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De Oud-ledencommissie
Waarde reünisten,
Voor u ligt de eerste reünisten
Carmina van 2015. In deze Carmina
zult u, onder meer, een verslag vinden
van de afgelopen reünie inclusief foto’s
van deze geslaagde dag. Daarnaast
een eerste blik op het zeer recent
afgeronde station van Delft. Ook
hebben wij een reactie van een Veritijn
gekregen op het verhaal over de inval
van Veritas, die in de vorige Carmina
stond. Deze Veritijn beschrijft het nu
vanuit zijn perspectief. Verder geven
we ook een update over de nieuwe
Stichting TOP Virgiliaan en de
bijbehorende Club van 100, wat tot
zo ver al een succes lijkt te worden.

Wie zijn wij?

Ook dit jaar gaat er een nieuwe
groep Virgilianen aan de slag om een
mooie reünie te organiseren, en om
tweemaal een reünisten Carmina te
maken. Deze Oud-ledencommissie
(OLC) is al enkele maanden bezig
met het schrijven van een nieuw
beleid, en het voorbereiden van de
voorgenoemde activiteiten. Ik wil
daarom ook graag alle leden van deze
enthousiaste groep kort voorstellen:

Van links naar rechts: Wieske Oomen:
commissaris reünie, Daniël Vos:
secretaris en commissaris database,
Joeri Haaker: penningmeester en
commissaris activiteiten, Esther
Meijer: commissaris promo en
carmina, en Sybren Geldof: voorzitter.

Wat gaan wij dit jaar doen?

Naast de organisatie van de reünie
en het jaarcommissarissendiner, en
daarnaast de productie van twee
Carmina’s heeft de OLC enkele andere
belangrijke speerpunten. Virgiel
heeft op dit moment, ten opzichte
van het aantal oud-leden, relatief
weinig reünisten. Het organiseren
van activiteiten waarbij interactie
plaatsvindt tussen het oude, en het
nieuwe Virgiel is daardoor lastig,
terwijl dit wel heel waardevol is
voor de vereniging. Het probleem
dat hieraan ten grondslag ligt is het
onvolledige
(oud-)ledenbestand.
Vele jaren is dit bestand niet goed
bijgehouden, waardoor veel oudleden niet te bereiken zijn, en
zij bijvoorbeeld niet eens van de
reünie afweten! Dit jaar zal de OLC
zich voornamelijk focussen op het
uitzoeken en aanvullen van dit
bestand, door hier meerdere dagen
full-time mee aan de slag te gaan.
Wij hopen dat wij zo veel mogelijk

gegevens weer compleet kunnen
krijgen, en bovenal dat de volgende
OLC’s hiermee nuttig aan de slag
kunnen gaan.
Mocht u, na dit te hebben
gelezen, ons kunnen helpen, met
bijvoorbeeld oud-huisgenoten of
oud-dispuutgenoten, stuur dan
gerust een email. Hiermee zouden
wij ontzettend geholpen worden!
Ons mailadres is olc@virgielreunist.
nl. Ook voor andere vragen of
opmerkingen zijn wij hierop te
bereiken.

Op naar de reünie!

Als laatste wil ik iedereen er graag
op attenderen dat de reünie dit jaar
zal plaatsvinden op 21 november.
Daarnaast worden er, na groot
succes, dit jaar meerdere bridgeavonden georganiseerd op Virgiel
waarbij ook huidig leden aanwezig
zijn. Houdt hiervoor de website
en/of Facebookpagina in de gaten.
Wellicht komt er ook nog een
klaverjasversie!
Met vriendelijke groet,
Sybren Geldof
Voorzitter Oud-ledencommissie 2015
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Het reünistenbestuur
Beste oud-Virgilianen,

Een inval in het jaar 1952

Deze keer beginnen we met een
meer dan 60 jaar oude historische
gebeurtenis. In de vorige reünisten
Carmina van oktober 2014 was een
door Vic van Berkestijn geschreven
verslag over de inval van de Utrechtse
zustervereniging Veritas in 1952
opgenomen. Via een merkwaardig
toeval komt dit artikel pas geleden
onder ogen van de oud-Veritijn
Gerard Schootbrugge, die hierop
in het blad van oud-Veritijnen de
Utrechtse visie op deze gebeurtenis
geeft. Je leest dit artikel op pagina 26.
Maar lees vooral beide gedetailleerde
verslagen naast elkaar. Het is
amusant, maar geeft tegelijkertijd
een mooi inkijkje in de geschiedenis
van beide verenigingen.

Bridge-drive

De oud-Virgilianen Jan Metselaar
en Nelo Emerencia hebben na de
bridge-drive op de middag van de
laatste reünie het idee opgevat om
het bridgen op Virgiel verder te
promoten. Op 20 februari is onder
de naam ‘Bridge the generations’
een bridge-drive georganiseerd voor
huidige en oud-Virgilianen waarbij
ook uitleg over het spel gegeven
wordt. Het was een mooie avond en

de deelnemers waren zo enthousiast
dat deze eerste ‘Bridge the
generations’ zeker een vervolg krijgt.
We zullen de bridge-avonden verder
aankondigen in onze nieuwsbrieven
per e-mail.

gracht aangelegd met daaronder een
langgerekte parkeergarage. Eindelijk
ook gerealiseerd: later dit jaar
wordt het stukje A4-snelweg tussen
Schiedam en Delft, waarover 50 jaar
discussie is geweest, geopend.

Stichting TOP-Virgiliaan

Maar een ander langslepend dossier
schiet nog niet op: het plan uit de
jaren ’60 om een tramlijn naar de TU
aan te leggen. Hoewel de tramrails
nu eindelijk op vrijwel het gehele
tracé zijn aangelegd, ontbreekt
het aan een essentiële schakel: een
nieuwe Sebastiaansbrug. Inmiddels
heeft de gemeente een bord geplaatst
dat de tram in 2017 gaat rijden.
Maar zonder een concreet plan voor
de brug, lijkt dit vooralsnog wat
‘wishful thinking’.

Het afgelopen jaar was het jaar waarin
vanuit de reünistenvereniging (RV)
met name de aandacht is geweest
voor de organisatie en inrichting
van de Stichting TOP-Virgiliaan
(STV). Ook de financiële relatie
tussen de RV en deze stichting
kreeg verder gestalte. De STV is een
nieuw fonds waar vanuit bestuursen commissiewerk van huidige
Virgilianen met een financiële
bijdrage wordt ondersteund. Elders
in deze Carmina lees je meer over
deze ontwikkelingen.

Onzichtbare treinen in Delft,
een nieuw stukje A4 en nog
geen TU-tram

Kort geleden heeft in Delft de eerste
van een serie grote veranderingen
plaatsgevonden: vanaf 28 februari
rijden de treinen door de nieuwe
spoortunnel en stoppen in het
nieuwe ondergrondse station. De
afbraak van het oude spoorviaduct
is inmiddels in volle gang. Hierna
wordt de nieuwe Spoorsingel-

LinkedIn-groepen

Tegenwoordig zijn verschillende
groepen actief op LinkedIn, die
een directe Virgiliaanse binding
hebben. Zo is er de algemene groep
“K.S.V. Sanctus Virgilius”, die is
bedoeld voor Virgiel en oud-Virgiel.
Er zijn bijvoorbeeld ook groepen
van Virgiel-jaren. Vaak zijn deze
groepen alleen via een goedgekeurde
aanmelding
toegankelijk.
We
nodigen graag iedereen uit om lid te
worden van de relevante groepen.
We willen dit jaar nagaan hoe we

“Bridge the generations zal zeker een vervolg krijgen”.
de “vacature”-functie binnen de
LinkedIn “K.S.V. Sanctus Virgilius”
groep kunnen gebruiken om
vraag en aanbod van stage- en
afstudeerplekken voor Virgilianen
met elkaar in contact te brengen.

Reünie

Dit jaar wordt de reünie op
zaterdag 21 november gehouden.
We verwelkomen dan alle oudVirgilianen, en met name de
jubeljaren 1991, 1976, 1966, 1956
en 1951. Inmiddels hebben we ook
bericht ontvangen dat de 70e jaars
(Virgieljaar 1946) plannen hebben
om gezamenlijk naar de reünie te
komen.

In de middag zijn er diverse
activiteiten voor de jubeljaren en we
hopen dat ook een grote bridge-drive
kan worden georganiseerd. Ook is
dan de algemene ledenvergadering
van de reünistenvereniging. Eind van
de middag begint dan het algemene
reünieprogramma. Noteer alvast
deze datum in je agenda en wellicht
is het handig om een hotelkamer te
boeken.

Tot slot

Deze uitgave wordt ook gepubliceerd
op onze website, en daar vind je
ook de oudere exemplaren. Vraag
oud-Virgilianen die deze reünisten
Carmina niet hebben ontvangen,

om hun e-mail adres aan ons door
te geven.
Heb je vragen of opmerkingen: mail
ons!
Wij wensen je veel leesplezier.
De volgende reünisten Carmina
verschijnt in oktober.
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Renée Jaarsma, secretaris
Paul Balvers, penningmeester
Gwen Kolfschoten, commissaris
jaarcommissarissen
Denie Andriessen, commissaris
media
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Vanuit het torentje
Waarde Reünist,
De vorige keer dat ik de eer had deze
rubriek vol te krabbelen waren wij
als bestuur net begonnen. Ik heb
aangestipt hoe hard de vereniging
groeit, hoe de studenten de hoge
studiedruk weten te combineren met
enthousiasme voor hun vereniging
en hoe wij aan de slag willen gaan
met het reünistenbestand dit jaar.
Nu, in maart 2015, hebben wij een
tas met een half jaar ervaring op onze
rug en kunnen we zeggen dat wij het
bovenstaande nog steeds ervaren.
Het jaar van Virgiel dit jaar heeft
ondertussen namelijk al meerdere
hoogtepunten gekend. Na een
prachtig sociëteitslustrum was het
volgende hoogtepunt de Annuarium
uitreiking. Ook dit jaar is er weer
een prachtexemplaar van maar liefst
650 pagina’s gepresenteerd. Het
thema ‘ontdekking’ voert door dit
exemplaar de boventoon. Terwijl
de hele vereniging aan het lezen
sloeg, lijkt het alsof de vereniging
zelf een ontdekking deed, die van
zijn eigen kracht. Vanaf dit moment
hebben er namelijk meerdere
activiteiten plaatsgevonden waarbij
Virgiel heeft laten zien wat het
allemaal in zicht heeft en wat het
zo bijzonder maakt. Daarvan wil
ik er een aantal voor u uitlichten:

Stichting Top Virgiliaan

Het eerste hoogtepunt werd
verzorgd door u, de reünist, omdat
op 22 november j.l. is besloten om
de contributie van het reünistschap
te verhogen t.b.v. stichting TOPVirgiliaan. Deze beslissing tijdens
de reünie heeft gezorgd voor een

mogelijkheid tot ondersteuning voor
studenten die iets doen wat wij zo
belangrijk vinden: Virgiel overeind
houden. Ik spreek daarom bij dezen
voor alle toekomstige bijdragegerechtigden van STV: bedankt!

InitiaPiet

In december zijn vervolgens een
aantal Virgilianen op het idee
gekomen om de vereniging te
mobiliseren voor een goed doel. Zij
hebben het “InitiaPiet” opgestart.
De initiatiefnemers hebben het voor
elkaar gekregen om de avonden
rondom sinterklaasavond met
een groep Virgilianen verkleed als
zwarte pieten huizen van minder
bedeelden te bezoeken, om hen te
verassen met snoepgoed en cadeaus.
Dit initiatief is zeer goed ontvangen
door de bewoners van Delft en
heeft Virgiel op de voorpagina
van de Delftse Post gekregen!

Wintersport

Kort daarop vond de wintersport
van Virgiel plaats. Ruim 150 leden
zijn gezamenlijk vertrokken naar de
Alpen om daar een week van de zon,
sneeuw en après-ski te genieten.
Dit alles was georganiseerd door
een klein groepje Virgilianen met
een droom waar ze hun blik nooit
vanaf hebben gehaald en dat heeft
geresulteerd in een groot succes
voor de vereniging.

AHC DJ-contest

In februari stond vervolgens de
AHC DJ-contest op de agenda.
Dit feest, georganiseerd voor
zusterverenigingen uit het hele
land en jaarlijks door een andere

vereniging in elkaar gezet, heeft
het AHC op zijn grondvesten
doen schudden. Waar er vorig
jaar 400 man bij elkaar kwamen
in een zaaltje, stonden dit jaar
1000 studenten te dansen in twee
zalen op sociëteit Alcuin. De
organisatie had, op z’n Delfts, een
geautomatiseerd
stemsysteem
gebouwd wat met barcodes werkte
en er was een braderie in de
Methusalem gebouwd waar men
van gezonde happen kon genieten.

Gala

Het meest recente voorbeeld
van de kracht van Virgiel is het
jaarlijkse gala. Dit gala vond plaats
in het begin van maart en is nu al
een van de prachtstukken van dit
jaar. De locatie was geniaal: een
pier in Blankenberge te België. De
opkomst was groots: 750 Virgilianen
inclusief dates. Het amusement was

Virgiliaans: Balder en Vedette (het
nieuwe vrouwenkoor) hebben een
ode gezongen en de klapper van
de avond werd verzorgd door een
Virgiliaanse coverband. Als laatste
was de sfeer zoals deze moet zijn op
een Virgiliaans gala: studentikoos,
vrolijk, vriendelijk en vertrouwd.
Een hele pagina vol hoogtepunten,
zo halverwege het jaar. U, als lezer,
kunt zich voorstellen dat ik trots ben
op mijn vereniging en op de ruimte
die het biedt voor al deze initiatieven.
Desalniettemin zijn er dit jaar ook
nog ‘Uphill battles’ (bij gebrek
aan een passende Nederlandse
beschrijving). Zo is het leenstelsel
dit jaar ingevoerd, wat mogelijk
een flinke impact op de activiteit en
toestroom van de leden kan hebben.
Daarnaast lijkt Alcuin niet altijd aan
de wensen van haar leden te kunnen
voldoen, de jaaragenda is enorm vol

en we kunnen niet alle commissies
de ruimte bieden om te vergaderen
op onze prachtige sociëteit. Het is
echter niet de eerste keer dat de
vereniging zo’n groot ledenaantal
heeft gehad en altijd is er een gepaste
oplossing voor elk bijkomend
probleem gevonden. Ik heb er
daarom alle vertrouwen in dat we aan
het einde van het komende half jaar,
wanneer het 117e bestuur afzwaait,
wederom een bruisende vereniging
achterlaten, met een sterke nieuwe
lichting leden en meer initiatieven
dan we kunnen bolwerken. Laten we
eerlijk zijn: wat een luxe positie is dat!
Met Virgiliaanse Groet,
Barend Klitsie
Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius
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Reünie 2014
De reünie, een dag waarin
de reünisten en oud-leden
van Virgiel centraal staan.
Een dag van de ALV,
borrelen, dineren, zingen
en een hoop herinneringen
ophalen. Onder begeleiding
van het reünistenbestuur,
de OLC, het beheer, het
Dagelijks Bestuur en een
hoop andere Virgilianen
werd ook afgelopen jaar
weer een fantastische dag
weggezet, de reünie 2014.

Hard gewerkt aan picobello
pand

was klaar om de eerste reünisten en
oud-leden te ontvangen. Om 14.00
werd er gestart met de ALV in de
boekerij, waarin werd besloten om
de contributie voor reünisten te
verhogen van €30.- naar €40.- met
als reden het steunen van Stichting
TOP Virgiliaan. Na de ALV begon
de sociëteitszaal langzaam vol te
stromen, onder alle reünisten en
oud-leden; de jubeljaren 1990,
1975, 1965, 1960, 1955 en 1950 en
niet te vergeten de oudste persoon
aanwezig: Harry Notenboom.

Op 23 november 2014 was het dan
eindelijk zover. De portofoons
werden afgesteld, de laatste bezem
werd door de sociëteit gehaald en de
bloemetjes werden buiten gezet. De
koffie kon gezet worden en iedereen

Lekker borrelen belangrijker
dan speech

Na een week fulltime op Virgiel
aanwezig te zijn geweest was dan
eindelijk de dag daar voor de Oudledencommissie 2014. Een dag
waar al een aantal maanden naartoe
was gewerkt. Activiteiten zoals het
bridgetoernooi organiseren, het
menu opstellen, jenever inslaan en
niet te vergeten ervoor zorgen dat onze
sociëteit Alcuin er weer picobello
uit zag, waren aan de orde van de
dag in de tijd vlak voor de reünie.

Gedurende de borrel was er onder
het genot van een lekker biertje
genoeg te doen. Alle aanwezigen
waren dan ook druk in gesprek
met jaargenoten, clubgenoten,

dispuutgenoten en zo nu en dan ook
de huidige Virgilianen. Ook voor
hen was er de mogelijkheid aanwezig
te zijn op de reünie. Zo was er de
mogelijkheid om foto’s uit te zoeken
en te dateren, een kaartje te leggen of
gewoon natuurlijk lekker een praatje
te maken om verhalen uit te wisselen
over de verschillen tussen vroeger en
nu. Na een paar uur borrelen werd
door de ceremoniarius de aandacht
gevraagd voor het aankondigen
van het Dagelijks Bestuur. Deze
liep onder luid gezang een ronde
door de sociëteitszaal tot aan
de bar waarna huidig voorzitter
Barend Klitsie de bar beklom om
de aanwezigen middels een kort
praatje te verwelkomen en een hele
fijne avond te wensen. Omdat men
na één minuut al meer aandacht had
voor elkaar dan voor de voorzitter
was de rest van het verhaal daarom
maar half te verstaan.

Eten aan de bar

Na een nu al bruisende borrel werd
het tijd voor het diner. Nou was niet
iedereen het eens met de indeling,
want als ‘jonkie’ wil je natuurlijk
nog wel goed door kunnen blijven
drinken. Een betere plek dan a.d.b.
(aan de bar) is hier niet voor te
vinden. Zo liepen de oud-leden
en reünisten uit het jaar 1991 ook
regelmatig met borden vanuit de
eetzaal terug naar boven om daar
aan de bar verder te kunnen borrelen
en toch te genieten van het heerlijke
eten dat bereid was. Na het diner
was het zoals gebruikelijk tijd voor
het Gummi Arabicum. Alle troepen
werden verzameld en zo mochten
de eerstejaars aftrappen. Tot en met
2010 werd er goed meegezongen.
Hierna moesten een aantal jaren
het af laten weten, maar al snel
kwamen de jubeljaren aan de beurt.
Uit volle borst klonken dan ook
weer de jaarliederen tot het moment
daar was dat de oudst aanwezige
persoon zijn lied in mocht zetten.
In volledige stilte werd er geluisterd
naar Harry Notenboom. Zoals bij
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velen bekend is wordt er na het
zingen van het jaarlied van de oudst
aanwezige een nieuw mos voor die
avond ingesteld. Echter dit jaar was
daar geen behoefte aan en werd de
avond zonder extra mos voortgezet.

Afsluitende dixo groot feest

Inmiddels stond de sociëteitszaal
weer vol met borrelende mensen,
want zoals het een goede Virgiliaan
betaamd heerst er nog steeds een
unieke borrelcultuur. Maar net zoals
de meeste mensen houden ook de
Virgilianen wel van een feestje. Na
het ombouwen van de eetzaal tot
een heuse dansvloer duurde het dan
ook niet lang voor de sociëteitszaal
leeg begon te stromen en alle soepele
dansbewegingen uit de kast werden
getrokken op de dixo. Tot in de
vroege uurtjes werd er gedanst en
hoe kan het ook anders, aan het
einde waren er nog steeds reünisten
te vinden die tussen de huidige
Virgilianen nog van de partij waren.

Reünie 2015

								21 november
							

Hou je mail in de gaten,
en geef je op via
www.virgielreunist.nl
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International research project
International
research
projects
Delft
is
een
organisatie waarbij jaarlijks
twintig
multidisciplinaire
masterstudenten
uit
Delft projecten doen voor
verschillende bedrijven in
opkomende
economieën.
Komend jaar zal het team
afreizen naar Brazilië en
op dit moment zijn we druk
bezig met de acquisitiefase
waarin wij met bedrijven uit
allerlei sectoren een eventuele
samenwerking bespreken.

Selectie door
Company

Bain

&

In
november
begon
de
selectieprocedure en werd het team
door Bain & Company samengesteld.
Vanaf februari ging het team van start
en begon de acquisitiefase. Wanneer
de vijf projecten zijn vastgesteld, zal
de groep in teams van vier worden
verdeeld en gaat de daadwerkelijke
uitvoering van het project beginnen.

Acht Virgilianen geselecteerd

Dit jaar zijn er acht Virgilianen
onderdeel van dit multidisciplinaire
team, waaronder ikzelf. Ik was
in het jaar 2012-2013 Secretaris
en commissaris OV van het
Dagelijks Bestuur van onze mooie
vereniging. In de eerste jaren van
mijn studententijd heb ik mij met
veel plezier ingezet voor Virgiel,
en nog steeds ben ik actief in
verschillende advies organen. Na
mijn bestuursjaar was ik benieuwd
naar het internationale bedrijfsleven
en wilde ik ervaren wat er met mijn
inmiddels opgedane kennis allemaal
mogelijk is. Na een project te hebben
gedaan in Kenia en Hongkong,
solliciteerde ik voor IRP Delft.

Als student-consultant een
bijzonder avontuur tegemoet

IRP Delft brengt de uitdaging
naar een hoger niveau. We gaan
niet alleen als consultants in een
nieuwe en onbekende cultuur aan
de slag, maar ook we doen zelf de
onderhandelingen met de bedrijven
en stellen we de research proposals
op.
Daarnaast
is
het
natuurlijk
ontzettend leuk om zo intensief
samen te werken met de negentien
andere actieve Delftenaren met
ieder hun eigen kwaliteiten en
verschillende achtergrond: ik heb
ontzettend veel zin in dit bijzondere
en uitdagende avontuur!
Als u meer wil lezen over de
resultaten van de afgelopen jaren
kunt u kijken op www.irpdelft.nl of
kunt u kijken naar het filmpje.
Ook kunt u altijd een mail sturen
naar lies.benjamens@irpdelft.nl of
bestuur2015@irpdelft.nl.
Lies Benjamens

Nieuwe kok-Bert Zwoferink
Afgelopen zomer is de eettafel
Alcuin compleet vernieuwd, na de
keukenverbouwing hebben we nu
ook een nieuw personeelslid dat het
eten voor onze hongerige studenten
klaarmaakt. De 53 jaar oude Bert
Zwoferink versterkt al meer dan een
half jaar onze keuken. Al van jongs af
aan zit hij in dit beroep. Niet alleen
heeft hij voor zijn tijd op Virgiel al
bij meerdere cateringinstellingen
gewerkt, ook heeft hij elf jaar bij
een bakkerij gewerkt. Kortom,
Bert kent zijn vak. Het is afgelopen
maanden al eens voorgekomen
dat er voor honderd man te weinig
eten ingeslagen was. Met behulp
van reserves heeft deze kok er voor
gezorgd dat deze honderd man enige
tijd later toch kon eten.

Werken met en voor
studenten; anders dan anders

Werken op een studentensociëteit
is iets compleet nieuws voor Bert.
Is dit een probleem? Nee hoor. Bert
vindt het juist hartstikke gezellig
tussen de Virgilianen. Hij vertelt
hoe leuk hij het vindt om steeds
nieuwe gezichten te leren kennen.
Soms pakt hij er zelfs een biertje
bij; uiteraard wel alcoholvrij. De

samenwerking met de opscheppers
en afwassers gaat tot nu toe ook
uitstekend, zolang ze de muziek niet
te hard zetten en de keuken schoon
achterlaten heeft hij niets te klagen.
Als ze dit wel doen is hij niet bang er
wat van te zeggen, want autoriteit in
de keuken heeft hij wel. Ook vertelt
hij hoe typerend sommige studenten
zijn. Het valt hem namelijk op dat
sommige mannen die eigenlijk
met de afwas bezig horen te
zijn iets te veel bij de vrouwen
achter de opschepbalie staan te
kletsen. Grappig genoeg gebeurt
dit andersom een stuk minder.

Diners zijn het hoogtepunt

Het bereiden van diners vindt
Bert misschien wel het leukste
aan zijn werk op Virgiel. Op deze
gelegenheden komt hij nog beter in
contact met de leden en soms krijgt
hij na afloop zelfs een cadeautje.
Kortom, Bert is meer dan tevreden
om deel uit te mogen maken van het
personeel op K.S.S. Alcuin, en dat
zijn wij ook.
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Nieuw station Delft
Nieuw station: een kleine
geschiedenis

19e eeuw

Al in de 19de eeuw was het prachtige
stationsgebouw voor menig student
een vertrouwd herkenningspunt
wanneer men in Delft arriveerde.
Dit geweldige monumentale pand
is gebouwd in een neorenaissance
stijl en is ontworpen door niemand
minder dan Christiaan Bernard
Posthumus Meyjes sr., die in 1877
begon met studeren in Delft. Het
oude station kon de grote stroom
passagiers niet meer aan, dus het
was hoog tijd dat er een nieuw
station kwam. In 1885 werd dan
ook het ‘nieuwe’ station geopend.
Een leuk feitje is dat de eerste
treinen al op 1 mei 1847 door
Delft reden. Ook heeft vanaf de
21e eeuw de bovenverdieping van
het stationsgebouw enige tijd als
studentenhuisvesting
gediend.

Buiten enkele renovaties is er aan
het uiterlijk van het pand nauwelijks
iets veranderd. Op oude foto’s en
schilderijen is het stationsgebouw in
beeld gebracht.

Rond 2009

Jarenlang gebeurde er weinig
omtrent station Delft, tot 2009, toen
de plannen voor het bouwen van een
nieuw station boven water kwamen.
Deze plannen beschreven de bouw
van een nieuw station. De visie van
dit plan was dat het nieuwe station
een symbool moest worden voor die
kennisstad die Delft is. Het moest
een modern en ondergronds station
worden. Daarnaast zou het huidige
monumentale pand behouden
moeten blijven, met als doel het
commercieel te exploiteren.

Stichting topvirgiliaan

De bouwmethode

De nieuwe spoortunnel gaat dwars
door Delft en zou tijdens de bouw
langs enkele monumentale en op
staal gebouwde panden lopen. Dit
stelt hoge eisen aan de bouwmethode.
Voor het grootste gedeelte van de
bouw van de spoortunnel wordt
gebruik gemaakt van de zogeheten
wanden-dakmethode in combinatie
met diepwanden. Dit was een
geschikte bouwmethode omdat
het trillings- en geluidsarm is; een
veilige manier van bouwen voor
de vele monumentale panden aan
bijvoorbeeld de Spoorsingel en
Phoenixstraat. Bovendien is het een
relatief compacte bouwmethode.
Maar sommige plekken zijn tijdens
de bouw ongeschikt voor het
gebruik van diepwanden, zoals de

tunnelmonden en plekken bij open
wateren. Op deze plekken wordt
de damwandtechniek gebruikt.
Ook het gedeelte van de tunnel
tussen de Prinses Irenetunnel en
de tunnelmond bij Prysmian, is
gebouwd met damwanden.

Heden en toekomst

Op 28 februari 2015 was het
dan eindelijk zover. Na een
hoop voorbereiding en zes jaar
daadwerkelijk bouwen werd het
nieuwe station in gebruik genomen.
Naast een rijke invulling van
stationwinkels valt er nog veel meer
te zien. Als je binnenkomt hoor
je bijna altijd wel iemand die de
nieuwe piano achterin de hal aan het
bespelen is. Het plafond van de grote
hal is bedekt met een Delfts blauwe

afbeelding van een oude plattegrond
van het centrum van Delft. Als je
de eerste trap afloopt kom je bij de
ondergrondse fietsenstalling die
plek heeft voor welgeteld vijfduizend
fietsen. Nog een trap verder naar
beneden ligt het perron waar je vanaf
de eerste twee afgeronde sporen de
trein kan nemen. De laatste twee
sporen worden nog gelegd zodat
binnenkort de treinen verspreid over
vier sporen kunnen vertrekken.
Zoals bij elk groot project zijn er
toch nog veel onafgeronde zaken.
Het gebied rondom station Delft is al
iets minder een bouwput te noemen,
toch is er nog een lange weg te gaan.
Enkele aspecten die nog aangepakt
moeten worden zijn bijvoorbeeld
het afbreken van het oude spoor en
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de oude spoorbrug, die nog dwars
door Delft lopen en de binnenstad in
tweeën delen. In de toekomst zal dit
spoor plaats maken voor de gracht,
zoals in de situatie voor de bouw
van de spoorbrug. Hieromheen
zal een nieuwe wijk gebouwd
worden
met
mogelijkheden
voor
winkels,
recreatie,
scholen, sportvoorzieningen en
studentenhuisvesting. Ook komt er
een groot stadspark dat voor een
flink wat groen zal zorgen. Al met al
een zeer uitgebreid project met jaren
van voorbereiding en hard werk.
Mocht u binnenkort, of tijdens
de reünie nog het nieuwe station
bezoeken, vergeet dan niet het
mooie plafond in de grote hal te
aanschouwen.

Café d´Alcuin
“Gemoedelijk met Belgische biertjes”
Sinds een aantal jaren
bestaat er op Virgiel
een alternatief voor de
traditionele borrelavond. Een
aantal vrijdagavonden in het
jaar wordt de sociëteitszaal
omgetoverd tot een heus Café
d’Alcuin. Het belangrijkste
kenmerk van deze avonden
is de gemoedelijke sfeer die
er hangt. In tegenstelling tot
de drukbezochte borrels op
dinsdag- en donderdagavond,
staan deze avonden in het
teken van speciaalbiertjes,
spelletjes en gezelligheid.
Speciaal
voor
deze
gelegenheid worden kuipjes
en tafels in de zaal geplaatst,
waardoor het mogelijk is om
met een groepering op een
rustige manier met elkaar te
zitten.

Thematische opbouw

Aan elke editie is een bepaald
thema verbonden. Uiteraard wordt
er bier van de tap geschonken,
maar daarnaast zijn er altijd
speciaalbiertjes te verkrijgen. Naast
biertjes uit het standaardassortiment,
zoals Duvel, La Chouffe en Omer,
zijn er altijd een paar bijzondere
bieren in de geest van het thema
beschikbaar. Zo was er op de Castle
Night van 20 februari jl. Gulden
Draak te koop. De aankleding van
de zaal, eventuele artiesten en een
gevarieerd publiek zorgen ervoor dat
de sfeer in de zaal onherkenbaar is
voor diegenen die Virgiel enkel op de
drukke borrelavonden meemaken.

Bistro door de KookCie

Sinds dit jaar is er iets nieuws aan
Café d’Alcuin toegevoegd. Het is
voor geïnteresseerden mogelijk om
zich in te schrijven voor de bistro.
Dit houdt in dat er voorafgaand
aan de Café d’Alcuin avond in de
zaal gegeten kan worden. Het menu
wordt door een aantal enthousiaste
leden van de KookCie opgesteld en

sluit doorgaans aan bij het thema
van de avond. Het doel van dit menu
is om een iets verfijndere maaltijd
op tafel te zetten, in vergelijking met
het eten in de eetzaal. Om de bistro
wel toegankelijk te houden voor alle
leden, wordt er een richtprijs van
7.50 euro gehanteerd. De reacties op
de eerste edities van de bistro waren
uitsluitend positief!

Kom 24 april gerust mee-eten
en drinken!

De meest recente editie van Café
d’Alcuin en de bistro viel samen
met het bridgetoernooi dat werd
georganiseerd door de Oudledencommissie. Ook vanuit de
reünisten die bij dit evenement
aanwezig waren hebben wij positieve
reacties op het eten en de algehele
sfeer van de avond ontvangen. Graag
nodigen wij jullie uit om bij de
volgende editie op 24 april een kijkje
te komen nemen!
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Bridge the generations
Op vrijdag 20 februari was de
Methusalem getuige van een
unieke gebeurtenis; reünisten
en
huidige
Virgilianen
streden om het hoogste
aantal “slagen” en hierbij
werd geen enkele bedreigende
stoot uitgewisseld. Aan
drie speeltafels bogen zes
afgestudeerde en zes huidige
Virgilianen zich over de
uitdagingen van het edele
bridgespel.

Eerste stappen via minibridge

Voor de meesten was alles nieuw
en afgaande op de reacties zal er
in de komende weken hier en daar
een kaartje gelegd worden volgens
de regels van “mini-bridge”. Hierbij
kan het spel gespeeld worden zonder
dat men al moet beschikken over
een vaste partner en een sluitend
biedsysteem. Deze eerste oefening
zal hopelijk resulteren in een tweede
initiatieavond waarop ingegaan kan

worden op eventuele vragen die bij
de geïnteresseerden zullen opkomen
in de komende maanden. Één
ding is namelijk zeker; net als vele
andere dingen kun je het bridgen
pas onder de knie krijgen door het
te doen! We hopen dat jullie als
katalysatoren zullen werken om het
aantal deelnemers de volgende keer
te verdubbelen.
Nelo Emerencia en Jan Metselaar

“Een eerste geslaagde stap!”

“

Voordat de bridge-cursus van Jan
begon kende ik enkel een variant
op het kaartspel. Met de jaarclub
speelden we wel eens een potje
boerenbridge tijdens clubweekend,
-vakantie of gewoon tijdens een
rustig avondje borrelen.
Toen we na het diner aan de
cursus begonnen merkte ik gelijk
al een aantal verschillen, niet
alleen wordt er iedere ronde het
gehele kaartspel verdeeld, ook
werk je bij bridge in tweetallen.
In vergelijking met boerenbridge
is de moeilijkheidsgraad hoger
en de geluksfactor vrijwel geheel
verdwenen. Met andere woorden;
een grotere uitdaging. Hierdoor

vond ik het persoonlijk interessanter
worden.
Wat mij opviel was dat de leden
op geen enkele manier verlegen
waren om het op te nemen tegen
de ervaren senioren. Ik had niet
verwacht dat ik zelfs mijn best
moest doen om een plekje aan één
van de speeltafels te veroveren, zo
druk was het. Eenmaal begonnen,
ging het spel me nog redelijk af. Ik
wist wat slagen te maken, al moet
ik eerlijk bekennen dat ik meer tijd
nodig had om over mijn zetten na
te denken dan anderen. Uiteindelijk
ging het steeds vlotter, en op gegeven
moment leerde ik zelfs kaarten

“Uiteindelijk leerde ik zelfs kaarten tellen”

tellen. Omdat er nog zo veel meer te
leren valt over dit kaartspel is mijn
interesse tijdens deze avond zeker
gewekt. Dat ik dit allemaal op Virgiel
van een reünist kon leren maakte
het voor mij alleen nog maar leuker.
Als OLC’er vond ik deze avond een
mooi begin voor ons commissiejaar.
Dit jaar zijn we op zoek naar
middelen die Virgiliaan en reünist
samen kunnen brengen, buiten
de reünie om. Volgens mij is dit
kaartspel daar een uitstekend middel
voor. Wij hopen dat het vervolg
minstens zo’n succes wordt als deze
avond, zodat niet alleen het bridge
terugkeert naar Virgiel, maar ook
de band tussen lid en reünist kan
groeien.
Daniël Vos
Oud-ledencommissie

“We zijn in ieder geval niet verhongerd”
Bridge: onbekend kaartspel
voor jonge mensen
Bridge, aan het begin van de avond
zei het ons eigenlijk niets. Wij wisten
dat het een kaartspel was, al waren
we zelfs hier niet zeker van. Wat ons
te wachten stond de desbetreffende
avond was dus ook een raadsel.
Na aangekomen te zijn in de
sociëteitszaal waren de reünisten en
OLC nog aan het dineren. We werden
uitgenodigd om nog even een biertje
te nuttigen op het verhoog terwijl de
rest nog aan het genieten was van
het, door de Kookcie, bereide diner.
Gelukkig werden ook onze magen
goed gevuld met bitterballen en
kipnuggets, waarna we uiteindelijk
zelfs mee mochten genieten van het
dessert. Wij zijn in ieder geval niet
verhongerd.

Vervolgens, nadat iedereen was
uitgegeten, kregen we een instructie
over bridge. Hierin werd ons al snel
duidelijk dat bridge helemaal geen
spel voor ouderen is. Het is een
dynamisch spel dat veel denkwerk
vereist en daarnaast een hoop
oplettendheid. Uiteraard waren
wij hier niet goed in, maar na een
tijdje werd onze achterstand steeds
kleiner en begonnen we het spel
te begrijpen. Door middel van het
analyseren van verschillende potjes
leerden we van onze fouten. Het spel
ging steeds beter en wanneer wij
zogeheten ‘dummy’s’ waren gingen
de potjes echt fantastisch.
Al met al hebben wij een mooie
avond gehad, waarbij we niet alleen
hebben geleerd hoe je moet bridgen,
maar ook kennis hebben mogen
maken met enkele oud leden, die

van heinde en verre waren gekomen.
Wij bedanken graag de reünisten
en de OLC voor de mooie avond en
raden iedereen aan er de volgende
keer bij te zijn. Want wij weten het
nu zeker: bridge is toch een spel voor
iedereen.
Ivo Gerner & Max Oudshoorn
Eerstejaars JC Ozon
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STV en Club van 100
Stichting TOP Virgiliaan
(STV) is de afgelopen tijd
in een stroomversnelling
gekomen. In de ALV van de
reünistenvereniging tijdens
de reünie is besloten dat de
contributie wordt verhoogd
van 30 naar 40 euro, met als
doel het steunen van STV. Dit
betekent de eerste structurele
inkomstenstroom voor de
stichting, en hier zijn we dan
ook ontzettend blij mee!
Met
deze
10
euro
contributieverhoging
kan
de
reünistenvereniging STV voorzien
van een mooie jaarlijkse bijdrage.
Vanaf komend jaar vloeit het
positief exploitatieresultaat van
de reünistenvereniging namelijk
naar Stichting TOP Virgiliaan.
Na goedkeuring van het resultaat
tijdens de ALV van de reünie
zal dit resultaat vrijkomen voor
de stichting. Met dit structurele
bedrag kunnen we aanvangen
met het uitkeren van commissies.
Vanaf komend jaar worden de
eerste Virgilianen uitbetaald vanuit

Stichting TOP Virgiliaan. Dit
zijn onder andere de Oud-leden
Commissie, Stichting Techniek
Bedrijven en Virgilianen die niet
aan de TU studeren, waaronder
een aankomend bestuurslid. Ook
wordt er vanuit STV gespaard voor
de maanden van het aankomend
Lustrum Bestuur, aangezien dit
niet meer vanuit de TU wordt
gefinancierd.

Toekomst

Voor nu is dit genoeg, maar de
verwachting is dat de RAS-regeling
van de TU Delft de komende jaren
nog verder versoberd. Het afgelopen
jaar is er een nieuwe RAS-regeling in
werking gegaan, waarin gekort is op
commissies. Waar Virgiel voorheen
aanspraak maakte op een RASbudget van bijna 100.000 euro, is dit
in de nieuwe situatie rond de 60.000
euro. ‘Commissiemaanden’ zijn
gehalveerd, en daardoor nog maar
120 euro waard. ‘Bestuursmaanden’
(voor het bestuur, praesidia, en OVbesturen) zijn nog wel 250 euro.
Volgend jaar wordt de regeling
herzien, waarbij er wederom
maanden op de tocht komen te staan.

Gecombineerd met de invoering
van het sociaal leenstelsel, moeten
we hierop voorbereid zijn. Wij
verwachten dan ook in de toekomst
meer geld nodig te hebben om de
stichting draaiende te houden.

Donaties

Gelukkig zijn veel reünisten erg
enthousiast over het doel van
Stichting TOP Virgiliaan. We
merken dan ook dat er vanuit de
reünisten animo is om meer te
betekenen voor de stichting. Zo
zijn er al een aantal mensen geweest
die een vrijwillige donatie hebben
gedaan voor de STV. De volgende
reünisten willen we dan ook hartelijk
bedanken voor hun bijdrage:
- Erik Woittiez
- Piet Mertens
- Jan Metselaar
- Jan Vreeburg
- Mark Unger

Club van 100

Om deze vrijwillige donaties beter
te stroomlijnen en reünisten de
mogelijkheid te bieden meer bij te
dragen, is er een nieuw initiatief

Ben jij benieuwd wat deze club verder precies inhoudt of wil je je gelijk aanmelden? Mail naar clubvan100@
virgielreunist.nl of bel naar de commissaris Extern van het huidige Dagelijks Bestuur, Noud Wijtenburg: 015 2151 697

“Komend jaar worden de eerste Virgilianen uitbetaald vanuit STV!”
opgezet: de Club van 100! Dit is een
groep van reünisten die de toekomst
van Virgiel hoog in het vaandel heeft
staan en het doel van Stichting TOP
Virgiliaan erg belangrijk vindt. Deze
mensen zijn bereid jaarlijks extra
bij te dragen, buiten de reünisten
contributie om. Dit doen ze door
minimaal €100 per jaar te doneren
aan Stichting TOP Virgiliaan.
Deze opzet biedt ons de mogelijkheid

om wat terug te doen voor deze
bijzondere
groep
reünisten.
Bijvoorbeeld het organiseren van
een jaarlijkse borrel op Virgiel voor
de club van 100, buiten de reünie
om. Met de club van 100 kunnen we
STV een extra steun in de rug geven
om Virgilianen in de toekomst te
kunnen blijven compenseren voor
commissiewerk.
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'70
1946

In het najaar van 2015 zijn
de Oud-Virgilianen die in
1946 zijn aangekomen 70stejaars, reden om hier even bij
stil te staan.
Eerste naoorlogse jaar

In 1945 herleefde Virgiel weer en
er kwam een grote aanwas nieuwe
leden. In 1945 kwamen die in
verschillende lichtingen, gedeeltelijk
rechtstreeks van de middelbare
school, maar er was ook een grote
groep die eerst op de zgn. NoodTH in Eindhoven was begonnen
te studeren, evenals er ook in
Groningen direct na de oorlog een
Nood-TH was.
1946 was echter het eerste normale
Virgieljaar na de oorlog. De groep
nieuw aankomenden in 1946 was
groter dan ooit en werd ontvangen
in het oude sociëteitsgebouw OD
18, dat in feite veel te klein was voor
zoveel Virgilianen, maar men moest
zich ermee behelpen.
De 1946’ers hebben ook dan ook van
nabij de pogingen mee gemaakt om
nieuwe huisvesting voor Virgiel te
krijgen en waren volop betrokken
bij de vele ludieke demonstraties
en pogingen om de gemeente over
te halen het aan de overkant van de

Oude Delft gelegen Barbaraklooster
aan
Virgiel
beschikbaar
te
stellen. Uiteindelijk werd na een
grootse demonstratie en nadat
de huisvestingscommissie in vol
ornaat (jacquet en hoge hoed) in een
rijtuig een petitie aan de gemeente
had aangeboden gehoor gegeven
aan de wensen van Virgiel en werd
serieus over het Barbaraklooster
onderhandeld. Uiteindelijk werd
het gebouw overgedragen aan de
Barberastichting, bestaande uit een
aantal belangrijke personen, zoals
Prof. Granpré Moliere, Prof. Froger,
Ir. Schuurmans (directeur Nedam ),
e.d., die op hun beurt het gebouw
aan Sanctus Virgilius ter beschikking
stelden.

Van OD18 naar OD57

De vele moeite werd dus uiteindelijk
beloond en in de zomer van 1949
vond de verhuizing plaats. Het
Beheer van de sociëteit moest de
overhuizing van OD 18 naar OD 57
regelen en troffen daar een geheel
vervallen gebouw aan waar slechts
beperkte ruimten geschikt gemaakt
konden worden om als sociëteit te
dienen. Toch was het al een hele
verbetering ten opzichte van OD18,
dat verder ging als studentenkapel.

Sanctus Virgilius was in die jaren een
mannenclub, er waren hooguit een
of twee vrouwelijke leden maar die
mochten alleen bij de vergaderingen
in de sociëteit komen. Pas in de
zestiger jaren is Virgiel volledig open
gesteld voor vrouwelijke leden.

70e-jaars:
Reünie!

kom

naar

de

Al met al was het Virgieljaar
1946 een toonaangevend jaar en
het zou aardig zijn als dit nog
eens in herinnering gebracht zou
worden.Onze oud-voorzitter van
de reünistenvereniging en tevens
jaarcommissaris 1946 Herman
Lelieveldt is helaas in 2014 overleden.
Daarom nemen de ondergetekenden
het initiatief om alle oud-Virgilianen
uit het jaar 1946 op te roepen om
naar de Reünie in het najaar van
2015 te komen, ook als ze geen lid
van de reünistenvereniging zijn.
Let wel we zijn dan 70ste jaars!
Andries van der Werf
Marinus van der Velden

Oproep!

Wil iedere Oud-Virgiliaan van het jaar 1946 zich melden bij een van onderstaande adressen:
Andries van der Werf, tel. 026.3643866, andries.Sr@planet.nl
Marinus van der Velden, tel. 013.5341455, m.vd.velden@hccnet.nl
De in ons bezit zijnde lijst van alle 46’ers is oud en beslist onvolledig. Daarbij weten we niet hoe het met die mensen
is, dus kunnen we daar niet van uit gaan. Daarom een dringend verzoek aan iedere Oud-Virgiliaan die een oud-lid
van Virgiel van het jaar 1946 kent dit ook aan ons te melden, zodat wij deze kunnen benaderen.
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Inval Veritas: herzien
Enige tijd na het verschijnen
van de Carmina Burana van
oktober 2014, ontving het
reünistenbestuur een reactie
op het verslag van de inval
van Veritas in 1952. Omdat
ook Virgiel aan hoor en
wederhoor doet, plaatsen wij,
met vreugde, de andere kant
van het verhaal.

Het kan geen kwaad om zo nu en
dan eens buiten de deur te kijken.
Hoe gaat het er bij andere
studentenverenigingen aan toe als
het op reünisten aankomt? Zeker
in perioden dat het Veritijnse
reünistendom een nieuwe toekomst
zoekt, kunnen we wel wat goede
lessen gebruiken. Googelen biedt
een gevarieerd beeld. Net als bij
Veritas is er veel fotomateriaal te
vinden met de intussen bekende
groepsportretten van samengebalde
jonge-reünistenportretten
met
opvallend
wijde
pupillen,
afgewisseld met opnamen van
deftige dames en heren die elkaar
uitbundig op de schoudervulling
slaan, terwijl ze in de linkerhand
een biertje vasthouden. Eenmaal op
de site van de reünistenvereniging
van onze zuster Sanctus Virgilius
raakte ik van het padje. In het
reünistenblad Carmina Burana
van oktober 2014 trof ik onder de
titel ‘Enige herinneringen aan het
bewogen bestuursjaar 1952 – 1953
een artikeltje aan dat mij geheel
afleidde van mijn oorspronkelijke
speurtocht. De auteur was Vic van
Berkenstijn (i.t. secretaris). In dit
artikel, naast meer rampspoed, de
volgende passage:

Dan, 28 november bereikt ons
het bericht dat onze voorzitter
Sjef
Snepvangers;
tegelijkertijd
verscheen boven Delft een vliegtuig,
opgestegen van vliegveld Ypenburg
dat strooibiljetten verspreidde boven
de stad met onheilspellende berichten
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 brandspuit Jan van
der Heijden van de gemeente Cothen.
Geleidelijk aan (er was nog 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.
Het was mij onmiddellijk duidelijk
dat hier, begrijpelijk maar daarom
niet goed te keuren, de werkelijkheid
van die bewogen dag in november
geweld was aangedaan. Al was het
maar vanwege de onvolledigheid.
Daarom hierna een relaas (uit Veritas
75) waarin de Veritijnse versie van
de geschiedenis staat weergegeven.

Een laffe daad

In oktober 1952 hadden er enkele
kleine schermutselingen plaats
tussen Veritas en Virgilius uit
Delft. Over en weer werden er wat
vlaggen en enig sociëteitsmeubilair
meegenomen. Maar toen in de
morgen van 24 oktober bleek, dat
laaghartige insluipers tijdens de
vroegmis de jaarvlaggen uit de
geheel verlaten sociëteit hadden
geroofd, vulde een diepe ontsteltenis
en verontwaardiging de harten der
Veritijnen. Met droefenis vernam
men telefonisch dat de misdaad
bedreven was door
Delftse studenten, doch de praeses

Collegii zette even duidelijk uiteen
welke moeilijkheden Delft zich met
deze euvele daad op de hals had
gehaald. De praeses van Virgiel
smeekte de Veritijnen die avond
alsjeblieft geen uittocht naar Delft
te houden, omdat Virgiel dan feest
vierde. Maar de praeses van Veritas
antwoordde waardig dat hij zich na
deze schaamteloosheid het recht
voorbehield om, wanneer hij dat
goed dacht, Virgiel voor deze laffe
diefstal te straffen. Veritas besloot
voorgoed een eind te maken aan
dergelijke acties van Virgiel en
bereidde daarom in alle stilte een
expeditie voor, die de geschiedenis in
zou gaan als het “Groot Apostolisch
Festival”.

Kardinaal
schisma

vreest

nieuw

In de vroege ochtenduren van
27 november kon het nieuws
wereldkundig gemaakt worden. De
extra-editie van de Vox Veritatis,
waarin alle Veritijnen opgeroepen
werden de geheime vergadering van
die avond te bezoeken, zaaide paniek
door het gehele land. Reeds twee
uur na het verschijnen van de extraeditie ontving Johannes kardinaal
de Jong het voltallige bestuur van
het Collegium op audiëntie. Het

hoofdartikel in de Vox van die
morgen riep bij Zijne Eminentie vele
vraagtekens op en de praeses Collegii
moest bekennen dat, hoewel het stuk
met zijn naam was gesigneerd, hij
het toch niet geschreven had. In de
speciale Veritasvergadering van die
avond werd met enorme geestdrift
besloten de uittocht naar Delft de
volgende dag te laten plaats vinden.

Sint Salvator voorop

In de ochtenduren van de volgende
dag
reed
een
“commando”
Veritijnen naar Delft en lichtte de
praeses van Virgiel van zijn bed.
Vervolgens werd er koers gezet
naar het vliegveld Ypenburg, waar
een lid van de generale staf in een
vliegtuig stapte om tienduizenden
pamfletten uit te werpen teneinde
de burgers van Delft bekend te
maken met de komende acties. De
ontvoerde praeses van Virgilius
had men inmiddels naar Utrecht
gebracht, waar een 300 Veritijnen
met zes autobussen stonden te
wachten. In het legioen trokken
tevens de St. Salvatorharmonie, een
geluidswagen, vele reclamewagens
en de antieke brandspuit van Cothen
mee. Bovendien had men vijftien
hooikisten gevuld met boerenkool en
evenveel kisten met donderbussen,
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vuurwerk en rotte vruchten. In
Delft aangekomen vormde men, na
de boerenkoolmaaltijd, een lange
stoet met de harmonie voorop en
onder het licht van vele fakkels
trokken de Veritijnen naar de
Grote Markt, terwijl het carillon de
gevreesde Veritashymnen speelde.
De belangstelling van de kant van
politie en pers was grandioos.

Cothen in de Oude Delft te doen
verdwijnen en hierdoor aangevuurd
hernamen de Veritijnen de
stormlopen op de zwaar verdedigde
sociëteit. Een raam werd geforceerd
en net toen de Delftenaren onder
de druk dreigden te bezwijken
kwam het plaatselijk politiecorps de

verhitte gemoederen kalmeren en
zonder verdere strijd werd Alcuin
voor de Veritijnen geopend (en zo
gaat nu altijd, GvdS).

is hardware plus programmatuur.
De hardware is constant en niet
persoonlijkheids
afhankelijk.
Herinnering daarentegen is de
libidineuze herbezetting van de
waarneming.” En Prof. Dick Swaab
stelt in zijn boek Wij zijn ons Brein
(pg 315) “ons geheugen is notoir
onbetrouwbaar zoals regelmatig in
de rechtbank blijkt “

op de inderhaast aan het Collegium
verleende audiëntie moest verklaren
dat hij het niet geschreven maar wel
ondertekend had. Auw! Was dat
soms het nieuwe schisma ?
Van het gebeuren op de markt bij
het standbeeld van Hugo Grotius
werden wij ons daags daarna bewust
dat W. Hornix beter teksten uit Mare
Liberum als leidraad had kunnen
gebruiken voor zijn gloedvolle rede.
En alles wat zich voorafgaand in de
boezem van Veritas heeft afgespeeld
blijft voor
Virgiel besloten en
ondoorgrondelijk.

Gerard van de Schootbrugge, jva
1963

Gedekt door Hugo de Groot

Voor het standbeeld van Grotius
hield W. Hornix een gloedvolle
rede, waarin met behulp van teksten
uit “De iure belli ac pacis” op
glasheldere wijze de rechtvaardiging
van de komende vernietiging van de
sociëteit Alcuin werd uiteengezet.
Een geweldige ontroering maakte
zich van alle Veritijnen meester,
toen een krans gelegd werd voor
het standbeeld van Grotius, de
laatste Delftse academicus (fijne
speldenprik, GvdS). Wederom zette
de stoet zich in beweging ; nu echter
naar de sociëteit Alcuin, die in staat
van verdediging aangetroffen werd.
Met behulp van een stormram werd
de toegangspoort versplinterd,
het vuurwerk zorgde voor paniek
onder de belaagden en al gauw was
het voorplein in Veritijnse handen.
Inmiddels hadden enige Virgilianen
kans gezien om de brandspuit van

Nawoord
Veritas

Virgiel versus

Het is begrijpelijk dat de
Weledelgeboren Veritijn van de
Schootbrugge “van het padje” raakte
bij het lezen van mijn verslag van de
gebeurtenissen van 28 November
1952.
Als leken en zelfs ook historici
hun herinneringen aan het papier
toevertrouwen is het verstandig
als zij bedenken wat eens Prof. dr
J.J.G. Prick, in de zestiger jaren, arts
en hoogleraar psychologie aan de
Katholieke Universiteit te Nijmegen
zijn studenten voorhield: “Geheugen

Dit ter harte nemend is schokkend
alsnog te moeten vernemen dat
toentertijd nota bene de Eminentie
Kardinaal de Jong vele vraagtekens
moest zette bij een hoofdartikel in de
Vox Veritatis (?) van de Praeses die

Vic van Berkestijn J.C. 1950

TB-lustrum
Ook dit jaar zal Techniek Bedrijven
weer georganiseerd worden door
een enthousiaste groep Virgilianen.
Techniek Bedrijven is al jaren
hét carrière-evenement voor de
technische- en bèta-student waar
bedrijven en studenten op een
persoonlijke manier met elkaar in
contact worden gebracht.

Techniekbedrijven.nl matcht
het hele jaar rond

Naast het jaarlijkse Evenement is
er nog een ontwikkeling geweest.
Sinds dit jaar beschikt Techniek
Bedrijven over het Online Platform
techniekbedrijven.nl waar ook door
het jaar heen studenten aan bedrijven
worden gekoppeld met behulp
van het unieke matching-principe.
Hierdoor kunnen bedrijven het hele
jaar gebruik maken van de diensten
van Techniek Bedrijven.

In 2015: 25e TB!

Echter, dit jaar is niet zomaar een
jaar. In 2015 zal Techniek Bedrijven
voor de 25e keer georganiseerd

worden! Deze mijlpaal zal daarom
gevierd gaan worden in de vorm
van een lustrumactiviteit voor alle
mensen die ooit Techniek Bedrijven
hebben georganiseerd.
Hiervoor is de commissie op zoek
naar ideeën. Wat zou u, als oudorganisator, nu graag zien tijdens
een lustrumactiviteit? Wanneer
zou deze moeten plaatsvinden? Wij
horen het graag van u, zodat er op
gepaste wijze invulling gegeven kan
worden aan het zilveren lustrum van
Techniek Bedrijven.
Heeft u een idee, wilt u graag op de
hoogte blijven van de vorderingen
of wilt u meer informatie over
Techniek Bedrijven? Neem dan
gerust contact op met de commissie
door een mail te sturen naar info@
techniekbedrijven.nl.
Met vriendelijke groet namens de
gehele commissie,
Hilde Keizer
Voorzitter Techniek Bedrijven 2015
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Inval Circumflex
Circumflex: nieuwe zustervereniging
Op dinsdagavond 24 februari
heeft
studentenvereniging
Circumflex uit Maastricht
zich naar Delft begeven
voor de ledenintegratie met
K.S.V. Sanctus Virgilius. De
laatste uitval om te laten zien
waar
studentenvereniging
Circumflex voor staat, alsook
de eerste ledenintegratie
met een zustervereniging
als officieel lid van het Aller
Heiligen Convent.
Uw vrouwelijke leden brassen
als beesten

Om zes uur staan de aanwezige
sjaarsch
met
hooggespannen
verwachtingen klaar om richting
K.S.V. Sanctus Virgilius te reizen.
Onder het mom van ‘bussen zijn
altijd te laat’ staan wij om 7 uur
nog steeds in spanning te wachten.
Het vertegenwoordigde deel van de
ouderejaars maakt maar al te graag
gebruik van de gelegenheid om de
mysterieuze verhalen rondom de
uitval nog wat extra aan te dikken.
De verhalen over dat uw vrouwelijke
leden brassen als beesten en dat
uw mannelijke leden geen enkele
persoon ongeschonden laten, zullen

u vast niet ontgaan zijn.
Wanneer we sociëteit Alcuin
betreden worden we onthaald
door uw bestuur. Na een korte
peptalk van beide voorzitters is
studentenvereniging
Circumflex
klaar voor het binnenvallen. Geen
van de verhalen bleek gelogen;
binnen een mum van tijd kwamen
de eerste dappere, doch verslagen
mannelijke sjaarsch al helicopterend
de zaal uit. De vrouwelijke sjaarsch
laten langer op zich wachten, maar
ook zij bieden niet genoeg weerstand
tegen de leden van K.S.V. Sanctus
Virgilius.

Na de ondergang toch nog
goed geïntegreerd

Na deze ondergang is er nog tijd
voor een mooie borrel. De kans
voor de leden van Circumflex om
uw mooie sociëteit nader te kunnen
bekijken, en voor onze leden om
elkaar beter te kunnen leren kennen.
Dat onze dames – in vergelijking tot
de mannen – redelijk onaangetast
gebleven zijn, ontgaat de mannen
van K.S.V. Sanctus Virgilius
duidelijk niet. Laten we zeggen dat
onze verenigingen goed hebben
geïntegreerd.

Voor
studentenvereniging
Circumflex een mooie eerste
ledenintegratie om op terug te
kijken.
Met vriendelijke groet,
Amber Luijbregts
Hoofd
AHC-commissie
der
Studentenvereniging Circumflex

Huizen en disputen: deel je gegevens!
Een van de belangrijkste middelen
van
de
reünistenvereniging
Sanctus Virgilius is onze database.
De commissaris media van het
reünistenbestuur is verantwoordelijk
voor de kwaliteit en onderhoud van
het grote oud-ledenbestand. Het
bestand wordt gebruikt om reünisten
op de hoogte te houden van huidig
nieuws of activiteiten, maar ook om
de procedure om reünist te worden
makkelijker te maken. Helaas is dit
bestand nog lang niet volledig. Niet
alleen missen er veel gegevens, ook
zijn andere gegevens verouderd,
zo kloppen bijvoorbeeld heel veel
telefoonnummers en e-mailadressen
niet meer. Ook ontvangt nog niet elk
reünist de Carmina Burana.

We kunnen
gebruiken!

jouw

hulp

Daarom gaat dit jaar de oudledencommissie in samenwerking
met het reünistenbestuur aan de
slag de database te verbeteren, en
hiervoor kunnen we wel wat hulp
gebruiken!
Veel
groeperingen
houden een bestand bij van de
gegevens van iedereen die daar ooit
aan bij heeft gedragen. Dus heeft u bij
een dispuut gezeten, een commissie
gedaan of in een virgielhuis gewoond
tijdens uw virgielperiode en heeft u
daar ook nog een bestand van? Wij
verzoeken iedereen vriendelijk dit te
mailen naar bestuur@virgielreunist.
nl . Op deze manier kunnen wij
het bestand verbeteren, en zo meer
oud-leden en reünisten benaderen.
Dit is niet alleen belangrijk voor
de opkomst van de reünie, ook
gebruiken we onze database om de
naamsbekendheid van Stichting
TOP Virgiliaan te bevorderen.
Mocht u nog verdere vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u
ons daarvoor ook mailen.

4e dag N8W8!

Je herinnert je vast nog wel die
ene ochtend in mei, waar je met
uitgelopen schmink in de ochtendzon
naar huis liep na een geniale avond
op de N8W8. Jammer dat dat de
laatste was... Maar niet getreurd! Als
jonge reünist kan je dit jaar weer je
oude N8W8-avonturen herbeleven.
Trommel je huisgenoten van toen op,
en schop de huidige bewoners van je
studentenhuis naar de sociëteit want

zaterdag 9 mei is de 4e dag N8W8,
speciaal voor reünisten! Houd je
email in de gaten voor wanneer de
kaartverkoop start! Nu al interesse?
Mail naar secr@virgiel.nl!
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SoLuCie
Nostalgie centraal in sociëteitslustrum
Zoals elk jaar wordt de
sociëteitsdies gevierd. Echter,
afgelopen jaar was dit extra
bijzonder. In november
2014 bestond onze sociëteit
Alcuin namelijk 65 jaar, wat
betekende dat het 13e lustrum
gevierd mocht worden. Een
uitgebreide lustrumweek met
allerlei activiteiten en feesten
stond voor de deur. Naast
de gebruikelijke festiviteiten
zoals het huizendiner, de
Abbas, het sociëteitsdiner en
het Bavaria bierfeest wilden
we iets speciaals toevoegen.

Museum

In het kader van ons thema
‘Nostalgie’, wilden we aan alle leden
de geschiedenis van de sociëteit
laten zien. Hiervoor hebben we
in de voorzaal een klein ‘museum’
gemaakt. Het museum was twee
dagen te zien. Op zondag, tijdens
de opening van het lustrum en op
maandag tijdens het huizendiner.
Voor de inhoud zijn we met z’n allen
een middag het archief ingedoken.
We hebben heel veel leuke dingen
gevonden. Het is echt gaaf dat de
leden door de jaren heen zoveel
hebben vastgelegd en bewaard!
We vonden van alles: hele oude
annu’s, jaarbullen, veel foto’s, maar
ook bekende bordspellen zoals
Triviant en Risk die veranderd
zijn naar ‘Virgiliant’ en ‘Brask’. De
bordspellen hebben we zondag
tijdens de opening neergelegd en er
werd enthousiast gespeeld!
Voor het museum zijn we ook naar
het personeel gestapt: zij zijn degenen
die meerdere jaren dagelijks op de
toko rondlopen. Zo had Piet een
hoop spullen bewaard. We kregen

T-shirts, een bodywarmer en een
gereedschapskistje. Deze kreeg je bij
het klussen tijdens de verbouwing
van de 4e fase.

Hulp tijdens reünie was
zeer nuttig voor bepalen
chronologie

We vonden ook een filmpje over
de verbouwing van Alcuin door
op Google ‘Virgiel’ in te typen. De
Wikipedia-pagina die hieruit naar
voren komt gaat natuurlijk over
onze vereniging en bevat dit filmpje.
Daarnaast hebben we allemaal
foto’s van de sociëteit gescand. Deze
hebben we allemaal achter elkaar
gezet en samen met het filmpje van
het internet werd het een complete
film over het ontstaan van de
sociëteit. Het bepalen van de juiste
chronologische volgorde van de
foto’s was wel wat lastig. Gelukkig
hebben we tijdens de reünie 2014
hulp gekregen van een hoop oudleden en reünisten die aanwezig
waren. Het filmpje is overigens te
vinden op de Virgiel site!
Daarnaast hadden we oude pullen
die waren gebruikt tijdens het

pisbisschop van vorige lustra. We
vonden ook een oude fles wijn, een
flesje bier en er hing een blauwdruk
van een maquette van de sociëteit
samen met oude plattegronden van
voor de verbouwing. Zelfs de gulden
waarmee de toko ooit gekocht is,
was te zien! Uiteindelijk werd de
voorzaal omgetoverd tot een goed
gevuld museum. De beamer speelde
de film af terwijl je kon zitten op
de oude eettafelstoelen die vroeger
gebruikt werden en verder hingen
er overal foto’s. Hopelijk hebben veel
leden, oud-leden en Reünisten een
kijkje kunnen nemen!

Escape Room

Naast het duikje in het archief
werd er ook een nieuwe activiteit
geïntroduceerd. De ‘Escape Room’,

onder veel studenten inmiddels wel
bekend. Maar voor degene die niet
weten: tijdens het spel Escape Room
word je opgesloten in een ruimte
waar je binnen een bepaalde tijd
uit moet komen door het oplossen
van puzzels en raadsels. Wij hebben
Virgilianen in groepen van 7 laten
opsluiten in de conventkamer
of hooizolder. Hierna hadden ze
een half uur om te ‘ontsnappen’.
Doormiddel van het oplossen van
allerlei puzzels kon je uiteindelijk
de sleutel bemachtigen en jezelf
bevrijden uit een van de ruimtes.
Lang niet alle groepjes waren in
staat om te ontsnappen uit de
verschillende ruimtes en moesten
na een half uur bevrijd worden om
de wekelijkse clubborrel voort te
kunnen zetten in de Sociëteitszaal.

Afsluiting met band Le Funq

De
week
moest
natuurlijk
goed afgesloten worden. Zoals
gebruikelijk op Virgiel wordt de
muziek aangezwengeld en kan het
feest losbarsten. De band Le Funq
opende de avond met een optreden
waarbij allerlei hitjes langskwamen
die aangevraagd konden worden
door de aanwezigen. Daarna was
er maar één manier om de avond
compleet te maken: een goede dixo,
die door ging tot in de vroege uurtjes.
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ALV-verslag
Verslag ALV 2014

Op de Algemene Ledenvergadering
2014 (ALV) deed het nieuwe bestuur
van de Stichting TOP Virgiliaan
(STV) verslag over het eerste jaar
van de Stichting. De organisatie
en de plannen van de STV zijn
uitgebreid besproken. Zo worden
voor de STV leden van een comité
van aanbeveling aangezocht met
als doel de kwalitatieve erkenning
van het commissiewerk, zowel
voor extern als voor de betrokken
Virgilianen.

Contactgegevens oud-leden

Tijdens de ALV deed het bestuur
verder verslag van de ontwikkelingen
van het afgelopen jaar. In het oog
springt een terugwin-actie van
actuele e-mailadressen van oudVirgilianen. Via jaarclubrelaties
van Virgilianen vanaf 1980 werden
meer dan 1000 e-mail adressen
achterhaald. Deze en vergelijkbare
acties worden in 2015 gecontinueerd

Financiën

De financiële resultaten over 2013
en de voorlopige financiële cijfers
over 2014 tonen opnieuw een solide
status van de verenigingsfinanciën.
De ALV heeft besloten het beleid en
de exploitatie en balans 2013 – na
positief advies van de kascommissie
– goed te keuren. Ook de begroting
2015 werd goedgekeurd, de
contributie 2015 is vastgesteld
op € 40. Aanvullend geldt dat net
afgestudeerde nieuwe leden pas
starten met de contributiebetaling in
het eerste volledige kalenderjaar dat
ze lid zijn van de RV.

Agenda
Jubeljaarcommissarissendiner

24 april

Café d’Alcuin

24 april

N8W8

7-8-9 mei

Theaterproductie: Cabaret

12-13 mei

Godfatherweekend

15-17 mei

Café d’Alcuin

22 mei

Cabaret

27 mei

Café d’Alcuin

19 juni

Jaarcommissarissendiner

25 september

Volgende reünisten Carmina

5 oktober

Reünie 2015

21 november
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