De Reünie

Op zaterdag 23 november 2013 vindt de reünie plaats.
U bent van harte uitgenodigd vanaf 17:00 uur.
Voor meer informatie over opgeven en dergelijke gaat u
naar www.virgielreunist.nl .

Lid worden van de Reünistenvereniging?
Veel oud-Virgilianen hebben goede herinneringen aan
hun studietijd, en bezoeken de jaarlijkse Virgiel-reünie en
reünie-activiteiten van bijvoorbeeld onderverenigingen,
commissies, besturen, disputen.

De Reünistenvereniging heeft tot doel om de band tussen
de oud-Virgilianen onderling en met het huidige Virgiel
te verstevigen. Hiervoor werkt de Reünistenvereniging
nauw samen met het Dagelijks Bestuur van Virgiel en
de Oudledencommissie (OLC).
De Reünisten Carmina verschijnt in april en in oktober
met artikelen over de komende activiteiten. Ook is er
ongeveer zes keer per jaar een kortere mailing over de
actuele zaken.
De Reünisten Carmina en de mailings worden verstuurd
naar iedere oud-Virgiliaan van wie zijn e-mail-adres bij
de Reünistenvereniging bekend is.
De traditie wil dat de Reünistenvereniging ook financieel
bijdraagt aan het huidige Virgiel. Dat doen we onder
meer door een substantieel geschenk ter gelegenheid
van het lustrum of een andere bijzondere gebeurtenis.
Het lustrumcadeau dit jaar was de nieuwe Virgielwebsite.
Vrijwel elke oud-Virgiliaan kent de Reünistenvereniging
ook van de reünie, elk jaar in de tweede helft van
november met zo’n 400 deelnemers. Bij de reünie
worden de 15e, 25e, 40e, 50e en 60e jaars als “jubeljaar”
extra in het zonnetje gezet.
Wie actief wil bijdragen aan het doel en de activiteiten
van de Reünistenvereniging, wordt lid voor € 30 per jaar.
De deelname aan de reünie is hierbij inbegrepen.
Lid worden kan door een e-mail te sturen aan bestuur@
virgielreunist.nl.
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Het
Reünistenbestuur
“… met het enorme aantal
inschrijvingen dat Virgiel
heeft binnengehaald (454!)
was het even drukte in de
OWee maar met name in
het begin van de KMT.
Nu gaat alles goed.”

Geachte dames
Virgilianen,

en

heren

oud-

De Reünistenvereniging bestaat bij
de gratie van het bestaan van Virgiel.
En daar gaat het goed, getuige
de e-mail uit begin september van
Lies Benjamens, de secretaris van
Virgiel : … met het enorme aantal
inschrijvingen
dat
wij
hebben
binnengehaald (454!) was het even
drukte in de OWee maar met name in
het begin van de KMT. Nu gaat alles
goed.
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Het gaat ook goed met de
Reünistenvereniging. Veel werk van
het bestuur heeft zich in het afgelopen
jaar enigszins op de achtergrond
afgespeeld. Zo zijn in de afgelopen
periode onze verenigingsfinanciën
verder op orde gekomen. Het vorig
jaar goedgekeurde beleid werpt zijn
vruchten af, in de zin van financiële
resultaten en transparantie in de
relatie van de vereniging en de
Stichting Reünistenfonds.

Ook
is
de
ledenadministratie
gemigreerd
naar
een
nieuwe
administratieve omgeving, waardoor
we nu tegen lagere kosten
meer kunnen met het bestand.
Hierdoor wordt het ook mogelijk
om extra informatie te registeren
over wie lid is geweest van welke
onderverenigingen,
commissies,
disputen, verticalen en jaarclubs. Zo
hopen we in de toekomst gerichter
mensen te bereiken bij bijvoorbeeld
een reünie van hun dispuut.
Tenslotte zijn de vorig jaar in gang
gezette statutenwijzigingen van de
vereniging en het Reünistenfonds
grotendeels
afgerond.
Hierdoor
voldoen de statuten aan de
regels van de Belastingdienst
voor het belastingvrij ontvangen
van schenkingen. De statuten
van
het
Reünistenfonds
zijn
inmiddels volledig gewijzigd. Voor
de Reünistenvereniging resteert
nog formele besluitvorming; te
nemen
tijdens
de
Algemene
Ledenvergadering in november.
Lustrumcadeau Virgiel: nieuwe
website
Inmiddels kijkt Virgiel (en ook oudVirgiel) terug op een geslaagd lustrum.
De keuze voor het lustrumcadeau van
de Reünistenvereniging, die zoals

“Zo hopen we
in de toekomst
gerichter mensen
te bereiken”
altijd door Virgiel wordt gemaakt, viel
deze keer op de vernieuwing van
de website van Virgiel. De nu nog
statische website wordt vervangen
door een meer interactieve, waarbij
ook persoonlijke en groeps-pagina’s
mogelijk worden (zoals de Beer-stand
van leden en commissies). De website
wordt ook het platform voor het
huidig Virgiel met onderverenigings-,
verticale en dispuutsinformatie. En
Virgilianen houden toegang tot de
website zodra ze oud-Virgiliaan zijn
geworden.
Nieuw steunfonds voor Virgiel
Na een periode van intensief overleg
met Virgiel en afstemming met
de Barbara Stichting hebben we

deze zomer samen met Virgiel een
steunstichting opgerichtt: de stichting
TOP-Virgiliaan. Deze stichting zal
voor Virgiel geleidelijk de functie van
het zogenaamde RAS-maandenfonds
van de TU Delft overnemen. Op
pagina 38 in deze Reünisten Carmina
is een wat uitgebreider artikel over
deze stichting te lezen.
Hebben we deze zomer samen met
Virgiel een steunstichting opgericht
Reünie: 23 november
Dit jaar is de reünie op zaterdag 23
november. We verwelkomen dan alle
oud-Virgilianen, en met name de
jubeljaren 1999, 1989, 1974, 1964
en 1954. ’s Middags zijn er diverse
activiteiten van de jubeljaren en is
de algemene ledenvergadering van
de Reünistenvereniging. Eind van
de middag begint dan het algemene
reünieprogramma.
Graag tot ziens op de reünie!
Met Virgiliaanse groet,

‘Virgilianen houden
toegang tot de
website zodra
ze oud-Virgiliaan
zijn geworden.”

Nick Peters, voorzitter
Renée Jaarsma, secretaris
Paul Balvers, penningmeester
Gwen Kolfschoten, commissaris
jaarcommissarissen
Denie Andriessen, commissaris
media

Oud Leden
Commissie
Waarde reünisten,

Juicy Rocks en V.E.T. het
dak van de Kabelfabriek
er af en werd er tot in de
vroege uurtjes gefeest. Een
sfeerimpressie van deze
avond vindt u op pagina 10.

Nu het collegejaar in Delft
al enkele weken van start
is gegaan, is het weer tijd
voor een nieuwe Reünisten
Carmina. Nog nagenietend
van het reünistenfeest, zijn
wij al weer druk bezig met
de voorbereidingen voor
de reünie. Toch wil ik graag
nog even met u terugblikken
op
een
fantastisch
reünistenfeest.
Lustrumreünistenfeest
Het
lustrumreünistenfeest
vond plaats op het lustrumterrein aan de Schieweg in
Delft. Dé ideale gelegenheid
om het lustrumterrein te
komen bewonderen. En dat
deed menig reünist. Volle
Kwibussen, een casino,
een sterk- en sigarenbar,
een
fotograaf
en
het
belangrijkste... muziek. Zo
draaiden Ajax ’95, RAAK,

“... We
hopen u in
grote getale
te mogen
verwelkomen
op 23
november”
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Jaarcommissarisdiner
Als voorproefje op de
reünie heeft op vrijdag 27
september, het jaarlijkse
jaarcommissarisdiner plaatsgevonden. Na een kleine
borrel aan de bar, zijn er
de nodige onderwerpen
aan bod gekomen tijdens
de vergadering. Vervolgens
konden bijna 60 aanwezigen,
waaronder het Reunisten
Bestuur,
het
Dagelijks
Bestuur en de Oud Leden
Commissie, genieten van
een heerlijk diner. Al met al
was het een zeer geslaagd
diner, hopelijk hebben de
aanwezigen net zo genoten
als wij!

Reünie 23 november
Inmiddels komt de reünie
alweer dichterbij. Wij zijn
druk bezig om de reünie
nog succesvoller dan vorig
jaar te maken en we hopen
u dan ook in grote getale te
mogen verwelkomen op 23
november. Uiteraard op onze
eigen sociëteit, Alcuin. Meer
over de reünie, vindt u op
pagina 30.
Mocht u nog ideeën,
suggesties of vragen hebben
over onze activiteiten of
andere zaken, dan horen wij
dit graag. U kunt ons mailen
op olc@virgiel.nl.
Tot op 23 november!
Met Virgiliaanse Groet,
Tanne Goedman
Voorzitter der Oud Leden
Commissie 2013
‘Jong geleerd, kaal gedaan’

De jaarlijkse reünie van K.S.V. Sanctus Virgilius vindt plaats op zaterdag
23 november 2013. U bent van harte uitgenodigd een prachtige

dag en avond mee te maken met uw huis-, club-, dispuuts-, en
verticalegenoten.
Inschrijven kan via de site van de reünistenvereniging:
www.virgielreunist.nl
Meer info op pagina 30.

Vanuit
het
torentje
Waarde reünist,
Op achttien september jl. heeft het Dagelijks Bestuur van
het 64e sociëteitsjaar alsmede het 116e verenigingsjaar
het roer overgenomen op Virgiel. Het is nu aan ons om
zorg te dragen voor het voortbestaan van de vereniging.
Het zogenoemde 116e Dagelijks Bestuur bestaat uit de
volgende mensen:
Jan Keenan 		
Tijs Ziere		

-Voorzitter
-Secretaris / 				
Commissaris Onderverenigingen
Bart Strijker		
-Penningmeester A
Tom Alsem		
-Penningmeester B
Stijn Wiegerinck		
-Vice-Voorzitter
Gigi Zacheo		
-Commissaris Vereniging
Noelle Dooper		
-Commissaris van den Inventaris
Michelle Poorte		
-Commissaris Extern
Maartje Godfroy		
-Commissaris van het 			
			 Consumabel
Deze negen mensen gaan zich een jaar lang inzetten
voor de verenging waar een ieder die dit leest trots op is.
Wij gaan ons best doen om er voor te zorgen dat iedere
Virgiliaan zich thuis voelt op Virgiel. Zolang dit het geval is,
is in onze ogen het voortbestaan van de vereniging onder
geen enkel beding in gevaar.
Het is een zware tijd voor studentenverenigingen. De
basisbeurs wordt afgeschaft en het aantal verplichtingen op
de TU is ongekend hoog. Dit zorgt er voor dat de focus van
studenten veel meer op studie ligt, dan op verenigingen. Tot
nu toe heeft Virgiel zich uitstekend staande gehouden in
deze situatie. Afgelopen jaar heeft 86% van de eerstejaars
een positief bindend studieadvies gekregen, vergeleken
met 69% op de hele TU.
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“Afgelopen jaar heeft 86% van
onze eerste jaars een positief
bindend studie advies gekeregen,
vergeleken met 69% op de hele
TU”

Landelijk gezien hebben
dit
jaar 12% meer studenten zich
ingeschrevenbij
studentenverenigingen. De vraag blijft dus
hoog. Virgiel heeft dit jaar met
382 inaugurandi een toename
van ca. 100 studenten vergeleken
met vorig jaar.
Op het eerste oog lijkt er voor
Virgiel dus niets aan de hand te
zijn. Helaas zijn er ook negatieve
trends te zien. Zo neemt de
opkomst op borrels gestaag af,
vooral aan het einde van het
jaar. Ook verkiezen ouderejaars
steeds meer hun studie boven
het doen van een commissie
op Virgiel. Hier ligt voor ons de
grootste uitdaging.

verbonden te houden verwachten
wij een sterke toename in het
aantal leden dat bij afstuderen
reünist wordt.
Tot slot wil ik graag vermelden
dat in ons ideaalbeeld, niet
alleen huidige Virgilianen, maar
ook reünisten zich nog altijd thuis
voelen op Virgiel. Wij gaan dit jaar
dan ook actief op zoek naar een
lange termijn oplossing om naast
de reünie meer interactie met
de reünisten te realiseren. Voor
nu wil ik je er graag aan helpen
herinneren dat je als reünist altijd
welkom bent om langs te komen.
Crescendo Gramen Sementat.
Ik heb gezegd,

Zoals ik eerder noemde, zien
wij in gevoel van Virgilianen een
mogelijke oplossing. Als wij van
Virgiel een tweede thuis van de
leden weten te maken, zullen
de leden niet denken aan de
TU en Virgiel als conflicterende
instellingen. Als wij van Virgiel
een tweede thuis weten te maken
zal het balanceren van studie
en studentenleven op een meer
natuurlijke wijze verlopen.

Jan Keenan
Voorzitter KSV Sanctus Virgilius

Concreet zullen wij een breder
platform aanbieden om een
grotere diversiteit aan leden te
kunnen herbergen. Vooral het
betrekken van ouderejaars zal
een belangrijk punt zijn, omdat
verbondenheid met Virgiel vaak
in deze fase een beetje verloren
gaat. Als het lukt om ouderejaars

“... zullen de leden niet
denken aan de TU en Virgiel
als conflicterende instellingen”
Oktober 2013 | Reünisten Carmina Burana | 9
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Onder de
bogen
Beste reünist,

Mijn naam is Tijs Ziere en ik zal
dit jaar de functie van secretaris
binnen het 116e dagelijks bestuur
vervullen. Dit houdt in dat ik
de eerste contactpersoon van
het Reünisten Bestuur ben en
daarmee indirect ook de eerste
contactpersoon van de reünist.
Een taak waar ik zeer vereerd
mee ben!

het verhoog foto’s neer te leggen.
Dan hoop ik dat ik samen met u
weer enigszins orde in de chaos
kan scheppen!

We merken dat de reünie
afgelopen jaren steeds drukker
bezocht werd en dat doet mij
ontzettend veel deugd. Het is
prachtig om te zien dat, wanneer
zelfs de oudste onder u door de
Volgend jaar zijn er weer mooie poort loopt, zich gelijk weer een
plannen op het gebied van beetje thuis voelt in het mooie
Barbaraklooster. Ik vind
reünisten. Zo zijn we
dit iets unieks en iets
bezig met het opzetten
dat we met zijn allen
van de Stichting Topmoeten koesteren.
Virgiliaan, een prachtig
nieuw concept waarin
Ik
heb
van
de
de reünist aan Virgiel
afgelopen
reünies
gekoppeld kan worden.
absoluut genoten en
Over de Stichting Top
ik ga er vanuit dat het
Virgiliaan kunt u meer
dit jaar minstens zo
lezen op pagina 15.
leuk wordt. Ik heb hier ontzettend
Ook gaan we aan de slag met veel zin in en ik ga mijn best doen
een digitaal platform waarin we om er een fantastisch jaar van te
de reünisten onderling elkaar maken!
makkelijker kunnen vinden en
vriendelijke
Virgiliaanse
benaderen, hier hoort u te zijner Met
groet,
tijd meer over!

“Volgend jaar
zijn er weer
mooie
plannen
op het gebied
van
reünisten”

We krijgen ook steeds meer inzicht Tijs Ziere
in het archief en daardoor steeds Secretaris
beter een indruk van het prachtige Commissaris Ondervereningen
beeldmateriaal dat er beschikbaar
is. Helaas moet ik tot mijn spijt ook
erkennen dat er in de datering van
deze foto’s weinig consequentie
is toegepast. Daarom ben ik van
plan om, net als vorige reünie, op
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Vroeger
en nu

In 1949 nam Virgiel haar intrek in de sociëteit
Alcuin en nog steeds is dit het hart van de
vereniging. Vanaf de aankoop van het pand is
het monumentale Sint Barbara klooster in fases
gerestaureerd. Het pand is in de loop der jaren
opgeknapt en daarmee ook veranderd. Verspreid
door deze Carmina staan verschillende foto’s
van toen en nu.

De 4de fase (1989)
In 1989 begint men met de bouw
van de vierde fase. Het vierde fase
project omvat een nieuwe keuken,
een deel van de sociëteitszaal
aanbouwen en een bibliotheek
bouwen. Razendsnel wordt deze
verbouwing uitgevoerd en op 30
november 1990 komt de minister
van onderwijs en wetenschappen
én oud-lid, Ritzen, de vierde fase
officieel openen.
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Thor
50 jaar
Van 15 t/m 17 november 2013 viert
de Studenten Rugby Club Thor
haar 10e lustrum. De Virgiel Rugby
Club Thor werd in 1963 opgericht
als ondervereniging van Virgiel en
ging ongeveer 12 jaar later over
in de algemene Studenten Rugby
Club Thor.
Ter gelegenheid van dit 10e lustrum
organiseren enkele Thor leden van
het eerste uur een reünie van oudleden van Thor uit de periode 19631975, zijnde de Virgiel periode.
Deze zal plaats vinden op vrijdag 15
november 2013 vanaf 16:00 uur op de
sociëteit Alcuin, waar Thor ontstaan
is, en bestaan uit een ontvangst en
borrel in de sociëteitszaal, gevolgd
door een diner in de eetzaal.
Er is een bestand opgebouwd van
oud-leden uit deze periode. Het aantal
namen bedraagt meer dan 100. Het
merendeel hiervan is per e-mail of

post uitgenodigd voor de reünie. De
ontvangen reacties waren uiterst
positief, resulterend in een deelname
van ongeveer 90 personen, inclusief
partners.
Er is een eigen website opgezet, waar
zgn. mini-cv’s, foto’s van toen en van
nu en veel andere inhoud: zoals het
logo, de oprichtingsakte, informatie
over de oud-leden (adres, telefoon,
mail), programma, fotoboek (teams,
wedstrijden, Thor in bad), anekdotes
etc. is ondergebracht. Deze website
is overigens alleen toegankelijk voor
deelnemers aan de reünie.
Ieder oud-lid van Thor uit de periode

“De Virgiel Rugby Club
Thor werd in 1963
opgericht als
ondervereniging van
Virgiel”
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1963-1975, die geïnteresseerd is en
nog geen e-mail of post ontvangen
heeft, maar wel deze aankondiging
in de Reünisten Carmina leest, wordt
verzocht zich voor 1 november 2013
bij voorkeur per e-mail te wenden tot:
Toon van Niekerk
toonencarlavanniekerk@casema.nl
0152618318
0653580723
Voor andere onderdelen van de
viering van het 10e lustrum van SRC
Thor wordt verwezen naar de website
www.srcthor.nl en vooral www.
thorlustrum.nl

Stichting
Top-Virgiliaan
Reunistenvereniging en Virgiel
zetten nieuw fonds op: Stichting
TOP-Virgiliaan.
De TU Delft stimuleert de student
om zich ook naast het reguliere
studiecurriculum in te zetten op
verschillende fronten. Om deze reden
biedt de TU Delft een financiële
vergoeding aan om studievertraging
te compenseren. Deze vergoeding
wordt
Regeling
Afstudeersteun
Studenten (RAS) genoemd.
De financiële compenstatie bestaat
uit het toekennen van één of meer
zogenaamde RAS-maanden (90%
van het maandbedrag van de
basisbeurs). Het bestuur van Virgiel
krijgt van de TU Delft een RASmaandenbudget dat afhankelijk is
van het aantal leden. Deze maanden
worden verdeeld over de bestuurs- en
commissieleden.
De RAS-faciliteit vanuit de TU wordt
alleen steeds verder versoberd als
gevolg van bezuinigingen en valt
mogelijk op termijn weg. Daarom
hebben de besturen van Virgiel en de

“...de RAS-faciliteit
wordt steeds verder
versoberd als
gevolg van
bezuinigingen,
en valt mogelijk
op termijn weg.”

Reünistenvereniging (RV) besloten
de koppen bij elkaar te steken en een
nieuw steunfonds op te richten: de
Stichting TOP-Virgiliaan (STV).
Hoe is STV georganiseerd?
Het bestuur van de STV bestaat uit
vijf leden. De voorzitter, secretaris en
penningmeester worden benoemd
doorde RV. Twee commissarissen
worden benoemd door Virgiel.
Verder kent de STV een Commissie
Beoordeling van Aanvragen, die
bestaat uit drie oud-Virgilianen die
tenminste vijf jaar oud-Virgiliaan zijn.
Wat worden de inkomsten?
De STV haalt haar inkomsten uit
verschillende bronnen. Hierbij wordt
gedacht aan subsidies vanuit het
bedrijfsleven die meerwaarde zien
in het doen van commissiewerk.
Ook wordt er gedacht aan een fund
raisingprogramma waarvoor contact
wordt opgenomen met enthousiaste
oud-Virgilianen die interesse hebben
in het ondersteunen van de huidige
bestuursen
commissieleden.
Een idee is dat oud-Virgilianen die
in hun studententijd bijvoorbeeld
diëscommissie hebben gedaan de
huidige diëscommissie adopteert.
Maar de diëscommissie moet
natuurlijk wat terugdoen voor haar
donateurs, zoals een borrel of een
diner. Dit is een aantal ideeën die een
opstapje bieden aan een solide basis
voor het fonds.
Hoe werkt de regeling?
De STV sluit zoveel mogelijk aan bij
de RAS van de TU Delft. Het STV-

“...en een nieuw
steunfonds op te
richten:
de Sticht TOPVirgiliaan (STV).”
bestuur bepaalt elk jaar hoeveel
budget beschikbaar is: het aantal
uitkeringen en de hoogte van de
uitkering. Net zoals nu het geval
is, verdeelt het Virgielbestuur deze
uitkeringen over bestuurs- en
commissieleden. Een student die een
uitkering van de STV wil ontvangen,
vraagt deze aan. De commissie
Beoordeling van Aanvragen toetst
de aanvraag en adviseert het STVbestuur over toekenning en betaling.
Wat nog te doen?
Voor de STV zoeken we oudVirgilianen die willen meedenken over
de verdere ontwikkeling van de STV:
in het bestuur, de commissie of in de
creatieve denktank om fund raisingprogramma’s te ontwikkelen.
Interesse of vragen? Neem contact
op met het RV-bestuur (bestuur@
virgielreunist.nl) of de commissaris
extern van het Virgiel-bestuur
(extern@virgiel.nl).
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Ceterum censeo
monasterium perfectum est.
Al jaren kijken we ernaar, maar
weinig Virgiliaan weet wat er nou
daadwerkelijk staat op de plaquette
in de 4e fase. Mocht het zo zijn, dat
een enkeling het toch weet. Dan
rijst het volgende vraagstuk, klopt
de tekst wel?
Om antwoord te geven op deze
vraagstukken, geeft Jan de Koning
graag uitleg.

De tekst op de plaquette is: Ceterum
censeo monasterium perfectum est.
Betekenis:
Overigens
ben
ik
van mening dat het klooster
volmaakt is.
Ongetwijfeld wordt
het Barbaraklooster bedoeld, dus
sociëteit Alcuin. Nu ging het erom
dat perfectum est zou moeten zijn:
perfectum esse.
Het betreft namelijk een deels gejatte

tekst: Ceterum censeo Carthaginem
delendam esse = Overigens ben ik
van mening dat Carthago verwoest
moet worden. Dit zei senator Cato na
elk speech in de senaat. Na 146 v C
hield het op, want toen ging hij dood.

Nu de bijbehorende grammatica.
In het Engels kun je zeggen: I want you to do something.
Letterlijk: ik wil jou te doen iets = ik wil jou iets te doen = ik wil dat je iets doet.
you 		
= lijdend voorwerp
to do 		
= infinitief (het hele werkwoord).
Dit is een Latijnse constructie. In het Latijn heet die constructie een accuïnf.
Accuïnf
= accusativus cum infinitivo = lijdend voorwerp + infinitief (=
		
hele werkwoord).
accusativus
= de naamval die hoort bij een lijdend voorwerp.
cum 		
= met (cum laude = met lof).
infinitivus
= het hele werkwoord
Senator Cato zei dus regelmatig: Ceterum censeo Carthaginem delendam
esse.
ceterum
= overigens; censeo = ik ben van mening
Carthaginem = Carthago als lijdend voorwerp, dus Carthaginem is de 		
		
accusativus van Carthago. Carthago is vrouwelijk, vandaar
		
delendam.
delendam
= wat verwoest moet worden (gerundivum, in de vrouwelijke
accusativus).
Denk aan doctorandus = hij die doctor moet worden (ook een gerundivum);
doctoranda = zij die doctor moet worden.
esse 		
= het werkwoord te zijn (infinitivus). Daar komt het Franse
		
être vandaan ( ^ = s).

Dus: Letterlijke vertaling:
Overigens ben ik van mening Carthago (lijdend voorwerp) wat verwoest moet worden
				te zijn.
Dus: 				
Overigens ben ik van mening dat Carthago is wat verwoest moet worden.
Dus (eindvertaling): 		
Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden. Dit zei senator
				
Cato dus na elke redevoering in de Romeinse senaat.
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Er zijn drie Punische oorlogen (Bella Punica) geweest,
tussen de Romeinen en de Carthagers. De Carthagers
spraken in die tijd Punisch, verwant aan het Hebreeuws.
Punisch betekent Carthaags.
Tweede Punische Oorlog 218-202 v C; Hannibal met zijn
olifanten. De Romeinen wonnen uiteindelijk.
Senator Marcus Porcius Cato Censorius maior, ofwel Cato
de Oudere (234-149 v C), was officier tijdens die Punische
Oorlog geweest, en hij bleef tientallen jaren, tot zijn dood
pleiten voor de verwoesting van Carthago.

De Derde Punische Oorlog 149-146 v C. In 146 werd
Carthago inderdaad volledig verwoest, zo’n drie jaar na
de dood van Cato. Het verhaal gaat dat er zout over de
akkers werd gestrooid om het land blijvend onvruchtbaar
te maken, maar dat is onwaarschijnlijk, want zout was
toen zeer duur (er waren zoutoorlogen). In Carthago
is tegenwoordig in ieder geval niets te merken van
onvruchtbaarheid van het land.

Men kan soms lezen dat Cato heeft gezegd: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.
Dus een iets andere volgorde. Misschien wisselde hij het af. Hij was immers een goede redenaar.
Op het bordje in de sociëteitszaal staat: Ceterum censeo monasterium perfectum est (est = is).
Monasterium (klooster) is een onzijdig woord (net als museum). Als het onderwerp is én als het lijdend voorwerp
is, in beide gevallen is het monasterium.
Je kunt de zin daarom lezen als: Ceterum censeo: monasterium (onderwerp) perfectum est.
Overigens ben ik van mening: het klooster is volmaakt.
Maar: de zin verwijst duidelijk naar de uitspraak van senator Cato, en dus moet het toch zijn: Ceterum censeo
monasterium perfectum esse. Dus est moet inderdaad esse zijn.
Overigens ben ik van mening dat het klooster volmaakt is.
Maar er blijft de vraag of het wellicht zou moeten zijn:
Ceterum censeo monasterium esse perfectum?
Misschien moeten we het afwisselen, net als Cato
vermoedelijk deed. Cato zei trouwens ook wel eens
Carthago delenda est en Delenda est Carthago, wat allebei
betekent: Carthago moet verwoest worden.
Daarentegen moet het klooster juist volmaakt blijven.
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Benedenzaal 1959
In 1958 deed de benedenzaal nog dienst als
sociëteitszaal. Tegenwoordig bevindt zich
hier de eetzaal en wordt er wekelijks door
zo’n 800 tot 1000 studenten gegeten.
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55e jaars , een jubileum met een
extra middagprogramma.
Het jaar 59 van Virgiel wil als 55ste
jaars de reünie op 23 november a.s.
ook een bijzonder tintje geven.
We hebben immers vijf jaar geleden
met elkaar afgesproken niet te
wachten tot we 60ste jaars zouden
zijn. Iedere jaargenoot, die toen als
50ste jaars in 2008 aanwezig was,
heeft nog de beste herinneringen
aan dat samenzijn.
Het speciale programma, dat
jullie jaarcommissarissen hebben
voorbereid, ziet er als volgt uit
13.00 a 13.30 uur: Ontvangst op
Alcuin, Oude Delft 57 met koffie en
broodjes.
14.45 uur (uiterlijk): Wandelen naar
de opstapplaats voor een boottocht;
15.00 uur: Gezamenlijke boottocht
door de Delftse grachten.
15.45 uur: Einde boottocht.
16.00 uur: Afzakkertje bij een
horeca gelegenheid, dichtbij het
afstappunt van de boottocht.
Achtergrond van dit extra programma
is, dat we dit keer ook jaargenoten
naar Delft willen trekken, die ver weg

Jubeljaar
1959
wonen en een avond moeilijk vinden,
gezien allerlei persoonlijke redenen,
maar wel ’s middags kunnen komen
met bijv. de NS OV jaarkaart en weer
op tijd naar huis willen.
Het
is
de
bedoeling
dat
jaargenoten, die aan het normale
avondprogramma deelnemen, ook bij
het middagprogramma aanwezig zijn.

middagprogramma, waarbij ook je
partner van harte welkom is.
Kosten
van
dit
speciale
middagprogramma zijn 16,50 euro
p/p. excl. de drankjes.
Opgave geschiedt door overmaking
van dit bedrag naar banknummer
14.82.08 126 t.n.v.
H.J. Hendriks te Son en Breugel.

Coos Wever en ik nemen de
zorg op ons van dit speciale

Wij vertrouwen erop jullie te mogen
ontmoeten.
Met virgiliaanse groet,

“Dit extra programma
is zodat we ook
jaargenoten trekken die
ver wonen en een avond
moeilijk vinden, maar
wel ‘s middags kunnen
komen”
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Jaarcommissarissen van het jaar ’59:
Herman Hendriks, Tel.: 0499473042, herman.j.hendriks@planet.
nl
Coos Wever, Tel.: 040-2522962,
j.jwever@hetnet.nl

Bavaria 1e bierlevering: 3593 liter bier (71 vaten bier).
We mochten de 593 liter gratis opdrinken om de installatie te testen, mits we het op één avond op
konden krijgen. Dat is gelukt !

De
overstap
naar
Bavaria
Het is al weer bijna 35 jaar geleden dat Bavaria de bierleverancier
van onze sociëteit werd. Hoe dat zo kon gebeuren is
waarschijnlijk wat in de vergetelheid geraakt. Ik weet niet hoe
het tegenwoordig geregeld is, maar in de jaren ‘70 van de vorige
eeuw werd elke vijf jaar een nieuw biercontract afgesloten. De
reden voor de termijn van vijf jaar was dat door het bestuur
niet “over zijn graf heen zou worden geregeerd”. Vijf jaar was
bij een gemiddelde studieduur van zo’n zeven à acht jaar heel
overzichtelijk.

De overstap van Amstel naar Bavaria lag
in 1979 wel gevoelig maar dat was in het
verleden al vaker voorgekomen. Zo stapte
in 1969 bijvoorbeeld de sociëteit na lang
onderhandelen van Heineken over op
Amstel. Dit gaf veel commotie onder de leden
maar kort daarna werd de Amstelbrouwerij
overgenomen door Heineken en bleek hoe
betrekkelijk alles was.
Goed, eind 1978 werden de onderhandelingen
met de verschillende brouwerijen opgestart
voor het vernieuwen van het biercontract. De
brouwerijen die in die tijd werden uitgenodigd,
waren o.a. Amstel, Bavaria, Brand, Grolsch,
Gulpen, Kroon, Skol en Stella Artois. Tactisch
gezien leek ons dit verstandig om dit voor de
Horecava, die traditioneel in de tweede week
van januari plaatsvond, te doen. Het aardige
is dat je voor een brouwerij omzetten draait
waar de meeste kroegen alleen maar van
kunnen dromen, Alcuin was toen goed voor
een bieromzet van 750 - 1000 hectoliter per
jaar, terwijl een modale kroeg niet verder komt
dan 100, misschien 150 hectoliter. Dat dit
niet verkeerd gezien was bleek wel aan het
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aantal uitnodigingen die we kregen
toegestuurd. Op de Horecava werden
de eerste contacten gelegd, het bier
geproefd en afspraken gemaakt om
de brouwerijen te bezoeken.
Op de Horecava in januari 1979
presenteerde Bavaria als eerste
Nederlandse brouwerij een systeem
met biertanks die op een strategische
plek in een gebouw konden worden
geplaatst en gekoelde bierleidingen
naar de tappunten. Tot die tijd moest
je een 50- of 30-liter vat versjouwen
naar een plek die maximaal tien meter
van het tappunt verwijderd was. Geen
enkele van de concurrenten durfde
toen de stap van Bavaria aan, ze
waren allemaal bang dat de kwaliteit
van het bier er onder zou leiden als
het bier lang in de lange leidingen
zou staan. Op de eerste dag van de
Horecava stond op de voorpagina
van De Telegraaf een grote foto van
een Bavaria bierbol van 1 m3. Op de
Horecava stond die bierbol in een
glazen vitrine alsof het een luxe auto
was die je niet mocht aanraken.
Samen met de commissaris van
het inventaris heb ik daarna de
verschillende brouwerijen bezocht.
Hierop hebben de meeste brouwerijen
een aanbieding gemaakt waarin
zaken zoals korting, kwijtingslening
(een lening aan de kroegbaas die
gedurende de looptijd van het contract
stapsgewijs werd kwijtgescholden),
materiële inbreng (baruitrusting)
belangrijke onderdelen waren. In die
tijd werden de prijzen van het bier door
het Centraal Brouwerijen Kantoor
voor heel Nederland voorgeschreven,
en concurreerden de bierbrouwers

door het geven van kortingen op
die vaste prijs (Nederland was toen
het Europese land met de meeste
kartelvorming; van openbare /
Europese aanbestedingen had toen
nog niemand gehoord, die kwamen
pas in de jaren negentig!).
Na een eerste schifting bleven
een zestal brouwerijen over die
een aanbieding gemaakt hadden
en, niet geheel onbelangrijk, bier
ter beschikking stelde voor de
bierproefavond. De bierproefavond
was natuurlijk naast een feestavond
een avond om de deskundigheid van
de Virgiliaan te testen. De ingevulde
enquête door de leden leverde vooral
de ondeskundigheid op omdat men
de verschillende soorten bier niet kon
herkennen. Zo stond de Barcie de
hele avond bij de Skol-tap in de heilige
overtuiging dat ze Amstel aan het
drinken waren. Zelfs de gele kleur van
Skol konden zij niet onderscheiden
van de bruinige kleur van Amstel.
De vermeende echte kenners onder
de leden, zoals Jan Eric Horens,
kwamen helaas niet verder dan

vier goed en men verwisselde vaak
Amstel en Bavaria!

“Alcuin had een
bieromzet van
750 - 1000
hectoliter per jaar,
terwijl een modale
kroeg niet verder
komt
dan 100 -150
hectoliter”

Een morele kwestie kwam wel
naar voren. De ledenvergadering
had enige maanden daarvoor
een
motie
aangenomen
dat
borrelnootjes niet meer in plastic
bakjes mochten worden geserveerd,
maar weer op koffieschoteltjes. In
de Bavariabierbollen moest elke
keer als zij werden gevuld vanwege
de hygiëne een nieuwe plastieken
binnenbol worden aangebracht. Dat
leidde tot de vraag aan het bestuur

Waarom nu Bavaria?
Om de tijd te schetsen is het goed
om te weten dat in de jaren ‘70 de
financiële positie van de sociëteit
verre van rooskleurig was en het
ledenaantal nog ruim beneden de
1.000. Bij aanvang van de OWEE in
1978 telde Virgiel zelfs minder dan
600 leden. Om een positief resultaat
te realiseren was het organiseren
van externe partijen en het
verhuren van ruimtes noodzakelijk.
In de exploitatie was een goed en
financieel aantrekkelijk biercontract
een belangrijk onderdeel.
Na de verschillende aanbiedingen als
bestuur op zijn waardes beoordeeld
te hebben kwamen we tot de
conclusie dat Bavaria veruit de beste
aanbieding had. Om dit aan de leden
duidelijk te maken is een “hearing”
georganiseerd in juni 1979 omdat een
ledenvergadering in de vakkenperiode
niet mogelijk was. De opkomst hierbij
was echter veel groter dan bij een
normale ledenvergadering.

“De Barcie
stond de hele
avond bij de
Skol-tap in de
heilige
overtuiging dat
ze Amstel aan
het drinken
waren”
hoe het bestuur aankeek tegen bier
in plastic zakken. Het bestuur kon
alleen maar antwoorden er een groot
verschil was tussen nootjes en bier in
plastic.
Tijdens deze hearing werd op een
heldere en nuchtere wijze uiteen
gezet wat de consequenties waren
van de verschillende aanbiedingen
op de onderdelen:
gunstige kwijtingslening
kortingen op zowel fusten
bier als kratten bier
beschikbaar te stellen 		
materiële zaken zoals 		
nieuwe bars, bierinstallaties
leveringscondities
Zoals gezegd kwam Bavaria als beste
uit de bus. Zij gaven namelijk:
veruit de beste kwijtingslening
de meeste procentuele 		
korting op fusten bier
als enige korting op kratjes
bier (30%). Voor het begrip,
in 1979 ging 20% van de
bieromzet via kratjes.
een nieuwe bar voor de 		
Prestigekelder
een compleet nieuwe 		
“bollenkelder” met zes 		
bollen van 1.000 l bier kon
worden opgeslagen.
een compleet nieuw 		
leidingstelsel naar de tappunten

Groot voordeel van de laatste twee
zaken was dat de vereniging af was
van het gesleep met biervaten (leve
de tankwagen) naar het bierplatje
(een aantal keer trapje op/trapje
af), de Prestigezaal en -kelder en
de Methusalembar. Daarnaast was
overeengekomen dat Bavaria de
kratten zou afleveren op een door
Alcuin aan te wijzen plaats. Amstel
was stond in die tijd twee keer per
week bijna de gehele dag voor de
deur om het bier te lossen!
De leden waren het dan ook eens
met de keuze van het bestuur al
hadden sommige nog wat moeite
met de smaak. Zij beseften echter
ook wel dat als je Amstel en Bavaria
niet uit elkaar kan houden, je weinig
recht van spreken hebt. Saillant detail
was dat Tijn Swinkels, de toenmalige
algemeen directeur van Bavaria,
bij een bezoek aan de sociëteit, in
staat bleek zelfs Heineken bier van
Amstel te onderscheiden. Tevens is
afgesproken dat het bestuur samen
met de Barcie naar de Bavaria
brouwerij zou gaan en een aantal
kroegen zou bezoeken, waar de
bierbollen al geïnstalleerd waren, om
de werking en smaak nogmaals te
controleren.
Telkens vielen de café-eigenaren van
verbazing van hun barkruk af als ze
vernamen dat wij “zes bollen” zouden
krijgen, tot dan toe was het maximum
2 of 3. Tijdens deze bezoeken
verdwenen de laatste bezwaren van
de Barcie en de andere bestuursleden
als sneeuw voor de zon, hoewel
sommigen op de terugweg aangaven
aanpassingsproblemen te hebben.
Voor de contractuele afhandeling
is contact opgenomen met onze
“huisadvocaat”. Hij had helemaal
niets met Bavaria en kon niet nalaten
om regelmatig te melden dat “als
het zo goedkoop is” dan kon het ook
niet lekker zijn. Nadat het contract

getekend was en de kwijtingslening
ontvangen was werd er lekker
gedronken en gedineerd.
In de eerste maanden werd het
Bavariabier in vaten geleverd en
kon de installatie van de bierbollen
beginnen. Een heuse koelruimte
werd gebouwd in de kelder en het
grote voordeel daarbij was dat de
koelruimte boven op het bierplatje
een stuk meer capaciteit kreeg voor
de kratjes.
Natuurlijk waren veel Virgilianen
benieuwd hoe de omschakeling van
Amstel naar Bavaria zou gaan. Ze
hingen op de avond van 31 augustus
1979 ‘s avonds aan de bar om de
laatste Amstel-bieren te drinken en
het verschil van Bavaria te ervaren.
Om
middernacht
constateerden
vele Virgilianen dat er nauwelijks
verschil in smaak was. Wijlen Henk
Esschendal had in zijn onverbeterlijke
drang om Virgilianen voor de gek te
houden, al om 21:00 uur Bavaria
aangesloten. Om middernacht werd
nog een vat Amstel aangesloten om
het verschil te zien en te proeven.
Vanzelfsprekend moest het bedrag
van de kwijtingslening goed beheerd
worden en renderen. Zoals het een
goed
penningmeester
sociëteit
betaamd ging hij voor de hoogste rente.
Wel moest dat daarvoor het bedrag
van de ene naar de andere bank
worden overgemaakt, hetgeen geld
kostte. Het leek de penningmeester
dan ook verstandiger om dit niet over
te maken maar kosteloos cash van de
ene naar de andere bank te brengen
in een boodschappentas. Hij was
nog wel zo verstandig om dit samen
met de voorzitter te doen. Dat je dan
dwars door Delft moet! Ach ja, je bent
jong!
Huub Kokshoorn, vice-voorzitter
1978-1979
Marc Platell, secretaris 1978-1979
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Barbarasteeg (1989)
Waar in 1989 vanaf de Barbarasteeg nog duidelijk
zicht was op de Sint Barbara studentenhuisvesting,
ligt deze tegenwoordig verscholen achter het
gebouw van Spoorzone Delft.
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Jubeljaar
1964
Jaargenoten,

We gingen ooit studeren
en midden in onze studie
wentelde de wereld om. En
de studentenwereld wentelde
mee.1 Toen we kwamen was de
TH autoritair en toen we gingen
had iedereen "inspraak". Een
enerverende tijd om op terug te
kijken.
Wij waren Virgilianen. En nu
is dus het onvermijdelijke
moment
aangebroken
om
50e-jaars Virgiliaan te worden.
Tussen 1964 en nu hebben we
allemaal de nodige stappen in
het leven gemaakt. Een mooi
moment, dunkt me, om ons te
verzamelen en bij te praten.
De jaarlijkse oudledenreünie
op Alcuin is daarvoor een
geschikte tijd en plaats om
bijeen te komen. Temeer omdat
Reünistenverenigingsbestuur,
oudledencommissie en de
huidige Virgilianen 50e-jaars
bijzonder vinden en de nodige
faciliteiten voor ons zullen
verzorgen.
Mocht je dit bericht onder ogen
krijgen en nog niet eerder

“Toen we
kwamen was
de TH autoritair
en toen we
gingen had
iedereen
"inspraak"”

benaderd zijn of nog niet tot
een besluit gekomen zijn,
besluit dan nu je te voegen
bij al die anderen, die op 23
november bijeen gaan komen.
Er wordt nog gedacht over een
voorprogramma voor aleer we
ons onderdompelen in Alcuin.
Al menig
jaargenoot heeft
toegezegd te gaan komen
en om de menigte nog groter
te maken, nemen we waar
mogelijk onze partner mee.
Laat hen ook even "ruiken" aan
ons verleden.
Tot ziens op 23 november.
Marcel van der Lans

“Tussen 1964 en nu hebben we allemaal
de nodige stappen in het leven gemaakt”
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Commissie
Externe
Betrekkingen
Beste Oud-Virgiliaan,
Wat goed dat u ten eerste de
Reunisten Carmina erbij heeft
gepakt en ten tweede onze inzending
doorleest. Wij zouden u namelijk
graag wat meer willen vertellen over
de Commissie Externe Betrekkingen
(CEB) en u willen betrekken in onze
dagelijkse werkzaamheden!
Het CEB (voor u misschien nog bekend
als de Acquisitiecommissie) is de
commissie die contacten onderhoud
en samenwerkingen aan gaat met
bedrijven en andere organisaties. Ons
doel is om Virgilianen te koppelen aan

bedrijven en om bedrijven te koppelen
aan Virgiel. Elk jaar is het weer een
strijd om in het huidige economische
klimaat de acquisitie targets te halen.
Deze targets zijn nodig om buiten
de regulieren activiteiten op Virgiel
grootschalige projecten aan te
pakken, zoals een verbouwing. Zo
wordt dit jaar bijvoorbeeld de gehele
keuken verbouwd. Voor dit project zijn
wij op zoek naar investeerders die
onze keuken naar een hoger niveau
kunnen tillen.
Een samenwerking tussen uw
bedrijf en Virgiel hoeft niet louter op

‘goodwill’ te zijn gebaseerd maar kan
daadwerkelijk een win-win situatie
opleveren. Uw bedrijf kan door middel
van een bedrijven diner, Inhousedag, lezing of advertentie een
enorme naamsbekendheid creëren
onder 1800 potentiele stagiairs,
afstudeerders of werknemers. Dit
zijn niet zomaar studenten maar
studenten zoals u ook was; technisch,
analytisch en met een drang tot
zelfontplooiing buiten de studie.
Wilt u meer informatie? Mail ons
op CEB@virgiel.nl, bel naar 0628037219 of zoek ons op Linkedin
en Facebook. Graag komen we
eens bij u of uw bedrijf langs om alle
mogelijkheden door te spreken!
Met vriendelijke groet, namens de
gehele commissie,
Ernst Schutte
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Lessen in
de liefde
Reünie 2011. In de prestigekelder speur ik naar de lekkerste smakelijkheden
in het lopend buffet. Scharrel wat rond en stuit op een loslopende reünist
waaraan ik kan zien dat hij al wat jaartjes langer meeloopt op de toko, en
in de wereld, dan ik.
Hallo, ook lekker aan het hamsteren? Wat leuk dat u er bent.
Hoe heet u?
Dick Wessels. Ja, ik zal jij zeggen…
Uit welk jaar ben je?
Ik val bijna van mijn hakken als ik ’42 hoor.
Maar hoe oud ben je dan wel niet?
Even vergeten dat het niet aardig is om dat zo verbaasd te vragen. Maar het
wordt me vergeven.
Wauw 88, ben je dan hier met jaargenoten?
Oh ja, ’42… Jaarsma, duh. Dat waren er natuurlijk niet zo veel. Maar gelukkig,
het wordt het me weer vergeven.
Nou als je hier alleen gekomen bent… Is het misschien wel leuk als je bij mijn
jaarclub mee komt eten?

Nieuwsgierigheid kent geen tijd
Zo gezegd zo gedaan. En, ik zal het
maar eerlijk bekennen, ik ben nogal
nieuwsgierig aangelegd. Daarbij vind
ik het vooral heel leuk om (de wat)
ouderen medemens stevig aan te
tand te voelen over een belangrijk
deel van het leven: de liefde.
Gelukkig vinden de meeste oudere,
wat oudere bedoel ik natuurlijk,
mensen het ook heel leuk om over

de liefde te vertellen, zeker als ze
zoals meneer Wessels al 60 jaar bij
elkaar zijn en nog steeds verliefd! Het
gaat natuurlijk te ver om hier de hele
liefdesgeschiedenis van Dick en Riet
hier uitgebreid uit de doeken te gaan
doen, maar cryptisch samengevat
krijg je dit: oma, buurmeisje, kaartje,
verkering, oorlog, teruggevonden,
trouwen,
kinderen,
de
wereld
rondreizen, samen blijven genieten.
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Maar Dick had ook nog wel wat advies
voor ons, het jonge grut.Toevalligerwijs
gingen er rond de zomer na de reünie
net twee clubgenoten trouwen –
dus die konden ook nog wel wat
tips
gebruiken…
Belangrijkste
boodschap: ‘Een huwelijk sluit je niet,
een huwelijk open je’. Een van mijn
clubgenoten heeft zelfs de BABS dit
laten meenemen in de ceremonie.
Ook hoorden we dat we elkaar
altijd moesten blijven verwonderen,
interesseren voor de ander en
oprechte aandacht moesten blijven
schenken. Na een supergezellig
diner, hebben we nog (wat te veel)
gedronken in de sociëteitszaal en
is Dick op huis aan gegaan na het
zingen van de jaarliederen. Wij waren
vol van de ontmoeting en dachten
– He, dat willen wij ook, zo lang en
gelukkig leven. Gaan we aan werken!
Een memorabele avond – al zeg ik
het zelf. Wij konden fijn gaan slapen…
Een staartje
Maar, het verhaal kreeg nog een
staartje. Op de reünie van 2012
sprak ik Dick weer – al was het
deze keer een stuk korter, omdat
hij meeat met de oudste-reünisten
in de Regentenkamer. Dat vond ik
zo jammer dat ik maar (weer eens)
brutaal deed en vroeg of ik met mijn
beide clubgenoten eens bij ze mocht
komen eten? Dan konden weer verder
met onze Ars Amatoria – en ik was nu
toch ook wel erg benieuwd geworden
naar die mysterieuze Riet. Dat moest
me een topper zijn van jewelste.
Gelukkig kreeg ik op mijn uitnodiging
per e-mail als onderdeel van de
reactie te horen:
Kom om zeg vijf uur; we drinken
dan een apero-tje, en brengen dan
de rest van de avond in gepaste
dronkenschap door. Met ook nog wat
eten.

Dat laat ik me natuurlijk geen twee keer
zeggen. Dus met de dames op naar
Zeist. Alwaar we weer veel wijsheid
en liefde hebben mogen ervaren –
wat voelden we ons welkom. Naast
dranken en spijzen werd ook onze
geest aan het werk gezet: we spraken
over de liefde(natuurlijk), de oorlog,
het geloof (dat bij ons ontbreekt,
maar dat mij als mediëvist altijd als
fenomeen heeft geboeid) en onze
plaats in de geschiedenis. Wederom
een geslaagde avond. Dus we doen

het in oktober nog eens over!
Moraal? Ik blijf lekker brutaal…
Enfin, de moraal van het verhaal?
Dat een toevallige snuffelactie bij een
lopend buffet zo’n heerlijk vervolg kan
krijgen? Dat je dus altijd een beetje
nieuwsgierig moet zijn en gewoon
naar mensen hun liefdesgeschiedenis
mag vragen? Of, dat het dus goed
is om brutaal te zijn en jezelf uit te
nodigen? Ik weet het nog niet precies.
Ik heb in ieder geval veel geleerd. In

ieder geval over de liefde. En ik denk
nog wel meer.
Zelf zit ik nog niet zo ruim in lessen
over de liefde, daarom sluit ik graag af
met wat jatwerk. Wel van de meester
himself…

Ovidius – Lessen in liefde.
Uit de Ars Amandi: Pluk de liefde vaak
Denk nu alvast eens aan de ouderdom van later,
dan zul je minder achteloos je dag verdoen.
De jaren vloeien weg als water, en nu mag je
het spel nog spelen, nu is het nog lentetijd.
Een golf, eens gepasseerd, is nooit meer terug te roepen,
een uur dat gepasseerd is, is voorgoed voorbij.
Gebruik de tijd, want die verglijdt met snelle voeten
en wát voor goeds er volgt – ’t is nooit zo goed als eerst.
Ginds, in dat kale perk, zag ik viooltjes bloeien;
die ruige heester daar schonk ooit een mooie krans.
Straks slaat het uur dat jij, die nu je vrijers afwijst,
’s nachts in een eenzaam bed ligt, oud en onverwarmd.
Dan wordt er ’s nachts niet meer aan je deur gebeukt en gesmeekt,
ligt ’s ochtends vroeg je stoep niet vol met rozen.
Helaas, hoe spoedig raakt ons vlees doorkreukt van voegen
en is de frisse flans van een gelaat verbleekt.
Die enkele grijze jaar, die jij beweert van jongsaf
gehad te hebben, kleurt opeens je hele hoofd.
Een slang verliest zijn rimpels mét zijn jonge huid,
een hert stoot zijn gewei af en lijkt dan weer jong,
maar de mensenjeugd wijkt zonder meer. Pluk er de vrucht van
want ongeplukt verschrompelt zij en stort zelf neer.
Zo. Hoogste tijd. Ik ga maar eens
even de liefde plukken.
Ps. Wij zijn de beroerdste niet. Wil je
ook eens uitgebreid je levenslessen
aan ons kwijt? We komen graag bij
je op bezoek. Schrijf ik er daarna een
stukje over. Misschien wordt het wel
een feuilleton. We zullen zien. In ieder
geval: we houden van vis. Zeker die
soort die moet zwemmen…

“Kom om vijf uur; we drinken dan een
apero-tje, en brengen dan de rest van de
avond in gepaste dronkenschap door. Met
nog wat eten.”
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De jaarlijkse reünie van K.S.V. Sanctus
Virgilius vindt plaats op zaterdag 23
november 2013. U bent van harte
uitgenodigd een prachtige dag en
avond mee te maken met uw huis-, club-,
dispuuts-, en verticalegenoten.
Inschrijven kan via de site van de
reünistenvereniging:
www.virgielreunist.nl
Deelnamekosten zijn €60,- per persoon.
Voor leden van de Reünistenvereniging is
deelname inbegrepen in de contributie.
Wilt u uw jaarcommissaris contacteren?
Mail naar <jaar>@virgielreunist.nl
(Bijvoorbeeld 1973@virgielreunist.nl)

Komt u met de auto?
Dan kunt u het best parkeren in de
parkeergarages Phoenix of Zuidpoort.

PROGRAMMA REÜNIE
Vanaf 		
14.00 		
Ontvangst jubileumjaren en 		
				reünisten/oud-leden van de jaren
				
1951 en eerder (partners van harte
				welkom)
		
15.00 		
Jaarvergadering
				Reünistenvereniging (alleen leden RV)
Vanaf 		
17.00 		
Ontvangst Reünisten/oud-leden 		
				(partners van harte welkom)
		

17.00 		

Borrel, rondleidingen door de sociëteit

		

19.00

Koud buffet

		

20.30 		

Jaarliederen zingen in de eetzaal

		

21.00 		

Koffie, digestief in de voorzaal

Vanaf 		

21.00

Sociëteitsavond

		

23.30 		

Disco in de eetzaal
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Voor de Virgilianen van 1974.
Zo sta je aan de bar van Virgiel
een biertje te drinken en zo
krijg je een uitnodiging van de
Reünistenvereniging voor de reünie
met bijzondere aandacht voor de
jubileumjaren: 25e, 40e en 50e. Het
40e jaar, daar is de Virgiel-generatie
1974 nu aan toe. Die bijzondere
aandacht is een goede gewoonte. Wij
weten nog van vijftien jaar geleden
toen wij de 25e jaars ontvingen met
een speciaal diner. Dat gaat nu ook
weer gebeuren (En over 10 jaar
weer!)
Ondertussen
zijn
uw
twee
jaarcommissarissen
druk
bezig
om het adressenbestand van
1974, zo goed als dat kan, bij te
werken. Voor hen die lid zijn van de

Jubeljaar
1974
Reünistenvereniging is dat niet zo
moeilijk, daar zijn adressen e.d. vrij
goed van up to date. Voor de nietleden ligt dat anders. In het bijzonder
proberen we de telefoonnummers en
e-mailadressen te vinden.
Zoals gezegd: de reünie is dit jaar op
zaterdag 23 november. Programma
en tijden worden nog aangekondigd.
De locatie is als vanouds: Oude Delft
57 (“want dat schiep ons een nieuw
leven”, weet je nog?)

Jubeljaar
1989

Oproep aan alle 1989-jaargenoten.

Het jaar 1989 is in de jaartelling
van Virgiel een jubeljaar: het 25e.
Daar wordt op de reünie van 23
november aanstaande dan ook extra
bij stilgestaan.
Wat zou het dan ook leuk zijn als wij
elkaar die avond op de sociëteit in
groten getale zouden ontmoeten.
Met een drankje lekker bijpraten en
lachen. Of een ouderwets praatje pot
en herinneringen uit de oude doos
ophalen.
Zoals na de Vakkendisco een laat
(of vroeg?) broodje bij Bakker Sterk
halen, een Patatje Warmvlees bij Bert

& Ernie omdat de eetzaal inmiddels
gesloten was. Die dampende Toko
met soppende borrelvloer tijdens de
Sloopavond, en je eerste voorzichtige
schreden in de ouwe lullenhoek of op
het verhoog. En niet te vergeten de
werkacties voor de Vierde Fase en je
tijd bij Tenniphil, Dopie, Octopoes of
Taurus.
Het is maar een kleine greep uit de
vele onvergetelijke ervaringen die we
met elkaar delen.
Wat zal het leuk zijn om na al die
jaren weer even contact met elkaar te
hebben op de Toko en te zien wat er
van eenieder geworden is.

Graag tot ziens!
Voor vragen: aarzel niet om één van
ons te bellen of mailen.
Fons Bingen (0475 497603)
Robert van Amerongen (0152148935)
e-mail: 1974@virgielreunist.nl

Kom daarom naar de reünie van
zaterdag
23
november
vanaf
17.00u. En neem zoveel mogelijk
jaarclubgenoten mee! Het belooft
weer een mooie avond te worden!
Heb je aanvullingen op de inhoud?
Stuur ons dan een bericht via 1989@
virgielreunist.nl
Of meld je aan bij Linkedin-groep
Virgiel1989.
Met hartelijke Virgiliaanse groet,
Jaarcommissarissen 1989
Carolyn van Poppel
Guido Haullussy

In Memoriam:
Albert van den Bos, Ziveli (†15-042000)
Niels Noordhoek, Fionn Mac (†17-102012)
Walter Hoogeveen, Sipkema (†0212-2012)
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Het poortje (1989)
Inmiddels hebben al heel wat
Virgilianen via dit poortje het Sint
Barbaraklooster bereikt.
In 1999
kreeg Virgiel een nieuw poortje van
de Sint Barbara Stichting.
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Beste reünist,
Vanuit de DAK-zolder doe ik verslag
van de huidige en komende activiteiten
van Stichting Techniek Bedrijven. Al
meer dan een half jaar runnen wij
met z’n zevenen de Stichting en we
hebben nu allen officieel de full-time
ervaring op Virgiel opgedaan. Iedere
dag van 9 tot 5 of later op de toko
zitten is zo gek nog niet. Er wordt hier
hard gewerkt op de dakzolder, maar
tegelijkertijd zit je op een plek waar je
met twee trappen lopen in een andere
wereld komt waar je de werkdag
binnen een minuut uit je hoofd kan
zetten.
Techniek Bedrijven is dit jaar in een
nieuwe jas gestoken. Het zwartoranje Techniek Bedrijven Talents
is vervangen door oranje en goud.
Kleuren die beter aansluiten bij de
exclusiviteit die bij ons merk hoort.
Het organiseren van het evenement
dat dit jaar de nieuwe naam ‘Techniek
Bedrijven Evenement’ heeft, gaat
voorspoedig. Dit jaar zijn er 36 grootse
technische bedrijven aanwezig op
15 november in het Beurs-WTC te
Rotterdam. Nieuwe namen zijn onder
andere Allseas, Grontmij en VDL.
Zij zullen het middagprogramma,
dat bestaat uit presentaties en
workshops, gaan vullen.
De dag wordt geopend door Henk
Nieboer, bestuurslid van KIVI NIRIA
en directeur van Witteveen&Bos.
Henk is een oude Delftenaar die zich
in 25 jaar tijd als loyale werknemer

“... en gaan we het
hele land door om
talentvolle technische
studenten uit te
nodigen voor Techniek
Bedrijven Evenement”

Techniek
Bedrijven
bij Witteveen&Bos omhoog heeft
gewerkt tot directeur. Een écht
voorbeeld voor de studenten die op
ons evenement langskomen. Na de
opening doet elke student aan een
van de 24 casestudies mee om op
die manier het bedrijf inhoudelijk
beter te leren kennen, zijn creatieve
ideeën te spuien en aan het bedrijf te
laten zien wat hij in zijn mars heeft.
Na de casestudy wordt er bijgetankt
tijdens de lunch om vervolgens door
te gaan met de presentaties, Q&A’s
en workshops. Vervolgens is er een
bedrijvenmarkt waar iedere student
allerlei goodies bij elkaar kan sparen
en met ieder bedrijf in gesprek kan.
De dag wordt in stijl afgesloten met
een borrel en een leuke act van Hans.
Op
dit
moment
is
de
promotiecampagne bezig en gaan
we het hele land door om talentvolle
technische studenten uit te nodigen
voor Techniek Bedrijven Evenement
2013. We rijden rond in onze promotie
auto en worden door 50 Virgilianen
geholpen met de promotie op alle
faculteiten. Een prachtig voorbeeld
van het voor-en-door principe.
In de vorige editie van de Oud Leden
Carmina heb ik al een voorzetje
gegeven van ons nieuwe project,
het online platform. Ter herinnering:
met het online platform voorziet de
Stichting de bedrijven en studenten
het gehele jaar door van matchmaking.
Net als voor ons evenement worden
studenten en bedrijven door ons
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gekoppeld op basis van enerzijds
competenties en anderzijds gestelde
criteria. De
bedrijven
kunnen
gemakkelijk de geïnteresseerde
topstudenten op de hoogte houden
van (recruitment)activiteiten en de
topstudenten ontvangen op een vaste
plek informatie over de bedrijven die
ze interessant vinden en kunnen
zich via het online platform voor die
activiteiten aanmelde.
De afgelopen maanden is er veel werk
verzet om dit platform te ontwikkelen.
Er zijn goede stappen gezet, maar
helaas is het project nog niet zover als
wij aanvankelijk hoopten. Financiële
gebreken zorgen voor de nodige
vertraging. Wij geven echter nog niet
op en doen ons best investeerders te
vinden voor het project. Daarbij kunt
u wellicht helpen. Heeft u contacten
die investeren in innovatieve startups, dan horen wij dit graag.
Voor meer informatie over Stichting
Techniek Bedrijven, het evenement
en de commissie, kunt u terecht
op www.techniekbedrijven.nl. Voor
directe vragen of tips omtrent het
online platform kunt u natuurlijk altijd
contact opnemen met de commissie:
info@techniekbedrijven.nl.
Met ambitieuze groet,
namens Techniek Bedrijven 2013
Roy Bergsma

Student&Huis Delft
Geachte reünist,
Het gaat goed met Student&Huis
Delft. De formule, het samenbrengen
van investeerders, huurders en
makelaars, wordt steeds bekender
in de regio Delft en potentiële
investeerders weten ons steeds vaker
te vinden.
In mei zijn we met het bestuur van
S&HD op beleidsweekend geweest
in Brussel, waar we aan de hand
van cases en discussies hebben
onderzocht hoe we Student&Huis
Delft tot een nog groter succes
kunnen maken. Sindsdien zijn we
hard bezig de aandachtspunten
die tijdens dit weekend naar voren
kwamen te realiseren. Zo zijn onder
andere de banden met de Gemeente
Delft weer sterker aangehaald en is
een financiële brochure gemaakt over
de kosten en baten van het investeren
in een studentenhuis.
De website van Student&Huis
Delft zal de komende maanden
een opfrisbeurt krijgen en zal meer
toegespitst worden op (potentiële)
investeerders. De pagina’s van
Virgielhuizen zullen, net als de
instemmingen, een plek krijgen op
de nieuwe website van Virgiel, die
begin 2014 gelanceerd zal worden.
Op de vernieuwde S&HD site zal
onder meer een uitgebreid overzicht
komen te staan van alle door S&HD
gerealiseerde projecten en ook zal
er meer informatie komen te staan
die belangrijk is voor investeerders,
zoals de meest recente regelgeving
met betrekking tot studentenhuizen
in Delft.

ten dagen ook in voor het behoud van
bestaande Virgielhuizen. Dit is van
groot belang om zo goed mogelijk
aan de nog steeds groeiende
huisvestingsvraag van Virgilianen te
kunnen voldoen. Onlangs hebben wij
alle vijfdejaars en oudere Virgilianen
een mailing gestuurd met de vraag
of er Virgielhuizen zijn die op korte
termijn wellicht van de hand gedaan
zullen worden, bijvoorbeeld omdat
de zoon of dochter van de huidige
huisbaas is afgestudeerd. Door goed
op de hoogte te zijn van de situatie in
de Virgielhuizen, hopen wij tijdig een
nieuwe huisbaas te vinden, waardoor
het huis behouden blijft en er nog
vele jaren Virgilianen kunnen (blijven)
wonen.

investeerders voor nodig, mensen die
geïnteresseerd zijn een investering
in een studentenhuis te doen en de
Delftse student een warm toedragen.

Door Student&Huis Delft steeds te
blijven verbeteren trachten wij meer
en meer Virgielhuizen te kunnen
realiseren en behouden, om zo
aan de vraag van de leden van
onze vereniging te kunnen voldoen.
Maar uiteraard hebben wij hier

Mark Marijnissen
Voorzitter Student&Huis Delft
info@studentenhuisdelft.nl
www.studentenhuisdelft.nl

Mocht u als reünist zelf geïnteresseerd
zijn in het investeren in Virgielhuizen,
of kent u iemand die dit is, neem
gerust vrijblijvend contact op met
ons op. Wij zullen u bijstaan in het
gehele proces, van het moment dat
de intentie om te investeren er is tot
het moment dat de huurders zullen
neerstrijken in het nieuwe Virgielhuis.
Wellicht horen we binnenkort van u,
en anders tot op de reünie!
Met Virgiliaanse groet,

Naast het realiseren van nieuwe
Virgielhuizen, zetten wij ons heden
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“Hallo reünistenbestuur,
Julie schrijven contributie van mij af,
maar ik heb me nooit opgegeven voor de
Reünistenvereniging – of toestemming
gegeven geld te incasseren.
Hoe zit dat?”
In het kort een vraag die wel eens bij ons
binnenkomt. Ik dacht zelf dat je vanaf 2002
automatisch lid werd. Maar ik bleek ongelijk
te hebben. Mijn bestuursgenoten wisten me
te vertellen dat in ieder geval vanaf 2000 de
inschrijving automatisch gebeurt, maar vanaf
wanneer precies? De hoogste tijd om het eens
uit te zoeken. De secretaris van Virgiel kon ons
verder helpen.

“Handige
dingen die
‘doorlopende
machtigingskaarten’ ”

Hoe zit het nu? Sinds 1998 teken je tijdens
de KMT een zogenoemde ‘doorlopende
machtigingskaart’, zoals hiernaast staat
afgebeeld. Daarop staat aangegeven dat
je na beëindiging van je lidmaatschap van
de KSVSV automatisch lid wordt van de
Reünistenvereniging. Daarnaast geef je
toestemming voor onbepaalde tijd contributie
bij je af te schrijven. Dus na je afstuderen,
wordt je hop-hop-hop (al blijkt dit in de praktijk
nog wel eens lastig te zijn) overgeschreven
naar de Reünistenvereniging.
Heb ik daarmee alles verteld? Nee. Omdat we
de afgelopen jaren moeilijkheden ondervonden
bij het overschrijven van leden vanuit Virgiel en
omdat we pas-afgestudeerden (lees: nog niet
geslaagd in de zoektocht naar super-baan) niet
te zwaar wilden belasten, hebben we besloten
het eerste jaar geen contributie af te schrijven.
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Dat houdt dus in dat als je bent afgestudeerd in
2013 (voor het incassomoment in september)
je wel al lid wordt van de Reünistenvereniging,
maar pas in 2014 contributie betaalt.
Zo, we weten weer hoe het zit. Handige dingen
die ‘doorlopende machtigingskaarten’.
Renée Jaarsma

Tonight we’re gonna party
like it is 1999!

Jubeljaar
1999
Beste Muggen,

We zijn al weer 15e-jaars, lang geleden dat wij de weg
naar Delft zijn gevlogen,
Alcuin zag Abraham, Bavaria gezogen, Milleniummug!
Enzovoort, enzovoort!
Die mooie tijd vliegt voorbij en inmiddels zijn de studenten van weleer de burgers van nu...
Vast heel wat internationale ervaringen rijker, maar
heel wat studentenillusies armer. Dure bruiloften, geldslurpende kinderen en tophypotheken met onder-waterstaande huizen. Die crisis toch, hij raak ons allemaal en
lijkt maar niet weg te willen gaan.
Waar is die tijd gebleven dat onze enige zorg was of Groningen het geld nog wel vóór de wintersport zou over
maken. Dat wanneer de clubbeer zwart stond je altijd
nog een huis- of commissiebeer had... Dat de vraag
was of de pinautomaten om middernacht daadwerkelijk
euro’s in plaats van guldens zouden spuiten... Tegenwoordig is de vraag of ze er überhaupt uit zullen komen...
Om al die zorgen te vergeten is het een mooi moment op
weer eens bij elkaar te komen, en te blaten hoe goed het
met ons gaat en wat voor een enorme carrièresprongen
en kinderen we wel of niet hebben gemaakt. Speciaal
daarom organiseert ons Reünistenbestuur eens in de
zoveel tijd een Jubeljaar, en dit jaar mogen de Muggen
Jubelen!
Daarom, nog 1 keer: Let’s party like it is 1999!
Rekenend op een massale aanwezigheid, en, zoals we
dat altijd zo mooi plachten te zeggen:
Met Virgiliaanse groet,
Jullie jaarcommissarissen,
Arthur Tolsma & Rutger Bonsel
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Visie op Groot Onderhoud aan het Barbaraklooster 2013

Groen - Duurzaam - Virgroen
Zeker een andere titel dan mijn
aanhef van twee jaar geleden : “Haalt
het Barbaraklooster het Eeuwfeest ?”.
Zijn alle problemen dan in twee jaar
tijd het hoofd geboden of is er tijd voor
een ander geluid ? Dat laatste is het
geval.
Naast onze voortdurende zorg voor
het behoud van het Barbaraklooster,
moet er ook oog zijn voor de wat
verdere toekomst. Een van de
nieuwere doelstellingen van de
SBS is nu het inzetten van een
verduurzamingsproces
op
de
sociëteit. Deze doelstelling komt niet
helemaal uit de lucht vallen, aangezien
de energiekosten (ca €75,000.= ex
BTW GWE) qua orde van grootte
de
jaarlijkse
onderhoudskosten
beginnen te benaderen.

vandaalbestendig is en bovendien
gebruik maakt van de ruim aanwezige
bouwmassa als warmtebuffer. Bij die
ombouw is tevens de verwarming
van de huisvesting gescheiden
van die van de sociëteit, waarbij
de huisvesting (recent) voorzien is
van zonneboilers ten behoeve van
warmwaterproductie.
Omdat
de
keuken
binnenkort
(2014) grondig vernieuwd wordt,
zal de volgende transitie
zich
richten op het efficiënter inzetten
van koude en warmte in de keuken
en daarbuiten. Daarbij willen we
de vele koelcompressoren in het
hele gebouw koppelen middels
individuele warmtewisselaars aan
een koudwatercircuit. Denk aan de
vele barkoelingen, flessenkoelers,
diverse koelcellen en het
Pythonsysteem van de
bierleidingen.
De
restwarmte
van
deze compressoren kan
zo centraal verzameld
worden
en
elders
in het gebouw worden ingezet
naar behoefte, bijvoorbeeld voor
vloerverwarming in de eetzaal en
warmwaterproductie in de keuken.

“Op naar
de groenste
sociëteit van
Nederland”

Ofschoon we nog maar aan
het begin van een project
staan, bestaat toch de
stellige indruk dat er veel te
verbeteren valt. We bevinden
ons nog in een verkennende
fase, maar desondanks zijn er al
een aantal kleine transities gemaakt.
Zodra grotere ruimtes worden
aangepakt qua onderhoud, worden
deze tegen het groene licht gehouden
om te bezien wat er meegenomen
kan worden aan duurzaamheid.
Zo is bij de recente metamorfose
van de commissiegang besloten
alle radiatoren te vervangen door
vloerverwarming,
eigenlijk
een
ideale vorm van verwarming in
ons gebouw, omdat het robuust en

Zo slaan we twee vliegen in klap,
de koelcompressoren kunnen een
hogere COP leveren en eetzaal en
keuken krijgen gratis warmte. Door
het circuit modulair op te zetten zijn we
niet verplicht meteen alle koelingen
om te zetten, waardoor een al te grote
initiële investering vermeden wordt.
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Verder in de toekomst kijkend willen
we ook warmtepompen inzetten om
warmte te winnen en op te slaan in de
gracht, dat zal qua vergunningen nog
wel wat voeten in de aarde hebben,
maar het is in eerste aanleg een
goedkopere optie dan bodemopslag.
Dan ligt ook het terugwinnen van de
warmteproductie van de meer dan
1700 Virgilianen op de borrelvloer in
het verschiet. Die enorme warmtebron
bedwingen is een ware uitdaging voor
de Delftsche ingenieur.
Op naar de groenste sociëteit van
Nederland.

Michel van Bergen
Voorzitter
Groot Onderhoudscommissie
Sint Barbara Stichting.

Collage van
lustrum
af maken
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Bovenzaal (1959)
Inmiddels doet de bovenzaal dienst als sociëteitszaal
en heeft deze zaal een belangrijke rol voor Virgilianen
om dagelijks met elkaar te borrelen. De laatste grote
verbouwing aan sociëteit Alcuin is in 2010 geweest. De
sociëteitszaal heeft een nieuwe vloer en bar gekregen.
Hierbij is ook de lekbak onder de sociëteitszaal vloer
vervangen. De nieuwe bar is een stuk groter dan de oude
en heeft extra tappunten.
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Total
Makeover
Spoorzone
Delft
In
hartje
Delft
wordt
een
spoortunnel gebouwd. Over een
lengte van bijna tweeënhalve
kilometer ligt de bouwput door de
stad heen. Maar het gaat om meer
dan een tunnel. In ruim tien jaar
tijd krijgt de gehele spoorzone een
total makeover.
Spoorzone Delft is een van acht
grote
binnenstedelijke
spoorvernieuwingsprojecten in Nederland.
In Delft hebben de gemeente, in
de vorm van Ontwikkelingsbedrijf
Spoorzone Delft BV, en ProRail
hun krachten gebundeld in de
projectorganisatie Spoorzone Delft.
In de ontwikkeling van de spoorzone
komen de wensen van de gemeente
en ProRail samen. Enerzijds de
behoefte om het spoor, dat nu over
een viaduct loopt – met alle overlast
van dien – ondergronds te brengen
en zo een barrière in de stad op te
heffen. Het spoorzonegebied zal
een aantrekkelijk overgangsgebied
worden tussen stadscentrum en de

westelijke stadswijken. Het project is,
kortom, een kwaliteitsimpuls voor de
stad.
Anderzijds is er de behoefte van
ProRail om de spoorcapaciteit op
een druk traject in de toekomst uit
te kunnen breiden en een groter
en kwalitatief beter treinstation te
realiseren. Dat eerste gebeurt doordat
we twee tunnelbuizen aanleggen
en dus de mogelijkheid creëren om
op termijn treinen over vier in plaats
van twee sporen te laten rijden. Ook
in een modern ondergronds station
is voorzien. Dit zal direct aansluiten
op het bovengronds te realiseren
gebouw dat zowel een stadskantoor
als een stationshal omvat. De reiziger
zal via de stationshal toegang krijgen
tot de lager gelegen perrons.
Voorgeschiedenis
Met de aanleg is in 2009 begonnen,
maar het project kent een lange
voorgeschiedenis. Voornemens om
het spoor ondergronds te leggen,
waren er al in de jaren tachtig. Met
de presentatie van het masterplan
van
stedenbouwkundige
Joan
Busquets in 2003 en de toezegging
van toenmalig minister van Verkeer
en Waterstaat Karla Peijs, een jaar
later, is vaart in de besluitvoering
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gekomen. In 2005 is een bestuurlijke
uitvoeringsovereenkomst gesloten en
in 2008 heeft ProRail de bouw van
een spoortunnel van 2,3 kilometer,
inclusief ondergronds station en een
parkeergarage langs de Spoorsingel,
gegund aan Combinatie CrommeLijn
(CCL).
De aannemer is op verschillende
plekken aan de slag gegaan met
het maken van tunnelsegmenten
met behulp van damwand- en
diepwandtechnieken. In het hart
van de stad, tussen huizen, wegen,
straten en stadsbewoners in, wordt
gewerkt met grof geschut. Maar
wel met oog voor veiligheid en
bereikbaarheid. Met zo min mogelijk
overlast en zo veel mogelijk aandacht
voor belangen van betrokken partijen:
van hulpdienst tot ov-bedrijf en van
ondernemers tot omwonenden.
Gebiedsontwikkeling: niet in beton
gegoten
Terwijl in de Delftse spoorzone
het meeste werk nog altijd onder
het maaiveld plaatsheeft, komt de
inrichting bovengronds ook op gang.
Door het spoor onder de grond
te brengen en een nieuwe wijk te
creëren die aansluit op de omliggende
stadsdelen, wordt de stad een

geheel, wat de stedelijke kwaliteit van Delft
verhoogt. Voor het eerst, want de spoorlijn
heeft het Westerkwartier en de Voorhof
altijd gescheiden van de binnenstad. De
spoorzone en het historische stadscentrum
gaan samen het kloppend hart van de stad
vormen. Een ambitie die staat als een huis.
Om de spoorzone van de toekomst te
kunnen verwezenlijken, is in 1998 een
prijsvraag uitgeschreven. Winnaar was
de Catalaanse stedenbouwkundige Joan
Busquets. Hem werd gevraagd zijn ontwerp
in een masterplan voor de spoorzone om
te zetten. De inrichting van de openbare
ruimte wordt vanaf dit jaar tot in 2017
uitgevoerd conform Busquets’ visie. Met
boulevards, een nieuw Bolwerk , een statige
laan en uitstekende verbindingen voor
fietsers en voetgangers. Voor de afwerking
worden robuuste materialen gebruikt.
Maar de door Busquets veronderstelde
vastgoedontwikkeling
werd
ingehaald
door de tijd. De crisis zette er een streep
door. Een andersoortige invulling van de
bouwrijpe grond, zoals deze vanaf 2015 ten
noorden en zuiden van de Westlandseweg
vrijkomt, is aan de orde. Daarom heeft het
gemeentebestuur vorig jaar drie andere
bureaus om een stedenbouwkundig
schetsontwerp gevraagd dat de potentie van
het gebied in beeld brengt en beter strookt
met de aard van de Nederlandse markt. Na
consultatie van deskundigen en inwoners
van Delft verkoos het college van B en W
in februari het plan Zicht op Delft van het
Rotterdamse bureau Palmbout. Dat dit plan
door verschillende partijen als ‘Delfts’ werd
ervaren, zegt genoeg.
Als beste uit de bus
Een van de naamgevers van het bureau,
Jaap van den Bout, studeerde Bouwkunde
in Delft en bleef er wonen. Met Frits
Palmboom richtte hij in 1994 een bureau voor
ruimtelijke ontwerpen op dat in de afgelopen
jaren onder meer plannen smeedde voor
grootschalige stadsuitbreidingen zoals
IJburg en Ypenburg. Ook bemoeiden Van
den Bout en kompanen zich meermaals met
de herontwikkeling van stationsgebieden.
Spoorlijnen, werden in de 19e eeuw bijna
altijd langs de randen van de stad geplooid.
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Groeide de stad voorbij het spoor, dan
vormden spoorlijn en stationsgebied
al snel een barrière. In Delft is dat ook
zo gegaan.
Delftse wijk
Zicht op Delft voorziet in een duidelijke
hoofdstructuur en laat de nieuwe wijk
op de rest van de stad aansluiten.
Een stadsgracht en singel, voorlopig
de “Nieuwe Delft” gedoopt, trekken
een doorgaande lijn van noord
naar zuid. Dwars op deze as zijn
verbindingen tussen oost en west
gepland. Langs deze lijnen krijgt de
wijk vorm. Op de ‘kopse kanten’ van
enkele dwarsverbindingen heeft Van
den Bout relatief hoge en massieve
gebouwen bedacht.
Het plan schrijft niet voor
hoe de wijk er over twintig of zelfs
vijftig jaar uit moet zien. Het stelt
kaders en geeft een richting aan.
Huizen en straten in de binnenstad
zijn op een grotere schaal ontworpen
dan huizen en straten in het
Westerkwartier. Veel gebouwen zijn
van baksteen. Zulke karakteristieke
eigenschappen van omliggende
stadsdelen zijn uitgangspunten voor
de inrichting van de drie delen waarin
Palmbout de wijk heeft opgesplitst:
het Van Leeuwenhoekkwartier, de
Coendersbuurt en de Abtswoudse
hof. Elk deel zal een eigen
ontwikkeling doormaken. Grenzend
aan het Westerkwartier kunnen
bijvoorbeeld kleinere huizen rondom
een
parkeervoorziening
worden
neergezet. Dit zal stukje bij beetje

gebeuren, al dan niet in opdracht van
particulieren. Terwijl richting Voorhof
een combinatie van wonen en werken
voor de hand ligt, met kleinschalige
bedrijven. Geheel in de sfeer van
die buurt. Ondernemers die tijdelijke
activiteiten willen ontplooien, vinden
hier wellicht een stek. Zo kan in
hartje Delft een Delftse wijk groeien,
organisch en gestaag.
Nieuw Delft
Hoe verder? Het huidige plan is een
schetsontwerp. Palmbout werkt het
verder uit tot een referentieplan, de
basis voor de aanleg van infrastructuur
en de exploitatie van grond.
Behalve een hoofdstructuur biedt
dit plan tal van aanknopingspunten
voor particulieren, ondernemers,
architecten en ontwikkelaars. Zij
worden aangesproken en hen
wordt ruimte geboden om zelf iets
in de spoorzone neer te zetten.
Tegelijkertijd
worden
bepaalde
ambities gekoesterd voor dit gebied.
Die betreffen de stedelijkheid van de
inrichting en de duurzaamheid van
onder meer de energievoorziening en
de waterhuishouding.
Al deze inzichten zijn samen gekomen
in het Integraal Ontwikkelingsplan
2025 ‘Nieuw Delft’ (IOP), dat in
oktober is vastgesteld door het college
van B en W. ‘Nieuw Delft’ is de naam
waaronder de ontwikkeling van de
nieuwe wijk in het spoorzonegebied
plaats zal vinden. In het IOP staat
de gebiedsvisie voor Nieuw Delft
centraal. Deze is afgeleid van het
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stedenbouwkundig plan van Palmbout.
In het IOP staat de hoofdstructuur
van de nieuwe wijk omschreven. Er
ligt een ambitieus en realistisch plan
met een visie en ontwikkelaanpak
anno nu. Er is veel ruimte voor eigen
invullingen
door
(markt)partijen,
toekomstige bewoners of bedrijven
die in Nieuw Delft aan de slag willen.
De gesprekken met investeerders,
toekomstige bewoners en andere
belangstellenden kunnen worden
gestart. Het IOP wordt in november
2013 in de gemeenteraad besproken.
Ambities
Nieuw Delft wordt niet alleen een
moderne wijk om in te wonen en te
ondernemen, het gebied fungeert
ook als ontvangsthal van Delft. Aan
die functies moet recht worden
gedaan door te streven naar een
hoge leef- en verblijfskwaliteit en naar
een hoge mate van duurzaamheid.
Bijvoorbeeld de overgang naar
milieubewust autogebruik. Met het
oog op een ov-knooppunt in de
spoorzone worden autobezit en
parkeren wel gefaciliteerd maar niet
centraal gesteld. Een ander voorbeeld
is de ambitie om een gesloten
kringloop – hergebruik van sanitair
afvalwater – en een gebiedseigen
energievoorziening tot stand te
brengen. Dan kan worden gedacht
aan het benutten van geothermie
of een systeem voor warmtekoudeopslag, WKO. TU Delft gaat
een geothermiepomp introduceren,
de restwarmte kan wellicht in Nieuw

© Tilleman

Feiten en cijfers
Omvang Spoorzone Delft: 30 hectare
Omvang Nieuw Delft: 24 hectare
Spoortunnel: 2300 meter lang (inclusief toeritten)
Vervoersknooppunt: Stalling voor 5000 fietsen / 100 P+R-parkeerplekken
Nieuwbouw: 1000 tot 1200 woningen en ruim 20.000 m² kantoren (inclusief stadskantoor)
Stadspark: 24.000 m²
Totale investering : circa 1 miljard euro (infrastructuur + vastgoed)
Opdrachtgevers: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Delft
Projectleiding spoortunnel en OV-knoop: ProRail en gemeente Delft / Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft
Financiering: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, gemeente Delft, provincie ZuidHolland, Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam
Bouw spoortunnel: Combinatie CrommeLijn VOF: CFE NV, Mobilis en Dura Vermeer
Groep NV
Bouw stadskantoor: BAM Utiliteitsbouw BV
Afbouw station: Strukton Bouw
Railinfra: Strukton Rail
Masterplan Spoorzone en ontwerp openbare ruimte: Joan Busquets
Ontwerp ondergronds deel station: Benthem Crouwel Architekten
Ontwerp stationshal en stadskantoor: Mecanoo architecten
Ontwikkeling 1/3 van woningen en kantoren: Ballast Nedam
Ontwikkelingsmaatschappij

Delft worden gebruikt om huizen te
verwarmen. Het plan van Palmbout
wordt verder afgestemd op deze
ambities. Zo zijn waterbergingsopgaven richtinggevend voor de
stedenbouw. Maar een aspect zoals
de oriëntatie van bebouwing – met
het oog op benutting van passieve
zonne-energie – speelt ook een rol.
Ontwikkelen anno nu
Nieuw Delft omvat circa 1.000 nieuwe
woningen en circa 20.000m2 overige
functies. Voor 1/3 deel ligt deze
ontwikkelopgave bij Ballast Nedam.
Het overige deel wordt ontwikkeld
door andere partijen of investerende
eindgebruikers, die door de gemeente
nog moeten worden aangetrokken.
De gebiedsontwikkeling van Nieuw
Delft sluit aan op de huidige markt
door het bieden van diversiteit
(nieuwe woon- en bouwvormen),
collectief opdrachtgeverschap en
samenwerking. De gemeente wil
de 'vragersmarkt' rond Nieuw Delft
stimuleren, faciliteren en organiseren
door initiatieven en partijen met
elkaar te verbinden. Ruimte en de
gelegenheid scheppen die nodig is

om samenwerkingen en initiatieven
tot stand te laten komen. Daarom
wordt het proces omgedraaid:
bottom-up. Ontwikkelen vanuit de
vraag van toekomstige bewoners,
ondernemers of initiatief partijen.
Denk aan bouwen op eigen kavel,
energieslim bouwen, nieuwe manier
van netwerken, gebruik van de
openbare ruimte, kennisinstituten
die hier een voorpost willen,
ondernemers- en horecawensen.
En er is ook ruimte voor tijdelijke
initiatieven met meerwaarde om
het gebied en de stad op de kaart
te zetten. De bouwgronden worden
vanaf 2015 gefaseerd vrijgegeven.

Altijd af
Bij de ontwikkeling van Nieuw Delft
staat één ding als een paal boven
water: braakliggende terreinen met
een negatieve uitstraling zijn geen
optie. Open ruimte is helemaal
niet erg, leegte kan functioneel
zijn. Maar zodra de tunnelbouwer,
aannemerscombinatie CCL, het
bouwterrein aan de gemeente
heeft overgedragen, wordt een
permanent levendige, aantrekkelijke,
opgeruimde spoorzone nagestreefd.
Allerlei initiatieven zijn gelanceerd
die voor korte of langere tijd een
plek in de spoorzone, Nieuw Delft,
kunnen krijgen. Artistieke activiteiten,
horeca, stadslandbouw. Daar zitten
prachtige, levensvatbare plannen bij;
met de makers worden al een tijdje
gesprekken gevoerd. Aanvankelijk zal
tijdelijkheid in Nieuw Delft een grote
rol spelen, en naarmate er meer
gebouwd wordt, komt de uiteindelijke
nieuwe wijk steeds meer in beeld.
Hoe dat gaat gebeuren, is koffiedik
kijken maar voor de gemeente geldt:
het gebied is altijd af.
Contact en initiatieven
Inschrijven voor een kavel of nieuwe
woning kan via www.spoorzonedelft.nl.
Contact voor tijdelijke activiteiten
’Tussenstation’,
bedrijfsruimte
of andere voorzieningen: team
gebiedsontwikkeling Nieuw Delft,
(015) 260 18 64. Meer info over het
Ontwikkelingsplan Nieuw Delft staat
op www.spoorzonedelft.nl.
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Algemene Ledenvergadering /
Jaarvergadering
2013
Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2013
Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus
Virgilius (RV) nodigt haar leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering / Jaarvergadering 2013 (ALV) op
zaterdag 23 november 2013 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 24 november 2012
4.
In Memoriam
5.
Jaarverslag 2012 / 2013
6.
Financiën 2012 (realisatie)
7.
Financiën 2013 en 2014 (begroting)
8.
Besluit om de ALV 2014 te houden op de 		 U kan zich vooraf aanmelden voor deze vergadering via onze
dag van de Reünie 2014
website (maar dit is niet verplicht).
9.
Bekrachtiging statutenwijziging (aanvulling 		 Als u zich aanmeldt, ontvangt u in de week van 5 november
op het ALV-besluit van 24 november 2012)
per e-mail de vergaderstukken behorend bij de punten 3, 5
10.
Instellen nieuwe Virgiliaans steunfonds: 			 - 10.
Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
U kan het voorstel tot statutenwijziging vanaf de week van 5
•
Organisatie en positionering STV
november ook vinden op onze website. In overeenstemming
		
en samenwerking STV-RV-KSVSV
•
Het benoemen van een zesde lid in
met artikel 20 van de huidige verenigingsstatuten en artikel
het RV-bestuur: de commissaris STV
2:42 van het Burgerlijk Wetboek ligt van 16 november
•
Ideeën voor ‘fund raising’
tot en met 23 november een afschrift van het voorstel tot
11.
Rondvraag
statutenwijziging voor de leden ter inzage op de Boekerij van
12.
Sluiting
Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft.
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CONTACTGEGEVENS
Beste reünist,
Op dit moment is er een grote database
aanwezig met de gegevens van bijna
alle oud-Virgilianen. Deze database
wordt gebruikt om u op de hoogte
te houden van activiteiten zoals de
jaarlijkse Reünie, maar bijvoorbeeld
ook voor de lustrumterreindag voor
Reünisten op 11 mei. Op dit moment
blijken niet alle gegevens up-todate te zijn, met als gevolg dat niet
alle oud-Virgilianen interessante
informatie niet krijgen.
Kloppen uw gegevens (gedeeltelijk)
niet meer en wilt u hier verandering
in brengen? Stuur een mail met de
juiste gegevens naar
bestuur@virgielreunist.nl. U kunt ook
schrijven naar:

Verder zijn er verschillende media
die meer informatie verschaffen. De
site www.virgielreunist.nl verschaft
handige informatie, activiteiten en
foto’s vanuit de Reünistenvereniging.
Ook is er een Linkedin-pagina ‘K.S.V.
Sanctus Virgilius’ welke u kunt volgen.
Tevens is er de Facebook-pagina
‘Oud Leden Commissie Virgiel’
waarmee u vrienden kan worden.
Beide pagina’s verstrekken informatie
over activiteiten en interessant
gebeurtenissen van Virgiel voor alle
oud-leden.
Wilt u een persoonlijke vraag stellen
en of heeft u een suggestie, dan kunt
u altijd mailen naar OLC@vigiel.nl.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk
contact met u opnemen.

Reünistenvereniging
Sanctus Virgilius
Postbus 213
2600 AE te Delft
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig
omgegaan. Privacy staat hoog in het
vaandel en onnodig contact wordt
vermeden. Daarnaast heeft alleen
het Reünistenbestuur toegang tot de
gegevens in de database.
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