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25 november 2017 vindt de
reünie plaats

De reünie
Op zaterdag 25 november vindt de reünie 2017 plaats. U bent deze dag
van harte welkom vanaf 5v5.Voor meer informatie kunt u altĳd terecht op;
www.virgielreunist.nl
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Oud Leden Commissie 2017
Waarde reünisten,
Zoals ieder jaar weer zijn wij van de Oud Leden
Commissie (OLC) de afgelopen zomer bezig
geweest met het samenstellen en afmaken
van de Reünisten Carmina. Zo hebben we
dus een zomer lang mensen gevraagd om
stukjes te schrijven en ze aangespoord om
deze ook op tijd in te sturen. Dit heeft er in
geresulteerd dat er weer een zeer diverse
Carmina uit is gekomen. Waar ik in de vorige
Carmina alleen nog maar vooruit kon blikken
op mijn tijd als OLC’er zit er nu al bijna een
heel jaar op en is deze mooie tijd al bijna
ten einde gekomen. In dit afgelopen jaar
hebben wij als OLC veel gedaan. Wij hebben
database-avonden gehouden, waarop we
annu na annu door spitten om het oudledenbestand nog iets completer te maken.
Ook hebben we de vaste nummertjes
zoals het jubeljaarcommissarissendiner,
een goed scrabble woord, en, als deze
Carmina bij jullie op de mat ligt, ook het
jaarcommissarissendiner gehad.
Ook hebben we in samenwerking met
het kersverse lid van het RB, Rixt, een
nieuwe activiteit neergezet. Eind juni was
er namelijk een borrel in de Biergarten te
Rotterdam voor de net afgestudeerde, dus
jongere, oud-leden en reünisten van Virgiel.
Een groep die na het afstuderen vaak Delft
verlaat om te gaan werken in een andere
stad en zo ook een nieuw hoofdstuk in zijn
of haar leven begint; een hoofdstuk waarin
onze mooie vereniging, Virgiel, minder
in voor komt. Daarom was een borrel op
locatie de uitgelegen mogelijkheid voor deze
groep om hun jaargenoten nog een keer
te spreken onder het genot van een koud
biertje en een borrelhapje.
De reacties
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die we kregen tijdens en ook na de borrel
waren zeer positief, dus hoop ik dat er in de
toekomst meerdere van deze borrels buiten
Delft plaats zullen vinden en ze later tot een
van de vaste nummertjes zullen behoren.
Heb je nog vragen over zo’n borrel of weet
je de perfecte plek voor de volgende? Dan
kan je ons altijd bereiken op olc@virgiel.nl .
Na deze terugblik richten wij ons vizier op
de toekomst, want dit jaar heeft nog veel in
petto voor onze vereniging. Het is namelijk
niet zo maar een jaar, maar het 24ste
lustrumjaar! De komende maanden zullen
dus vol gepland staat met activiteiten waar
niet alleen de lichting huidige Virgilianen
van kan genieten, maar waar jullie als oudlid uiteraard ook van harte welkom zijn.
Welke activiteiten er dit lustrumjaar zullen
plaatsvinden kunnen jullie op de komende
pagina’s lezen.
Net als elk ander jaar zal er ook dit jaar weer
een reünie plaatsvinden, op zaterdag 25
november welteverstaan. De reünie is voor
ons als OLC het hoogtepunten en tevens
ook de afsluiting van onze commissietijd.
Mijn commissiegenoten en ik zullen er voor
zorgen dat ook deze reünie weer goed zal
verlopen, en hopen dat het samen met jullie
een prachtig eind van onze commissieperiode
wordt. Hierbij roep ik jullie dan ook namens
heel de OLC 2017 op om je allemaal in
te schrijven voor de reünie! En wie weet
zien we jullie ook nog wel op een van de
lustrumactiviteiten.

Met Virgiliaanse groet,

Pieter van Uffelen
Voorzitter Oud Leden Commissie 2017

Tijdingen van het Reünisten
bestuur
Beste oud-Virgilianen,

betrokken bij deze ontwikkelingen.

In elke Reünisten Carmina vind je op deze
plek de tijdingen van het bestuur van de
Reünistenvereniging. Het woord tijding
betekent zoiets als bericht, nieuws,
boodschap, mededeling. Je vind het met
enige verbastering ook terug in de naam
van The (New York) Times of in de naam
van het vroegere dagblad De Tijd. Met
het woord ‘tijd’ in de zin van ‘huidige tijd’
in gedachten geven we je de volgende
tijdingen.

Nu je deze Reünisten Carmina leest,
is de KMT van 2017 voorbij. Een KMT
waarin door Virgiel ten opzichte van
voorgaande jaren grote veranderingen
zijn doorgevoerd. Op de volgende
pagina’s lees je hoe het huidig Virgielbestuur hiermee bezig is geweest.

Een zware tĳd voor Virgiel deze zomer
Gewoonlijk zijn de tijdingen van het
Reünistenbestuur een ietwat luchtig
artikel over van alles en nog wat. Deze
keer kunnen we helaas niet voorbij gaan
aan de actualiteit.
Eerder deze zomer zijn alle oud-Virgilianen
door het Virgiel-bestuur geïnformeerd
over gebeurtenissen tijdens
de kennismakingstijd (KMT)
in 2016 en de maanden
daarna. De sancties die
daarna door de TU zijn
opgelegd, zijn fors en hebben
Virgiel hard geraakt. Dit
betekent dat de noodzaak om
snel veranderingen in de KMT
en de verenigingsmentaliteit
door te voeren nu topprioriteit
heeft gekregen.

Meer van deze tĳd: een nieuw of eigenlĳk
oud & vertrouwd postadres
In 1978 werd in Nederland de
postcode ingevoerd. Op dat moment
bestond de ledenadministratie van
de
Reünistenvereniging
uit
twee
schoenendozen met een kaartje per
lid. Die administratie moest worden
bijgewerkt met de nieuwe postcode en
worden gecontroleerd.
Monnikenwerk, dat natuurlijk het beste
in een klooster kon worden uitgevoerd,
bedacht en georganiseerd
door het illustere duo Paul
Wassenberg en Nick Peters.
En zo gebeurde het … dat
in de KMT van 1979 door
veel aanstaande Virgielmonniken met behulp van
stapels
postcodeboeken
en telefoonboeken in de
eetzaal de eerste stap
werd gezet naar een beter
en
uiteindelijk
digitale
ledenadministratie.

''Nu je deze Reünisten
Carmina leest, is de
KMT van 2017 voorbij.
Een KMT waarin door
Virgiel ten opzichte
van voorgaande jaren
grote veranderingen zijn
doorgevoerd."

Zoals je in de mailings
van
het
Virgiel-bestuur
hebt gelezen, is hard gewerkt aan
substantieel onafhankelijk KMT-toezicht.
Ook is de Ronde Tafel gestart, die
Virgiel adviseert over ontwikkeling van
de vereniging in de (nabije) toekomst.
De Reünistenvereniging voelt zich zeer
verbonden met Virgiel en is uiteraard

Er
werden
ook
verificatiebrieven
verstuurd naar de oud-Virgilianen.
Omdat we toen bang waren dat reacties
binnen de muren van de sociëteit zoek
zou raken, werd Postbus 231 van de
Reünistenvereniging aangeschaft. De
bedoeling was een half jaar, namelijk
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voor de duur van adresverificatie-actie.
Maar niets is zo permanent als tijdelijk.
Hierna begon in 1980 de kruistocht om
het adressenbestand om te zetten in een
database. De tijd van ponstypistes en
de gegevens op het mainframe van de
TU. De eerste leiders van deze kruistocht
Bas van der Kroft en Marc Platell waren
de OLC-ers van het eerste uur en zij
organiseerden dit. Het waren wel zo’n
1200 adressen.
Hierna ging de database nog een paar keer
verloren (zonder back-up), de database
werd weer hersteld voor zover het kon,
verhuisde nog zeker vijf keer van ICTomgeving. En nu hebben we 10.000+
gegevens van oud-Virgilianen, waarvan
7.000+ met een werkend e-mailadres.
En in al deze tijden bleef onze Postbus
231, alhoewel de locatie waar we de post
moesten ophalen, ook talloze keren door
toedoen van PTT Post en later PostNL
telkens verhuisde.
Bijna veertig jaar later is er veel veranderd.
Onze correspondentie verloopt eigenlijk
niet meer via de post en de postbus. In
de postbus ontvangen we bijna geen
gewone post meer, waardoor de kosten
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nu zo’n vijf euro per ontvangen brief zijn.
Daarom hebben we besloten om geen
postbus meer te hebben.
Het einde van een tijdperk …
Als je ons post wil sturen, doe dat dan
per e-mail. Het mag natuurlijk ook nog
steeds naar het adres van Virgiel.

Veranderende
tĳden,
contributiemodel

een

ander

In de huidige tijd beëindigen huidige
Virgilianen
hun
Virgiel-lidmaatschap
omdat in de Master-fase - dus nog voor
afstuderen - vaak buiten Delft wordt
gestudeerd en/of gewoond. Een RVlidmaatschap komt voor deze Virgilianen
dan gewoonweg te vroeg.
In de afgelopen periode hebben we uit
reacties van uitschrijvende Virgilianen
gemerkt dat de contributie van de
Reünistenvereniging als een te hoge
drempel werd ervaren om lid te worden.
De contributievrijstelling voor het eerste
jaar RV-lidmaatschap is daarbij niet
effectief gebleken.

Om deze reden zullen we tijdens de
komende ledenvergadering een voorstel
bespreken voor een andere contributieopbouw. Een eerste idee is dan een
aanzienlijk lagere basiscontributie met
een opties voor de gedrukte Reünisten
Carmina, deelname aan de reünie en de
bijdrage aan de Stichting TOP-Virgiliaan.
Hierbij wordt ook ons voorstel dat de
inkomsten en uitgaven voor de reünie
per deelnemer in evenwicht komen.

Zoals altĳd: de Reünie
Het jaarlijks feest van de oudVirgilianen: de Reünie, dit jaar op
zaterdag 25 november. We heten alle
oud-Virgilianen van harte welkom en
met name de jubeljaren 1993, 1978,
1968 en 1958. Ook het jaar 1953 is als
65e jubeljaar met velen aanwezig. De
jubeljaarcommissarissen verhalen over
hun jaar alvast in deze Carmina.
Op de middag van de reünie zijn er

diverse activiteiten van de jubeljaren en
is de algemene ledenvergadering van de
RV.
Het algemene reünieprogramma begint
vanaf 17.00, maar je mag natuurlijk ook
wel iets eerder komen. De sociëteit, spicen-span schoon, de drank en het buffet
zijn ingekocht, en de Virgilianen zijn er
klaar voor!

Van harte welkom en graag tot ziens op
zaterdag 25 november!
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Frédérique van Riessen, secretaris
Fons Bingen, penningmeester
Gwen
Kolfschoten/
Rixt
Siebinga,
commissaris jaarcommissarissen
Denie Andriessen, commissaris media
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Vanuit het torentje
Waarde reünist,
Het laatste stuk dat ik schrijf voor de
Reünisten Carmina. De tijd om terug te
kijken op mijn jaar als Dagelijks Bestuur
2016/2017 (DB) van Virgiel. Een moment
om te realiseren wat wij als DB allemaal
hebben gedaan dit jaar. Afgelopen
maanden was een bizar drukke tijd die
ik samen met mijn bestuur heb mogen
doormaken. Herinneringen aan Virgiel,
alle leden en mijn groep. Met die groep
heb ik een jaar lang het DB mogen zijn
van Virgiel, wat natuurlijk een enorme
eer is.
Mijn stuk zal beginnen met jullie op de
hoogte stellen van de huidige situatie van
Virgiel. Jullie hebben een brief van mij
ontvangen over de situatie die zich in de
Kennismakingstijd (KMT) van 2016 heeft
voorgedaan en in ons jaar de nasleep
van was. Een situatie die niet wenselijk is
en waar wij zo goed mogelijk op hebben
proberen te handelen. Wij hebben veel
verschillende reacties gekregen op ons
handelen. Laat ik vooropstellen dat
vernedering en geweld van (aspirant)
leden ook vandaag de dag nog steeds uit
den boze zijn en ook niet gebeuren. Ik
heb samen met mijn DB zo goed mogelijk
op de situatie proberen te reageren en
te handelen. Helaas is achteraf zeggen
dat we het anders hadden moeten doen
makkelijk en zijn onze beslissingen
onomkeerbaar. Toch ben ik van mening
dat we goed hebben gehandeld en goede
keuzes hebben gemaakt.
Het begin van het bestuursjaar stond al
in het teken van de herziening van de
KMT. Een lastige opgave. Waar begin je
namelijk? Wij hebben met het DB een
algemeen doel geformuleerd waar de
KMT van Virgiel aan moet voldoen. Dit
was zeer algemeen en allesomvattend.
Vanuit dit doel zijn wij alle activiteiten
gaan toetsen. Wij hebben sollicitaties
gehouden voor de Introductie Commissie
8

,,

Met deze methode van eerlĳkheid proberen wĳ de nieuwe leden bewust te
maken van hun bĳdrage die ze aan de vereniging kunnen geven.
en hier is een geweldige groep uit
voort gekomen. Met deze enthousiaste
groep is mijn DB begonnen aan het
toetsen van alle activiteiten uit de
KMT aan het opgestelde doel. Indien
een activiteit aan het doel voldeed,
dan bleef deze staan. Voldeed een
activiteit niet helemaal aan het doel,
werd deze zo aangepast dat dit wel
weer het geval was. Was de activiteit
geheel onzinnig dan is deze eruit
gehaald en is een andere invulling aan
het moment gegeven. Zo hebben de
we gehele KMT opnieuw ingericht.

Maar waar kwam dit eigenlĳk allemaal
vandaan?

Het DB vond dat er een aantal onderdelen
in de KMT waren geslopen die niet zo
bedoeld zijn. Zo werd er tegenwoordig
gezegd dat de Introductie Commissie
externen of soms zelfs uit het leger
waren. Ook werd enthousiasme niet
altijd beloond. Wij hebben er dit jaar
weer voor gekozen om de eerlijkheid
terug in de KMT te stoppen en hier
aspirant leden bewust van te maken.
De aspirant leden leren niet voor niets
de geschiedenis. Dit moet dan dus ook
niet als een grap worden neergezet,
hetgeen sommige aspirant leden soms
dachten.
Met deze methode van eerlijkheid
proberen wij de nieuwe leden bewust
te maken van hun bijdrage die ze aan
de vereniging kunnen geven. Het Voor
en Door principe komt dan ook vaak
terug in de KMT.
Voordat ik verder ga wil ik alvast mijn
opvolger aankondigen. Thomas Gertsen
gaat volgend jaar mijn functie als
Voorzitter van K.S.V Sanctus Virgilius
en K.S.S. Alcuin op zich nemen. Een
grote verantwoordelijkheid die op zijn
schouders rust. Maar zeker ook een
hele leerzame tijd. Ik ben blij dat ik het
stokje aan Thomas mag overdragen.
Momenteel de beste persoon die de
vereniging naar mijn mening kan
leiden. Als laatste, voordat ik door ga,

wil ik ook de OLC bedanken voor hun
inzet. Super gedaan!
Nu ik terugdenk aan mijn bestuursjaar
schieten er veel onderwerpen door
mijn hoofd. Duurzaamheid, Lustrum en
een geweldige hooizolder verbouwing
die de Commissaris van den Inventaris
helemaal heeft aangestuurd. Het gehele
dak is van de binnenkant geïsoleerd.
Alle spanten zijn weggehaald en later
weer
teruggeplaatst.
Momenteel
wordt een lekbak geïnstalleerd in de
hooizolder. Zodra deze is gelegd, zal er
weer een mooie houten vloer in gelegd
worden. De ruimte zal vervolgens een
chique dinerruimte worden. Verder
is dit jaar een zogenoemde ‘Ronde
Tafel’ opgezet. Wij hebben beseft dat
Reünisten niet weg te denken zijn
uit de vereniging en dat alle hulp
geweldig is die zij geven. Wij hebben
dit jaar goede gesprekken gehad en
met de Ronde Tafel een eerste stap
gemaakt naar advies van Reünisten
met jarenlange ervaring. Advies waar
de vereniging altijd profijt van zal
hebben en dat altijd ingewonnen moet
worden.
Al met al was het een geweldig
jaar voor ons als bestuur van deze
vereniging. Enorm veel geleerd en
heel trots op onze vereniging. Trots op
onze vereniging waaraan u allen heeft
meegebouwd. Trots op onze leden die
zich zo verbonden voelen. Trots op mijn
groep. Trots op het nieuwe bestuur dat
momenteel al een lange tijd met ons
mee loopt en een geweldig lustrum
neer gaat zetten. Ik hoop jullie allen op
dit lustrum te zien. De plek om samen
nogmaals bij te praten. Bedankt voor
alle hulp dit jaar.

Met Virgiliaanse groet,
Pim Crombag
Voorzitter der K.S.V.S.V. en K.S.S.A.
2016/2017
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Nieuw bestuur DB120
Waarde reünist,
Vrijdag 22 september jl. heeft de wissel van het Dagelijks Bestuur plaatsgevonden.
Hierbij is het Bestuur van het 68e societeitsjaar en het 120e verenigingsjaar
aangetreden. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de volgende Virgilianen:

Thomas Gertsen
Tim Wolkers
Job Schepers
Murielle van Pampus
Simone Bindels
Celine van Hooff
Robin Hart
Daniël Houwing
Simon Pronk

-

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

Het afgelopen jaar hebben er weer
een hoop essentiële gebeurtenissen
plaats gevonden. Zo zijn er vijf nieuwe
personeelsleden
aangenomen;
drie
schoonmaakkrachten,
een
administratief
medewerkster
en
een kok. Helaas betekent dat ook
dat we afscheid moeten nemen
van, wellicht ook voor u, bekende
gezichten. Mevrouw Jeannet en Piet
gaan respectievelijk na 24 en 36
jaar trouwe dienst met pensioen.
Anja en Theo zullen op termijn ook
met pensioen gaan maar zullen ons
gelukkig de aankomende tijd nog
bijstaan om de nieuwe krachten een
goede start te geven en alle kneepjes
van het vak bij te brengen.
Wat betreft de sociëteit is de
complete Hooizolder gerenoveerd.
Hierbij is de vloer vervangen en
het dak volledig geïsoleerd. Dit is
een project dat mooi aansluit bij de
duurzaamheidsvisie die momenteel
erg leeft onder Virgilianen. Zo ook

is er een nieuw energiecontract
afgesloten met de meest groene
leverancier
van
Nederland
en
heeft Virgiel mogen spreken op het
duurzaamheidssymposium van de TU
Delft over de energietransitie.
De ronde tafel is dit jaar een feit
geworden. Het DB ervoer ontzettend
veel enthousiasme en heeft inmiddels
zeven reünisten aangesteld om dit
orgaan vorm te gaan geven. Dit
enthousiasme geeft ons de energie
om gezamenlijk tot ongetwijfeld
mooie uitkomsten te komen. Op
pagina 35 in deze Carmina staat een
uitgebreidere uitleg over waarom de
ronde tafel tot leven is geroepen en
wat het verder inhoudt.
Eind juni heeft u een mail gekregen
naar aanleiding van de sancties die
de TU heeft getroffen. Het vorige
Dagelijks Bestuur is een proces
gestart om de relatie met de TU
te verbeteren. Uiteraard is dit een

Dit enthousiasme geeft ons de energie om gezamenlĳk tot
ongetwĳfeld mooie uitkomsten te komen.
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kwestie van continu wederzijds
vertrouwen waar wij ons voortdurend
van bewust zullen zijn. Aankomend
jaar zullen we hier veel tijd en energie
in gaan steken.

lustrumweek en piekweek commissie.
Een aantal van deze commissies is
al volop bezig om van aankomend
jaar een onvergetelijk lustrumjaar te
maken!

Komend jaar zal extra bijzonder
zijn omdat Virgiel haar 120 jarige
bestaan gaat vieren. Welgeteld
het 24e lustrum! Het thema is
15 juni jl. onthuld namelijk: “4de
dimensie”. Dit jaar is er geen apart
lustrumbestuur meer maar is er
gekozen voor een andere structuur
waarbij wij, het dagelijks bestuur,
aan het hoofd staan. Vanwege deze
structuur zal het in goede banen
leiden van het lustrum een van onze
hoofdtaken worden. Maar voordat je
iets in goede banen kan leiden moet
er uiteraard ontzettend veel werk
verzet worden door de commissies
die de verschillende aspecten van
het lustrum zullen gaan vormgeven.
Dit zijn in totaal zes commissies;
branding, media, gala, winstersport,

Virgiel zal dit jaar in de ban zijn
van het vieren van haar lustrum.
Echter mogen de tradities, normen
en waarden niet vergeten worden.
Dit is wat ons uniek en trots maakt.
Daarom zullen wij dit met het gehele
bestuur uitdragen en er op toe zien
dat de leden zich hier bewust van
zijn.
De reünie komt er binnenkort uiteraard
ook weer aan. We kijken ernaar uit
jullie te mogen verwelkomen op
sociëteit Alcuin!

Met Virgiliaanse groet,
Thomas Gertsen
Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius
2017/2018
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60e jaars - 1958
60ste-jaars!
Wij, 58-ers, zijn zover! Zal dit ons laatste
jubeljaar zijn? Misschien wel naar de traditie
binnen de Reünistenvereniging. Hopelijk
zullen nog velen van ons zich melden voor de
komende lustrumreünies 65, 70, ….! En onze
aanwezigheid jubelend laten blijken: Fjjjjt,
expositie …..
Het jaar 1958 dat wij bij de Technische
Hogeschool Delft aankwamen betekende voor
Virgiel en Alcuin bepaald wel wat. Bijna 200
kandidaatleden! Bij een ledenaantal van nog
geen 1.000 was het voor de vereniging een
enorme opgave om de groentijd in goede banen
te leiden. Op de Methusalemzolder zetelde onze
uitstekende KC (kennismakingscommissie),
die dag en nacht aanwezig was om alles in
goede banen te leiden. We waren kaal en
moesten dagelijks een tijdje kikkeren. Toch
voerde respect voor de ander de boventoon.
Misschien niet meteen de voornaamste
verklaring daarvoor, maar de gemiddelde
student was wel wat ouder in die tijd. Slaan
en afmatten was ten strengste verboden.
Ondanks dat het zwaar was, hebben we een
goede herinnering aan die tijd. De inauguratie
met een fakkeloptocht door Delft naar Hugo de
Groot bij de Nieuwe Kerk was een hoogtepunt
in het begin van ons Virgielbestaan.

respect af toen we gelijk kregen.
We vonden na ons afstuderen als beginnende
reünisten dat de 60ste-jaars die we op de
reünie spraken Virgiel wel op een heel andere
manier dan wij hadden beleefd. Niet met
het gewezen Barbaraklooster als eigen huis,
maar OD18. Dat Sanctus Virgilius dáár de
ruimte had gehad om tot zo’n prominente
studentenvereniging uit te groeien! Voor ons
was sociëteit Alcuin de vertrouwde omgeving
waarin we veel van onze Delftse tijd hebben
doorgebracht. Natuurlijk ook wel wat op
OD18; met name op zondagochtend als we de
gevolgen van de vrijdagse Virgiel-’activiteiten’
(zoals ook Pro Juventute en Methusalem) al
weer wat te boven waren gekomen.

58

Tegen onderwijsminister Cals kwamen we als
studenten in opstand, maar dwongen wel zijn
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Alcuin zag er bij onze aankomst imposant,
maar ook wel zorgwekkend uit. De plannen
tot restauratie van het verwaarloosde
gebouw waren ambitieus. We werden al
snel ingeschakeld bij de financiering van de

uitvoering ervan. Iedere Virgiliaan zou een
flinke ‘steen’ aandragen in de vorm van een
bedrag van 100 gulden. Het aan de band vullen
van potten pindakaas (‘smeuïg tot de bodem’)
of van tubes mayonaise - bij Calvé - bood de
gelegenheid dat bedrag voor dit enorm goede
doel bijeen te verdienen. 1958 was een sterk
jaar en heeft dus stevig bijgedragen aan de
restauratie van het Barbaraklooster. Zie het
resultaat van al die inspanning! Vooral het
feit dat het torentje dat Vermeer zo prachtig
links op zijn wereldberoemde schilderij heeft
‘meegenomen’ nog steeds het zicht op Delft
siert mag bewondering wekken voor de
prestatie die in de loop van zo’n 25 jaar is
geleverd.
Nog een herinnering: tijdens de restauratie
kwamen er stemmen op om in het verlengde
van de Breestraat via de steeg naast onze
sociëteit een doorgang naar de Westvest
mogelijk te maken. Er was in die tijd sprake
van enig ongenoegen bij de TH-studenten
over de toenmalige rector magnificus
Bottema; de achtergronden daarvan weet
ik niet meer naar boven te halen. Bottema
aanvaardde de uitnodiging van Virgiel om
alvast een demonstratief gebaar te maken
ter ondersteuning van de wens de doorgang
te realiseren door de naam ervan met wat
bombarie bekend te maken. Best mogelijk dat
hij al vermoedde waar hij mee te maken zou
krijgen. Ja hoor: op het naambord dat hij zo
vriendelijk bereid was te onthullen stond Prof.
Dr. O. Bottemaweg.

Tot slot hoort hier uiteraard ook een oproep te
worden gedaan aan al onze jaargenoten om
zich in te schrijven voor de komende reünie.
En wel op of meteen na de dag waarop je deze
Carmina ontvangt, begin oktober, waarop het
inschrijven van start gaat. De datum staat in
deze Carmina Burana vermeld. Laat het niet
gebeuren dat je op het moment van inschrijven
de reactie krijgt dat je er niet meer bij kunt. Hoe
groot Alcuin ook is, Virgiel is enorm gegroeid
in aantal leden, dus ook in aantal oud-leden.
Het zou toch passen bij de aantallen waarmee
wij als 58-ers steeds weer aan de reünie
deelnamen, vooral in de jubeljaren, als we er
ook nu weer in grote getalen bij zullen zijn.

Huub van Gorp
Jos Cramer

Iets anders om niet te vergeten was de
volgende verrassing. Het Orakel van Delft, TH(week/maand/kwartaal?)blad, bevatte vanaf
een zeker moment heel mooie, zelfs gevoelige
teksten over zaken en gebeurtenissen waar je
als lezer van het blad niet zomaar langsheen
moest leven. Ook kwamen er nogal persoonlijk
getinte ontboezemingen voor in de betreffende
kolom (column heet dat tegenwoordig). Er
waren zelfs gedichten bij. De schrijver/dichter
ondertekende met: ’t Engeltje. Groot was de
verbazing toen bleek dat dat Engeltje onze
jaargenoot Kees van Hussen was. Dat hij
geïnspireerd ‘bezig’ kon zijn was ons bekend.
Maar zo dicht tegen literatuur aan, nee, dat
hadden we niet kunnen denken.
13

Lustrum Theaterproductie 2018
Lieve reünisten,
Ook dit jaar stond Virgiel Theater weer
met circa 50 Virgilianen in Theater De
Veste nu met het muziektheaterstuk
“De Driestuiversopera”. Voor de meeste
bekend als de “Die Dreigroschenoper”,
één van de meest invloedrijke muzikale
stukken ooit geschreven. De schrijver
Bertolt Brecht heeft de overgang van
opera naar musical in 1928 ingezet. Hij
bekritiseert onder andere het kapitalisme,
waarbij hij duidelijk laat blijken dat in
zo’n systeem alles om het geld draait. In
het stuk handelt elk personage uit eigen
gewin, wat ook in de huidige tijd zeker
voorkomt.
Brecht laat zien dat het nog extremer kan
en dat voor de mens de enige drijfveer
geld, macht of seks is. Daarnaast geeft
hij de maatschappelijke tegenstellingen in
het dagelijks leven weer. Zoals de manvrouw verhouding en de tegenstellingen
tussen verschillende klassen. Zijn we als
maatschappij niet sterker verdeeld dan
dat we in tijden zijn geweest?
Om over de verschillende keuzes van
de hoofdrolspelers na te denken, laat
hij de spelers af en toe uit hun rol
stappen om de acties van de spelers van
commentaar te voorzien. Dit maakt het
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stuk absurdistisch en dit laat zeker zien
dat we dit jaar gekozen hebben voor een
heel andere stuk dan voorgaande jaren,
waar de focus vooral lag op musicals. We
waren erg benieuwd naar de meningen
van de ongeveer 950 bezoekers die het
stuk hebben bewonderd. Uiteindelijk
kunnen we met gerust hart zeggen dat
het dit jaar weer geslaagd was, na de
enthousiaste verhalen te hebben gehoord
na afloop van de voorstellingen. We
hopen dit jaar Virgiel weer naar een hoger
niveau te hebben getild, zodat volgend
jaar tijdens het lustrum er nog een
schepje bovenop kan worden gedaan.
Wat betreft het lustrum is de nieuwe
commissie al een aantal maanden hard
aan het werk om alles voor te bereiden
voor volgend jaar. Tijdens het lustrum
zal er worden opgetreden op een nog
geheime locatie waar een onvergetelijke
voorstelling zal worden neergezet. In
de toekomst zal hier meer informatie
over volgen zodat u deze onvergetelijke
voorstelling niet hoeft te missen. De
datum kan alvast in de agenda gezet
worden:

maandag 11 juni 2018!

Liefs,
Theaterproductie
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Virgiel Jaar 1968
stonden we met
ons groene feutenboekje in de hand
gespannen af te wachten wat ons de
kennismakingsperiode in veertien dagen
zou brengen. Opmerkelijk is elke keer
weer dat we op de pasfoto in dat boekje
nog haar op ons hoofd hebben. Terwijl
het jaar 1968 bekend is als het laatste
Virgieljaar waarin de feuten met een kale
kop rondliepen. In dat opzicht hebben
wij gezamenlijk een unieke Virgielstart
doorlopen. Niet iedereen nam daar echter
aan deel, sommigen zijn later lid geworden
zonder kale kop.

Vĳftig jaar geleden

IJverig
stopten
we
tijdens
de
kennismakingsperiode alle belangrijke
informatie in ons hoofd. In het programma
van toen is te lezen dat de KMT-commissie
ook tijd had ingeruimd voor sexuele
voorlichting. Kennelijk was het de heren
op de sociëteit ontgaan dat een jaar
eerder de flowerpower/hippie-vrijheid was
losgebarsten. Of de Virgielvoorlichting
veel toegevoegde waarde heeft gehad
mag een ieder voor zichzelf uitmaken.

Tegenwoordig zijn we dik in de zestig en
gepensioneerd. Sommigen doen nog wat
pogingen om de werktijd te verlengen, anderen
genieten volop van deze mooie nawerkperiode.
Het is een voorrecht als je daarbij nog steeds
van een goede gezondheid kan genieten. Zeker
als je kinderen de deur uit zijn, komen er vaker
momenten om terug te denken aan het vrije
studentenleventje bij Virgiel. Er waren toch
ook hele mooie momenten na de KMT!

ste

50 jaars

Feut zijn betekende dat we een stukje
losraakten van de beschermende wereld
van thuis en van de middelbare school.
Studeren in Delft hield in dat je wereld om
je heen opeens veel groter werd en Virgiel

probeerde ook daarvoor je weerbaarheid
een stukje groter te maken. Of kikkeren op
de sociëteitsvloer en de afblaffingen van
ouderejaars daaraan hebben bijgedragen
valt te betwijfelen. Een resultaat was wel een
alternatief jaarlied over kikkeren.
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Ineens komt er dan een mailtje of telefoontje
van een jaarcommissaris over een reünie in
november 2017. Dan ga je beseffen dat je
je feutenboekje erg lang geleden in je hand
hield en de tijd wel erg snel verloopt. Wil je
je jaargenoten nog een keer spreken ? Kom
dan naar onze reünie op 25 november!
Al is het alleen maar om je jaargenoten
een plezier te doen met jouw komst. De
contacten zijn vaak zo lang geleden dat
verrassingen mogelijk zijn.
Genieten gaan we met elkaar op 25
november. Zien welke ouwe kop onze
jaargenoten hebben meegekregen en
welke levenservaringen ze met elkaar
willen delen. Wellicht levert het contact
boeiende suggesties op voor nog leukere
pensioenactiviteiten. Ook zouden vroegere
banden weer tot bloei kunnen komen nu er
meer vrije tijd voor beschikbaar is. Deze
reünie slaagt bij goede herinneringen aan
de vele ontmoetingen van toen en nu.

Henk Bovenlander en Wim van Loosbroek

68
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Terugblik OV Lustra
Dopie

Het 14e lustrum van Dopie werd goed gevierd
met o.a. een reünie, het Dopie Lustrum Gala, oudbesturen diner en een hockeyclinic!

Taurus

18

Yeti

19

Tenniphil

SVRC

20

Rugby

Lustrum
Reünie 2017
25 november
Word nu ook lid van de
Linked-in
K.S.V. Sanctus
Virgilius

Let op je mail
voor de inschrĳvingen!
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Virgiel Jaar 1978

Beste Jaargenoten van 1978,
Graag willen wij bij jullie een aantal
herinneringen ophalen aan onze komst
bij Virgiel en aan nog wat andere
vermeldenswaardige zaken die dat jaar
speelden.

Een van de hoogtepunten was het bezoek
van het bestuur aan het kamp. Staande
in een Opel Record – ze hadden het dak
er afgezaagd – kwamen ze binnenrijden.
De voorzitter wekte met zijn speech zoveel
enthousiasme bij ons op, dat wij op een
gegeven moment aanstalten maakten
de auto om te keren. Het bestuur kon
ternauwernood het vege lijf redden. (Ons
jaarlied: "het scheelde niet veel of er waren
zeven lijken".)

78

In 1978 is het lidmaatschap van Virgiel
opengesteld voor studenten aan het HBO.
Dit leidde er (mede) toe dat er aan het eind
van de OWEE maar liefst 275 aanmeldingen
voor de (na)kennismakingstijd waren
geregistreerd. Dit was voor zover wij
weten tot dan toe de grootste aanwas
van nieuwe leden in één jaar. Een andere
primeur was het aantal meisjes, het waren
er zoveel dat de eerste vrouwenjaarclub
werd opgericht: "Bonnemien".
Op zaterdag 26 augustus moesten wij ons
melden op de sociëteit en gingen wij met
ruim 200 lotgenoten op kamp in Maasland.
De kennismakingscommissie had hulp
22

ingeroepen van een deskundige van de TH
om de kennismaking te begeleiden.

Op dinsdag gingen we terug naar Delft
en moesten we ons invechten in de
societeitszaal. Vanwege ons grote aantal
was dat niet erg moeilijk. De rest van de
week overnachtten wij met zijn allen op de
sociëteit en voerden wij allerlei opdrachten
uit. 's Avonds dronken we Amstel bier
voor 90 cent per glas. In de tweede week
startte de studie en hadden we alleen

een
avondprogramma.
De
laatste hand werd gelegd aan
de vorming van de jaarclubs.
Medio september werden we
tijdens
het
schervendiner
officieel eerstejaars.
Een van de bijzonderheden
was, dat toen wij naar het
kamp fietsten, in Vaticaanstad
witte rook uit de schoorsteen
van de Sixtijnse kapel kwam.
Een nieuwe Paus was gekozen,
Albino Luciani, beter bekend
als Johannes Paulus I. Hij
volgde Paulus VI op die begin
augustus
was
overleden.
Johannes Paulus I werd ook wel
de lachende paus genoemd en
zijn foto sierde de voorkant van
het boekje "Nieuwe gezichten",
waarin gegevens van alle
feuten waren opgenomen. Zijn
pontificaat was het op één na
kortste in de geschiedenis;
de Paus werd na 33 dagen
dood in bed aangtroffen.
Officieel overleed hij aan
de gevolgen van een acute
hartaanval, er waren echter
de nodige complottheorieën en
speculaties over het al dan niet
natuurlijke karakter van zijn
dood. Hij werd opgevolgd door
Johannes Paulus II.

Enkele andere wetenswaardigheden over
1978:

o
Arie Pais, toenmalig minister van
onderwijs maakte zich niet poulair bij de
studenten vanwege zijn plannen om de
studieduur met één jaar in te korten. Ons
jaarlied: "..... vijf jaar moet vier, dat zal
ons nooit gebeuren....".
o
Bij een gijzeling door drie Molukse
jongeren in het provinciehuis in Assen
verloren twee mensen het leven.
o
Aldo Moro (voormalig premier
van Italië) werd vermoord door de Rode
Brigade.
o
Johan Cruijff speelde zijn laatse
wedstrijd voor Ajax en PSV won de EUFAcup.
o
De tour de France vertrok in Leiden,
wij wonnen acht etappes en Hinault won
zijn eerste gele trui.
o
Vredesverdrag Israel - Egypte
(onderdeel van de Camp David akkoorden).

ste

40 jaars
De jaarlijkse reünie wordt doorgaans
matig bezocht door ons. Voor dit jaar
hebben we echter al een aantal positieve
reacties ontvangen voor de viering van ons
jubileum. Dus meld je direct aan zodra de
inschrijving begin oktober opent, je kunt
dan ook zien wie zich hebben aangemeld.
We zien jullie graag op 25 november om
jullie herinneringen met ons en met elkaar
te delen.

Jullie jaarcommissarissen,
Paul Arntz en Henk Krüs
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Ontvangstweek
2017
Een lekker geregelde OWee!
Van 20 augustus tot en met 24 augustus was
Delft weer gevuld met vele aankomende
eerstejaars en was het vanzelfsprekend
groots feest op Virgiel. Al maandenlang
werden er voorbereidingen getroffen
in ons klooster, om er ook dit jaar weer
een spektakel van te maken. Nadat het
beleid in maart was geschreven en de
begroting was opgesteld, werden al snel
de kleuren en het thema vastgesteld. De
woorden “Lekker geregeld” stonden in
het donkerblauw, door heel Delft en het
hele klooster en de smaragdgroene kleur
was overal aanwezig. De fulltime periode
van de Ontvangst Commissie begon
meteen met het steigerweekend. Begin
mei werd er, samen met het Onderhoud
Praesidium, een Desperados zomerterras
neergezet. Een verhoging van het terras
op de binnenplaats, waardoor Virgilianen
de gehele vierde periode van het zonnetje
konden genieten op onze eigen sociëteit.
In juni vond, zoals elk jaar, de Ladies Intro
plaats. Een dag waarop de aankomend
vrouwelijke Delftse studentes kennismaken
met de stad en het verenigingsleven. In de
avond kwamen deze 400 meisjes eten op
Alcuin en genoten van het gezang van het
mannenkoor Balder.
Door de online kledingverkoop was het
mogelijk om meer dan 1200 Virgilianen
in OWee artikelen te laten rondlopen,
waaronder 4 verschillende shirts, een
zwembroek, sokken en een pet. Ook waren
tijdens de OWee de Virgilianen gehuld in de
lekker geregelde gadgets, zoals de FishEye cameralens en de Virgiliaansteker.
Met de hulp van ondercommissies (Girls
Only, Men Special, Festivalcie, Sleep inn,
Moneymakers, Virgiel FM, Virgiel TV en
Virgiel Online) zijn er tal van evenementen
georganiseerd.
Tijdens de Pre-OWee was Alcuin weer
overstroomd met helpende handen om het
pand gereed te maken voor de vele nullen
die, de week erna, Virgiel weer zouden
24
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gaan bezoeken. Eerstejaarsclubs, disputen
en het OHC hielpen om de terrassen op
te bouwen en alle aankleding van het
pand te verzorgen. De HenkCie is ook de
hele week bezig geweest om alle licht- en
geluidsinstallaties klaar te maken voor de
feesten in de OWee.
Tegen het einde van de vierde periode
kreeg de Ontvangst Commissie 2017 te
maken met de sancties, die het College
van Bestuur opgedragen heeft aan Virgiel.
Virgiel was uitgesloten van verschillende
onderdelen tijdens de OWee, maar des
ondanks was de OWee zeer memorabel.
Zondagavond was het pand spic en span
voor de OWee en de ontvangst van 3000
nullen. De OWee werd spetterend afgetrapt
door een parade, waarin Virgiel helemaal
in het wit gehuld was. Op maandag
werd, in plaats van deel te nemen aan
de infomarkt, een Infolounge op Virgiel
georganiseerd. De onderverenigingen en
gezelschappen enthousiasmeerden alle
nullen over de mogelijkheden bij Virgiel.
Om 5v5 was er als speciale act een hele
grote artiest, Yes-R, die meteen vele nullen
en leden naar ons pand trok. Na de Girls
Only en Men Special op maandagavond
vond de speciale openingsceremonie
plaats. Dinsdag werden honderden nullen
rondgeleid door enthousiaste leden en
vond het “Into the Toko” festival plaats
op de binnen- en buitenplaats. Headliner
Gio sloot de avond af en de rij strekte zich
uit over de hele OD. Deze dag vond ook
het presidentenforum plaats, waarvan
Virgiel was uitgesloten. Daarom deed niet
de Voorzitter, Pim Crombag, mee aan het
forum, maar onze eigen Sanctus. Voor de
nullen werd de OWee woensdag op Virgiel
afgesloten met de sport- en cultuurdag en
de Huizen lounge. Ik kan, denk ik, voor
iedereen spreken als we zeggen dat we
weer een fantastische en zeker unieke
OWee achter de rug hebben. Ondanks de
sancties van het College van Bestuur van
TU Delft, zijn er ruim 420 inschrijvingen
behaald!

Sociëteitszaal Ontvangstweek

Optreden Klittenband
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Stichting TOP-Virgiliaan
Afgelopen jaar
Ook dit jaar hebben verschillende Virgilianen
een bijdrage gekregen vanuit stichting
TOP-Virgiliaan. In het tweede operationele
jaar van STV is maar liefst 19% van de
totaal uitgekeerde profileringsmaanden
afkomstig van stichting TOP-Virgiliaan.
Deze steun is van enorm belang geweest
en daar willen wij onze Club van 100 leden
en de reünisten vereniging graag voor
bedanken. Het is voor de Virgilianen een
uitstekende stimulans om toch te kiezen
om commissiewerk te verrichten naast
het studeren.
Komend jaar zal ik samen met Tim
Wolkers (Secretaris) en Murielle van
Pampus (Penningmeester B), de stichting
overnemen van Iza Bergman, Anne
Roebroeck en Emiel Bartels. Wij kijken er
naar uit om de stijgende lijn van STV door
te zetten, vooral omdat in de toekomst
STV van een nog groter belang zal zijn.
Vanaf 2018-2019 zal de TU Delft de
Regeling Afstudeersteun Studenten (RAS)
veranderen naar het profileringsfonds.
Het grootste verschil zit in het aantal
maanden wat de TU Delft uitkeert.
De commissiemaanden zullen gekort
worden van 185 naar 180 maanden,
de
bestuursmaanden
zullen
van
144 teruggebracht worden naar
124
maanden. Met deze nieuwe regeling en het
huidige tekort aan profileringsmaanden
zouden wij 64 commissiemaanden en
16 bestuursmaanden te kort komen om
alle commissies, beheer en bestuur van
profileringsmaanden te voorzien indien
iedereen hiervoor in aanmerking komt
(voldoende studievoortgang heeft).
De studieprestaties nemen de laatste
jaren erg toe en die trend zal zich naar
verwachting doorzetten. Hierdoor zullen
meer Virgilianen in aanmerking komen
voor profileringsmaanden. Om de leden
nog steeds de financiële ruimte te geven
om commissiewerk te verrichten is STV
dus van groot belang.
26

Nogmaals wil ik mijn dank uiten naar
ieder die deze stichting steunt en hoop ik
u graag komend jaar op Virgiel te zien.

& de club van 100
Graag willen wij onze waardering uiten naar
alle Club van 100-leden die dit jaar weer
een financiële bijdrage hebben geleverd
aan Stichting TOP-Virgiliaan (STV). Wij
zien dat het gebruik van maanden vanuit
de STV erg stijgt en zonder deze bijdrage
wordt het lastig om onze huidige leden
te blijven steunen en te motiveren om
commissiewerk te doen.
Momenteel zijn er al 85 leden in de Club
van 100 die jaarlijks een bijdrage leveren
van €9.407,- .
Indien u meer informatie over de Club van
100 wilt of geïnteresseerd bent om ook lid
te worden van de Club van 100 kunt u mij
mailen op extern@virgiel.nl.

Met Virgiliaanse groet,
Namens het bestuur van de stichting
TOP-Virgiliaan
Daniel Houwing
Commissaris Extern

Een parallel van de
Nachtwacht:
“La Pasque di San Marco”
Al tientallen jaren hangt “La Pasque di San
Marco” - een groot schilderij van professor
Huib Luns uit de jaren ’30 - in de Eetzaal.
Officieel heet het dus “La Pasque di San
Marco”. Het schilderij heeft zoals zoveel
andere zaken enige tijd gezworven in de
sociëteit.
Begin jaren ‘60 bestond binnen Virgiel
de Orde van Sint Barbara, een club van
mannen die zich naar eigen zeggen een
beetje belangrijk vonden. Deze Orde “vond”
het schilderij terug op zolder en was ervan
overtuigd dat een Virgiliaanse restauratie
plaats moet vinden. En zo gebeurde het
dat het schilderij werd voorzien van de
gezichten van de leden van de Orde van
Sint Barbara.

(zittend met mijter), Frans de Wijkerslooth
de Weerdesteijn (staand met mijter), Paul
Bouvy (met iets roods, achter het boek),
Caspar Schweigman, (in het wit achter
het boek), Frank van Iersel (houdt het
boek vast), Jan ter Ellen (in militair pak
met boordje, hij was toen in dienst).
Deze heren noemden zich toen de Orde
van Sint Barbara. Het embleem van deze
belangrijke orde staat met de zinspreuk
afgebeeld op de rug van Frans de
Wijkerslooth. De zinspreuk luidt ‘Nemo me
Barbara impune lacessit.’ (Bij Barbara,
niemand tergt mij straffeloos).
Tijdens de bestuursreünie poseerden Peter
van Wiechen, Paul Bouvy en Frank van
Iersel in levenden lijve voor het schilderij
waarop ze zelf staan afgebeeld.

Voor de officiële onthulling
van het gerestaureerde
schilderij nodigde de Orde
een belangrijk persoon
uit: minister Joseph Luns,
de zoon van de schilder.
Het leverde veel publiciteit
op in de kranten.
Tijdens de bestuursreünie
in juni 2017 vertelde
Frank
van
Iersel
over
de
historische
gebeurtenissen van dit
schilderij.
Op het schilderij staan
Virgilianen van 1957: van
links naar rechts Frans
Smoor (staand, hij is de
restaurateur), Pieter van
Wiechen (vooraan, onder
in het wit), Leo Prins
(zittend met mijter), Ed
Driessen (vooraan in het
zwart), Chris Aldenhuijsen
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Virgiel in Foto's
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Integrand
is een organisatie voor
en door studenten. Met 12 vestigingen in
elke studentenstad is Integrand Delft de
grootste non-profit stagebemiddelaar van
Nederland met ruim 130 bestuursleden.
Wij helpen studenten met het vinden
van een stage die bedrijven bij ons open
hebben gezet en begeleiden hen volledig
in het proces van de sollicitatie. Maar
naast
stagebemiddeling
organiseren
we ook evenementen zoals Techniek op
Hakken, inhousedagen en hebben we een
technische talentpool. Daarnaast bezoeken
we bedrijven om stageopdrachten of sales
binnen te halen door de diensten van
Integrand te verkopen.

Integrand Delft

Het bestuur van Integrand Delft bestaat
in totaal uit 10 parttime bestuursleden
waarvan 5 lid zijn van Virgiel en 5 van
het DSC. Op deze manier beschikt onze
vestiging over een breed netwerk waardoor
we veel Delftse studenten kunnen
bereiken met onze diensten. Op ons
kantoor, gevestigd aan de Gasthuissteeg

in Delft, zitten elke dag bestuursleden die
zich bezig houden met het reilen en zeilen
van de vestiging met als doel bijvoorbeeld
een uitdagend evenement te organiseren,
een originele promotieactie op te zetten,
een bedrijf te cold callen om de producten
van Integrand te verkopen of een student
te helpen aan zijn of haar droomstage. Als
parttime bestuurslid ben je hier ongeveer
15 à 20 uur per week mee bezig.
Naast dat een bestuursjaar bij Integrand
enorm leerzaam is, is het vooral erg leuk
en gezellig! Buiten het runnen van het
bestuur doen we ook veel dingen samen.
Zo gaan we met zijn allen naar de N8W8,
twee keer per jaar op beleidsweekend en
naar nationale Integrand borrels.
Mocht u naar aanleiding van ons verhaal
nog vragen hebben zijn wij bereikbaar via
delft@integrand.nl of op 015-8890300.

Namens Integrand Delft,
Denise Caljouw
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Student & Huis
Delft
Beste reünisten,
Uw studententijd ligt alweer enige tijd
achter u, maar de tijd die u in Delft heeft
gehad zal vast nog goed in uw geheugen
zitten. De vereniging, de jaarclub, maar
waarschijnlijk ook uw studentenhuis heeft
daarbij aan meegedragen.
Wonen in een studentenhuis is ontzettend
waardevolle en leuke ervaring binnen
je studententijd. Daarom vinden wij het
belangrijk om deze ervaring voor zoveel
mogelijk Virigilianen mogelijk te maken.
Dat is waar wij als Student&Huis Delft voor
staan. Om dit waar te maken realiseren we
in samenwerking met onze investeerders
nieuwe studentenhuizen voor Virgilianen.
Voor onze investeerders houden wij de
huizenmarkt in de gaten, op zoek naar
geschikte panden. Zodra er een interessant
object is gevonden, brengen we onze
investeerders volledig vrijblijvend op de
hoogte. Deze kunnen dan tot de aankoop
overgaan, waarna wij weer zorgen voor
een
groep
enthousiaste
Virgilianen
als bewoners. Gedurende dit proces
kunnen wij adviseren over eventuele
verbouwingen, regelgeving en contracten.
Zo springt u niet zonder kennis in het
diepe. Het voordeel van onze methode is
dat het zoeken van geschikte huurders
via een gemakkelijke weg gaat en altijd
met succes, waar dit normaal moeite kan
kosten. De eigenschappen van een groep
die goed met elkaar kan opschieten en
voor continue doorstroom zal zorgen, is bij
groepen Virgilianen altijd een gegeven.
Nu met de aantrekkende huizenmarkt is
onze commissie nóg harder aan de slag
dan voorheen. Dat is ook te zien aan
de resultaten van afgelopen jaar. Er zijn
verschillende kleinere en grotere panden
gerealiseerd, met

als paradepaardje de Simonsstraat 105107.
Samen met een van onze actieve
investeerders is dit pand gerealiseerd voor
een groep van 12 dames. Deze kwamen
uit drie verschillende huizen, waarbij
de continuïteit van twee huizen in het
geding kwam. Nu wonen zij weer zonder
zorgen in een groot pand met veel meer
gezelligheid en is de vereniging een nieuw
groot vrouwenhuis rijker! Door dit soort
projecten worden nieuwe Virgielhuizen
gerealiseerd en Virgilianen ontlast van
problemen met de huisbaas. Bovendien
zorgen we ook voor een immer groeiende
huizencultuur op sociëteit Alcuin.
Onder onze investeerders vinden we
uiteraard ook veel oud Virgilianen. Oud
Virgilianen begrijpen als geen ander hoe
waardevol een Virgielhuis is en kunnen op
deze manier ook nog bij dragen aan de
huizencultuur. Graag zien van het aandeel
oud Virgilianen onder onze investeerders
natuurlijk nog verder groeien. Mocht u ook
op zoek zijn naar een rendabele investering
en tevens de huidige Virgilianen veel
leefplezier wensen, neem dan contact
met ons op! U kunt ons vinden op www.
studentenhuisdelft.nl of mailen naar info@
studentenhuisdelft.nl. We hopen samen
met u in de toekomst te investeren in de
prachtige huizencultuur die onze vereniging
rijk is.

Namens heel Student&Huis Delft,
Folkert Schornagel
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175 jaar TU Delft

Vanaf afgelopen januari 2017, samen met de
rest van het jaar, wordt de 175e verjaardag
van de TU Delft gevierd. De TU Delft lustrum
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commissie heeft dit lustrum voorzien van
een uitzonderlijk thema: ‘Technology for
Life’. Verschillende activiteiten worden
gedurende dit jaar georganiseerd, net
zoals bij een lustrumjaar van Virgiel.
Dit jaar heeft de lustrum commissie van
de TU Delft opdracht gegeven voor een
bijzonder project, namelijk het bouwen
van een paviljoen. Dit bouwwerk zal
midden op de campus, pal voor de aula
gesitueerd zijn. Het paviljoen zou het
innovatieve en ambitieuze karakter van
de universiteit moeten uitdrukken. In de
woorden van de decaan van bouwkunde;
“the physical embodiment of the spirit of
the TU Delft”. Om hier een geschikt team
voor samen te stellen, is er gekeken naar
reeds aanwezige vaardigheden en talenten
binnen de huidige universiteit. Samen met
de studievereniging D.B.S.G. Stylos, van
bouwkunde, zijn hier 7 ambitieuze en
enthousiaste studenten voor uitgekozen.
Mijn naam is Vera van Maaren, ik was een
van deze 7 studenten die de eer had aan dit
unieke project een invulling te geven. De
rest van het team bestaat uit Eleni Michael
(Project Manager), Carlijn Beerepoot
(Public Relations), Jill van Remundt
(External Affairs), Cas de Heij (Architect),
Linde Jorritsma (Building Engineer) en
Jeroen Wassing (Building Engineer). Mijn
taak was Process Manager. Dat klinkt vaag,
maar komt neer op een voorzittende rol,
als we het vanuit commissietermen binnen
de toko bekijken.

Hoe doe je dat dan, een ‘paviljoen’
ontwerpen? Om grip te krijgen op deze
compleet vrije opdracht, hebben we
allereerst nagedacht over wat nu eigenlijk
zo speciaal is aan de TU Delft en aan
haar studenten. Wat representeert echt
het ‘gevoel’ hier, en hoe vertaal je deze
mindset naar een concreet bouwwerk?
Na een heel aantal uur brainstormen,
schetsen, maquettes testen en onze
concepten overleggen met de adviesraad,
zijn we uiteindelijk tot een achterliggend
thema gekomen. Deze luidt: ‘the whole
is greater than the sum of its parts’. Dit
citaat van Aristoteles verklaart dat veel
elementen samen meer effect hebben dan
de elementen afzonderlijk. Dit gezegde
is representatief voor de TU Delft, waar
studenten en medewerkers samenwerken
in
multidisciplinaire
teams
om
technologische innovaties te ontwikkelen.
Met deze gedachte in ons achterhoofd en
een aantal zelf opgezette criteria, zijn we

niet ontbreken in ons ontwerp. In het
paviljoen worden de meeste materialen
teruggebracht naar de leveranciers, die
de materialen kunnen hergebruiken,
waardoor het dus geen afval wordt.

het concept gaan doorontwikkelen tot een
echt ontwerp. Het ontwerp is opgebouwd
uit meerdere kleine elementen, die
gecombineerd een indrukwekkend geheel
vormen. Eén element symboliseert een
persoon, een idee, een innovatie, een
technologie of een jaar. Ook representeren
verschillende delen de faculteiten van de
TU Delft. Samenwerkingen hiertussen
maken de universiteit – het geheel.
Ook het thema van het gehele lustrum
‘Technology for Life’ is een basis geweest
voor het ontwerp. Dit thema duidt aan dat
technologische innovaties gaan over het
verbeteren van het leven van mensen.
We willen graag iedereen uitnodigen
ook in het paviljoen iets achter te laten,
als symbool van ieders bijdrage aan de
toekomst. Zo wordt het een paviljoen van
en voor iedereen. Dit hebben we concreet
gesymboliseerd door in de kern van het
ontwerp kraspennetjes in de elementen
te verwerken, waar ‘Leave your mark’ op
verkondigd staat. Op deze manier kan
elke bezoeker iets achterlaten door een
boodschap in het aluminium te krassen.

Wat erg bijzonder was aan dit project,
was dat we buiten het ontwerpen op
papier, ook alle andere fases tot het
daadwerkelijke uitvoeren van de bouw van
het ontwerp hebben doorlopen. Bij een
doorsnee bouwkunde project leer je daar
niks over en nu was het aan ons om dit in
de praktijk aan den lijve te ondervinden.
Logistiek was het een uitdaging om alles
te coördineren; contact onderhouden met
veel verschillende partijen en het sturen
van een zevenkoppig studenten team zijn
aspecten waar een bouwkunde student
doorgaans niet zomaar mee te maken
krijgt. En dan nog het allerleukste: het
bouwen zelf! ’s Ochtends vroeg een bakkie
pleur in de keet, hup werkschoenen aan
en gaan! Roosters tillen, schroeven boren,
planken zagen. Het echte werk. Wat een
heerlijk gevoel van trots voelde ik in me
toen op 13 januari, na een sneeuwstorm
die nacht en 4 weken lang zwoegen in
de kou, dan eindelijk het eindresultaat er
stond.
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.
aspx?ID=40322

Gezien de ‘innovatieve blik’ van de TU
Delft, kon het begrip duurzaamheid

''

Eén element symboliseert een
persoon, een idee, een innovatie,
een technologie of een jaar.
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Interview Harry Notenboom
Na een lange reis met enige
tegenslagen kwamen we –
Pieter Van Uffelen en Annemieke
van Pelt – aan in Wassenaar
bij het complex waar Harry
Notenboom, woonachtig is. Harry
Notenboom werd lid in 1945 en
was afgelopen reünie de oudst
aanwezige. Uiterst vriendelijk
werden we verwelkomt door
Harry in zijn appartement. Nadat
we voorzien waren van een
glaasje rode wijn en wat lekkere
hapjes blikten we terug op de
jaren 40 en 50 op Virgiel.
Nog altijd als ik op Virgiel kom, is
het net thuiskomen. Ik ben helemaal
niet zo’n geweldig lid geweest. Wel
leuk meegespeeld, maar verder niets
bijzonders. Maar het blijft thuiskomen. Je
komt weer terecht in een warm bad. Hoe
ging dat vroeger eigenlijk? Koos men
vaak voor een studentenvereniging?
Het kostte me een hoop geld. 25 gulden
was toen een hoop geld, maar ik ben
toen toch lid geworden en ik heb eigenlijk
nooit enige spijt gehad. In tegendeel.
Ik deed niet aan alle gekke dingen mee.
Ik heb een paar keer meegedaan aan de
Dies met veel plezier. Die vierden we in
het kasteel Oud Wassenaar. Dat was een
pracht van een viering. En daar heb ik
dus later mijn vrouw ontmoet. Die mocht
toen mee van thuis naar Delft en die is
toen met mij meegegaan. Ik was toen
met een koor waar ik medeoprichter van
was; Balder.
Het jaar erna in 1948 was er een lustrum
en toen hadden we ook weer een
grote viering. Ik had weer een meisje
gevonden dat met mij mee zou gaan. Ik
zeg er wel bij, dat dat betekende dat je
wel drie maanden moest platten. Wat is
platten? Boterhammen eten in plaats
van op de sociëteit met de mensen eten.
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Voor zo’n voering moest je een smoking,
een jacquet huren. Ik moest sparen en
die boterhammen kostten niet zoveel.
Voor de dame moest je natuurlijk ook een
beetje voor de dag komen en dan kwam
je met honderd gulden niet toe. Maar dat
krijg je allemaal wel terug. Haha die
ene avond ja. Het was een vriendin van
mijn zus en jullie zullen het niet geloven,
maar een week van te voren zei ze af.
Toen ben ik dus met knikkende knieën
terug gegaan de oude lui van mijn vriend
voor Truus. Truus wou wel. Waarom had
u haar niet eerder gevraagd? Haar
moeder had gezegd: “Als zo’n man, zo’n
jongeman voor de tweede keer komt,
dan ga ik er iets van denken.” Dat moest
ik natuurlijk niet hebben. Dus ging ik
naar een ander. Maar ik zal jullie zeggen;
vorig jaar – toen Truus overleden was –
waren we 65 jaar getrouwd.
Tijdens datzelfde lustrum in 1948 heb ik
ook met een commissie een symposium
van drie dagen georganiseerd: Mens
& Techniek. Nu klinkt dat misschien
een beetje banaal, maar het was toch
interessant. We hebben het wel over
1948. We hadden voor het symposium
een stuk of vijf sprekers. Er is ook een
boek over verschenen. En nou mag de
heer weten waar het gebleven is. Zoals

het met alle dingen gaat. De leuke dingen
verdwijnen.
Ach ja jongens, Sanctus Virgilius. Maar
je hebt dus bij Balder gezongen? Dat
hebben we bij de duinen in Noordwijk
opgericht. Er was al een schola (een
kerkkoortje, red.). Daar was ik ook lid
van. Zo’n brave jongen uit Rozendaal. En
bij die schola gingen we een keer in ’46
of ’47 – ik weet het niet meer – een dagje
uit. Het was in de zomer. In de duinen
bij Noordwijk zaten we in een duinpan
en we hadden een fles jenever bij ons.
Waarom zouden we geen koor oprichten?
Wat wereldse muziek erbij. Dat maakte
het veel leuker. Zo is Balder ontstaan.
Die fles jenever bestaat nog met onze
handtekening erop.
Wat mis je aan die tijd? Aan Virgiel?
Ik vind het verrekte leuk op Virgiel. Ik
vind het verrekte leuk om daar te komen,
omdat ik altijd nog mensen ontmoet.
In dat lustrumjaar – 1948 – hebben
wij dat gebouw, het oude klooster, die
puinhoop toegewezen gekregen vanuit
de gemeente. Voor één gulden mochten
we het hebben, maar het was ook
onze verantwoordelijkheid om het te
restaureren. Dat was niet niks. En dan
gingen we toch op avonden door Delft
heen marcheren met fakkels dat wij dat
gebouw hadden.

Eigenlijk als ik jullie zo hoor kan je net
zo goed zeggen ‘Studenten Vereniging
Sanctus Virgilius’ in plaats van ‘Katholieke
Studenten Vereniging Sanctus Virgilius’.
Merkt u dat op Virgiel? Dat we op het
moment weinig meer met het geloof
doen? Nee, nee, ik merk daar niks van.
Ik kom daar één keer per jaar. Ik kijk
er iedere keer weer naar uit, dat ik mijn
liedje kan zingen. De menigte zit dan
allemaal gebukt. Dan zeg ik ‘jongens,
meezingen!’ en dan zingt iedereen mee.
Virgiel hoeft van mij op geen enkele
manier te veranderen. Laat ze maar lekker
zo doorgaan! Ik vind het uitstekend! Ik
vind het verdomd belangrijk.
Virgiel was geen anders denken, maar
wel opener en breder. De wereld komt
wat meer naar je toe. Ik zou het echt niet
gemist willen hebben.

Waarom heb je eigenlijk voor Virgiel
gekozen en niet voor het corps
bijvoorbeeld? Dat was heel duidelijk.
Je kon alleen maar bij een katholieke
vereniging. Ik ben nog een keer naar Delft
gegaan om me te gaan oriënteren. Mijn
ouders wisten dat ook allemaal niet. We
waren er helemaal niet mee opgegroeid
en waren er helemaal niet vertrouwd
mee. En Virgiel was natuurlijk wel een
eigengereid zooitje. Maar merkte
je veel van het geloof vroeger op
Virgiel? Dat is wel interessant. Het was
alles bepalend. We hadden pater Van
der Kooij en daarna pater Schotten. Die
waren moderator van de vereniging en
die zaten ook in het bestuur.
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Virgiel Jaar 1953
Virgieljaar 1953, een jubeljaar?
In 1953 wilde er 121 mensen lid worden
bij Virgiel. Op dat moment een veel groter
aantal dan de jaren ervoor, maar kleiner
dan de jaren erna: in 1954 een 140-tal, en
in 1955 een 160-tal.
Een groentijd moest doorlopen worden
van bijna 3 weken. Een tijd, die vooral
door een gebrek aan slaap pittig genoemd
mocht worden, en die werd afgesloten met
een emancipatieborrel. Op maandag werd
een grote feutenmars gelopen met naast
de colonne een stevige Herman Lelieveld
(door kijkend publiek “SS-er” genoemd),
er werden aardappels gerooid en steentjes
gebikt bij Barbara als financiële bijdrage.
In oktober volgde de inauguratie en
werden we dus eerstejaars.
Als eerstejaars werd je ingedeeld in
jaarclubs, en werd aansluiting verwacht
bij een van de onderverenigingen voor
disputeren, toneel of muziek, sporten of
alleen maar borrelen op vrijdag. Iets om
een goede band met andere leden op te
bouwen.

Wie zich aanmeldt, is te zien in de site
voor het opgeven. Mist u iemand, bel deze
persoon op en zeg dat u hem graag wilt
ontmoeten (adressen zijn bij ons bekend
en eventuele redenen om niet te (kunnen)
komen).

De organisatoren, Gerard Cuĳpers, Hans
Festen en Jacques Spaas.
Vragen die op de reünie beantwoord
kunnen worden:

1: Wie van onze jaargenoten is na z’n
pensionering actief in de
accu/batterijwereld?
2: Wie is na z’n pensionering met
Filosofie studeren begonnen?
3. Wie verwacht u te spreken?
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Na het afstuderen kreeg je de vraag “wil je
reünist worden?”. Of dat er veel waren, is
niet bekend. Alleen kwamen er afgelopen
jaren ongeveer 7 man op de jaarlijkse
reünie: een vaste groep. Toen we 50stejaars werden is gepoogd reünisten en oudleden van ons jaar te benaderen om bijeen
te komen om te vieren: en er kwamen er
35!

Vorig jaar was er slechts één man de
oudste, uit 1946! En toen kwam bij mij
de vraag op “moeten we ons 65stejaars worden ook niet als jubeljaar gaan
vieren”; de spoeling wordt komende jaren
snel dunner. Virgiel leverde een uitdraai
op met hun nog bekende namen van
1953-ers. Deze lijst was incompleet en we
hebben die proberen volledig te maken
door bestudering van oude lijsten. Met een
taakverdeling tussen de commissarissen –
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Jacques Spaas, Hans Festen en ik – hebben
wij weer een lijst met 91 namen kunnen
samenstellen, waarvan slechts van een
deel het adres en/of emailadres bekend
was, of bekend dat de persoon overleden
was. Via Google en nummerzoeken.nl is,
soms via buren van hun oude huisnummer,
bijna van iedereen de nieuwe status
gevonden. Nog 47 van de 91 zijn als nog
levend gevonden, en daarvan is voldoende
belangstelling ontvangen om een reünie te
organiseren van ons jaar in november.

De Ronde Tafel
is een katholieke studentenvereniging
en kende tot midden jaren '60 van de vorige
eeuw een moderator. Dit was een pastor die
door de bisschop aan Virgiel werd toegewezen.
De laatste moderator was pater Schotten.
Hierna werd geen moderator meer benoemd,
maar waren de pastores Peels, Van Paasen
en Quanjel wel nadrukkelijk met Virgiel
verbonden. Harry Peels bleef dit zelfs 20
jaar. Oorspronkelijk zorgden de moderator en
pastor voor de "zieleheil" van de Virgilianen en
de borging van het "katholieke" in Virgiel. En
zij waren ook in veel opzchten raadgever voor
Virgilianen.

Virgiel

Voor het Virgiel-bestuur waren zij de continue
factor, die de vereniging begreep, Virgiel kende
door de jaren heen veel veranderingen en de
moderator en pastores waren een wakend
oog of die veranderingen wel pasten binnen
de vereniging en binnen de maatschappij van
dat moment. Virgiel heeft helaas sinds 1987
geen persoon meer die deze rol vervult. Echter
is de vereniging wel steeds groter geworden
en bij groei hoort verantwoordelijkheid. Het
Dagelijks Bestuur van Virgiel doet haar best
om de vereniging zo veilig en verantwoord
mogelijk te leiden, maar is nog jong en heeft
niet veel professionele ervaring. Daarnaast
is het onvoorkomelijk dat een bestuur dat
fulltime op een vereniging zit gewend raakt
aan de dingen die daar gebeuren en ze als
normaal gaat beschouwen.

Om onder andere deze reden is de Ronde Tafel
opgestart in 2017. Dagelijke Bestuur, Raad
van Bestuur en reünisten ontmoeten elkaar
om te spreken over verschillende thema’s.
Samen denken ze na over lastige (lange en
korte termijn) problemen en uitdagingen waar
Virgiel mee te maken heeft.
Daarnaast voelt de vereniging dat het nog
‘spannend’ is om reünisten om advies te
vragen, terwijl uit de praktijk blijkt dat iedereen
die we benaderen het erg leuk vindt om advies
te geven. We hopen dat deze tafel een eerste
stap is om interactie tussen leden en reünisten
te bemoedigen. Er valt een hele hoop te leren
van reünisten. In een ideale situatie weten we
precies wie benaderd kan worden voor welke
vragen en op welke manier. Hierom zijn we ook
naast de Ronde Tafel een soort ‘hulpdesk’ aan
het oprichten van reünisten die aangeven dat
ze bij lastige kwesties op een bepaald gebied
benaderd mogen worden voor advies. Als je je
hier ook beschikbaar voor wilt stellen mail dan
naar secretaris@virgiel.nl. Vermeld hierbij op
welk gebied jij waardevol kan zijn en wat de
voorkeur voor contact is.
De Ronde Tafel staat nog in de kinderschoenen,
maar we hopen dat de adviesgroep een bron
van inspiratie en samenwerking gaat zijn die
nog jaren gaat bestaan. Samen kunnen we de
vereniging weer een niveau hoger tillen. Dit
jaar zullen we het eerste ‘operationele’ jaar
draaien en uitzoeken op welke manier het
orgaan het best tot zijn recht komt.
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24 jaar

Na 24 jaar samen op Virgiel te hebben
gewerkt met Anja gaat vaste kracht
Mevrouw Jeannet ons helaas dit jaar
verlaten om van haar welverdiende pensioen
te genieten. Volgend jaar zal ook Anja met
pensioen gaan.
Jeannet:

Ik vind het ook niet leuk.

OLC:

Om weg te gaan?

Jeannet:
Ik wil wel graag weg, maar
ik vind het niet leuk. Anja en ik waren 24
jaar elke dag samen. Als ze een rotdag
heeft scheldt ze me verrot en als ze een
goede bui heeft dan dansen we samen
weer. En nu moet ik weg. Ik ben bijna
66… Ik wil ook weg, dat moge duidelijk
zijn, maar ik had gehoopt dat dat samen
zou zijn.
Anja:
We hebben het geprobeerd,
maar het is niet gelukt.
OLC:
Hoe
omschrijven?

zouden

jullie

elkaar

Anja:
Oh Jeannet, dat is iemand
die je blindelings kan vertrouwen met
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alles; als ik vraag ‘Wil je dit of dat doen’
dan hoef ik het nooit te controleren, het
is altijd goed. Ze is alleen zo ontiegelijk
precies. Maar als mens is ze ook heel
betrouwbaar. Ze is gewoon een topwijf.
Jeannet:
Anja… is de baas,
een
goede baas. Ze zorgt voor je. Ze zorgt
voor alles. Ze zorgt echt voor alles.
OLC:
Jullie zijn wel veel aan
elkaar gehecht.
Jeannet (sarcastisch): Nee helemaal
niet. Eigenlijk hebben we een hekel aan
elkaar.
OLC:
zo?

Was het in het begin ook

Anja & Jeannet: Nee.
Jeannet:

In het begin heb ik heel

r Anja & Mevrouw Jeannet
erg moeten wennen dat ik knecht was,
want ik ben 17 jaar zelf de baas geweest
voordat ik hier kwam werken. En toen
moest ik ineens gaan doen wat zij zei, dat
was echt even wennen. Maar zij zag het
wel; zij liep er ook al negen jaar en ze is
ook hoofd algemene dienst. We moesten
echt even aan elkaar wennen.

Maar ze hadden allemaal wel wat.

Anja:
Nou… het was gauw gewend,
maar Jeanet is heel, heel precies.

Jeannet:
Ja, want Anja is wel de
hoofdorganisator van alles. Elk jaar
krijgen we een nieuw bestuur, die willen
heel graag, maar weten nog zo weinig.
Anja weet alle ins en outs en gaat met
iedereen in discussie. Ik word er soms
moe van, maar ze geeft nooit op en dan
hoop ik maar dat ze naar haar luisteren
want [naar Anja:] doe je oren eens dicht.

Jeannet:
Ik ben heel precies en Anja
is heel chaotisch.
Anja:
Maar ik kan ook blindelings
in die chaos de dingen vinden die ik nodig
heb.
Jeannet:
Zij creëert chaos en ik kan
niks vinden, want zij ruimt dan iets op en
weet waar het ligt, maar ik weet het dan
niet.
OLC:
Wat is het leukste dat
jullie de afgelopen 24 jaar hebben
meegemaakt, of hetgeen dat jullie het
meest bij zal blijven?
Jeannet:
Wat mij heb meeste bij zal
blijven zijn de lustrumjaren. Die vind ik
erg leuk, maar heel erg zwaar. Ik vind die
tijd erg vermoeiend; we hebben op het
laatste lustrum 21 dagen achter elkaar
gewerkt. Maar achteraf waren het toch
wel leuke tijden. Het was zwaar, heel
zwaar, maar wel leuk!

OLC:
Wat gaan jullie het meeste
missen aan Virgiel?
Jeannet:

Ik de gezelligheid.

Anja:

Ja! En ik ook wel het geregel.

Anja:

Nee.

Jeannet:

Ze heeft wel vaak gelijk.

Toen ze hier kwam werken 33 jaar
geleden was ze 1.80 meter! Ze heeft nu
33 jaar hier zo veel rondgelopen dat ze
nog maar 1.50 meter is! Dus ze heeft 30
cm afgeschreven; drie jaar niks gedaan
en verder 1 cm per jaar weg gewerkt.
Wat heb je in die drie jaar gedaan?
Anja:
beppen!

Toen heb ik met jou zitten

Anja:
Het
allereerste
lustrum
dat ik meemaakte, dat was gewoon op
Virgiel. Het gebouw hiernaast, de Buik,
was er toen nog niet. Daar hadden we
allemaal partytenten, heel groot. We
hadden zoveel leuke dingen hier, je
herkende het gebouw bijna niet meer.
Het was zo gaaf. Dat was mijn allereerste
lustrum en daarna is alles extern gedaan.
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Dreamteams
Forze
Opgericht door Edgar van Os in 2007,

is Forze Hydrogen Electric Racing tot
op heden het enige studententeam ter
wereld dat werkt met een high power
automotive fuel cell. De missie van Forze
is om waterstoftechnologie te promoten
en het algemene publiek en industrieën
te inspireren om gebruik te maken van
deze technologie. Door het ontwerpen en
bouwen van high performance racewagens,
gedreven door waterstof, laat Forze zien
wat de potentie en toepassingen zijn van
deze waterstoftechnologie en dragen we bij
aan de innovatie van zowel de technologie
als de samenleving.
Waterstoftechnologie komt tegenwoordig
steeds meer op. Forze gelooft erin dat
waterstof een grote bijdrage levert aan
onze toekomst en zeker in de mobiliteit.
Waterstof aangedreven voertuigen stoten
0 gram CO2 uit en uit de uitlaat komt puur
water.
In twee jaren heeft het team een nieuwe
auto ontwikkeld: de Forze VII. September
2015 begon het team met een wit A4'tje en
in maart 2016 was het zover: het design
van de zevende auto werd gepresenteerd.
Een LMP-stijl racer met nieuwe, elektrische
motoren werd vanaf toen in minder dan
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een half jaar gebouwd en onthuld op
de Gamma Racing Days 2016 door Jan
Lammers, tevens ambassadeur van het
studententeam.
Vanaf die dag werd er hard gewerkt om
de auto rijdend te krijgen door een nieuw
team. Elk academisch jaar wisselt het team
van fulltime teamleden, omdat het vorige
team dan weer terug de collegebanken
ingaat. Maar ondanks dat de brandstofcel
al heeft gefunctioneerd in de voorganger,
de Forze VI, was het een enorme klus
om het volledige systeem van de Forze
VII operatief te krijgen. Begin 2017 werd
op een zeer koude winterdag de eerste
meters gereden op oud militair vliegveld
Valkenburg. Nu, een half jaar later, na veel
ups en downs in de werkplaats en bij het
testen, is het eindelijk zo ver.
De Forze VII wordt 's werelds eerste
waterstof aangedreven auto die in het
startveld gaat staan tussen benzineauto's.

Met deze statement zal het team laten zien
dat op waterstof rĳden in ieder geval niet
meer iets is van de toekomst, maar van het
heden.

Project March
wist dat er iets compleet mis
was een aantal seconden nadat hij de grond
raakte. Hij had net een ongeluk met zijn motor
gehad en kon zijn benen niet meer bewegen.
Medische professionals vertelden hem later
dat hij waarschijnlijk nooit meer zou kunnen
lopen, omdat hij tijdens de val een dwarslaesie
had opgelopen.

Ruben de Sain

Tien jaar later heeft Ruben hun ongelijk
bewezen dankzij een opkomende technologie
in robotica: exoskeletten. Een exoskelet is
een gerobotiseerd harnas dat de gedeeltelijke
of gehele functie van de benen over kan
nemen. Op deze manier wordt een exoskelet
gebruikt om de natuurlijke loopbeweging
te stimuleren en te ondersteunen. Het geeft
dwarslaesiepatiënten de mogelijkheid om weer
te lopen en met anderen te communiceren
op ooghoogte. Daarnaast verbetert het
trainen met een exoskelet de bloedsomloop,
waardoor zenuw- en rugpijn afnemen. Dit stelt
de patiënt in staat zijn of haar medicatie te
verminderen. Nadat Ruben in staat was om zijn
eigen commerciële exoskelet te kopen, dankzij
succesvolle crowdfunding, is de kwaliteit van
zijn dagelijks leven significant verbeterd.
Dit jaar zal hij de piloot zijn van Project
MARCH: het DreamTeam van de TU Delft dat
zich een jaar lang inzet om een nieuw robotisch
exoskelet te ontwerpen en te bouwen om zo
de mobiliteit te vergroten voor mensen zoals
Ruben, die op dit moment ten gevolge van
een dwarslaesie voor de rest van hun leven
gebonden zijn aan een rolstoel. Begonnen in
september 2015 met maar acht teamleden is
Project MARCH inmiddels uitgegroeid tot een
volwaardig en multidisciplinair DreamTeam
bestaande uit 31 studenten. Dit maakt Project
MARCH niet alleen één van de grootste teams,
maar ook het jongste team dat gehuisvest is
in de D:Dreamhall. Nadat in het eerste jaar
de MARCH I tot stand is gekomen, wordt er
op het moment van schrijven van dit stukje
hard gewerkt aan de MARCH II om ook het
tweede jaar van dit innovatieve project tot een
succesvol einde te brengen.
De visie van Project MARCH is het teruggeven
van volledige mobiliteit aan lichamelijk
beperkten die wegens ziekte of ongeluk een
verlamd onderlichaam hebben, waardoor
zij de rest van hun leven gebonden zijn
aan een rolstoel en de ongemakken van
dien. Simpele dagelijkse bezigheden, zoals

boodschappen doen, traplopen of naar de
wc gaan worden vaak uitdagend of zelfs
onmogelijk bevonden. Door het teruggeven
van volledige bewegingsvrijheid ondervindt de
beperkte niet alleen de praktische voordelen
van autonomie zoals zelf gaan en staan waar
hij of zij maar wil. Hij of zij is ook in staat
op ooghoogte met vrienden en familie te
communiceren in plaats van dat er steeds op
hem of haar ‘neergekeken’ wordt. Bovendien
verbetert de gezondheid aanzienlijk. Zo neemt
onder andere de kans op trombose af, worden
botten sterker, gaat de darmwerking vooruit,
verminderen doorligwonden, versterken de
spieren en neemt de algehele conditie toe.
Het doel van Project MARCH is het ontwikkelen
en bouwen van exoskelet voor mensen met
een dwarslaesie dat de zes onderdelen van
de Cybathlon kan volbrengen binnen tien
minuten. De Cybathlon is een wedstrijd voor
bionische para-atleten waar commerciële en
academische teams strijden met een exoskelet
om zo snel mogelijk de zes onderdelen van
de wedstrijd, die ontworpen zijn als imitaties
van alledaagse situaties, te trotseren. Op
7 oktober 2017 zal er een spin-off van de
Cybathlon plaatsvinden tijdens de Rehacare
beurs in Düsseldorf, de Cybathlon Experience,
welke zal bestaan uit vier onderdelen in plaats
van zes. Wij, het team van 2016-2017, willen
deelnemen aan deze wedstrijd zodat we aan
heel de wereld kunnen laten zien hoeveel er
al mogelijk is met exoskeletten, en wij hopen
uiteraard dat Ruben met ons exoskelet in staat
is deze wedsrijd te winnen!

Namens Project MARCH,
Marise de Baar
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Virgiel Jaar 1993

Leden maak plaats voor het sponzenjaar. Gekomen in 93!

Dit jaar 25ste jaars (jubeljaar). Dus ik hoop jullie allemaal op de reünie te zien, zodat
we samen de avond uit kunnen spelen.
Tot dan!

Lotje van Ooststroom
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Lustrum
Volgend jaar wordt onze vereniging alweer

120 jaar oud. Dit betekent dat het 24e
Lustrum eraan komt en er een jaar vol mooie
evenementen op ons te wachten staat. Het
thema is de 4e Dimensie. Dat belooft een
mooie tijd te worden! Aankomend jaar zal
het lustrum extra gevierd worden tijdens de
vier piekmomenten. Het eerste piekmoment
is het gala. In mooie jurken en in rok zullen
we gaan genieten van een Virigliaans feest
en een weekend in een mooie stad. Voor
meer informatie zie het stukje over het
lustrumgala. Het tweede piekmoment is
de wintersport. In februari zullen we zeven
dagen lang genieten van ijskoude biertjes
op onze eigen piste. Tijdens de aprèsski gooien we vervolgens nog even onze
laatste energie eruit in onze eigen kroeg!
Samen veroveren we het hele dorp! Het
derde piekmoment is de lustrumweek. Niks
is te gek en alles kan. In deze week kan
deelgenomen worden aan de meest bizarre
activiteiten. Daarnaast zal de Lustrum
Productie komend jaar grootser uitpakken
dan ooit te voren! Om het Lustrum nog
even goed af te sluiten, zullen we nog tien
dagen lang feesten in de zomer om er echt
een onvergetelijk jaar te maken!

Ook voor reünisten zijn er verschillende
evenementen. Zijn jullie er ook bij?

28 september 2017 - Opening
16 december 2017 – Gala
2-11 februari 2018 – Wintersport
5-12 mei – Lustrumweek
12-22 juli – Piekweken

Lustrumgala
Waarde Reünisten,
Zoals jullie allemaal weten wordt dit jaar
het 24e lustrum van onze mooie vereniging
gevierd. Na maanden van voorbereiding
kunnen wij u vol trots mededelen, dat we
er ook dit jaar weer in zijn geslaagd om
het mooiste feest van het lustrum in een
fantastisch klassiek gebouw in een even
mooie stad te organiseren.

het goed is inmiddels ontvangen via een
email. Mocht dit niet het geval zijn kunt u al
uw vragen stellen door een email te sturen
naar lustrumgala@virgiel.nl. Wij hopen u te
zien op de 16e in het mooie Praag!

Met vriendelĳke groet,
Het 24e lustrumgala commissie

16 December 2017 heten wij u welkom in
het National House of Vinohrady te Praag!

Komt allen met uw club, dispuut, oudhuisgenoten of iedere andere vriend(in) die
u aan uw Virgiel-tijd heeft overgehouden,
om het lustrum te vieren en een Virgiliaans
feest nogmaals in volle glorie te beleven.
Informatie over de kaartverkoop heeft u als
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Convocaat
Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2017
Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt haar leden uit
voor de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2017 (ALV) op
zaterdag 25 november 2017 om 14.30 uur in de Boekerij van Sociëteit Alcuin,
Oude Delft 57, Delft.
De agenda van deze vergadering:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Notulen ALV 26 november 2016
4.
In Memoriam
5.
Décharge en benoeming commissaris van het bestuur
6.
Jaarverslag 2016 / 2017
7.
Financiën 2016 (realisatie)
8.
Verenigingsbeleid 2018 (met onder andere de relaties van de RV met
Virgiel, STV, adviesorgaan Ronde Tafel, KMT-toezichtorgaan)
9.
Financiën 2017 en 2018 (begroting)
10.
Jaarrapportage Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
Ad punt 5: Het bestuur stelt voor om Gwen Kolfschoten onder dankzegging
te déchargeren als Commissaris Jaarcommissarissen en Rixt Siebinga te benoemen tot Commissaris Jaarcommissarissen. Deze voordracht is ook gepubliceerd op de website.
Je kan je vooraf aanmelden voor deze vergadering via het inschrijfformulier
voor de reünie (maar dit is niet verplicht). Als je je aanmeldt, ontvang je in de
week van 6 november per e-mail de vergaderstukken behorend bij de punten
3, 6 - 9.
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In memoriam
ehorendSanctus
bij de punten
3, 6 - 9.
Reünistenvereniging
Virgilius
Op
dinsdag
2
mei
2017
is
in
Heerlen
overleden2017
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering
PATER EUGÈNE MARIE HUBERT QUANJEL SCJ
Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
nodigt
leden
uittevoor
de Algemene Ledengeboren
ophaar
6 mei
1924
Heerlen
vergadering
Jaarvergadering
geprofest op /8 december
1958 te2017
Asten(ALV) op zaterdag
25
november
2017
om
14.30
in de Boekerij
priester gewijd op 27 maart 1965 te uur
Nijmegen
van Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft.
Pas op latere leeftijd heeft Eugène gekozen voor
De
vanleven.
deze vergadering:
hetagenda
religieuze
Nadat hij aan de Technische
1.
Opening
Universiteit van Delft zijn ingenieursstudie Bouwkunde
2.
Mededelingen
had afgerond,
ging hij naar ons noviciaat in Asten.
3.
Notulen
ALV
november 2016
De studie voor het 26
priesterschap
was zwaar voor
4.
In
Memoriam
hem: een andere denkwijze dan aan de Delftse TU.
5.
en benoeming
commissaris
Na zijnDécharge
priesterwijding
werkte hij
daar twee van
jaar het
als
bestuur
assistent-moderator. Maar, zijn hart ging uit naar het
6.
Jaarverslag 2016
/ 2017
parochiepastoraat.
Vanaf
1973 werkte hij in diverse
7.
Financiën
2016
(realisatie)
kleine parochies van het bisdom Roermond, waar hij
8.
Verenigingsbeleid
2018Vanaf
(met 2009
ondergenoot
anderehij
devan
zich het
meest thuis voelde.
relaties
van de RV
Virgiel,
Ronzijn emeritaat.
Zijnmet
laatste
thuisSTV,
wasadviesorgaan
het Zorgcentrum
de
Tafel,
KMT-toezichtorgaan)
Oranjehof in Heerlen, zijn geboortestad. Daar is deze
9.
Financiën
2017 en Limburger
2018 (begroting)
vriendelijke,
traditionele
overleden, bijna 93
10.
Jaarrapportage
Stichting
TOP-Virgiliaan
(STV)
jaar oud.
11.
Rondvraag
12.
Sluiting
Ad punt 5: Het bestuur stelt voor om Gwen Kolfschoten onder dankzegging te déchargeren als Commissaris
Jaarcommissarissen en Rixt Siebinga te benoemen tot
Commissaris Jaarcommissarissen. Deze voordracht is
ook gepubliceerd op de website.
behorend bij de punten 3, 6 - 9.
Met intens verdriet laten we je los om vrij te zijn

Iskander Noordman

Onze kleurrijke, flamboyante clubgenoot
10 mei 1970
20 augustus 2017
JC Cobras ‘89
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Jaarplanning
Jaarcommissarissendiner

6 oktober 2017

Reünie

25 november 2017

Lustrum gala
Lustrum Wintersport

16 december 2017
2 – 11 februari 2018

Verenigingsdies

2 maart 2018

Volgende Reünistencarmina

april 2018

Lustrum Week
Lustrum Theater
Lustrum Piek Week

5 – 12 mei 2018
11 juni 2018
13 – 22 juli 2018
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