgers voor de katholieke
werkgemeenschap in de P.v.d.A.
Toen dit voornemen Prof Veraart,
erelid van Virgiel, ter kennis kwam
ontstak hij in grote toorn; hoe wij het
in ons hoofd haalden om Ruijgers
van de PVDA uit te nodigen! Hij
zou bij dezen zijn erelidmaadschap
beëindigen.
Uiteraard
grote
consternatie bij ons Bestuur over
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Jaarcommissarisdiner
Het
jaarcommissarisdiner
26 september: inhoudelijk
en gezellig (steeds groter)
samenzijn.
Op vrijdag 26 september vond het
jaarlijkse jaarcommissarisdiner weer
plaats. En, wat ons nu opvalt als
reünistenbestuur, het wordt steeds
drukker! Er waren 70 aanwezigen,
een fantastische opkomst: drie jaar
geleden zijn we uit de Regentenkamer
gegroeid en nu barsten we al bijna
uit de Prestigezaal. Geweldig om
te zien hoe enthousiast al deze
mensen zich in willen zetten voor
de reünistenvereniging, en ook hoe
de nieuwste ‘jonkies’ vanaf het begin
erg betrokken zijn.

Overleg: bridgen, bedrijven
en een bloeiende vereniging

Tijdens het overleg kwamen naast
de ‘normale’, jaarlijkse zaken ook
nog een paar dingen aan de orde die
de moeite van het vermelden waard
zijn (of gewoon leuk om te weten):
- Huub van Gorp vervangt vanaf nu
Pieter Rijnierse als jaarcommissaris
van 1958: samen met Jos Cramer
zetten zij zich in om de band tussen
hun jaar en Virgiel sterk te houden.
Welkom Huub!

- De nieuwe jc’s voor 2008 zijn
Michelle Ham, Tom Leeftink en Tim
Hille. Tim is 23 november jarig, dus
knuffel en kus hem uitgebreid op de
reünie op 22 november aanstaande.
- Er zijn dit jaar 378 nieuwe leden
geïnaugureerd. De vereniging groeit
en bloeit (bonuspunten voor diegene
die nu de bijbehorende Latijnse
spreuk in zijn of haar hoofd heeft).
- Jan Metselaar (jc 1967) zou het erg
leuk vinden om weer eens te bridgen
op Virgiel: hetzij tijdens de reünie
zoals 2 jaar geleden, hetzij ergens in
het jaar. Stuur mij even een mailtje
als je hier ook warm van wordt
(secretaris@reunistenbestuur.nl):
dan inventariseer ik het animo!
- Marina Moons (jc 1972) attendeerde
ons op de mogelijkheden van het
(oud-)Virgielnetwerk. Op de reünie
zullen we een prikbord plaatsen
waarop je een oproep kunt plaatsen:
bijvoorbeeld voor een stagiair (meer
voor de huidige Virgilianen) of een
medewerker of freelancer. Laat ons
even via de mail weten of je iets hebt:
dan kunnen wij een ‘mooi’ briefje
voor je maken.

Mocht je geen jaarcommissaris
zijn, maar wel goede ideeën hebben
voor ons, over de website, reünie
of anderszins: laat het weten. We
kunnen niet garanderen dat we alles
doorvoeren, maar we bestaan bij de
gratie onzer leden. Houd ons dus
scherp.
Tot op de reünie!
Renée Jaarsma
Secretaris

ALMANAKKEN • ANNUARIA • JAARBOEKEN • LUSTRUMUITGAVES • VERENIGINGSBLADEN
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP:
ORANGEBOOK ZIT IN HET CENTRUM VAN TILBURG, MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK EN KOM LANGS!

WWW.ORANGEBOOK.NL
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