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In Memoriam
Jan de Koning, jaarcommissaris 1961
Jan was met hart en ziel 20 jaar lang Virgiliaan en daarna nog langer
oud-Virgiliaan. Zijn jaarlied (1961) was hem op het lijf geschreven:
Nog gloort studententijd / De glans van oude heerlijkheid. / Och, Heer
barmhartigheid / Als ik teveel met centen smijt / Dan komt Jantje met
de Pet. / Calvé Delina, Salve Regina / Verhoog de baromzet.
Over alle periodes van Jan’s leven bestaan kleurrijke en humorvolle
herinneringen. Pas in 1980 studeert Jan in zijn twintigste jaar af als
metaalkundig ingenieur. Hij is dan inmiddels al lang leraar op de
middelbare school en blijt dat zijn hele werkzame leven.
Maar hij is vooral ook een ilosoof, denker, reiziger en
gesprekspartner, en daarmee een vriend van velen. Daarbij hoort
natuurlijk ook een goed glas bier, tot diep in de nacht en ook als hij
’s ochtends weer les moet geven.
Jan is jarenlang actief lid van de Reünistenvereniging en een trouw
bezoeker van de reünie. Hij is jaarcommissaris 1961 samen met
mede-jaarcommissaris Eugene Kerckhofs .
Verder schrijt Jan 98 nummers van de Virgiel Gazet, waarin hij
met veel humor verhaalt over huidig en oud-Virgiel en tal van
andere zaken.
Vanaf 2007 is Jan ook lid van de kascommissie. Een hoogtepunt
in elke jaarvergadering is het door Jan gedeclameerde verslag van
de kascommissie: een show waarbij Jan met veel humor en zeer
omstandig uitlegt wat de cijfers waren, wat er was gecontroleerd,
wat de bevindingen en het advies van de kascommissie zijn.
En zo zijn er zoveel mooie andere verhalen over Jan te vertellen,
maar dan vullen we minstens een volledige Reünisten Carmina.
Jan woonde zo’n 40 jaar aan de Paradijspoort in Delt, qua straatnaam
al een erg mooie plek voor een Virgiliaan van katholieke huize. Als
het leven dat hij hier heet gehad een voorbode is van het paradijs,
toen hij onverwacht op 15 mei door de paradijspoort ging, dan is
hij nu begonnen aan een mooi vervolg. Een week later hebben we
afscheid van hem genomen. En zoals hij wilde, eindigt dit afscheid
in het café met een goed glas bier.
Tot veler verrassing heet Jan een aanzienlijk deel van zijn inanciële
nalatenschap als git bestemd voor de Sint Barbara Stichting. Wij
zijn hem hiervoor zeer dankbaar en hefen bij de komende reünie
graag het glas op hem (en dan natuurlijk meerdere keren).
Nick Peters
Voorzitter Reünistenvereniging

“Een leven lang lid, voor altijd
Virgiliaan.
Zo zullen we ons Jan blijven
herinneren.”

De reünie
Op zaterdag 21 november vindt de reünie 2015 plaats. U
bent deze dag van harte welkom vanaf 5v5.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht op;
www.virgielreunist.nl

Colofon
Redactie OLC 2015
Drukkerij Orangbook Tilburg

Disclaimer
Alle foto’s behoren toe aan de desbetrefende eigenaars.
Reünistenvereniging Sanctus Virgilius is een
non-proitorganisatie en bedankt hen voor het gebruik
van deze abeeldingen.
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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 Oud-ledencommissie
Waarde reünisten,
Na een mooie zomervakantie, een
fantastische OWee en een drukke
KMT is het nieuwe collegejaar in
Delt van start gegaan. Met wederom een recordaantal inschrijvingen
(521!) heet Virgiel zijn positie als
grootste Deltse studentenvereniging zeker gesteld. Omdat ons mooie
pand niet de capaciteit heet om elk
jaar zulke aantallen studenten te ontvangen, is Virgiel genoodzaakt om na
de OWee de beschikbare plekken te
verloten. Dit jaar is daarom een groep
van 450 verse studenten begonnen
aan de KMT. Ook wij, de Oud-ledencommissie, hebben een bezoekje gebracht aan het kamp. Onze les: Virgiliaan ben je niet enkel tijdens je
studententijd; maar ook gedurende
de rest van je leven. Juist in deze tijd,
waarin de TU bezuinigt op studentenverenigingen, blijkt hoe belangrijk
het is dat wij de mogelijkheid hebben
om terug te vallen op onze reünisten.
Diezelfde betrokkenheid van u, en
alle andere lezers, gaan wij in de toekomst ook van onze 450 eerstejaars
nodig hebben.

Bridge the Generations
In juni heet voor de tweede keer
de bridge-avond plaatsgevonden.
Wederom onder leiding van Jan

Metselaar en Nelo Emerencia, heet
een groep reünisten, een groep Virgilianen en een afvaardiging van het
reünistenbestuur dit kaartspel uitgelegd gekregen. In versimpelde vorm,
die erg toegankelijk is voor de beginnende speler, werden de technieken aangeleerd om uiteindelijk enige
(spannende) potjes te kunnen spelen.
Wij hopen de komende maanden op
een vervolg van deze gemoedelijke
avond. Mocht je hier aan mee willen
doen, houd dan de facebookpagina
van de reünistenvereniging, en de
reünistenmailing in de gaten voor
meer informatie.

Het ledenbestand
Een van de doelen die wij onszelf
opgelegd hebben voor dit jaar is het
aanvullen van missende gegevens
in het oud-ledenbestand. Jarenlang
zijn de gegevens van leden die zich
uitschreven na hun studententijd,
en van oud-leden die verhuisden of
van mailadres wisselden, niet of onnauwkeurig bijgehouden. Dit heet
geresulteerd in een oud-ledenbestand
vol gaten. De afgelopen periode hebben wij met behulp van Virgielhuizen,
commissies, praesidia en bestuur
ontzettend veel gegevens kunnen aanvullen. Omdat voorgenoemde groeperingen vaak lijsten bijhouden met
daarin hun voorgangers, was het mo-

gelijk om “verloren” leden weer terug
te vinden. Toch is het oud-ledenbestand nog verre van compleet. Als u
nog in het bezit bent van gegevens van
bijvoorbeeld uw jaar- of clubgenoten,
dan willen wij deze graag gebruiken
ter aanvulling van het systeem!

De reünie
Nu de zomervakantie voorbij is begint
voor ons, de OLC, de periode om de
reünie voor te bereiden. Zaterdag 21
november zal dit jaarlijkse hoogtepunt
plaatsvinden. Voor meer informatie
over de aanmelding, kunt u kijken op
pagina 32. Wij hopen u allemaal, in
groten getale te verwelkomen!
Voor vragen en/of opmerkingen kunt
u ons bereiken op olc@virgiel.nl
Tot 21 november!

Met Virgiliaanse groet,
Sybren Geldof
Voorzitter Oud-ledencommissie 2015
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Het reünistenbestuur
Beste oud-Virgilianen,
Deze Reünisten Carmina Burana
bevat zoals je van ons bent gewend
opnieuw een breed scala aan
onderwerpen vanuit Virgiel en oudVirgiel, vaak voorzien van de nodige
akortingen: STV, SBS, DB, OLC, ALV.
Wat waarbij hoort, lees je natuurlijk
op de volgende pagina’s. Een paar
korte onderwerpen delen we graag
met je hieronder.

Na 50 jaar geen spoorviaduct
meer!
Het zal toeval zijn, maar in het jaar
dat de reünistenvereniging werd
opgericht, werd ook het Deltse
spoorviaduct oicieel in gebruik
genomen. Toen bracht het viaduct
vooruitgang: de stad werd niet meer
verlamd door spoorovergangen die
drie kwartier per uur dicht waren.
Gaandeweg werd het viaduct echter
meer en meer gezien als een lelijk
obstakel voor de stad. Tien jaar geleden
nam de minister van Infrastructuur
(nu I&M) het besluit om de tunnel
aan te leggen. Vijf jaar geleden begon
de bouw.
Begin september is de laatste 30 meter
van het viaduct gesloopt, de treinen
rijden al sinds februari door de nieuwe
tunnel. En ook nu spreekt iedereen
opnieuw van vooruitgang voor Delt.

Na 50 jaar nog altijd reünie
Dit jaar is het 10e lustrum van de
Reünistenvereniging. Hans Bernaert
(Virgieljaar 1955 en lid van het
eerste RV-bestuur) herinnerde ons
hier gelukkig aan. In de Reünisten
Carmina van april 2005 (zie onze
website) staat het artikel “Lustrum
RV”, waarin de historie van de
Reünistenvereniging en de reünies is
beschreven.
In de loop van de jaren is de reünie
om allerlei praktische redenen
verplaatst naar de tweede helt van
november. Ook hebben we een grote
verandering gezien in de manier
waarop de Reünistenvereniging met
de oud-Virgilianen communiceert.
Vroeger was er één brief met de
uitnodiging voor de reünie, en één
Carmina Burana per jaar (het Diësnummer van de ‘gewone’ Carmina
van Virgiel). Pas eind jaren ’90
werden e-mail en mailings meer en
meer hét communicatiemiddel.
De reünie is alle jaren gelukkig de
goede constante factor gebleken.
En door de groei van het aantal
oud-Virgilianen én de betere
c o m mu n i c at i e m o g e l i j k h e d e n
bezoeken tegenwoordig zo’n 350
oud-Virgilianen de reünie.
Voor het eerst is dit jaar het
70-ste Virgiel-jaar (1946) het
oudst aanwezige jubeljaar op

de reünie. Na de reünie krijgen
we soms opmerkingen dat de
jaarliederencyclus
tegenwoordig
zo lang duurt, maar blijkbaar is
de gemiddelde gezondheid van de
oud-Virgilianen zo goed dat we
tegenwoordig 70 liederen moeten
zingen, dat duurt even en het hoort
bij de traditie.

50 jaar continue sores
van de oud-Virgilianenadministratie
De Reünistenvereniging houdt
ook de administratie van de oudVirgilianen. Dit begon bij een
klein administratiekantoortje dat
met ponsplaatjes mailings kon
versturen (per post natuurlijk).
Die administratie zat letterlijk in
twee schoenendozen. Omdat toen
en nu de administratie volledig
ahankelijk is van het doorgeven van
nieuwe contactgegevens, raakten
de gegevens in de kaartenbak
langzamerhand vervuild.
Ook toen werd vanuit Virgiel het
belang van een goede administratie
gezien. Begin jaren ’70 waren de
inanciën van Virgiel zo slecht dat
verkoop van OD18 werd overwogen.
De oud-Virgilianen voorkwamen dit
en zamelden geld in, het pand werd
verhuurd aan het studentenpastoraat

“Zo’n 350 mensen bezoeken tegenwoordig de reünie”.
en de zolder aan drie Virgilianen.
Maar lange tijd ging het inancieel
niet goed met Virgiel, dus als de
nood echt hoog zou worden, moest
er een vangnet komen dat door de
oud-Virgilianen zou moeten worden
gespannen. En dan moet je de juiste
contactgegevens hebben.

Ondanks alle wetenschap over
back-up’s is daarna de administratie
een paar keer geheel of gedeeltelijk
verloren gegaan. Iedere keer hebben
we daarvan geleerd. Maar de
belangrijkste boodschap is dat de
administratie wel het goud is van de
Reünistenvereniging en van Virgiel.

De huidige Nederlandse postcode
werd eind jaren ’70 ingevoerd en de
Reünistenvereniging moest daarin
mee. De schoenendozen werden in
1979 om het mom van de nieuwe
postcode geannexeerd (weggehaald
bij het administratiekantoortje en
niet meer teruggebracht). In de KMT
van 1979 hadden we een eetzaal vol
eerstejaars die met postcodeboeken
en telefoonboeken de administratie
klaar maakten voor de nieuwe
tijd, tegenwoordig monnikenwerk
geheten.
Daarna werd de informatie via
een oud-Virgiliaan “elektronisch”
gemaakt door ponstypistes, een
uitgestorven beroep. Met hulp van
een andere oud-Virgiliaan werd
de eerste database ingericht op het
toenmalige mainframe van het
Rekencentrum van de TU. Dat was
in eerste instantie illegaal, maar
werd naderhand toegestaan.

De geschiedenis herhaalt zich
En we zijn er nog niet … pas
de afgelopen maanden is de
gegevensoverdracht van Virgiel
bij afstuderen geautomatiseerd.
Hiervoor gebeurde dit met een
frequentie van een paar keer per jaar
met een matige gegevenskwaliteit:
e-mailadressen van afgestudeerden
die eindigen op @student.tudelt.nl
hebben na aloop van een studie nu
eenmaal weinig waarde.

Reünie
Dit jaar is de Reünie op zaterdag 21
november. We verwelkomen dan
alle oud-Virgilianen, en met name
de jubeljaren 1991, 1976, 1966, 1961,
1956, 1951, 1946. 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.
Ook wordt in de middag weer
een vervolg gegeven aan het foto’s
herkennen en classiiceren uit de
“Virgiliaanse schoenendoos” van
oude foto’s en dia’s.
Van harte welkom en graag tot ziens
op de Reünie !
Met Virgiliaanse groet,

Tegenwoordig wordt het belang
van Virgiel steeds groter; met
een groeiend beroep op de oudVirgilianen om via de Stichting TopVirgiliaan te sponsoren. Maar van de
oud-Virgilianen missen we nog altijd
de helt van de e-mail-gegevens! Dus
herhaalt de geschiedenis zich: in de
KMT van dit jaar zoekt de nieuwe
lichting Virgilianen via Linked-In en
Google naar de e-mailadressen van
oud-Virgilianen.

Nick Peters, voorzitter
Renée Jaarsma, secretaris
Paul Balvers, penningmeester
Gwen Kolfschoten, commissaris
Denie Andriessen, commissaris
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Vanuit het torentje
Waarde Reünist,
Met het uitzicht op de inishlijn van
dit leuke jaar word ik gedwongen
om even te stoppen en stil te staan
bij waar ik ben. Dit afgelopen jaar
was geweldig voor mij en mijn
bestuur. We hebben allemaal
bijzondere
ervaringen
gehad,
nieuwe vriendschappen gesloten en
ons talloze keren verbaasd over het
enthousiasme en de vindingrijkheid
van de Virgiliaan.
Voordat ik afzwaai wordt mij een
podium geboden door de OLC,
die ik hierbij dank voor hun harde
werk dit jaar, om alle reünisten mee
te laten genieten van de bloei die de
vereniging meemaakt.

Virgiel groeit
Zoals ik in mijn eerste stukje
beschreef, is de vereniging enorm
aan het groeien. Ondertussen blijkt
dat dit niet alleen geldt voor het
ledenaantal, maar ook voor het
enthousiasme voor zowel de studie
als Virgiel. Tot het einde van het
jaar heet de borrelvloer vol gestaan
met vrienden die verhalen deelden
en herinneringen maakten. Naast
deze borrelavonden blijken ook de
activiteiten zeer goed bezocht. De
kaartjes voor het jaarlijkse gala, de
theater- en cabaretvoorstelling en de
N8W8 waren compleet uitverkocht.
Wat ik daarnaast erg knap vind, is
dat meer en meer eerstejaars ook
hun BSA (Bindend Studie Advies)
van 45 studiepunten halen.

N8W8
Een activiteit die ik speciaal wil
uitlichten omdat deze wellicht
u, als lezer, ook aanspreek is de
N8W8. Dit jaar is er namelijk een

dag toegevoegd aan dit voorheen
3-daagse feest. Deze dag viel op
vrijdag en was speciaal gericht op
jonge reünisten. De N8W8 ligt
ondertussen vrij ver in het verschiet
en ik ben blij om te vermelden dat
deze avond een succes was. Meer
dan honderd reünisten tussen de
25 en 45 hebben samen met huidige
Virgilianen nog een keer als vroeger
de dansvloer onveilig gemaakt
en een geweldige sfeer neergezet.
Alhoewel dit een goed begin was,
denk ik echter dat het nog maar
een beginnetje van iets groters was.
Maar daarover straks meer.

Club van 100
Aan het einde van het jaar is het ook
tijd om te relecteren op wat er in
een jaar bereikt is. Zo wil ik graag
even aanstippen dat we ons 50e lid
in de club van 100 hebben mogen
verwelkomen. Deze top-reünisten
investeren jaarlijks €100,- in een
fonds dat de toekomst van het doen
van commissies veiligstelt. Bij dezen
willen we deze reünisten hartelijk
bedanken voor deze belangrijke
bijdrage en wij hopen dat zij anderen
zullen inspireren om het voorbeeld
te volgen.

Splinter nieuw
Naast dit nieuwe concept hebben
we dit jaar ook een aantal oude
concepten herdacht. Zo zijn de
werkplekken voor Virgilianen
verbeterd met nieuwe kamers,
een nieuw IT-systeem en een
ergonomisch
verantwoorde
inventaris. Daarnaast hebben wij,
op het moment van schrijven
gisteren, bekendgemaakt aan de
leden dat we de komende vijf jaar
een nieuw biermerk zullen proeven

op sociëteit Alcuin: Heineken! Een
nieuw contract met deze brouwer
zal de inanciële gezondheid van
onze sociëteit wellicht voor een
groot deel garanderen. Als laatste
hebben we de website van Virgiel dit
jaar voor zowel mobiele- als desktop
apparaten link verbeterd.

Veranderingen
Naast deze tastbare projecten hebben
we ook een jaar mogen relecteren
op het wel en wee van onze
vereniging. Twee hersenspinsels
daarvan wil ik graag met u delen.
Ten eerste heet u vast gehoord van
het leenstelsel en misschien zelfs
van de kortere studietijd die de TU
Delt nastreet. Dit heet als resultaat
dat de gemiddelde leetijd op de
borrelvloer keldert en een vierdejaars
tegenwoordig ‘ouderejaars’ is. Dit
is op zichzelf geen groot probleem,
maar het brengt wel een aantal

uitdagingen met zich mee. Wie zorgt
er nu nog dat de jongerejaars de
mores goed aangeleerd krijgen? Wie
houden tradities in stand? Wie kan
de jongerejaars nu nog inspireren
en wie vormt het rolmodel? Maar
ook: hoe vullen we ouderejaarscommissies waar ervaring voor
nodig is?
De tweede kwestie, die ik al eerder
aanstipte, is dat ik overtuigd ben
dat we als vereniging nog veel
meer uit reünisten kunnen halen.
Hiermee bedoel ik dat we de
actieve Virgiliaan dichter bij de
reünist moeten kunnen brengen
zodat er kennisuitwisseling plaats
kan vinden, ervaringen gedeeld
kunnen worden of simpelweg met
verschillende generaties onze blik op
de wereld kunnen vergelijken.
Ik wil dit stuk daarom graag
eindigen met een oproep aan alle
lezers: u bent altijd welkom (om te

helpen)! Het lijkt mij fantastisch als
reünisten en Virgilianen steeds een
stapje dichter bij elkaar komen, en
daarmee gezamenlijk Virgiel stapje
voor stapje nog mooier en grootser
maken. Laten we gezamenlijk
de bodem voor dat zaadje nog
vruchtbaarder maken, dat het maar
link mag groeien en bloeien.
Met Virgiliaanse groet,
Barend Klitsie
Voorzitter der K.S.V.S.V. en K.S.S.A.
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Club van 100
In de Carmina van april deed
het bestuur van Stichting
TOP-Virgiliaan een oproep
aan alle enthousiastelingen
voor de stichting. Wij
vroegen hen een klein beetje
dieper in de buidel te tasten
dan de tien euro verhoging
van de contributie van
de
reünistenvereniging.
Deze
enthousiastelingen
verkregen bij het aanmelden
om donateur te worden het
lidmaatschap van de Club
van 100.

De aanmeldingen stroomden binnen
na de verschillende acties die we
gedaan hebben en inmiddels mogen
we met gepaste trots spreken van
een echte club: al 50 oud-Virgilianen
hebben zich aangemeld om een
jaarlijkse donatie te doen van €100
of zelfs meer.
Ook zijn de randvoorwaarden van
de club bepaald. Naast de jaarlijkse
donatie voor Stichting TOP
Virgiliaan en daarmee vermelding
aan de commissies die ermee
uitbetaald worden, wordt er ook
een jaarlijkse borrel georganiseerd
om de leden van de Club van 100 bij
elkaar te brengen. Voor en tijdens
deze borrel zal gesproken worden
over actuele onderwerpen omtrent
de Stichting en de veranderende
tijden omtrent het proileringsfonds.
Inmiddels is de Stichting ook al
overgedragen aan onze opvolgers:
Eeje Visser (commissaris Extern)
en Koen Hiemstra (secretaris/
comm. Onderverenigingen). Het is
ontzettend leuk om te zien dat zij
dit project met veel energie hebben
opgepakt en vol ideeën zitten om de
Stichting ook dit jaar weer verder te
brengen. Zij hebben zelfs al enkele
acties gedaan om meer reünisten te
vergaren en daarmee meer mensen

bekend te maken met Stichting TOPVirgiliaan en een groter draagvlak
ervoor te creëren. Wij hebben er het
volste vertrouwen in dat zij het goed
gaan doen dit jaar!
Maar zij zijn natuurlijk niet de
enigen die de stichting zo ver
hebben gekregen als we nu zijn.
Naast onze voorgangers en het
Stichtingsbestuur, zijn dat natuurlijk
ook de reünistenvereniging waarvan het batig saldo elk jaar naar
de stichting gaat - en de donateurs
van de Club van 100. We willen de
volgende mensen bedanken voor
hun aanmelding voor de club en
enthousiaste reacties voor het idee:

Piet Mertens
Michel van Bergen
Jan Metselaar
Koen de Boo
Thijs Linssen
Henk Damen
Luuk Wellens
Annette Lievaart
Berto Kroes
Anton Hermans
Vincent Doedee
Bas van Eijndhoven
Bram de Vries
Marc Unger
Bart Manuel
Charles van der Mast

Pepijn van Wijmen
Huub Kokshoorn
Pieter van Gaelen
Marcel van Zuilen
Matthijs Groenewegen
Daniel Goedhuis
Joost Grubben
Peter Schouten
Frans Winkelman
Barend van Lieshout
Peter van der Vlis
Bert van Griensven
Guus Weitzel
Fons Bingen
Monique & Ronald Knoppe
Frits Verhoef

Staat uw naam er niet bij en heet
u zich al wel aangemeld? Dan kan
het zijn dat uw reactie nog niet is
verwerkt. Mocht uw mailtje al een
tijd geleden verstuurd zijn, meld
dat dan even bij de comm. Extern,
Eeje Visser (extern@virgiel.nl).

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, Eeje
Visser, 015 2151 697

Jan Jaap Meindersma
Ronald Free
Anton Rutten
Leo Soons
Marlouke Durville
Ben Kleiss
Lodewijk van den Berg
Jos Hamilton
Ivo Rutten
Joost Volker
Ingo Dijksma
Huub Pijnenburg
Robert Hermans
Gerard Hirs
Marcel van der Lans

We hopen dat er steeds meer
mensen een warm hart toedragen
aan
Stichting
TOP-Virgiliaan
en daarmee de huidige zittende
commissies en besturen steunen, die
ervoor zorgen dat Virgiel nog steeds
bloeit.
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1956

'

“Vechten met die politie en het vrijdagse borreluur”
Hoe staat het jaar 1956 in de
tijd en wat beklijt ?
1956 het jaar waarin een militair
conlict ontstaat in het MiddenOosten, wanneer het Suezkanaal
door de Egyptische president Nasser
wordt genationaliseerd. Maar ook
het jaar waarin de burgers van
Hongarije in opstand komen tegen
de overheersing door de Sovjet
Unie. Een nieuwe wereldoorlog
dreigt. Stoppen met studie ? Onder
de wapenen ?
2015 Vluchtelingenstromen uit het
Midden-Oosten zoeken hun weg
door Hongarije verder noordwaarts.
En Rusland herneemt de macht op
de Krim en in Oost Oekraïne.
Er is dus niet veel veranderd
sindsdien.
De weersverwachting op 14
februari 1956 in Friesland: geheel
bewolkt, geen neerslag, en wind
NO 2.6 meter per seconde (2Bt),
maximumtemperatuur -5.3 °C,
minimumtemperatuur -10.1 °C,
ideale omstandigheden voor de
Elfstedentocht. Na 8 uur en 46
minuten gaan 5 rijders tegelijkertijd

over de inish. Het bestuur reikt geen
prijs uit.
2015: Zal het bestuur nog ooit een
Elfstedenkruisje kunnen uitreiken?
Nederland stond zestig jaar geleden
op zij achterste benen. Oproer
van Hoorn tot Apeldoorn. De ilm
“Rock Around the Clock” van Bill
Haley maakte het beest wakker in
onze jeugd. Autoriteiten in paniek
bij de eerste nozemrellen als ook
nog op het Spui in Amsterdam de
Provo’s wekelijks samenscholen.
Tegenwoordig een rimpeling in het
dagelijks nieuws.
En dan was er de oprichting van de
Eredivisie. Nederland keek al naar
betaald voetbal sinds 1954 door o.a.
Fortuna, Rapid JC en Alkmaar 54
(zie ondertekenaars), maar vanaf
1956 spelen de sterkste clubs van
het land in één competitie. Toen
wel ƒ65 premie voor een gewonnen
wedstrijd, nu een fractie van wat een
béétje profvoetballer in NL verdient.
Maar ook op technisch gebied bood
1956 hoogtepunten:
Zo
introduceerde
IBM
het

computersysteem RAMAC305, de
eerste commerciële computer die
gebruik maakte van harde schijven.
Eén unit had de omvang van een
linke 2-deurs koelkast met daarin
50 aluminium harde schijven die
bedekt waren met magnetisch
ijzeroxide waarop 5 miljoen bytes
(5 megabyte) aan informatie kon
worden opgeslagen. Eén heel
systeem had een ruimtebeslag van 9
x 15 meter.
In de bioscoop Delia draaide de
eerste grote spektakelilm “he
Ten Commandments” van Cecil B.
Demille. Cinemascoop en surround
sound. wat een belevenis; dit was
Bijbelonderwijs in optima forma. Er
zouden nog vele spektakelprodukties
volgen.

Tropische liefde is het verhaal
van een verboden liefde die zich
afspeelde in Nieuw Guinea tussen
de Nederlandse pater Koos en
Catharina, een inlands meisje van
een Papoeastam; de discussie rond
het celibaat is dus van alle tijden.

'56
En dan..... komt het
‘Virgieljaar 1956’ aan in
Delt!

Virgiel zette zich schrap in
september van dat jaar; nog niet
eerder in het bijna 70-jarige bestaan
kondigde een zo’n sterke aanwas van
220 nieuwe leden zich aan. Alle hens
aan dek, om die foeten op te vangen,
te vormen en…….om hun blik op
de toekomst van de vereniging te
richten. In jaarlied 1956, eigentijds:
“Vechten met die politie en het
vrijdagse borreluur”, en naar de
toekomst: “Restaureren, afstuderen”.

De “Jubelreünie” zal zich vanaf het
middaguur deels buiten de sociëteit
afspelen en feestelijk worden
afgesloten met een gezamenlijk
jaardiner op “Alcuin”.
Wij zijn allen 75 jaar en ouder; de bel
luidt.
Mis deze kans niet.
Tot ziens op ons 12e lustrum.
Jullie jaarcommissarissen,
Arthur Govaert
Lex Nievelstein
Toon Broers

Iedereen van ‘het leger jonge
krachten’ van toen werkte een paar
jaar later 2 weken bij Slaolie- en
Pindakaasbedrijf Calvé om centjes te
verdienen voor de eerste fase van de
restauratie van het Barbara klooster.
Met de imposante restauraties na ons
hebben we een Sociëteit gemaakt die
uniek is in Europa. Dat beklijt.
Met of zonder “de vrouwen die
wij zouden trouwen” gaan wij op
zaterdag 21 november al deze en
nog vele herinneringen ophalen en
de persoonlijke daaraan toevoegen.
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Student & Huis Delft
Wij van Student & Huis Delt
(S&HD) begeleiden investeerders
kosteloos bij het beleggen in
Deltse studentenhuisvesting. Het
aantal studenten in Delt blijt
toenemen, waardoor ook de vraag
naar studentenkamers blijt stijgen.
Sinds de oprichting in 2006 hebben
we al vele investeerders succesvol
geholpen in het proces van aankoop
en verhuur, en zo vele nieuwe huizen
gecreëerd voor Virgilianen.

De huizen waar S&HD aan heet
meegewerkt zijn allen Virgielhuizen.
Het aantal bewoners varieert van
4 tot 19 mannen en/of vrouwen.
Doordat
er
studenten
van
verschillende jaren wonen, bestaat
er grote sociale controle. Samen
zorgen zij voor het onderhoud van
het huis, en de continuïteit van de
huurinkomsten door zelf meteen
een nieuwe huisgenoot te zoeken bij
het vrijkomen van een kamer.

Statistieken
De afgelopen jaren zijn er met behulp
van verschillende investeerders een
hoop aantal nieuwe studentenhuizen
gerealiseerd. Hieronder een aantal
interessante statistieken sinds de
oprichting in 2006.

Oud-lid
21%

Uitgelicht
Voorstraat 63: 19 mannen
Dit studentenhuis is het grootste
gerealiseerde project voor S&HD
tot dusver, en we zijn hier dan
ook
behoorlijk
trots
op.De
investeerders van dit pand zijn
oud-Virgilianen en inmiddels al
goede bekenden bij S&HD, dit
is nu alweer hun derde project!
Dit pand, gelegen aan één van de
mooiste grachten van Delt, stond
pas korte tijd leeg, maar leek

meteen ontzettend geschikt voor
studentenhuisvesting. Door snel
handelen van de investeerders
mochten we dit pand gelukkig
aan onze lijst toevoegen. Na een
korte verbouwing wonen er sinds
december van afgelopen jaar nu 19
jongemannen.
De jongens die hier zijn gaan wonen,
kenden elkaar al goed; zij kwamen
uit een ander Virgielhuis, maar

Recent gerealiseerde projecten

De
investeerders
van
de
verschillende panden komen op
allerlei manieren bij ons terecht
(zie ook de statistieken) en omdat
de vraag naar studentenhuisvesting
blijt toenemen in Delt, kunnen we
nog steeds alle hulp gebruiken. Zo
zijn er in september weer 450 nieuwe
Virgiliaanse eerstejaars op zoek
gegaan naar een huis in Delt en zijn
er altijd kleinere groepen ouderejaars
studenten op zoek naar een rustiger
huis. Ook bestaan er groepen,
zoals van de Voorstraat 63, die
helaas hun pand moesten verlaten.

Hieronder de gerealiseerde projecten
van 2015 zover:
Westplantsoen 52 – 4 Vrouwen
Dit hoekpand ligt in de wijk Hof
van Delt, dat steeds populairder
wordt onder studenten. Deze
investeerders waren op zoek naar
een pand met charme voor ongeveer
4 personen. Omdat de huizenmarkt
in dit segment nogal snel verloopt,
moest daar ook naar gehandeld
worden; en dat is gelukt. Na een
kleine verbouwing wonen er nu 4
ouderejaars studenten.
C. Fockstraat 67 – 4 Vrouwen
De C. Fockstraat ligt in dezelfde wijk:
Hof van Delt. Ook bij dit project zijn
er een paar slimme verbouwingen
gedaan om het pand geschikt
te maken voor vier vrouwelijke
studenten. Naast deze kamers is
er een gemeenschappelijke ruimte
gerealiseerd
waar
gezamenlijk
gegeten kan worden.
C. Fockstraat 136 – 4 Vrouwen
Dezelfde investeerder van nummer
67 heet in dezelfde straat eenzelfde
soort huis aangekocht. Ook
hier zullen door een paar kleine
ingrepen een viertal kamers en een
gemeenschappelijke ruimte worden
gerealiseerd.

waren helaas genoodzaakt hier te
vertrekken. Gelukkig hebben we
op tijd een nieuw pand voor hen
kunnen vinden en zijn ze nu van
13 naar 19 huisgenoten gegaan.
Daarnaast runnen ze samen met de
investeerder een uitzendbureau, om
zo een deel van de huur te bekostigen.
Al met al voor alle drie de partijen
een geslaagde samenwerking.

Wij helpen u daarom altijd graag
in het begeleiden van aankoop
tot vullen van een studentenhuis.
Mocht u zelf geïnteresseerd zijn of
iemand kennen die geïnteresseerd
is in studentenhuisbeleggingen dan
vertellen wij altijd graag meer over de
mogelijkheden.
Meer info:
www.studentenhuisdelt.nl of mail
naar info@studentenhuisdelt.nl
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4e dag N8W8
Ondanks het feit dat het volgende
lustrum pas over 2 jaar gevierd wordt,
vonden wij, het 117e Dagelijks
Bestuur, dat de N8W8 dit jaar wel
toe was aan een schaalvergroting.
Door de sterke groei van het
ledenaantal werd de strijd om een
aantal kaartjes te bemachtigen voor
dit driedaagse feest steeds heviger
en vele Virgilianen voelden zich
benadeeld. Tijd om deze Virgilianen
ruimte te bieden dus, zoals onze
hoofdgedachte van afgelopen jaar
betaamde. Wij kozen ervoor om de
N8W8 uit te breiden naar 4 dagen.
En welk thema kon deze avond het
beste dragen? Inderdaad, een avond
voor jonge reünisten samen met
huidige Virgilianen.

De opzet was simpel; neem oudhuisgenoten mee en je krijgt
voorrang op het kopen van kaartjes.
Voor velen was dit een goede reden
om alle oud-huisgenoten op te
trommelen voor een ouderwets
avondje uitleven in de speeltuin die
sociëteit Alcuin heet. Helaas was dit
idee pas laat uitgewerkt en daarom
was er veel onduidelijkheid voor
oud-Virgilianen en de huizen. Voor
een oud-Virgiliaan is het natuurlijk
een stuk lastiger om een weekend
vrij te plannen voor een avond
doorhalen op Virgiel. Maar ondanks
dat de kaartverkoop niet helemaal
soepel liep, stond het pand de
desbetrefende avond vol en was 1/3
van de aanwezigen oud-huisgenoot.
Dat er veel mensen op Virgiel
rondliepen die wat ouder waren,
was wel te merken. Niet in de zin dat
er weinig gedronken werd, maar in
de zin dat je overal waar je rondliep
hoorde; ‘he lang niet gezien pik, hoe
is het met jou dan?’ waarna meerdere
biertjes werden gedronken aan de
bar of op de dansvloer. Ook was het
door de coverband hat’s what she
said (winnaar van the clash of the
coverbands Benelux) niet lastig om
de wat roestige heupen los te maken;
van de oud-huisgenoten konden de
huis-jongsten nog veel danspassen
leren.

'

Dat de gemiddelde leetijd zo’n 5
jaar hoger lag en eerstejaars niet
meer de dansvloer domineerden
heet niet uitgemaakt in de cijfers;
er is evenveel omzet gedraaid als
voorgaande jaren en het feest duurde
minstens zo lang als de woensdagen donderdagavond. Ondanks het
gedoe met de organisatie van de
kaartverkoop en veel op het laatste
moment regelen, kunnen wij het
feest zeker beschouwen als geslaagd!
Grote kans dat het concept
doorgezet wordt komend jaar dus,
blokken jullie alvast de volgende 4e
dag N8W8 voor oud-huisgenoten
en reünisten in jullie agenda? Dat
wordt vrijdag 13 of zaterdag 14 mei.
En plan niets de dag erna!
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Stichting topvirgiliaan
1961

Nog gloort studententijd,

De glans van oude heerlijkheid.
Och, Heer barmhartigheid,

Als ik teveel met centen smijt,
Dan komt Jantje met de Pet.

Calvé Delina, Salve Regina,
Verhoog de baromzet.

Dit jaarlied zongen we in september
1961. Dit jaarlied zullen we weer
zingen, ruim 54 jaar later, in
november 2015. En jij kunt er bij
zijn als je naar de reünie van Virgiel
komt op zaterdag 21 november a.s.
(in Sociëteit Alcuin)!!
In september zijn we (in
Virgielterminologie)
55e-jaars
geworden,
en
daarmee
overeenkomstig een besluit van
de Reünistenvereniging “Sanctus
Virgilius” een jubileumjaar. Vandaar
deze extra oproep. DE gelegenheid
om je jaargenoten weer eens te

ontmoeten en spreken. Niet in
een overvolle sociëteitszaal, maar
in rustiger atmosfeer (we worden
tenslotte een jaartje ouder!) in een
aparte ruimte. Een voorrecht van
jubileumjaren, mits bij voldoende
deelname. Daarom:
KOMT ALLEN !!

Eugène Kerckhofs
Jaarcommissaris 1961
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50 jaar reünistenvereniging
Mijn afstuderen kwam in
het voorjaar 1964 snel in het
zicht en stond dan ook in het
teken van “kosten wat het
kost: wegwezen!”. Door wie
en waarom er op zaterdag
25 april 1964 binnen Virgiel
een reünie voor oud-leden
werd georganiseerd is mij
niet meer bekend. Op 24
april 1964 studeerde ik af en
dat werd feestelijk met mijn
familie en vrienden gevierd
op Alcuin en uiteraard
binnen het borrelgenootschap
‘Methusalem’. De volgende
dag was ik het jongste oud-lid
op de reünie.

Het succes van deze reünie en
de vraag waarom Virgiel geen
reünistenvereniging had, zoals
het corps, was voor een aantal
oud-leden de aanleiding zo een
vereniging op te richten. Vijf van
hen namelijk Welling, Van Hezik,
Urbanus, Rypma en Bernaert zetten
hun schouders eronder om in ieder
geval in mei 1965 een (eerste) reünie
te organiseren. Een reünie met naar
mijn beste weten een vergadering,
een borrel, een diner en jaarliederen.
Urbanus zorgde voor de oiciële kant:
de statuten en regelementen. Met z’n
vijven moesten we garant staan voor
l 100,- p.p. Er werd besloten jaarlijks
op de 2e zaterdag van mei een reünie
te organiseren. De contributie werd
vastgesteld op l 25,- per jaar. Er
werd ook gewerkt aan het aanwijzen
van jaarcommissarissen, 2 per jaar.
De oiciële oprichtingsdatum van
de reünistenvereniging Sanctus
Virgilius werd uiteindelijk 22
oktober 1965.
Welling werd voorzitter, Bernaert
Secretaris, Rypma penningmeester
en Van Hezik en Urbanis werden lid
van het Bestuur.

Al na een paar jaar werd duidelijk
dat de 2e zaterdag van mei voor een
jaarlijkse reünie niet slim gekozen
was. Het was de zaterdag vóór
moederdag; voor velen dus niet erg
aantrekkelijk. Vandaar dat voor de
3e zaterdag van november gekozen
werd.
De
oprichting
van
de
reünistenvereniging was en is nog
steeds een schot in de roos. Ik mocht
dit vorig jaar als 60e-jaars met heel
veel genoegen constateren.
Hans Bernaert

66

1966

Virgilianen van het jaar 1966,
gegroet!

Op 21 november 2015 vieren we onze
start in de Delt en als eerstejaars van
Virgiel.
Als 50ste-jaars zullen we die dag ons
jubeljaar vieren en we nodigen jullie
graag uit daarbij aanwezig te zijn op
Alcuin. Oude Delt 57, 2611 BC Delt.

Het programma is:
15.30 Ontvangst voor ons jaar in de
sociëteitszaal
17.00 Aanvang Reünie met een
borrel
19.00 Diner
21.00 Sociëteitsavond

Na de borrel in de sociëteitszaal, zal
er voor ons jaar een gezamenlijk en
feestelijk diner zijn.
Daarna zullen wij nogmaals ons
jaarlied aanhefen ten gehore van
alle aanwezigen en storten wij ons in
een ouderwetse sociëteitsavond.
De borrel begint om 17.00 uur.
Om de mensen die eerder naar huis
terug moeten, de gelegenheid te
geven elkaar te ontmoeten, zullen
we, voor ons jaar, met de borrel
starten om 15.30 in de sociëteitszaal.
Jullie partners zijn van harte welkom
om deze dag mee te vieren en de
prachtige sociëteit te leren kennen.

Een hernieuwde kennismaking met
misschien wel het enige gebouw
in Nederland waar de tijd heet
stilgestaan.

De bijgaande foto laat ons zien bij
onze inauguratie in 1966. We waren
met ca. 150 op deze foto. We hadden
het doorstaan. Onze groentijd
overleefd. Nog kaal, vermoeid van
het kikkeren en de activiteiten van
de ouderejaars. Maar toegetreden
tot een jaarclub en een onder
vereniging. Misschien nog 17 jaar
en jong van huis. Virgiel werd een
warme thuishaven waar plezier en
ontwikkeling bij elkaar kwamen.
We zitten nu in de volgende fase.
Maar met verhalen die we aan elkaar
willen vertellen.

We rekenen erop dat velen van jullie
aanwezig kunnen zijn. Partners zijn
van harte welkom. 10 Jaar geleden,
als 40ste-jaars, waren we met 60
personen en hebben we samen
gedineerd in de ‘bestuurskamer’. We
vragen jullie elkaar te stimuleren
om erbij te zijn en zo gewenst een
activiteit te organiseren, gerelateerd
aan jaarclub of onder vereniging.
Daartoe zijn mogelijkheden in de
sociëteit of daarbuiten zoals een
boottocht in Delt. We willen daar
graag in bemiddelen samen met de

Reünistenvereniging.
Mochten jullie vragen hebben
of suggesties, laat ons weten!
Met Virgiliaanse groet,
Jullie jaarcommissarissen,

Pater Langendijk: p.langendijk@
planet.nl, 06-55253460
Johan Dijkxhoorn: jdx@hetnet.nl,
06-24907616
Bernard Smoor: adfee@concepts.nl,
06-54714622
Paul Doorenbosch: padobo@live.
com, 06-31002603
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10 jaar penningmeester
Paul Balvers: een terugblik op Virgiel
Toen Paul naar Delt vertrok
om te gaan studeren kreeg
hij één tip mee: “ga goed
genieten”. Nu hij daarop
terug kijkt, na ongeveer 40
jaar, is dat zeker gelukt.
Zijn keuze voor Virgiel was
eenvoudig. Waar de Bond en Sint
Jansbrug niet studentikoos genoeg
waren, en waar het corps per
deinitie al afviel, bestond Virgiel
uit een mengsel van “ballen en
socialisten”. Een combinatie die,
ondanks de tegenstellingen, toch
goed met elkaar overweg kon. Van
huis uit was Paul niet vies van een
discussie; iets dat bij Virgiel goed
van pas kwam. De mengeling van
achtergronden mondde geregeld
uit verhitte discussies, die dan
naderhand werden besloten met een
biertje aan de bar.
Na het KMT-kamp in Groesbeek,
waarbij
prunissen
omzagen
centraal stond, ontstond jaarclub
Ad Fundum in Virgieljaar ’75.
Vanaf dit moment zou Paul
doorlopend
commissies
doen
waaronder de keukencommissie,
de annuariumcommissie in ’78, en
misschien wel de belangrijkste: de
diëscommissie, ongeveer in ’77. Na
de “slechte” jaren die vooraf waren

gegaan, groeide Virgiel weer en dit
resulteerde in het diësthema: het
leven na de dood. Het bekendmaken
van dit thema werd, onder andere,
geïllustreerd met een doodskist;
een kist die dit maal door het
uitvaartcentrum zelf bezorgd werd
omdat het in eerdere gevallen had
geresulteerd in studenten die geintjes
langs de openbare weg uithaalden.
Verdere invulling hiervan laten we
aan uw fantasie over.
Een andere activiteit die het
daglicht niet kon verdragen was de
pornobioscoop in de sociëteitszaal.
Omdat het setje ilms met “van alles
wat” van tevoren niet gecontroleerd
was, eindigde deze avond een stuk
ranziger dan men vooraf gepland
had. Ook dit laten wij aan uw
fantasie over.
Het bestuursjaar waarvoor Paul
gevraagd werd heet hij afgeslagen;
de enige keuze uit zijn studentijd
waar hij spijt van heet. Enkele jaren
later studeerde hij af ’84.
Zijn carrière begon Paul bij het
Bouwcentrum
in
Rotterdam.
Na een extra studie industriële
marketing begon hij vervolgens
in ’87 bij Rockwool. Hier kwam
hij in de directie van een van de
dochterondernemingen
terecht.

Nadat een menigsverschil ertoe
leidde dat hij stopte bij het bedrijf,
begon hij in 2005 zijn eigen
onderneming met kennis en
contacten vanuit zijn vorige functie.
Dit is tevens het jaar waarin Paul is
begonnen bij het reünistenbestuur
van Virgiel. Nadat hij de advertentie
zag in de Carmina besloot hij dat het
tijd was om “iets terug te doen voor
de hele club”, en nam hij het stokje
van Paul Wassenberg over. Zeker
na een telefoongesprek met zijn
voorganger, die een oude bekende
en daarnaast zeer enthousiast was,
besloot Paul toe te zeggen. Juist de
functie als penningmeester trok
hem. In zijn carrière was Paul in
zekere mate in aanraking gekomen
met inanciële zaken, maar altijd op
een oppervlakkige manier. Daarom
zag hij deze functie ook als kans om
hier meer over te weten te komen.
De
situatie
waarmee
het
reünistenbestuur rond die tijd te
maken had was volledig anders dan
de huidige. Het ledenbestand en
het incassobestand waren destijds
gescheiden, wat resulteerde in
eindeloze missende betalingen
door verouderde gegevens. In die
tijd werd het Dagelijks Bestuur nog
betaald om deze administratie bij te

“Ga goed genieten”
houden. Toch deden zij dit vaak niet.
Het incassobestand kromp elk jaar
meer totdat de inkomsten nog maar
circa €44.000,- waren. Daarnaast
sponsorde de reünistenvereniging
jaarlijks duizenden euro’s aan Virgiel
waardoor er een trend ontstond
waarbij voor elk wissewasje het
reünistenbestuur
aangesproken
werd.
In 2008 is daarom besloten om
over te stappen op een digitaal
systeem waarbij beide bestanden
gecombineerd werden. Hieraan is in
2010 ook de digitale mail toegevoegd
die Denie, uit het reünistenbestuur,
persoonlijk opgezet heet. Deze
ontwikkeling maakte het mogelijk
om een communicatiespoor op te
zetten die missende gegevens aan
het licht bracht. Van 1900 betalende
leden die €44.000,- opbrachten in
2008, ging de reünistenvereniging
naar 2900 leden die €68.000,opbrachten in 2014. Zo gingen ook
de bezoekersaantallen van de reünie
van 230 naar 350 personen.
Om de geldstromen die hieraan
verbonden zijn te begrijpen maakte
Paul gebruik van een 80 pagina’s
tellend document dat Jan de Koning
voor hem gemaakt had. Geschreven
in Jip en Janneke taal werden alle

noodzakelijke inanciële elementen
uitgelegd aan de hand van
voorbeelden als: “als je een biertje
koopt aan de bar, belandt de betaling
in de activa van de vereniging”. Dit
document bestaat nog en zal als dat
noodzakelijk wordt geacht wederom
verstrekt worden aan een opvolger.
Omdat Paul het momenteel
drukker heet met zijn bedrijf, en
hij tegenwoordig in België woont,
heet hij besloten dat het tijd is om
te stoppen als penningmeester.
De
samenwerking
met
het
reünistenbestuur heet hij altijd
als erg prettig ervaren, omdat het
allemaal enthousiaste mensen zijn
met allen een eigen expertise. Op
de vraag hoe de samenwerking met
studenten was zegt hij: “daar raak
je ook aan gewend”. De toekomst
van de reünistenvereniging moet
gezocht worden in het vergroten
van het aantal reünisten. Als zestig
procent van de oud-leden reünist
zou zijn, dan is dat een enorme stap
voorwaarts. Dit is ook noodzakelijk
om de STV (Stichting Top
Virgiliaan), waarvan hij een medeinitiatiefnemer is, te ondersteunen.
Afsluitend wenst Paul zijn opvolger
alvast succes, maar vooral veel
plezier, want het leiden van de

reünistenvereniging was bovenal
een ontzettende leuke tijd.
Wij, de Oud-ledencommissie, willen
Paul, ook namens onze voorgangers,
heel erg bedanken voor zijn
waardevolle en gezellige bijdrage aan
de reünistenvereniging. Wij wensen
hem daarnaast veel succes met de
voortzetting van zijn onderneming!
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Reünie 2015

21 november

Hou je mail in de gaten,
en geef je op via
www.virgielreunist.nl

76
1976

Jubeljaargenoten van 1976,

Het jaar begon in januari met
bijzonder slecht weer, waarna het
tot in juli extreem droog bleef. De
concorde gaat vliegen. De Viking 1
landt op Mars. De PLO kaapt een
toestel van Air France en vliegt
naar Entebbe alwaar enkele dagen
later de passagiers worden bevrijd
door het Israëlische leger. Bert en
Ernie maken voor het eerst hun
opwachting in Sesamstraat. De
commissie Donner presenteert haar
rapport over de “Lockheed-afaire”.
De Viking 2 landt op Mars. Jimmy
Carter wordt president van de VS en
Fidel Castro van Cuba. he Eagles
brengen “Hotel California” uit. Sony
brengt de Betamax op de markt. Wij
begonnen in de rommel van een
Deltse Sociëteit.
39 jaar verder. De wereld draait
door. Het weer is alleen maar
extremer geworden (of lijkt dat
zo?). De Concorde vliegt niet
meer. Er zijn meer mars landingen
uitgevoerd en inmiddels zijn we
buiten ons zonnestelsel gekomen.
Vliegtuigkapingen zijn inmiddels
vervangen door nog ergere
aanslagen. Bert en Ernie spelen
nog steeds in Sesamstraat. Prins
Bernhard is redelijk (beschadigd)

door de Lockheed afaire gekomen.
Inmiddels is Obama president van
de VS en Raúl Castro (de broer van)
van Cuba. Hotel California stond
in de top 2000 van 2014 op één.
Beelden worden gestreamd. En wij
gaan terug naar een Deltse Sociëteit
die nog mooier en iets minder
rommelig is geworden.

39 jaar verder. Kortom allemaal
ergens tussen de circa 57 en 59. Het
grootste deel van het arbeidzame
leven achter ons gelaten. Nog
steeds ambitieus, denkend aan je
pensionering (voor de meesten is
het niet zeker welke leetijd dat zal
zijn, het CBS bepaalt!) of misschien
al aan het “minderen”. Behalve die
ambitie zullen die andere gedachten
39 jaar geleden niet zo gespeeld
hebben. Zoals de titel van dit stuk
al aangeet zijn wij begonnen in de
rommel van de mooiste sociëteit
van Nederland. Volgens mij zullen
de meesten van ons zich nog wel
herinneren dat wij daar bij het
schervendiner in ‘76 ook zelf
behoorlijk aan hebben bijgedragen.
Vanaf dat jaar is het in ieder geval
lange tijd een standaard procedure
geweest voor de bedienende staf om
af te ruimen alvorens de voorzitter
zijn bord stuk slaat.

Die leetijd gaat zo langzamerhand
wel opspelen. Dus om de
herinneringen wat terug te laten
keren: de KMT: prunussen trekken
in de bossen rondom Groesbeek.
Ook was er in 1976 een na-KMT.
Die na-KMT was natuurlijk een
makkie vergeleken met de KMT:
geen prunussen trekken, gewoon
een weekendje ergens in een
jeugdherberg, en een puzzeltocht/
speurtocht door het dorp: Hugo van
Drunen die je de Barbaratriomfmars
liet luiten nadat je net een droge
beschuit had gegeten, of Nardus
Huyskes lokaliseren in een etalage.
De meesten van ons zijn in de
afgelopen jaren regelmatig op de
reünie geweest. En ook dat wordt
dit jaar weer van ons verwacht! Net
als met de reünie toen wij 25e-jaars
werden zal er ook dit jaar weer een
middagactiviteit
georganiseerd
worden. Inmiddels hebben we al
een inventarisatieslag gemaakt met
het bijwerken van emailadressen.
Dus de uitnodiging daarvoor zal u
weldra bereiken.
Uw jubeljaarcommissarissen,
Marc Crooijmans & Frans de Graaf
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55 jaar “De Kegelclub”
Het verborgen gezelschap
Erelid Carol van Soest,
57e-jaars, is nog door en door
verbonden met Virgiel. Hij is
zeker twee van de drie reünies
aanwezig en heet daarnaast
nog een jaarlijkse reünie met
zijn vriendenclub de VVISS
(Virgiel Very Important
Student Society). Er is echter
ook nog één wat minder
gebruikelijk, maar daarom
juist bijzonder gezelschap
waar Carol momenteel nog
steeds plezier aan beleet.
Eénmaal per jaar komen
de leden van de Roomsch
Katholieke kegelclub “De
Kegelclub” samen in Delt om
met elkaar, net als vroeger,
nog een keertje een balletje te
gooien.
Carol werd lid van Virgiel in 1959 en
sloot zich aan bij jaarclub Advendo.
Hij begon met het studeren van
scheikunde maar stapte later over op
wiskunde.
Carol werd samen met de Virgilianen
en corpsballen uit het krakkemikkige
pand van de Voorstraat 95 gezet.
Hij besloot met de Virgilianen
uit zijn huis te verhuizen naar
de Voorstraat 42. Tot op heden

is dit één van de grootste Virgiel
mannenhuizen in Delt. Het huis
had een duidelijke liefde voor sport,
elke zaterdag gingen de mannen met
twee achten roeien en velen van het
huis hockeyden bij Dopie of waren
actief bij Aboe bekr, de toenmalige
paardrijondervereniging van Virgiel.
Na zijn studie begon Carol te werken
bij een technisch advies bureau, later
kwam hij Imtech binnen waar hij
uiteindelijk divisiedirecteur werd.
Momenteel is hij gepensioneerd en
woont nu in Amersfoort, twee huizen
verwijderd van de Amersfoortse
Heerensociëteit, waar hij lid is en
elke dinsdagavond gaat kegelen.

Kegelen,
sport

een

traditionele

Kegelen is niet hetzelfde als bowlen,
er zijn duidelijk verschillen. Bij
bowlen heb je een veel bredere baan,
terwijl je bij kegelen een baan van
maar 30 centimeter breed hebt waar
je langs loopt als je de bal gooit.
Daarnaast zijn de kegels veel dunner
en hebben de ballen maar één gat in
tegenstelling tot bowlen, waar je drie
gaten per bal hebt. Bij het kegelen
zette vroeger een kegeljongen na
een worp alle kegels weer overeind
en zorgde dat de bal terugkwam

bij de speler. Tegenwoordig is dat
natuurlijk allemaal geautomatiseerd,
enkel in Leiden is er nog een
kegelbaan te vinden waar het nog
steeds op de traditionele manier
werkt.

De keizer legt zijn kegel nooit weg
Omdat sociëteit Alcuin nooit op
zaterdag open was gingen sommigen
Virgilianen
op
zaterdagavond
kegelen in Stadsdoelen. In 1960
werd hiervoor in Sittard een
oicieel gezelschap opgericht: de
Roomsch Katholieke Kegelclub
“De Kegelclub”. De laatste winnaar
van het Keizerkegelen wordt Keizer
genoemd. Als je tweemaal op rij
wint wordt je “Oud-Keizer”. Als je
vaker Keizer wordt krijg je de titel
‘Imperator’, of uiteindelijk zelfs
‘Imperator Napoleon i.t.’ De huidige
Keizer moet altijd een kegeltje
bij zich dragen. Mocht hij op een
willekeurig tijdstip betrapt worden
op het feit geen kegel bij zich te
hebben, dan moet de Keizer voor
de aanwezigen een biertje betalen.
Volgens Carol was dit op zich een
hele sport. Sommigen volgden de
Keizer zelfs tot in de douche, tot
het moment dat de Keizer de kegel
weglegde.

eten bij de chinees. Het is uiteraard
de taak van de Keizer om dit op de
gebruikelijke manier te reserveren;
“Beste Chinees, wij komen weer.”
Uiteindelijk gaan de leden naar
de Kegelbaan op de Phoenixstraat
en wordt er gestreden om de
titel “Keizer”. Dit jaar heet Carol
gewonnen. Hij is dus momenteel
Keizer van de kegelclub. Soms gaan
de leden naderhand nog naar Alcuin,
om te kijken hoe het er momenteel
aan toe gaat. In november dit jaar is
het elfde lustrum van R.K. Kegelclub
“De Kegelclub”. Dit wordt natuurlijk
groots gevierd.

De sport nieuw leven in
blazen
Verbonden tot op het heden
De leden van de kegelclub houden
tegenwoordig jaarlijks in maart een
bijeenkomst in Delt. Nakomelingen
van tenminste 18 jaar mogen dan
ook mee, vrouwelijke nakomelingen
mogen echter één keer in de vijf jaar
mee. Als een zoon of dochter wint
wordt hij of zij benoemd tot “Junior
Keizer”. De avond begint in Café de
Klok, waar op hoog tempo gedronken
wordt en de leden van kaas en worst
kunnen genieten. Daarna gaan ze uit

Omdat de gemiddelde leetijd van
kegelaars toeneemt dreigt de sport
helaas uit te sterven. Carol neemt
daarom ook net als zijn medespelers
vaak zijn zoon mee, in de hoop dat
de R.K. Kegelclub “De Kegelclub”
blijt voortbestaan. Zo kan er ieder
jaar toch weer een nieuwe Keizer
verkozen worden.
Daniël Vos in samenwerking met
Carol van Soest: ´Keizer van de
Kegelclub´
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150 jaar werktuigbouw
Geachte Reünisten,
Terwijl ik aan mijn glas wijn nip,
denk ik na over het zojuist ten einde
gekomen 147ste verenigingsjaar
van Gezelschap Leeghwater. Het
was een bijzonder jaar omdat het
150 jarig bestaan van de studie
Werktuigbouwkunde gevierd werd.
Graag zou ik hier over het belang en
de achterliggende gedachten van het
bereiken van deze mijlpaal willen
uitweiden en u meer willen vertellen
over het symposium ter viering
hiervan.
Laat ik beginnen met een klein
stukje
geschiedenis.
Professor
Adrien Huet begon in 1864 de
studie
Werktuigbouwkunde
met 8 studenten. 3 jaar laten
bewoog hij zijn studenten ertoe
om een werktuigbouwkundige
studievereniging op te richten om
de studie te bevorderen. Professor
Huet deed deze dingen niet zomaar,
hij was zich bewust van het feit
dat de werktuigkundig ingenieur
een belangrijke rol zou moeten en
kunnen vervullen in de samenleving.
Zijn visie blijkt uit de woorden
die hij in 1878 sprak tijdens een
vergadering van het Koninklijke
Instituut voor Ingenieurs.

“Laten de aanstaande ingenieurs
naar een universiteit gaan om
er
Wiskunde,
Natuurkunde,
Scheikunde,
Mechanica
en
Staatshuishoudkunde te leren en
laat hen er tevens de nieuwe letteren
beoefenen in den tijd die hun
overblijt. Maar laten zij bovenal
hart en verstand vormen, door den
omgang met personen buiten hun
eigenlijk vak werkzaam. Laten zij
kennis maken met hen, die later in
geheel andere richting werkzaam
zullen zijn en er alzo naar streven
om meer en meer den naam van
ingenieur tot symbool te doen
zijn van algemene ontwikkeling,
verenigd met grondige kennis van
een speciaal vak.”
Sindsdien is het hard gegaan. De
studie groeide snel door o.a. de
enorme veelzijdigheid van het
vakgebied en al snel werd de studie
zo groot dat specialismen als geheel
zelfstandige vakgebieden werden
afgesplitst. Voorbeelden hiervan zijn
Elektrotechniek, Scheepsbouwkunde
en Vliegtuigbouwkunde. Sinds dit
jaar hebben we er zelfs een nieuwe
studierichting bij op onze eigen
faculteit. Deze studie, Klinische
Technologie
genaamd,
houdt
zich bezig met het opleiden van
professionals die de brug vormen

tussen patiënten en de steeds
geavanceerdere
technologische
hulpmiddelen
en
werktuigen.
De studie Werktuigbouwkunde
explodeerde de laatste jaren. De
groep eerstejaars werktuigbouwers
groeide van 120 in 2002 naar 460
in 2010 tot meer dan 750 in 2015.
De uitpuilende faculteit heet
maatregelen moeten nemen wat
heet geresulteerd in een grondige
verbouwing waarbij elke vrije
vierkante meter werd omgezet in
een studieplek of kantoorruimte.
De collegezalen zijn op de schop
genomen en de werkplaats werd
deze zomer verbouwd tot ongeveer
5 keer zijn oude grootte. Daarnaast
heet het CvB besloten om een
geheel nieuw Learning Centre met
studieplekken neer te laten zetten
aankomende jaren om de enorme
studentenaantallen op de gehele TU
tegemoet te komen.
De visie en de daadkracht van
professor Huet hebben geresulteerd
in een bloeiende campus waar
20000 studenten worden opgeleid
en waar hoogwaardig onderzoek
wordt gedaan. Dit lijkt mij een
goede reden om heel erg trots te zijn
en een feestje te vieren. Het wordt
echter nog leuker als we een stukje
uitzoomen en kijken naar wie de

Deltse ingenieurs zijn en wat ze
allemaal hebben betekend en zullen
betekenen.
Deltse ingenieurs kenmerken
zich, in mijn oogpunt, door
daadkracht en probleemoplossend
vermogen aangevuld met een
vleugje arrogantie en zelfspot.
Met deze karaktereigenschappen
hebben zij zich gepositioneerd in
de meest uiteenlopende posities
bij vele bedrijven. Daar hebben
zij bijgedragen aan de wereld
om ons heen met innovaties,
wetenschappelijke doorbraken en
natuurlijk heel hard werken. Ze
doen niet alleen hun best, ze zijn
ook nog eens heel erg goed in wat ze
doen. Nederlandse bedrijven zoals
Boskalis worden overal ter wereld
ingezet om nieuw land te creëren.
ASML met alleen al 5000 ingenieurs
in R&D is wereldmarktleider in de
chipindustrie. Edward Heerema
is op dit moment bezig met het
abouwen van het grootste schip ter
wereld, de Pioneering Spirit.
Deze technische hoogstandjes geven
nog meer redenen om een feestje te
geven, een feestje niet allen ter ere
van een zeer respectabele leetijd,
maar ook van 150 jaar techniek
in onze samenleving. Ik voel mij
ontzettend trots dat zo velen ons
voorgegaan zijn en kan alleen maar
dromen van de veranderingen die
mijn generatie teweeg gaat brengen
als wij de verantwoordelijkheden
overnemen en bezig gaan met het
ontwerpen en bouwen van de ideale
samenleving.
Het symposium wat werd gegeven
om dit te vieren sloot naadloos aan
op dit laatste. Er werd een poging
gedaan om vooruit te blikken zoals
professor Huet dat 150 jaar geleden
ook deed. Het symposium was
bedoeld om op zoek te gaan naar de
werktuigkundig ingenieur van de
toekomst. Vragen zoals “verwacht
de industrie in de toekomst
nog dezelfde kwaliteiten van de

werktuigkundig ingenieur?” en
“welke beweging zal het vakgebied de
komende 150 jaar maken?” stonden
centraal. Vele sprekers kwamen aan
bod, waarvan ik er twee graag zou
willen uitlichten. Ten eerste schetste
futuroloog Ruud Veltenaar een beeld
van de uitdagingen van de toekomst.
Een zeer interessante lezing waarbij
vraagtekens bij actuele zaken
zoals ons inanciële model en het
uitputten van de aarde werden gezet.
Vervolgens keek hij verder en liet
ons zien dat het anders kan en ook
moet als we onze levenstandaard
willen houden en verbeteren. Na
een kleine onderbreking in de vorm
van Werktuigbouwkunde Draait
Door was het woord aan cabaretier
en ilosoof Paul Smit. Tijdens
zijn presentatie schetste hij met
humor en neurowetenschappelijke
onderbouwingen hoe we het beste
met elkaar om zouden moeten gaan
binnen een organisatie. Hij liet
zien hoe verbinding, vertrouwen
en creativiteit nodig zijn om een
organisatie te creëren die lexibel
genoeg is om de problemen van de
toekomst aan te kunnen.
Na de sprekers konden de alumni,
medewerkers, professionals uit het
bedrijfsleven en studenten een kijkje
nemen op onze faculteit en bij de
dreamteams. Er werden diverse
rondleidingen gegeven om te laten
zien hoe er op dit moment aan de
toekomst wordt gebouwd binnen
de muren van 3mE. Inmiddels werd
er volop gedronken en genoten
van heerlijke hapjes die waren
klaargemaakt door de cateraar.
Tijdens de borrel heb ik zelf het
genoegen gehad om met enkele

bestuurders te praten uit de jaren 50.
Zij vertelden mij in geuren en kleuren
hoe de bus voor de buitenlandreis
voor de helt gereserveerd was voor
bier. Een ander hoogtepunt van hun
studententijd was de meerdaagse
excursie naar Philips. Dit festijn
begon met een chic 5-gangen diner
waarbij de studenten zelf mochten
aangeven wat ze die dag erna
wilden zien. Als er iets niet op het
programma stond regelde meneer
Philips direct dat het in orde kwam.
’s Nachts sliepen de studenten bij
de directie waar ze wederom in de
watten werden gelegd voordat de
daadwerkelijke excursies begonnen.
Werk zoeken was ook geen
probleem. Na het afstuderen kregen
studenten soms wel 3 contracten
thuis opgestuurd. Ze hoefden enkel
hun handtekening te zetten om aan
de slag te kunnen. Onvoorstelbaar,
maar toch ook weer niet als ik hoor
hoe sommige bedrijven vandaag
de dag bijna letterlijk aan de poort
staan om studenten te werven.
Om een lang verhaal kort te maken.
Wees trots op de rol die u vervult
en wees u bewust van het belang
van de Deltse ingenieur in onze
toekomstige samenleving. Wellicht
zie ik u bij de volgende viering van
techniek als Gezelschap Leeghwater
150 jaar wordt.
Ik heb gezegd,
Ivo Carels
Voorzitter 147ste bestuur
Gezelschap Leeghwater

van
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Virgiel: een rijke historie
Waarde Reünist,
Een aantal weken terug hebben Bram
Goudkuil en ik meegedaan aan een
pitchwedstrijd, die georganiseerd
werd door het bestuur van Virgiel.
De inzet was €1000,- voor het beste
idee. Uiteindelijk heet ons idee
gewonnen en voor de uitwerking
hiervan hebben we uw hulp nodig!
Het idee heet: “Virgiel, een rijke
historie”, omdat Bram en ik vinden
dat het historische kennis over
Virgiel ver te zoeken is bij menig lid,
zijn wij van mening dat we daar iets
aan kunnen verbeteren. Daarnaast
is er een hele hoop kennis kwijt en
is het archief helaas niet altijd even
goed bijgehouden. Wij hopen dat
deze kennis niet voorgoed verloren
is!
Daarom zijn wij op het idee gekomen
de reünist aan het woord te laten,
want u heet die kennis nog wel.
Wij willen een documentaire maken
waarin de reünist aan de huidig
Virgiliaan verteld hoe het vroeger
was en waar we vandaan komen. Hoe
komt het dat Virgiel zo’n bruisende

vereniging is, maar voornamelijk
hoe is zij dat geworden?
Wij willen dit graag laten zien
aan alle leden, zodat er met meer
trots gekeken kan worden naar
het ontzagwekkende verleden en
daarmee naar de toekomst. Hoe
gaan we dit precies invullen? Wij
zullen graag, op een nader met u af
te spreken tijdstip, met een videocamera langskomen bij u, de VirgielReünist, om daar een interview
over een bepaald onderwerp te
houden, zodat deze kennis nimmer
verloren gaat. Daarnaast zullen wij
onze bevindingen ook opschrijven
in een boek, die dan kan gelden als
naslagwerk.
De onderwerpen lopen zeer uiteen,
van het Sint Barbara Klooster, tot
aan de oprichting van de onderverenigingen. Van de regentenkamer
tot aan de 4e fase, noem het maar op.
Wij hopen dat u net zo enthousiast
bent voor dit project als wij en wij
zouden het schitterend vinden als u
ons wil helpen!

Dus, als wij uw interesse gewekt
hebben, kunt u een mail sturen naar
secr@virgiel.nl, bellen met Tijs Ziere
op 06-331552867, of natuurlijk in
de pen klimmen en een brief sturen
naar. K.S.V. Sanctus Virgilius, t.a.v.
“Een Rijke Historie”, Oude Delt 57,
2611 BC, Delt!
Met
vriendelijke
groeten,
Bram en Tijs

Virgiliaanse

9

1
9
1991

Beste jaargenoten, Gnomen.

In 1991 gaven wij Virgiel nieuw licht.
Waardoor we dit jaar ons vijfde
lustrum vieren!
Toch nog 400 man, dus ook na 25
jaren dan
Dan laten we zien dat we combineren,
gezin en werken en niet meer beren.
Wij zijn natuurlijk nog steeds de
gaafsten daar, maar met wat minder
haar
Dus ga met ons mee naar het pand
aan de OD
Laten we samen die super mooie tijd
op de sociëteit herbeleven!
Tot ‘ s morgens vroeg....

Ons 5e Lustrum, allemaal komen
naar de reünie op zaterdag 21
november.
Er gaan geruchten dat de ’91 band
weer op tour gaat….
Meld je aan bij de linkedin groep
‘virgiel 1991’,
en laat via die OLC weten of je komt.
Jaarcommissarissen 1991
Susan van der Werf, Martijn van
Berkel, Boris Ploum, Michiel Mol.
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Getekend
Theater over de TU Delft in oorlogstijd
In maart 1943 worden alle
studenten in heel Nederland
geconfronteerd met de Duitse
loyaliteitsverklaring.
Wie
door wil studeren moet zich
eerst loyaal verklaren aan de
bezetter. Wie weigert wordt
direct de studie ontzegd
en daarna zonder pardon
naar Duitsland gestuurd
voor dwangarbeid. Dit
bewerkstelligde de Duitsers
door het invoeren van een
loyaliteitsverklaring.
De
grote vraag is: tekenen of niet
tekenen?
Dit is wat het dilemma waar de
studenten van toen voor stonden:
tekenen zij de verklaring en kiezen
zij hierbij de kant van de Duitsers,
maar kunnen ze wel doorstuderen of
misschien wel in het verzet blijven?
Of blijf je dicht bij je principes en
zou je het nooit aan jezelf kunnen
verantwoorden ooit een dergelijke
verklaring te tekenen?
De – toen nog – Technische
Hogeschool kende van alle
universiteiten en hogescholen
in Nederland het hoogste aantal
tekenaars. Dit betekent dat de

Deltse student meer dan andere
Nederlandse studenten de noodzaak
inzag om zich loyaal te verklaren
aan de Duitsers. Deze bijzondere
geschiedenis wordt nu eenmalig
opnieuw tot leven gewekt op de plek
waar het allemaal gebeurde: de TU
Delt.
Mei 2015, 70 jaar na de
bevrijding.
Studium
Generale
presenteerde
Getekend,
een
grootse theaterproductie in het
Auditorium van de TU Delt over
een groep studenten tijdens de
oorlog. Mede geïnspireerd op de
historische gebeurtenissen uit het
boek Loyaliteit in Verdrukking
van Onno Sinke. Scriptschrijver
Reinier Noordzij heet aan de hand
van dit boek en allerlei interviews
een verhaal geschreven dat precies
de juiste dilemma’s een podium
zou geven. Regisseur Albert van
Andel vormde er vervolgens een
theaterproductie van waar het werk
van vele professionals, maar vooral
ook van Deltse studenten volledig
tot zijn recht kwam.
Getekend volgt een groep bevriende
studenten die onder steeds grotere
druk
belangrijke
beslissingen

moeten nemen. Keuzes die hun
vriendschap en hun idealen op de
proef stellen. Wat als het goede niet
loont? Hoe ver ga je voor je studie,
je geliefde, je medestudenten en je
vaderland? En als je wilt tekenen,
ben je dan eigenlijk ook meteen een
slecht mens?
Studenten en medewerkers aan
de TU Delt speelden, zij aan zij
met een cast van professionele
acteurs, de studenten van toen.
Van een studentenstaking tot het
verspreiden van lyers tegen tekenen.
Van studentenrelaties tot stelen
van vrienden. Onder begeleiding
van de Groover Big Band werd
u meegenomen de jaren ’40 in.
Van een studentenbal tot aan de
loyaliteitsverklaring en verder.
Wat zou u gedaan hebben?

Vacatures
Lid van de kascommissie

Penningmeester van het bestuur

De Kascommissie controleert elk jaar de jaarstukken die
door het bestuur worden opgesteld. De kascommissie
krijgt daarvoor inzage in de boekhouding en de
daarop betrekking hebbende stukken en alle hiervoor
benodigde informatie van het bestuur.
De commissie brengt verslag uit aan de algemene
ledenvergadering, met een advies tot het al dan niet
goedkeuring van de jaarstukken.

De huidige penningmeester van het bestuur
Paul Balvers heet vorig jaar aangekondigd zijn
bestuursfunctie na 10 jaar te willen neerleggen.
De penningmeester maakt deel uit van het
bestuur dat als team functioneert. De taken van de
penningmeester zijn het behartigen van de inanciële
aspecten van de vereniging en het gezamenlijk met de
andere bestuursleden vormgeven en uitvoeren van het
algemene beleid. De reünistenvereniging is inancieel
gezond.

De Kascommissie bestaat uit minimaal twee leden.
De tijdsbesteding is enkele uren per jaar in oktober
– november als de conceptjaarstukken zijn opgesteld,
informatie-uitwisseling per e-mail en zo nodig
telefonisch en een korte vergadering op de middag
van de reünie voor het begin van de Algemene
Ledenvergadering.

De tijdsbesteding is beperkt zoals je ook mag
verwachten van een vrijwilligersorganisatie. Laat ons
graag weten als je interesse hebt om onze nieuwe
penningmeester te worden. We geven je dan graag
meer informatie.
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Studiedruk bij een vereniging
Tien jaar studeren klinkt voor de
meeste oud-Virgilianen niet vreemd
in de oren. Dat was ook niet zo
in het verleden. Veel Virgilianen
hebben naast hun studie nog
intensief gebruik kunnen maken
van alle mogelijkheden die Virgiel
hen biedt om te ontspannen en
zich te ontplooien. Dit deed de
studievoortgang niet altijd ten
goede. De overheid heet heel lang
de voordelen ingezien van de ruimte
die aan de studenten werd geboden
om zich te ontplooien naast de
studie. Tegenwoordig leven wij in
andere tijden, met de bezuinigingen
van de afgelopen jaren is er
ook link gekort op studerend
Nederland. Door maatregelen te
trefen, zoals het BSA (Bindend
Studie Advies) en het leenstelsel in
plaats van de basisbeurs, worden
studenten tegenwoordig sneller
door hun studie geleid. Dit heet
de verwachting gecreëerd dat
studentenverenigingen hierdoor in
de moeilijkheden zouden komen.
Maar is dit nou ook echt gebeurd?
De Delta, het universiteitsblad
van de TU Delt, heet een
interessant
artikel
geplaatst
over studentenverenigingen en
studeren, getiteld “BSA halen?
Word lid”. In dit artikel worden alle

studentenverenigingen van Delt
besproken met hun visie op studeren
en lid zijn. In theorie lijkt het erop dat
de studentenverenigingen zouden
moeten lijden onder de invoering
van het BSA en het leenstelsel.
Studenten zouden nu eenmaal meer
tijd moeten besteden aan hun studie
en dus minder aan de vereniging. In
de praktijk blijkt dat de maatregelen
de verenigingen voorlopig weinig
kopzorgen geven.
Zo stegen de aanmeldingen van
eerstejaars de afgelopen jaren bij de
verenigingen. Maar er is meer. Uit
cijfers van de TU Delt en statistieken
van verenigingen blijkt dat leden
van
een
studentenvereniging
gemiddeld vaker hun BSA halen dan
de gemiddelde TU Delt student.
Van de gemiddelde TU Delt
studenten haalt 60% hun BSA, van
de Virgilianen haalde 71% haar BSA
in het jaar 2013-2014. Hoe komt dit
nou? Volgens het artikel van de Delta
komt dit door de maatregelen die de
vereniging neemt om studenten te
motiveren goed te studeren.
Wat zijn die maatregelen dan?
•
Elke club heet één
‘studieverantwoordelijke’.
•
Ouderejaars geven bijles in
een aantal struikelvakken.

•

•

•
•

De Eerstejaars Commissie
deelt per studie een boekje
uit met informatie over de
boeken, vakken en deadlines.
Er wordt bij commissies
vragen rekening gehouden
met de studievoortgang van
de desbetrefende personen.
Tijdens de tentamens worden
er geen belastende
activiteiten gepland.
In de tentamenweken zijn
verschillende ruimtes in de
sociëteit beschikbaar om te
studeren.

Een artikel als dit wordt bij Virgiel
met veel trots ontvangen. De
cijfers spreken voor zich als ik zeg
dat het nog steeds mogelijk is om
studeren te combineren met actief
betrokken zijn bij Virgiel. Ook geet
het voldoening dat de getrofen
maatregelen van de afgelopen jaren
lijken te werken.
Met Virgiliaanse groet,
Koen Hiemstra
Secretaris / Commissaris Onder
Verenigingen
Voor het gehele artikel van de TU
Delta kijk op: http://delta.tudelt.nl/
artikel/bsa-halen-word-lid/30313

Programma Reünie
14.00 Inloop met koie en thee
15.00 ALV
16.55 Borrel
19.00 Bufet
21.00 Jaarliederen
22.00 Borrel
00.00 Dixo
Reünie 2015, 21 november
Hou je mail in de gaten en geet je op via www.virgielreunist.nl

Convocaat
Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2015
Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt haar leden
uit voor de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2015 (ALV) op
zaterdag 21 november 2014 om 15.00 uur in de Boekerij van Sociëteit Alcuin,
Oude Delt 57, Delt.
De agenda van deze vergadering:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Notulen ALV 22 november 2014
4.
In Memoriam
5.
Benoeming leden kascommissie (onder voorbehoud)
6.
Jaarverslag 2014 / 2015
7.
Financiën 2014 (realisatie)
8.
Financiën 2015 en 2016 (begroting)
9.
Jaarrapportage Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
10.
Benoeming bestuurslid (onder voorbehoud)
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
Ad punt 5 en 10: de voordracht van de te benoemen personen wordt zo snel
mogelijk gepubliceerd op de website van de vereniging.
Je kan zich vooraf aanmelden voor deze vergadering via het inschrijformulier
voor de reünie (maar dit is niet verplicht). Als je je aanmeldt, ontvang je in de
week van 9 november per e-mail de vergaderstukken behorend bij de punten
3, 6 - 9.
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Fotopagina
FOTOPAGINA

Agenda
Jaarcommissarissendiner

25 september

Eettafeldiës

16-19 november

Reünie 2015

21 november

Sociëteitsdiës

23-27 november

Annu uitreiking

17 december

Verenigingsdiës

29 februari - 4 maart

Volgende reünisten Carmina

april 2016

N8W8

11-14 mei

Reünistendag N8W8

13 of 14 mei
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