De Reünie 2019
Op zaterdag 23 november vindt de reünie van 2019 plaats.
We heten jullie deze dag van harte welkom op sociëteit
Alcuin. Meer informatie zal vanaf oktober te vinden zijn op
www.virgielreunist.nl
Colofon
Redactie OLC 2019
Drukkerij Perfectbook Vught
Disclaimer
Alle foto’s behoren toe aan de desbetreffende eigenaars.
Reünistenvereniging Sanctus Virgilius is een non-profitorganisatie
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Julia Holdorp 		
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Penningmeester
Anouk van Lottum
Commissaris Carmina
Thomas Wierikx 		
Commissaris Reünie
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Het lidmaatschap van de Reünistenvereniging kan te allen tijde worden
opgezegd per brief of per e-mail aan het bestuur. De contributie is verschuldigd
per 1 januari van elk kalenderjaar, deze contributie wordt jaarlijks vastgesteld
tijdens de algemene ledenvergadering. De contributiebetaling vindt plaats via
een automatische incasso per einde van de maand april.
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Oud Leden Commissie 2019

W

Waarde reünist,
Voor je ligt de gloednieuwe Reünisten Carmina, de
eerste van 2019! Een geschikt moment om onszelf
te introduceren als de Oud Leden Commissie 2019.
Wie zijn wij?
In oktober 2018 zijn wij, vijf enthousiaste
Virgilianen, gevraagd voor de Oud Leden
Commissie van 2019. Onze eerste taak was
het beheren van de inschrijfbalie op de reünie.
Tussen de spitsuren door hebben we spelletjes
gespeeld, biertjes gedronken en elkaar beter
leren kennen. Natuurlijk hebben we ook al veel
reünisten proberen te enthousiasmeren voor de
aankomende reünie, die wij zelf zullen organiseren.
Tijdens het wisseldiner, dat plaatsvond in januari
2019, hebben wij vervolgens officieel het stokje
overgenomen van de Oud Leden Commissie 2018.
Op bovenstaande foto staan v.l.n.r.: Bram Kok,
Julia Holdorp, Luuk Peters, Anouk van Lottum en
Thomas Wierikx.
Wat gaan we dit jaar doen?
In januari gingen wij op beleids-weekend, waar
wij de speer-punten voor ons commissiejaar
uiteen hebben gezet. Zo gaan we dit jaar veel
aandacht besteden aan de betrokkenheid van
jonge reünisten met de reünistenvereniging en
willen we de kennis over de Reünistenvereniging
onder de huidige Virgilianen vergroten. Het is
belangrijk dat huidige Virgilianen weten wat het
inhoudt om reünist te zijn en waarom je de keuze
moet maken om als je oud-lid wordt, je aan te
sluiten bij de reünistenvereniging. Op deze manier
willen we ervoor zorgen dat de meerwaarde van
het lidmaatschap van de Reünistenvereniging ook
in de toekomst gewaarborgd blijft en willen we
de band tussen Virgiel en de Reünistenvereniging
sterk houden.

4

Bovenstaande beleidspunten gaan we doorvoeren
in de activiteiten die we komend jaar zullen
organiseren. Allereerst zijn we enthousiast

aan de slag gegaan met de voorjaarseditie
van de Reünisten Carmina, maar er staat nog
veel meer op de planning. We zijn bezig met
het organiseren van een jonge reünistenen ‘Vagevuurborrel’ voor jonge reünisten en
Virgilianen die op het punt staan om zich uit te
schrijven bij Virgiel. Daarnaast zal op 24 mei
een borrel op locatie in Amsterdam plaatsvinden.
Ook worden de eerste voorbereidingen voor het
Jubeljaarcommissarissendiner al getroffen. Na de
zomer zal het Jaarcommissarissendiner volgen
en gaan we de najaarseditie van de Reünisten
Carmina maken, die zal verschijnen in oktober.
Uiteraard gaan we dan ook toewerken naar het
hoogtepunt van ons jaar, de reünie, die dit jaar
plaats zal vinden op zaterdag 23 november.
In deze editie
Voor de voorjaarseditie van de Reünisten Carmina
waren er ideeën in overvloed, dus deze editie
zit weer boordevol! Hierin lees je onder andere
over het beleid van het Reünistenbestuur en het
Dagelijks Bestuur, het tiende Dagelijks Bestuurslid
dat met ingang van aankomend jaar is aangesteld
en over de opruiming van het archief. We blikken
terug op de afgelopen Algemene Ledenvergadering
en de reünie. Verder kondigen we de aankomende
reünie aan. Daarnaast hebben wij verschillende
Virgilianen geïnterviewd die een bestuursjaar
doen buiten Virgiel, omdat Virgilianen natuurlijk
niet alleen actief zijn binnen Virgiel, maar ook
daarbuiten.
Namens de gehele Oud Leden Commissie 2019 wil
ik je graag veel plezier wensen met het lezen van
deze Reünisten Carmina. Wij hebben ongelooflijk
veel zin in de rest van dit jaar en hopen jullie dan
ook zeker tegen te komen op de borrelvloer!
Met Virgiliaanse groet,
Julia Holdorp
Voorzitter
Oud Leden Commissie 2019

Tijdingen van het Reünistenbestuur

B

Beste oud-Virgiliaan,
Ook dit nieuwe nummer van de Reünisten
Carmina Burana neemt je weer mee in tal van
wetenswaardigheden over de Reünistenvereniging
en het huidige Virgiel.
Reünie 2018 en de ALV
Voor het eerst heeft het Universiteitsfonds van de
TU op de dag van de reünie een middagactiviteit
voor
oud-Virgilianen
georganiseerd.
Deze
bestond uit lezingen over de huidige TU, een
onderzoeksproject en een rondleiding. Een zeer
geslaagd programma, aldus vele deelnemers. De
reünie was verder als vanouds en ook dit jaar
hadden 130 Virgilianen de organisatie prima in
de hand. Zelfs het zingen van de jaarliederen
verliep “georganiseerd en ordelijk”, voor zover
dit natuurlijk mogelijk is.
Om ruimte te bieden aan de TU-middagactiviteit is
de ALV (Algemene Ledenvergadering) verschoven
naar zaterdagmiddag 19 januari. Deze middag
kreeg ook een wat uitgebreider programma
met vooraf een lezing over satellietwaarneming
van bodembewegingen. Na de vergadering
was er nog een borrel met bierproeverij en een
gezamenlijke maaltijd.
Virgiel Golfdag 27 mei 2019
Na het grote succes van het eerste Virgiel Open
Golftoernooi in 2018 wordt op maandag 27 mei
2019 het tweede Virgiel Open georganiseerd.
Dit evenement zal opnieuw plaatsvinden op
de golfbaan Broekpolder bij Vlaardingen.
Aansluitend op het toernooi zal er een borrel is er
een BBQ-buffet georganiseerd. Het inschrijfgeld
is vastgesteld op €145. Deelnemers kunnen
daarnaast intekenen op een originele Virgiel
Open golfpolo voor€35. Er kunnen maximaal 90
spelers deelnemen, dus meld je nu aan via de
link: virgielreunist.nl/golf2019.
Contributie,
reüniebijdrage
en
Carminaabonnement
Ook in 2019 heeft de Reünisten-vereniging een
basiscontributie van €17,50. Voor uitschrijvende
Virgilianen die overkomen naar de RV gelden
speciale instroomregelingen. Het eerste en het
tweede jaar betalen zij slechts €0,10 contributie.
Ook de bedragen voor deelname aan de reünie
wijzigen niet. Een RV-lid betaalt €30 voor
deelname aan het buffet. De borrel- en overige
kosten zijn inbegrepen in de contributie. Een oudVirgiliaan of partner betaalt €60, de kostprijs van
deelname aan de reünie.

In de ALV is besloten dat alle leden van de
Reünisten-vereniging die in Nederland wonen,
zonder extra kosten in 2019 de twee nummers
van de gedrukte Reünisten Carmina ontvangen.
Leden die in het buitenland wonen, ontvangen
de gedrukte versie alleen op verzoek. Dit is in
verband met de zeer hoge portokosten voor
verzending naar het buitenland. Je kunt je via
de persoonlijke login op de website overigens
afmelden voor de gedrukte Reünisten Carmina.
De digitale Reünisten Carmina is daarnaast voor
iedereen vrij beschikbaar via de website.
Realisatie Lustrumcadeau, Vacature reünistprojectleider
Het cadeau van de Reünistenvereniging voor het
24e Virgiel-lustrum heeft als thema “Het voor
iedereen (digitaal) toegankelijk maken van de
historie van Virgiel”. Het cadeau is feitelijk een
project en omvat:
• Het digitaliseren van annuaria, Carmina’s
en ander historisch materiaal en deze via
internet toegankelijk maken
• Het “redden” en digitaliseren van historisch
materiaal dat nu nog op de archiefzolder
ligt,
waarbij
professionele
archivarisdeskundigheid wordt ingezet.
• Het tonen van historisch materiaal dat het
Virgiel-verhaal vertelt in een grote museumvitrinekast in de Boekerij, met behulp van
een conservator-deskundigheid. In 2018 zijn
namelijk unieke stukken van het gezelschap
De Lift aan Virgiel geschonken die het meer
dan waard zijn om te worden getoond.
We zijn op zoek naar een oud-Virgiliaan die
namens de Reünistenvereniging als projectleider
wil optreden en die bij voorkeur in de omgeving
van Delft woont. Uiteraard gebeuren alle
werkzaamheden in nauwe samenwerking met
de archiefcommissie van Virgiel. Ben jij de
projectleider die we zoeken? Neem dan contact
ons op via bestuur@virgielreunist.nl.
Tot slot
Vraag oud-Virgilianen die deze Reünisten Carmina
niet hebben ontvangen om hun e-mailadres aan
ons door te geven. Heb je vragen of opmerkingen?
Mail ons! Wij wensen je veel leesplezier.
Met Virgiliaanse groet,
Nick Peters, voorzitter
Frédérique van Riessen, secretaris
Fons Bingen, penningmeester
Rixt Siebinga, comm. activiteiten
Denie Andriessen, comm. ICT en media
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Vanuit het Torentje

w

Waarde reünist,
In mijn vorige bericht heb
ik mijn bestuur aan jullie
voorgesteld. Stuk voor stuk
hebben
de
bestuursleden
van het
Dagelijkse Bestuur
121 verteld wat ze bij onze
vereniging meegemaakt hebben
en wat ze verwachtten van het
aankomende jaar. Ondertussen
zijn we een half jaar verder en
is er een hoop gebeurd. Laten
we eens terugkijken op hoe het
er de afgelopen tijd aan toe is
gegaan op de Oude Delft 57.
Zelf sprak ik vorige keer over de
dankbaarheid die ik voor deze
kans ervoer en de verwachting
dat ik er veel van zou gaan
leren. In de tussentijd heb ik
zeker geleerd, onder anderen
bij de Ronde Tafel. Naast dat
de Ronde Tafel mij en mijn
bestuursgenoten
inhoudelijk
een hoop inzichten geven, leren
we samen ook veel over het
proces van zo’n overleg.
Onze Secretaris, Joppe de
Waart, schreef in de vorige editie
over zijn interesse in de rijke
historie van onze vereniging.
Hij is met het archief aan de
slag gegaan, zoals te lezen is
op pagina 11. De introductie
in de vorig Carmina, gaf hij al
toe zijn introductie geschreven
te hebben met zijn laptop op
schoot naar een feest. Prachtig
om te zien hoe mooi structuur
en plezier in het bestuurswerk
samengaan.
Sjef Hereijgers, onze Penningmeester A, keek er aan het begin
van dit jaar naar uit om naast de
technische kennis die hij op de
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universiteit had opgedaan, ook
financiële en bedrijfskundige
kennis en vaardigheden tot zich
te nemen in zijn studententijd.
De
complexiteit
van
de
begrotingen en exploitatie zijn
een mooie uitdaging voor hem
en daarnaast weet hij zich ook
nog te wijden aan het herzien
van
onze
administratieve
organisatie.
Marten
Heemskerk,
onze
Penningmeester B, gaf aan dat
hij in zijn jaren op Virgiel veel
plezier had gemaakt en een
hoop vrienden had gemaakt.
Zoals beloofd is hij de afgelopen
tijd bezig geweest met het
financieel gezond houden van
de vereniging. Door zijn goede
begeleiding van onder andere
de Activiteiten Commissie en
de Gala Commissie hebben wij
laatst een prachtige Dies Natalis
gevierd ter ere van het 121e
bestaan van de vereniging.
De
Vice-Voorzitter,
Myrthe
Breedijk, is zich de afgelopen
tijd
blijven
inzetten
voor
Virgiel door onder andere de
personeelsgroep onder haar
hoede te nemen. Theo heeft de
taken van Anja overgenomen en
bij het administratief personeel
is Aroena ondertussen helemaal
ingewerkt en op haar plek.
Lees op pagina’s 24 en 25 de
interviews
met de nieuwe
personeelsleden lezen.
Kirsten Heyns, de Commissaris
Vereniging, werd naar Virgiel
getrokken door de gezelligheid
en eigenheid van haar leden. Dit
wordt al decennia gezien als één
van onze krachten en Kirsten
wil deze dan ook gaan inzetten

bij zowel de huidige leden als de
reünisten. Op pagina 9 vertelt
ze jullie graag meer over haar
project ‘Virgiel Academy’, waar
ze zich nu veel mee bezighoudt.
Jens de Boer, de Commissaris
van den Inventaris, is bezig
met het verduurzamen van
de sociëteit. Hij heeft zijn
projecten direct aangepakt en
het installeren van een nieuw
luchtbehandelingssysteem
staat voor deze zomer op de
planning. Ook is hij druk bezig
bij verschillende partijen om
het dak aan de kant van de
Barbarasteeg vol te leggen met
PV-panelen. Op pagina’s 32 en
33 kun je hier uitgebreid over
lezen.
Onze
Commissaris
Extern,
Benthe Spruijt, zorgt ervoor dat
iedereen buiten onze vereniging
hetzelfde beeld krijgt van Virgiel
als zij heeft. Hoe positief dat
beeld is hebben jullie in de vorige
editie al gelezen. Hiernaast is
Benthe ook bezig geweest met
Stichting Top Virgiliaan.
De hekkensluiter en Commissaris
van het Consumabel, Frank
Huijgens, vertelde vorige keer
dat hij had geleerd van het
spreken voor grote groepen
bij cabaret. Dit jaar heeft hij
zich naast zijn functie ook
op een grote groep gericht,
namelijk de gehele vereniging.
Samen met Kirsten hebben ze
de organisatiestructuur van
de vereniging onder de loep
genomen.
Met Virgiliaanse groet,
Huug Kamerbeek,
Voorzitter der K.S.V.S.V en K.S.S.A

Beleid Dagelijks Bestuur 121
In
de
vorige
Reünisten
Carmina hebben wij ons als het
Dagelijks Bestuur 121 allemaal
persoonlijk voorgesteld. Nu je
weet wie we zijn, lijkt het ons
leuk om meer inzicht te geven
in het beleid dat wij voor dit jaar
hebben opgesteld, aangezien we
inmiddels alweer in de tweede
helft van ons bestuursjaar zijn
aangekomen.
Elk jaar schrijft het bestuur
een Dagelijks Bestuur Beleid,
bestaande
uit
speeren
aandachtspunten. Dit is het
overkoepelende beleid van het
bestuur, waarin de algemene
doelen voor het jaar omschreven
zijn. Deze algemene doelen
dienen als leidraad voor het
jaar en bieden ons als bestuur
handvatten om gedurende het
jaar besluiten te nemen. Om
de abstracte doelen te halen
schrijft elke bestuurder ook nog
een eigen Persoonlijk Functie
Beleid, waarin concretere doelen
staan die binnen de functie
vallen. Lees hieronder wat ons
Dagelijks Bestuur Beleid is!
Speerpunten

Optimalisatie van het bestuursjaar

Het bestuursjaar is een uniek
jaar waar plezier en ontwikkeling
hand in hand gaan. Om hier

de optimale verhouding in te
vinden, kijken we dit jaar kritisch
naar de taken van het bestuur.
Daarnaast zijn we bezig met het
opstellen van een structuur om
bewust aan de slag te kunnen
met persoonlijke ontwikkeling.
Naar de kern van Virgiel
Met een uniek lustrumjaar
achter de rug leggen we dit
jaar weer de focus op het
“normale” Virgiel. Met een sterk
gevoel van samenhorigheid
en
geborgenheid
zou
iedere Virgiliaan zich veilig
moeten voelen en door de
aanspreekcultuur
weer
te
versterken, zorgen we voor
het behoud van de Virgiliaanse
normen en waarden!
Aandachtspunten
Op een transparante manier
besturen
Om het tweede speerpunt
te bereiken, is bestuurlijke
transparantie van groot belang.
Door ons wordt goed nagedacht
over
het
beleid
van
de
vereniging, maar dit beleid kan
alleen door alle leden gedragen
worden als ze actief betrokken
worden in onze besluitvoering.
Daarom heeft bijvoorbeeld de
wekelijkse ledenmail dit jaar
een inhoudelijkere invulling

gekregen waarbij beleidspunten
onderbouwd worden.
Toegankelijkheid
van
de
vereniging
De
studentenpopulatie
in
Delft verandert continu en de
ledensamenstelling van Virgiel
verandert mee. Dit roept soms
vragen op over de mate van
sturing in de ledenaanwinst van
Virgiel. Om hierop een antwoord
te vinden, zijn we in gesprek
met de Ronde Tafel, analyseren
we de trends en stellen we met
alle kennis een goed uitgedacht
plan op voor de OWee en KMT.
Zo wensen wij tot de ideale
groep nieuwe leden te komen.
Duurzaamheid
Afgelopen jaren is er veel gedaan
aan de verduurzaming van onze
sociëteit. Uit enquêtes blijkt de
bewustwording onder leden ook
toegenomen, maar dit is vaak
niet echt terug te zien in het
gebruik van de sociëteit en haar
inventaris. Naast het feit dat we
de sociëteit ook dit jaar verder
verduurzamen, zetten we vooral
in op verdere bewustwording
over duurzaamheid en het
duurzaam omgaan met de
inventaris.
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Nieuwe functie in het Dagelijks Bestuur
Het einde van het bestuursjaar begint voor ons alweer in zicht te komen en dat betekent dat ook
het inwerken van onze opvolgers is begonnen. Gedurende de komende maanden zullen onze tien
opvolgers zo nu en dan met ons meelopen om de kneepjes van het vak te leren en ze klaar te stomen
om in september officieel het stokje over te nemen. Tien?! Ja, je leest het goed. Komend jaar zal het
Dagelijks Bestuur van Virgiel voor het eerst sinds 1998 niet meer uit negen maar uit tien bestuurders
bestaan. Het zal voor sommigen wellicht klinken als een onverwachte keuze, maar deze komt niet
zomaar uit de lucht vallen. Lees daarom in dit stuk hoe we tot dit besluit zijn gekomen.
Een blik op onze vereniging toont
ons dat het waanzinnig goed gaat
met Virgiel: in tien jaar tijd is ons
ledenaantal met 23,5% gegroeid
- de afgelopen jaren hanteren
we tijdens de inschrijvingen zelfs
een ledenstop om de toestroom
te beperken en het ledenaantal
rond de tweeduizend te houden.
Door de toename in het aantal
leden zijn er veel jaarclubs,
verticales, commissies, huizen,
gezelschappen
en
bovenal
veel activiteiten bijgekomen.
Tegelijkertijd is de studiedruk
en de maatschappelijke druk
op studentenverenigingen van
buitenaf ook flink toegenomen.
Ondanks deze veranderingen
is de organisatiestructuur van
onze vereniging vrijwel gelijk
gebleven.
Mede door deze groei klonk er
vanuit (oud-)bestuurders van
Virgiel al jaren het geluid dat
de werkdruk van het Dagelijks
Bestuur zeer hoog is. Aangezien
een Delftenaar niet graag iets
aanneemt zonder de situatie
goed onderzocht te hebben,
is besloten een uitgebreid
onderzoek naar deze werkdruk
te doen.
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Met een analyse van de huidige
taakverdeling binnen het bestuur
werd
concreet
onderzocht
waarom en waar de werkdruk als
hoog werd ervaren. De hierboven
beschreven interne en externe
trends werden uitgebreid in
kaart gebracht en enquêtes
onder oud-bestuurders hielpen
verder om te bepalen waarom
de werkdruk als hoog wordt
ervaren. Dit rapport bood inzicht
in de mogelijke oorzaken en
toonde ons vlakken waarop onze
organisatiestructuur verbeterd
kan worden.
Naast het verschuiven van
verantwoordelijkheden en het
onderzoeken van mogelijkheden
om nieuw personeel aan te
nemen, was het aanstellen
van een tiende bestuurder een
concrete oplossing waarmee
we direct aan de slag konden.
Aangezien volgens ons een
bestuursjaar
een
gezonde
verhouding moet zijn tussen
hard werken en goed genieten,
hebben we samen met de RvB
de keuze gemaakt om dit jaar
een extra bestuurder te vragen!
Door met name taken over te
nemen van de Vice-Voorzitter,

Penningmeester
A
en
de
Voorzitter, zorgt de nieuwe
commissaris voor een directe
verlichting van de werkdruk
van het bestuur. De nieuwe
bestuurder
zal
de
functie
‘Commissaris Personeel’ krijgen
en
de
verantwoordelijkheid
dragen over alle personeelszaken
van Virgiel. Op dit moment
draagt de Vice-Voorzitter deze
verantwoordelijkheid, naast het
runnen van alle barzaken. De
extra commissaris zorgt ervoor
dat er meer aandacht is voor de
personeelsgroep en biedt ruimte
tot een gezonder weekritme
voor de gehele bestuursgroep.
Wij zijn benieuwd hoe deze en
andere mogelijke veranderingen
gaan uitpakken. Houd vooral
de
Reünisten
Carmina
en
-Nieuwsbrief in de gaten om op
de hoogte te blijven!
Namens heel het 121e Dagelijks
Bestuur,
Met Virgiliaanse groet,
Joppe de Waart
Secretaris

Virgiel Academy
Zonder dat de meeste Virgilianen het wellicht doorhebben, maken ze
tijdens hun studententijd een enorme persoonlijke ontwikkeling door.
Virgiel draagt hier op dit moment aan bij in de vorm van commissiewerk,
waarmee Virgilianen buiten hun studie om waardevolle persoonlijke
vaardigheden ontwikkelen. Naast het studiecurriculum en eventueel
commissiewerk, zijn er echter nog tal van vaardigheden die nu nog onvoldoende
aan bod komen.
Daarom is twee jaar geleden het initiatief ‘Virgiel Academy’ ontstaan naar
aanleiding van de stakeholdersdag (met o.a. het bestuur, reünisten en de TU
Delft), vanuit het gedachtegoed dat Virgiel haar leden nog meer kan faciliteren in
deze persoonlijke ontwikkeling. Het idee is dat de enorme rijkdom aan kennis en
ervaring onder reünisten ingezet kan worden in de vorm van trainingen en lezingen
over persoonlijke vaardigheden.
Op dit moment zijn we bezig met het inventariseren van de wensen van Virgilianen en
het in kaart brengen van het mogelijke trainingsaanbod vanuit reünisten. Wil je bijdragen,
op welke manier dan ook? Mail dan naar vereniging@virgiel.nl!
Met Virgiliaanse groet,
Kirsten Heyns
Benthe Spruijt
Joppe de Waart

Stichting TOP-Virgiliaan
Na een uitbundig lustrumjaar met vele activiteiten en hoogtepunten georganiseerd door
Virgilianen, heeft een grote groep leden een bijdrage mogen ontvangen vanuit Stichting
TOP-Virgiliaan. Deze bijdrage is afgelopen jaar, met zoveel actieve Virgilianen, van groot
belang geweest. Met de aanhoudende studiedruk en de trend dat studenten sneller willen
studeren, is het minder vanzelfsprekend geworden om naast de studie commissiewerk te
doen. Met de steun van Stichting TOP Virgiliaan gaat er een uitstekende stimulans uit naar
de leden, om zich zowel op technisch vlak als op andere vlakken te ontwikkelen. Hier
willen wij graag de Club van 100 en de Reünistenvereniging voor bedanken!
Afgelopen jaar is de Club van 100 opnieuw gegroeid en deze stijgende lijn proberen wij
dit jaar ook weer door te zetten. Een in het verleden door de reünisten gegeven bijdrage
maakt dat nog meer Virgilianen zich actief in kunnen zetten voor de vereniging en
zich naast het reguliere studiecurriculum ontwikkelen op verschillende fronten! De
inmiddels 92 leden tellende Club van 100 dragen tezamen jaarlijks €10.923 per
jaar bij. Wil je meer informatie over de Club van 100 of zelf bijdragen? Mail dan
naar extern@virgiel.nl!
Met Virgiliaanse groet,
Benthe Spruijt
Commissaris Extern
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Methusalem
In de voorgaande editie van de Reünisten
Carmina
vertelde
het
toenmalige
Onderhoudspraesidum
al
over
de
veranderingen die ze in de Methusalem
gingen doorvoeren. De Methusalem
is
inmiddels
gerenoveerd
tot
een
prachtige ruimte op Virgiel waar de
eerste speciaalbiertjes door ouderejaars
leden zijn genuttigd en verschillende
afstudeerborrels hebben plaatsgevonden.
Het bruine speciaalbiercafé is geopend!
Lees in deze Reünisten Carmina wat
het resultaat is van het harde werk dat
geleverd is.
Als eerste is de oude vloer met drilboren
en ander grof geschut geheel verwijderd,
waarna er een nieuwe vloer is komen te
liggen. Dit keer inclusief lekbak, zodat
de vloer weer vele jaren mee zal gaan.
Daarnaast is de oude bar verkleind
en zijn aansluitingen gerealiseerd om
speciaalbier van de tap te kunnen drinken.
Ook is de gehele lambrisering opnieuw
opgeschuurd en gelakt zodat deze er
weer als nieuw uitziet. Tot slot zijn er
kuipjes en borrelmeubels gekomen. Dit
alles zorgt ervoor dat de Methusalem een
multifunctionele ruimte is geworden waar
de leden op een normale borrelavond
even kunnen ontsnappen aan de drukte,
maar waar ook afstudeerborrels en andere
partijen gehouden kunnen worden.
Op de donderdag is de Methusalem
geopend voor de oudere actieve leden.
Vanaf je vierde jaar mag men hier in alle
rust speciaalbier nuttigen. Uiteraard kan
men hier naast de speciaalbieren ook
genieten van een Heineken pils. Zittend in
de kuipjes aan een van de tafels worden
hier flink wat kaart- en dobbelspelletjes
gespeeld. In dit luxe café worden de leden
goed verzorgd. Zo komt het geregeld
voor dat het Dagelijks Bestuur kaarten
brengt en mensen van de Partij- en
keukencommissie stuurt om happen voor
ze te laten maken.
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Nadat we in kaart hebben
gebracht welke archiefstukken
er allemaal zijn, vullen we
de gaten op door missende
stukken te verzamelen. Het
doel is om een complete tijdlijn
van Virgiel op te kunnen stellen
met alle interessante stukken,
zodat
dit
gestructureerd
gedigitaliseerd kan worden!
Daarvoor hebben we jouw hulp
nodig! Heb je thuis nog mooie
artefacten van Virgiel liggen
die je waardevol acht voor het
Virgielarchief? Stuur dan een
mail naar HistoriCie@virgiel.nl
en wellicht heb je precies een
missend geschiedenisstuk thuis
liggen!
Op een andere manier betrokken
zijn? We zijn ook nog op zoek
naar een oud-Virgiliaan (die bij
voorkeur in de omgeving van
Delft woont) die namens de
Reünistenvereniging gedurende
meerdere jaren als projectleider
wil optreden, zodat het project
samen met de Secretaris en
HistoriCie
goed
doorgezet
wordt. Wil jij de projectleider
zijn die we zoeken? Neem
dan contact op via bestuur@
virgielreunist.nl.

Archief
Zoals in voorgaande edities
van de Reünisten Carmina
al uitgebreid aan bod is
gekomen,
werd
afgelopen
jaar het 24e lustrum van
Virgiel gevierd. Ter ere van
dit lustrum hebben we van
jullie, de Reünistenvereniging,
een lustrumcadeau gekregen.
In de nieuwsbrief van maart
was al te lezen wat de
Reünistenvereniging voor ogen
heeft met dit cadeau: "Het voor
iedereen (digitaal) toegankelijk
maken van de historie van
Virgiel."
Als secretaris van het Dagelijks
Bestuur ben ik verantwoordelijk
voor het archief van Virgiel.
Om het hierboven beschreven
doel van het lustrumcadeau
te bereiken, ben ik daarom

eerst
begonnen
met
een
nieuwe opruimslag van de
Archiefzolder. Afgelopen jaren
zijn er al veel dingen opgeruimd
en gedigitaliseerd, maar er
valt nog een hoop te behalen.
Aangezien het te veel werk is om
dit in mijn eentje op te pakken,
heb ik een oude commissie (de
archiefcommissie) nieuw leven
ingeblazen, onder de naam
HistoriCie! Deze commissie,
bestaande uit 8 Virgilianen
met uitgebreide commissieervaring, nemen dit jaar het
archief volledig onder handen.
Het toeval wil dat dit jaar de
ventilatie van Virgiel volledig
vernieuwd
gaat
worden.
De ventilatie loopt door de
Archiefzolder, dus slaan we
meteen twee vliegen in één
klap door het archief te isoleren
en opnieuw in te richten.

Heb
jij
historisch
Virgielbeeldmateriaal? Vroeger, toen
we nog geen YouTube-filmpjes
met een mobiele telefoon
maakten, zijn er ongetwijfeld
Virgilianen geweest die 8
mm filmpjes (zonder geluid)
hebben gemaakt. We denken
dan aan films van Virgielactiviteiten,
clubweekenden,
sporttoernooien, reizen, etc. We
willen graag dit beeldmateriaal
digitaliseren
en
inbrengen
in het historische Virgielverhaal. Heb jij films (of ander
materiaal)? Laat het ons weten
via historicie@virgiel.nl, want
we komen graag in contact met
je.
Met Virgiliaanse groet,
Joppe de Waart,
Secretaris Dagelijks Bestuur
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Harry Span, voor altijd Virgiliaan

H

Harry Span was van Virgiel-jaar 1940 en
de oudste Virgiliaan met wie we nog steeds
e-mailcontact hadden. Hij overleed onlangs op
97-jarige leeftijd.
In de afgelopen jaren heeft Harry met ons
gecorrespondeerd over het Virgiel van zijn
studie- en bestuurstijd in de jaren ‘40, waarin
Virgiel zeer belangrijke ontwikkelingen heeft
doorgemaakt met de verwerving van het SintBarbaraklooster. Hij was ook degene die in zijn
eigen actieve Virgiel-jaren de overgang van OD18
naar OD57 en de “afsplitsing” van beheerstaken
van het bestuur naar het toenmalig afzonderlijk
beheer van de Alcuin heeft ingericht. Hij is
dus een van degenen die aan de wieg van de
vereniging “K.S.S. Alcuin” hebben gestaan.
In het eerste Virgiel-annuarium van 1948
is het “Verslag - Overzicht van het Beheer van
1 Oct. ‘46 tot 1 Oct., 1947” van zijn hand. In
dit annuarium staan overigens nog zeer veel
andere bijzonder lezenswaardige artikelen over
de eerste 50 jaar van Virgiel.
Een jaar geleden, op 10 maart 2018, schreef
Harry ons het volgende:
Mijn aankomstjaar bij Virgiel was 1940, mijn
geboortejaar 1921. Ik ben nu dichter bij de
100 dan bij de 90 jaar en zal geen reünie meer
mee (kunnen) maken. Hoewel geestelijk nog
best vitaal, ben ik lichamelijk daartoe niet in
staat omdat ik na mijn herseninfarct de nodige
lichamelijke gebreken heb over gehouden. Ik
ben buitenshuis gekluisterd aan een rolstoel.
Bovendien ben ik erg hardhorend, waardoor ik
geen goed gesprek in een groep kan voeren.
Dus de deelname aan een reünie is voor mij
uitgesloten.
In mijn Virgieljaren ben ik wel actief geweest.
Na mijn terugkeer in Nederland uit Duitse
gevangenschap ben ik in 1945 lid geweest
van de kennismakingscommissie (132 nieuwe
leden), en in januari 1946 voorzitter van de
kennismakingscommissie voor de groep die
opkwam na de sluiting met Kerstmis 1945 van de
Tijdelijke Academie in Eindhoven. Er waren toen
meer groenen (121) dan ouderejaars die actief
waren. Ik heb deel genomen aan de Neptunusactie (27 november 1945) om ons Eigen Gebouw
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(O.D.18) van de gemeente Delft terug te krijgen.
Ik heb actief meegewerkt aan de oprichting
van Carmina Burana en er veel gedichten voor
geschreven. Ik ben ruim anderhalf jaar dictator
van Pro Juventute geweest om de oude mores er
weer in te brengen. In 1946 ben ik Beheerder in
het verenigingsbestuur geworden en tevens de
voorzitter van het toen voor het eerst opgerichte
vijfhoofdige Beheer. In mijn beheersjaar is o.a.
de sociëteitsvergunning aangekocht (inwijding
24 januari 1947) en heeft de sociëteit de naam
Alcuin gekregen (27 nov. 1947). Voor het lustrum
in 1948 had ik het toezicht op het instuderen voor
de uitvoering van de opera “Dido and Aeneas” van
Henri Purcell (koor, solisten, orkest en ballet) en
heb ik zelf alle balletten meegedanst. Vervolgens
heb ik deelgenomen aan de tweede Neptunusactie ter verkrijging van het Sint-Barbaraklooster
en heb ik de “bak” O.D.136 voor Proteus mede
gesponsord. Ik was tot aan mijn afstuderen
begin 1949 zowel lid van de Raad van Beheer als
van de Barbara-commissie.
Ik heb dit allemaal opgesomd om duidelijk
te maken dat ik veel tijd en moeite in Virgiel heb
besteed, waarvoor ik ook veel plezier en vorming
heb terug gekregen. Ik zal dan ook Virgiel steeds
hoog in mijn vaandel houden. Maar toen mijn
kinderen gingen studeren, jammer genoeg niet
in Delft, ben ik begonnen met het sponsoren van
hun studenten activiteiten en inmiddels ontkom
ik er niet aan om mijn kleinkinderen bij hun
studie te steunen voor wat extra zaken, waaraan
zij nogal eens behoeften hebben.
Ik word dus geen lid meer van de reünievereniging
(Reünistenvereniging?) van Virgiel, maar wens
die wel alle succes toe. Ook dank ik Virgiel voor
het toezenden van het nieuws dat ik zo nu en dan
krijg. En ook blijf ik altijd bereid om als men iets
wil weten uit het verleden mijn kennis daaraan
te laten bijdragen,
Met Virgiliaanse groeten,
Harry Span
Harry had dus een ijzersterk geheugen en was
een trouw lezer van de Reünisten Carmina. Een
paar jaar geleden (rond 2011) hebben we ook
een interview met hem mogen plaatsen.
Vaak stuurde Harry ons een e-mail als hij
een nieuw nummer van het blad had ontvangen,
waarin hij veel details over het verleden van
Virgiel beschreef. Op de voorpagina van het
laatste nummer (oktober 2018) is een foto
afgedrukt van poserende studenten met hun
gala-dames in de jaren ‘40.

Harry schreef ons:
Geacht Bestuur,
Wat meteen opviel bij het ontvangen van deze
nieuwe Carmina Burana was de titelfoto met
voor mij allemaal bekende gezichten uit mijn
tijd. Vermoedelijk is het de diës-foto uit 1946
genomen in het Kurhaus in Scheveningen, met
de gasttafelvoorzitter zittend links.
De mannelijke figuren zijn verder van
links naar rechts: Lode Schram, Paul Boersma
(?), Jan Lokin (met Sjaantje Longzième), Johan
Zeegers, Frans Stevens, Frans Hamer en Fred
Haenen (met Iet Dubois).
Deze foto is uniek omdat er drie oudbestuursleden op staan, die alle drie ere-leden
van het Bestuur waren.
Met Virgiliaanse groet,
Harry Span, oud-Beheerder in het Bestuur en
oud-voorzitter van het Sociëteitsbestuur van het
jaar 1946-1947.
Bovenaan de rouwkaart van zijn overlijden
staat “Crescendo Gramen Sementat” en dit
symboliseert voor ons de grote en bijzondere
verbondenheid van Harry met Virgiel: voor altijd
Virgiliaan. Wij zullen Harry met veel respect
blijven gedenken.
Nick Peters
Voorzitter Reünistenvereniging

Crescendo Gramen Sementat

Herinner mij
Niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Herinner mij zoals ik was toen ik alles nog kon

HARRY SPAN
(ir H.J.A. Span w.i.)
* Breda, 11 december 1921

† Heerlen, 14 februari 2019

Weduwnaar van Mientje Liebregts, †1967
Echtgenoot van Jeannette Stroeken,
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
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Algemene Ledenvergadering - Jaarvergadering 2018
De ALV is vanwege de middagactiviteit van het Universiteitsfonds op de dag van de reünie nu
gehouden op 19 januari 2019. Hierdoor konden we de rapportages over 2018 direct uitbrengen en
was het niet nodig om 11 maanden te wachten tot de middag van de volgende reünie. Ook kregen
we hierdoor de mogelijkheid om de reünie kort nadat deze plaats vond te evalueren.
Lezing “Satellietwaarnemingen van bodembewegingen”
Voorafgaand aan de ALV gaf Prof. dr. ir. Ramon Hanssen de lezing “Satellietwaarnemingen van
bodembewegingen”. Tegenwoordig is het mogelijk om bewegingen van de bodem maar ook van
objecten zoals gebouwen, hoogspanningsmasten met zeer groot detail vanuit een satelliet waar
te nemen.
Als de bodem beweegt, beweegt ook de ondergrondse infrastructuur van kabels, leidingen en
riolen. Satellietwaarnemingen worden ook gebruikt voor de onderhoudsplanning van deze infra en
om mogelijke storingen te voorkomen. Meer informatie over deze technologie kun je vinden op:
skygeo.com
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ALV - Evaluatie reünie 2018
De reünie 2018 had circa 310 deelnemers.
Opvallend was dat het 25e jaar door maar 4
deelnemers was vertegenwoordigd, terwijl
dit een jubeljaar is. Er waren ook erg weinig
deelnemers van het 40e jaar. Op dit moment
is nog niet duidelijk hoe dit zo komt. De reünie
verliep met de hulp van ruim 100 Virgilianen
uitstekend. De sociëteit was spic en span. Het
buffet stond op tijd klaar en was ook goed
verzorgd. Voor het eerst sinds lange tijd verliep
het zingen van de jaarliederen ordelijk.
Ook financiële afspraken met de sociëteit
zijn nagekomen en zodoende kon de
penningmeester nog voor de jaarwisseling de
grote sociëteitsfactuur afronden.
ALV - Jaarverslag 2017-2018
Het jaarverslag gaf een overzicht van de
activiteiten en de huidige toestand van de
vereniging. Veel onderwerpen zijn al eerder
aan bod gekomen in de nieuwsbrieven en de
Reünisten Carmina’s van 2018.
In 2018 is de nieuwe (verlaagde) contributie
voor het eerst ingevoerd, tegelijk is een eigen
bijdrage voor alle reüniedeelnemers vastgesteld.
Dit contributie/reünie-model blijkt in de praktijk
goed te werken.
In financieel opzicht zijn de boekjaren 2017 en
2018 met een positief saldo van de exploitatie
afgesloten. De balansen tonen een solide
financiële status.

ALV - Jaarplan 2019
In het kader van de AVG-privacyregels heeft
de RV nu ook een privacyverklaring. Deze is
gepubliceerd op de website.
De ambitie is om het ledenaantal tot 2020 met
circa 500 leden te laten toenemen, onder meer
door het verbreden van het activiteitenpalet en
het verbeteren van de instroom vanuit Virgiel. De
RV gaat meer nadruk leggen op de zichtbaarheid
bij de Virgilianen met aanwezigheid op het KMTkamp en met de Vagevuurborrels voor masterfase-Virgilianen en jonge reünisten. Verder
wordt gewerkt aan een nieuwe opzet van de
regioborrels en wordt de samenwerking met het
Universiteitsfonds uitgebreid.
Het contributiemodel wordt in 2019 gecontinueerd.
Dit betekent dat het contributiebedrag voor 2019
€17,50 is.
Alle leden van de Reünistenvereniging die in
Nederland wonen, ontvangen zonder kosten in
2019 twee nummers van de gedrukte Reünisten
Carmina. Leden die in het buitenland wonen,
ontvangen de gedrukte versie alleen op verzoek,
dit in verband met de zeer hoge portokosten
voor verzending naar het buitenland. Je kan je
via de persoonlijke login op de website overigens
afmelden voor de gedrukte Reünisten Carmina.
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Terugblik naar de Reünie 2018

16
16

Reünie 2019 vindt plaats op 23 november

17
17

Reünie 2019

zaterdag 23 november

Inschrijven vanaf oktober
Via de uitnodigingsmail
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Politesse
Jullie wisten het niet, maar jullie kunnen het wel. ‘Politesse’ bij het
zingen van de jaarliederen. Het bleek een kwestie van aandringen!
Een jaar geleden stond op deze plek in de Reünisten Carmina een
vlammende oproep:

‘Voor wie in de Eetzaal wil zijn tijdens de jaarliederen is
het dringende verzoek: houd je mond, luister en geniet!
Politesse! Dan blijft het een groot feest.’
En een groot feest is het geworden!
Dit hebben we bereikt door de volgende drie punten aan te pakken.
• Een regietafel van de Henkcie om de liedteksten op het goede
moment te projecteren.
• Een plan de campagne om iedereen aan te spreken die zich niet
hield aan het “Luistermos”: luisteren naar de liederen en er niet
doorheen ouwehoeren.
• Briefings vooraf voor de 100+ huidige Virgilianen, over hoe het
zingen van de jaarliederen moet gaan en wat van hen werd verwacht.
De reünie begon en daarmee de spanning achter de schermen. Tegen
het einde van het buffet verzamelden de sjaarsch zich in de Eetzaal om
te beginnen met het lied van 2018, nadat ze hadden gevraagd of ze ook
op het podium mochten staan. Dat mocht.
Toen gebeurde wat we wilden dat er gebeurde: de magie van
de jaarliederencyclus nam bezit van de Eetzaal en iedereen die er was.
Luisteren, genieten, meezingen ...
Harry Notenboom sloot als de oudst aanwezige Virgiliaan op imposante
wijze de jaarliederencyclus af met het jaarlied van zijn 74ste jaar
(1945).
Met dank aan jullie is het een groot feest geworden. Volgende reünie
doen we het weer zo, want het is een mos dat het zo gebeurt.
Met dank aan jullie is het een groot feest geworden. Volgende reünie
doen we het weer zo, want het is een mos dat het zo gebeurt.
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Middagprogramma Reünie 2018 - Universiteitsfonds TU Delft
Het Universiteitsfonds TU Delft (UfD) wil beter
contact met alumni met als doelstelling: grotere
betrokkenheid, mentorschap, sponsoring. De
Reünistenvereniging
is dan natuurlijk een
concrete doelgroep voor het UfD, net zoals
andere oudleden-verenigingen.
De eerste verkenning van de samenwerking
kreeg vorm in een artikel over het UfD in de
Reünisten Carmina van november 2018 en het
eerste TU-middagprogramma voorafgaand aan
de reünie.
Het UfD verwelkomende een groep van 80
oud-Virgilianen voor dit middagprogramma in
de Berlagezaal van de faculteit Bouwkunde,
dat veel oudere Virgilianen nog kennen als het
Rekencentrum in het Hoofdgebouw van de TH.
Evelyne
Esveld
(directeur
Universiteitsfonds) gaf een inleiding over hoe
de wetenschappelijke en onderwijswereld van
de TU tegenwoordig zijn georganiseerd en wat
alumni voor de TU kunnen betekenen. TU Delft
for Life is de naam van het alumniprogramma
van de TU Delft. Dit programma komt onder
meer tot leven op de nieuwe online community:
tudelftforlife.nl.
Binnenkomst programma Universiteitsfonds
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Professor Merle de Kreuk hield daarna een
uitermate boeiende lezing over het project
“Delftse technologie voor recycling van
afvalwater in snelgroeiende megasteden.” Lees
op https://www.tudelft.nl/universiteitsfonds/
onderzoek/zuiver-water/
meer
over
dit
project.
Het middagprogramma werd afgesloten
met naar keuze een bezoek aan de Green
Village of het Science Center.
Veel deelnemende oud-Virgilianen hebben ons
na afloop zeer enthousiaste reacties gegeven.
En ook het UFD keek terug op een geslaagde
middag. We gaan de samenwerking met
het UfD continueren. Bij de komende reünie
willen we graag de UfD-activiteit weer in het
middagprogramma opnemen. Ook overleggen
we met het UfD om andere activiteiten te
organiseren, ook voor jonge alumni.

Lezingen Berlagezaal van de faculteit Bouwkunde

Bezoek Green Village & Science Center
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Nieuw
personeel

Even voorstellen...

Bianca en Joanna
Dit zijn Bianca en Joanna. Zij zijn een tijdje geleden het schoonmaakteam op Virgiel
komen versterken. Bianca (rechts) heeft al veel ervaring met schoonmaakwerk en
daarnaast ook in de horeca. De sfeer op Virgiel bevalt haar erg goed: “Mensen behandelen
je hier echt met respect.” Hoewel de helden (eerstejaars die helpen met schoonmaken)
niet altijd even goed luisteren, is het toch altijd fijn dat ze er zijn, want je hebt ze wel
nodig. Een studentenvereniging leek haar wel een bijzondere uitdaging. Bij haar eerste
ervaring lag de hele kelder onder de plastic bekers. Ook lag er een fles met gele drank
op de grond. Nadat niemand kon bedenken wat er in de fles zat, besloot een van de
Virgilianen een slokje te nemen om te proeven wat het was.
Links op de foto staat Joanna. Voordat ze het team kwam versterken, heeft ze jarenlang
op de markt gewerkt. Ook zij is blij met haar baan op onze sociëteit. Het is wel hard
werken. Niet door de tijdsdruk, maar het is gewoon best wel vies in de sociëteit. Daar
kunnen we ons natuurlijk allemaal wel iets bij voorstellen. Gelukkig was de klik met het
andere personeel vanaf het eerste moment goed en mede hierdoor bevalt het werken
op Virgiel haar goed.
Waarschijnlijk zullen de meeste mensen Anja nog wel kennen, wie na jarenlange dienst
is gestopt. Nadat Bianca en Joanna een jaar met Anja hebben samengewerkt heeft Anja
ons nu echt verlaten om met haar welverdiende pensioen te gaan.
“We zijn een team van vier waarin we allemaal dezelfde functie hebben. Wel is Theo
het officiële aanspreekpunt naar de vereniging toe.” Een puntje waar ze nog wel aan
moeten wennen is dat ze zelf hun uiterste best doen de sociëteit helemaal schoon te
krijgen, maar de leden daar niet altijd even bewust rekening mee houden. “Dan is
het pand helemaal schoon voor de ouderdagen, maar wordt het weer vies gemaakt
tijdens de borrels de week ervoor. Gelukkig is de samenwerking tussen iedereen wel
heel goed; elke dag dat je binnen komt lopen er andere mensen rond. Daarnaast zijn de
koffiemomenten ook altijd heel erg leuk!”
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Nieuw
personeel

Edwin
Dit is Edwin, nu al voor een paar jaar onze chef-kok. Naast het verzorgen van
heerlijke maaltijden bij de eettafel kookt hij ook voor diners. In het begin was
het wel even wennen: “Er liepen allemaal mensen in pakjes de keuken zomaar
in en uit. Later kwam ik er pas achter dat zij van de partij- en keukencommissie
waren.” Hij vindt het werken met studenten erg leuk, want “die staan nou
eenmaal altijd positief in het leven.” Hij moet wel zeggen dat hij liever meiden
heeft bij het opdienen: “Die maken nou eenmaal veel beter schoon dan de
jongens.” Daarnaast kookt Edwin het liefst vegetarisch of veganistisch,
waardoor hij op Virgiel goed zijn ei in kwijt kan. Zeker bij de diners. Dankzij
hem is er nu ook steeds vaker op Virgiel een vegetarische optie te verkrijgen.
Zeker met de ouderdagen is het merendeel van het eten vega. Tot slot hebben
we het ook aan Edwin te danken dat er op de afgelopen reunie weer een
heerlijk buffet klaarstond.
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Virgiel in het nieuws

Virgiel is gedurende haar rijke geschiedenis
al meermaals in het nieuws geweest.
Een goede zoektocht op ons favoriete
nieuwsmedium van tegenwoordig, het
internet, leert ons dat onze vereniging
meer dan 120 maal in verscheidene
kranten genoemd is. Goede en slechte
publiciteit wisselen elkaar af in artikelen
die in lengte variëren van twee zinnen tot
8 kolommen breed. Wij presenteren een
kleine selectie uit verschillende kranten.

Verschenen in De tijd op 12
oktober 1957

Verschenen in NRC Handelsblad op
8 oktober 1977
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Verschenen in De Tijd op 25 april 1931

Verschenen in De Tijd op 30 januari 1954

Verschenen in De
Volkskrant op 15
mei 1962
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Externe besturen
Interviews

Studenten vinden het steeds belangrijker om zich te verbreden naast hun studie. Motieven
zijn het opdoen van ervaringen, ontwikkelen van vaardigheden en het ontmoeten van nieuwe
mensen. Zo ook Virgilianen. Dit doen zij onder andere door plaats te nemen in het bestuur van
studentenorganisaties. We hebben Virgilianen uit 12 verschillende besturen gevraagd waar zij zich
zoal mee bezig houden en wat zij hiervan willen leren.

Students for Sustainability
“Bij Students for Sustainability (S4S) zetten wij ons in voor twee zaken.
Enerzijds proberen wij de bewustwording voor klimaatverandering onder
studenten te vergroten door verscheidene activiteiten te organiseren. Anderzijds stellen wij geld beschikbaar voor projecten in derdewereldlanden.
Het leek mij vorig jaar interessant om ergens bestuurservaring op te doen
en bij S4S kon ik me bezighouden met een bij een onderwerp dat ik erg
interessant vind. Duurzaamheid is een actueel onderwerp dat steeds meer
belangstelling krijgt en ik kan er zelf veel over leren. Het laat mij zien hoe
relatief abstracte kennis van mijn studie concreet toegepast kan worden. Als
Commissaris Extern ben ik vooral bezig met het leggen en behouden van
contacten. Ik heb hier bewust voor gekozen, omdat dit mij een leuke uitdaging leek en ik graag meer wilde leren over het bedrijfsleven.”

Margot Ridderikhoff
Technische
natuurkunde
3e jaars Virgiliaan
Commissaris Extern

All Energy Day

Sanne Buisman
Werktuigbouwkunde
5e jaars Virgiliaan
External Affairs

“Ons bestuur organiseert de All Energy Day, dit jaar op 16 mei. Hier brengen wij meer dan 600 studenten en 30 bedrijven bij elkaar op een dag met
zowel een beursvloer als workshops. De volledige dag staat in het teken van
duurzame energie.
Een van de belangrijkste taken is het contact leggen met bedrijven. Dit is
voornamelijk de taak van de commissarissen extern, maar iedereen helpt
hierbij. Het is leuk en interessant om bedrijven te bellen of bezoeken en we
hebben daarmee veel nuttige ervaring opgedaan.
Dit jaar is de 8e editie. We merken dat het elk jaar beter gaat, omdat we
voort kunnen bouwen op het werk van onze voorgangers. De ticketsale is net
geopend en hopelijk wordt het ook dit jaar weer een groot succes”

Charlotte Blankensteijn
Industrieel ontwerpen
5e jaars Virgiliaan
Secretaris

Aiesec
“AIESEC is een internationale studentenorganisatie die na de tweede wereldoorlog is opgericht om conflicten tegen te gaan. Het doel van onze organisatie was om jonge verantwoordelijke leiders te ontwikkelen, die de rest
van hun leven een goede indruk kunnen achter laten. Sinds zes jaar zijn
we ook in Delft gevestigd. Tegenwoordig is ons doel veranderd en willen we
vooral IT- en marketingstages aanbieden.
Ik heb een stage in het buitenland gedaan en merkte dat ik daar veel van
leerde. Naast dat ik mijn studententijd graag nog een jaar wilde verlengen,
wilde ik andere mensen ook de kans geven om naar het buitenland te gaan.
Binnen AIESEC stuur ik een team aan van zes mensen. Samen zorgen we
voor de marketing.”
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Matthijs Bles
Civiele techniek
4e jaars Virgiliaan
Marketing

Motown Movement
“Drie jaar geleden kochten drie mede-Virgilianen voor duizend euro een huis
in Detroit (VS). Zij wilden dit ombouwen tot een energieneutraal huis en
educatiecentrum voor de buurt. Ze hadden in het achterhoofd de gedachte
om duurzaam wonen toegankelijk te maken voor een groter deel van de bevolking. Op dit moment zijn wij als eerste fulltime bestuur bezig de puntjes
op de i te zetten.
Ik (Owen) wilde me verbreden na het behalen van mijn bachelor. Op dit moment hou ik mij voornamelijk bezig met het renoveren van het huis. Dit doet
wij samen met de buurt. Het is de planning dat het vanaf 1 juni bewoond
kan worden en dat vervolgens het ‘community centre’ op 1 juli geopend kan
worden.”
“Ik (Joanna) was al langere tijd geïnteresseerd in duurzaamheid. Op dit moment zoek ik doe-het-zelftechnieken uit en ontwikkel ik een interactief online
platform. Hiermee kunnen consumenten zelf onderzoeken welke duurzame
technieken zij bij hun huis kunnen toepassen.”

Owen Elverding
Bouwkunde
5e jaars Virgiliaan
Architect &
Construction Manager

Joanna van der Leun
Industrieel ontwerpen
3e jaars Virgiliaan
Sustainable Concept
Developer

STIP

Joost van den Assum
Technische bestuurskunde
Rechten
3e jaars Virgiliaan
Voorzitter

“Studenten Techniek In Politiek (STIP) is een Delftse politieke partij die afgelopen verkiezingen zes raadsleden en een wethouder heeft afgeleverd aan
de Gemeenteraad. Wij houden ons als bestuur niet dagelijks bezig met politiek, maar runnen de vereniging. Dit houdt in dat we zichbaarheidsacties
verzorgen, campagne voeren en contacten onderhouden met andere besturen, verenigingen en mensen die mogelijk in de toekomst in de gemeenteraad komen.
STIP vindt het belangrijk dat er actieve studenten van verschillende verenigingen in het bestuur zitten, zodat een groot netwerk van studenten aangesproken kan worden. Toen een andere Virgiliaan mij vroeg of ik interesse
had om een bestuur te doen, hoefde ik niet lang na te denken. Ik heb affectie voor Delft, omdat ik hier al mijn hele leven woon. In mijn functie ben ik
voornamelijk bezig met het voorbereiden van ALV’s, ben ik verantwoordelijk
voor het beleid en de opvolging en bewaak ik de integriteit van de partij.”

SVD
“De studentenverenigingen in Delft zagen dat veel studenten vrijwilligerswerk willen doen, maar niet weten hoe ze dit kunnen vinden. Daarom is 2
jaar geleden Studenten Vrijwilligerswerk Delft (SVD) opgericht. Onze organisatie heeft een online vacaturebank waar andere organisaties een vacature
kunnen plaatsen. Ook organiseren wij jaarlijks een speeddateavond waar
maatschappelijke (studenten)organisaties kennis met elkaar kunnen maken.
De commissie Virgiel Doet is hier altijd aanwezig. Verder is SVD in gesprek
met studentenverenigingen om vrijwilligerswerk een deel te laten uitmaken
van KMT’s.
Nadat ik het Peetweekend heb georganiseerd werd ik benaderd om bestuur
bij SVD te gaan doen. Als Commissaris Communicatie heb ik veel contact
met de universiteit en de gemeente. De komende tijd gaan wij ons bezig
houden met het vergroten van bekendheid onder studenten en te sturen
naar de juiste match tussen vraag en aanbod.”

Berry Vermin
Werktuigbouwkunde
4e jaars Virgiliaan
Commissaris Communicatie
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YES!Delft Students
“Het doel van YES!Delft is start-ups te begeleiden en uit te laten groeien
tot grote bedrijven. In 2008 is YES!Delft Students opgericht. Onze organisatie vormt de brug tussen de TU Delft en YES!Delft. Wij richten ons op
het ontdekken, leren en het daadwerkelijk uitvoeren van ondernemerschap.
Wij organiseren speelse activiteiten om studenten te inspireren, faciliteren
minors en mastervakken en helpen bij het opzetten van start-ups. Het lijkt
ons leuk om in de toekomst activiteiten met reünisten in de start-upwereld
te organiseren.”

Max Tuynman
Bouwkunde
5e jaars Virgiliaan
Marketing &
Community

“Ik (Max) heb al eerder een commissie bij YES!Delft Students gedaan en ben
daarna bestuur gaan doen. Ik hou mij voornamelijk bezig met de strategie
en het uitvoeren van onze marketing.
“Ik (Eva) heb afgelopen jaar mijn bachelor afgerond en wilde me graag ontwikkelen. Ik hou dit jaar het overzicht over alle activiteiten die georganiseerd
worden en heb contact met de TU over het onderwijs dat zij ondersteunen.”

Eva Struick
Technische natuurkunde
3e jaars Virgiliaan
Education & Events

UniPartners
“Ik doe dit jaar bestuur bij UniPartners Delft. Wij zijn een non-profit
academisch adviesbureau gerund door studenten. Ons doel is om een brug
te slaan tussen masterstudenten van de TU Delft en het bedrijfsleven door
op projectbasis advies te geven. Op deze manier doen studenten relevante
werkervaring op en kan het bedrijf op een laagdrempelige manier profiteren
van de meest recente kennis van de TU Delft.
Josephine Baan
Master Strategic Product
Design
5e jaars Virgiliaan
Relations Manager

Momenteel bekleed ik de functie van Relations Manager. Deze functie vind
ik interessant, omdat ik het contact tussen verschillende organisaties en het
verbeteren hiervan een essentieel en interessant onderdeel van een bestuur
vind. Ik ben UniPartners gaan doen omdat ik interesse heb in de consultancy
sector. Daarnaast geeft UniPartners mij de mogelijkheid een jaar lang mijn
eigen bedrijf te runnen.”

SHS Delft
“Bij SHS Delft richten we ons op een combinatie van twee problemen: de
leegstand binnen het vastgoed en de grote vraag naar betaalbare studentenkamers. Wij transformeren dit leegstaande vastgoed tot studentenwoningen. Naast huisvesting voor studenten richt de stichting zich op andere actuele maatschappelijke problemen, zoals het tekort aan betaalbare woningen
voor economische daklozen en de vergrijzing en vereenzaming van ouderen.
We hebben geen officiële samenwerking met Virgiel, maar in een van onze
gebouwen zit wel een Virgielhuis. Daarnaast hebben we twee reünisten in
de Raad van Toezicht zitten en is een reünist de investeerder van ons laatste
pand.
Binnen het bestuur ben ik het Bestuurslid Vastgoed. Dit houdt in dat ik
(mede)verantwoordelijk ben voor de acquisitie, de ontwerpen, de business
case, de vergunningsaanvraag en de bouwbegeleiding. Dit is een uitstekende aanvulling op mijn opleiding en heeft ervoor gezorgd dat ik een weloverwogen masterkeuze heb kunnen maken.”
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Bram Kok
Bouwkunde
4e jaars Virgiliaan
Bestuurslid
Vastgoed

The Green Office
“Ik doe het bestuur van The Green Office. Dit is de duurzaamheidsafdeling
van de TU Delft. Op andere universiteiten zijn vergelijkbare organisaties te
vinden, met rootAbility als overkoepelend orgaan. Ons doel is het verduurzamen van de universiteit en het overbrengen van kennis naar de studenten.
We zijn op dit moment bezig om een toekomstbeeld te schetsen voor onze
organisatie in opdracht van het College van Bestuur van de TU. Hierbij ligt
onze focus op de bijdrage die studenten kunnen leveren aan het verduurzamen van de campus en hoe dit kan worden georganiseerd.
Vorig jaar was ik onderdeel van het Green-ME team, een team dat duurzaamheid in het onderwijs van werktuigbouwkunde stimuleert. Iemand uit
mijn verticale heeft mij hiervoor gevraagd. Daarna ben ik gevraagd om dit
bestuur te doen en nu is een van mijn taken het begeleiden van ditzelfde
team.”

Rick van den Brink
Werktuigbouwkunde
3e jaars Virgiliaan
Secretaris

STUD

Martijn Bosma
Technische informatica
5e jaars Virgiliaan
Financiële zaken

Laura Guleij
Technische bestuurskunde
5e jaars Virgiliaan
Accountmanager TU Delft &
marketing

“Ons bestuur bestaat uit 7 studenten die een jaar lang fulltime een uitzendbureau voor studenten runnen. De winst die hiermee wordt behaald, wordt
gebruikt om studenteninitiatieven, maatschappelijke projecten en dreamteams te steunen.
Ik (Martijn) ben Hoofd Financiële Zaken. Het leek mij interessant om de
financiën van zo’n bedrijf te runnen en mee te draaien in het bedrijfsleven.
Naast onze normale taken, hebben we ook veel vrijheid om andere projecten aan te pakken. Door commissies op Virgiel doe je veel ervaring op die
ik weer toe kan passen binnen mijn bestuur. Daarnaast is ons bestuur zeer
divers, waar ik ook veel van leer.
Ik (Laura) ben accountmanager TU Delft en Marketing. Ik ga over alle banen
op de TU en onderhoud de relaties met de universiteit. Daarnaast ben ik
verantwoordelijk voor de marketing, die Stud meer bekendheid geeft. Een
bestuur doen buiten Virgiel zorgt ervoor dat je meer van Delft ziet. Virgiel
stimuleert dit ook en heeft een open houding tegenover andere besturen.”

OWee
“Het OWee bestuur is een bestuur van 8 personen dat de introductieweek
van Delft organiseert voor alle aankomend bachelorstudenten van de TU
Delft en de hogescholen. Alle nieuwe studenten kunnen hierdoor wennen
aan hun nieuwe stad en ontdekken wat deze te bieden heeft.
Ik ben commissaris Logistiek en ik zorg onder andere voor al het materiaal,
afval en stroom. Wat ik leuk vind aan mijn functie is dat ik bij grote evenementen juist op de details moet letten. Daarnaast ben ik onderdeel van het
acquisitieteam en houden wij als bestuur ook duurzaamheid in het vizier.
Virgilianen zijn erg actief buiten Virgiel. Virgiel heeft laten zien dat het leuk
is om evenementen te organiseren. Naast dat er bij een extern bestuur ook
veel gezelligheid komt kijken, leer je veel omdat je er veel moeite in steekt.”

Barbara de Vries
Werktuigbouwkunde
3e jaars Virgiliaan
Commissaris Logistiek
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Duurzaamheid op Virgiel
Op 15 april 1949 werd de Sint Barbara Stichting
(SBS) opgericht. Destijds was het klooster
onwijs vervallen en daarom heeft de SBS in de
loop der jaren 3 doelstellingen geformuleerd.
Allereerst werd begonnen met de
renovatie van het klooster in vier fases. Toen dit
afgerond was, werd getracht het pand veilig te
krijgen. Nu dit eenmaal gelukt is, heeft de SBS
een nieuw doel gevonden, duurzaamheid.
Met
een
groeiende
bewustwording
van
duurzaamheid
konden
wij
als
studentenvereniging in het technische Delft
niet achter blijven, dus formuleerden we met
de vereniging de doelstelling om in 2020
de duurzaamste studentenvereniging van
Nederland te zijn. De sociëteit is goed op weg,
maar er moet nog veel gebeuren voordat dit
doel daadwerkelijk behaald is. Door middel van
de volgende (lopende) projecten gaan we ervoor
zorgen dat de KSSA deze titel mag dragen:

Warmteterugwin-installatie (WTW)

Om dit duurzaamheidsdoel te bereiken is
met de keukenverbouwing 5 jaar geleden
een warmteterugwin-installatie gerealiseerd.
De warmte die normaal door de afzuigkap
in de keuken naar buiten wordt geblazen,
wordt nu opgevangen en terug gestopt in het
warmwatercircuit. Daarnaast wordt de warmte
die de koelcellen uitstoten, opgevangen
en ook in het warmwater circuit gestopt.
Hierdoor maak je van je warmte, maar ook
van je koelte goed gebruik!
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Ventilatie sociëteitszaal

Op de planning staat om in de zomer een nieuw
permanent ventilatiesysteem te installeren.
Wat duurzaamheid betreft zal dit de warmte
die in de afgevoerde lucht zit, terug stoppen
in de toegevoerde lucht door middel van een
warmtewisselaar. Op deze manier wordt er wel
geventileerd, maar gaat geen warmte verloren.

Zonnepanelen

Een veel gestelde vraag bij enquêtes is altijd of
men nog ideeën heeft om te verduurzamen. 9
van de 10 mensen zeggen dan “zonnepanelen
op het dak!”. Inderdaad, goed plan, maar dit is
echter veel moeilijker dan gedacht. Weliswaar
hebben wij een mooi monumentaal pand op
een toplocatie, maar dat houdt ook in dat een
vergunning krijgen erg moeilijk is.
Omdat dit zo moeilijk is, hebben wij het
bedrijf Groene Grachten gevonden. Dit bedrijf
is gespecialiseerd in de verduurzaming van
monumentale panden. Groene Grachten zal de
vergunningsaanvraag voor ons gaan doen. Als
dit lukt, zullen de panelen er al binnen enkele
maanden liggen, zodat de volgende stap naar
een energie neutrale sociëteit gezet is.

Warmte- en koude opslag (WKO)

Een efficiënte manier van energie opslaan is
de warmte in de bodem stoppen. Het doel is
om dit binnen 5 jaar op de buitenplaats op 60
meter diepte te realiseren. De warmte die we
dan op een dixo genereren of in de zomer te
veel is, wordt met het nieuwe ventilatiesysteem
opgevangen en in de bodem gestopt. Vervolgens
kunnen we in de winter deze warmte weer
gebruiken om het pand op te warmen.
Virgiel doet er dus alles aan om zichzelf de
duurzaamste studentenvereniging van Nederland
te noemen, maar ook in veel studentenhuizen
kan er op het gebied van duurzaamheid veel
verbeterd worden. De sociëteit is goed op weg,
nu kan met het trots hierop goed gewerkt
worden aan de bewustwording onder leden.
Alleen de sociëteit is niet genoeg, maar samen
met de leden kunnen wij het duurzaamheidsdoel
bereiken!
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Paters op Virgiel
Tegenwoordig is er niet heel veel meer te merken van het katholieke aspect van Virgiel.
Veel mensen weten dan ook niet dat er nog tot in de jaren 90 een pater in dienst was bij
Virgiel. Wie waren deze geestelijken en hoe zetten zij zich in voor de vereniging? Hier geven we een overzicht van bijna 100 jaar aan geestelijken op de K.S.V. Sanctus Virgilius.

De oprichting van Sanctus Virgilius vond plaats
op 2 maart 1898. De vereniging had als doel
“de eigen overtuiging te versterken en zich te
oefenen in het weerleggen van argumenten van
andersdenkenden”. Dit zou nog tot de jaren 30
het hoofddoel van de vereniging blijven. In die
tijd was het gebruikelijk voor rooms-katholieke
verenigingen om een moderator te hebben. Een
moderator is een priester die door de bisschop
is aangesteld om toezicht te houden op
godsdienstige en zedelijke zaken. De moderator
was vanaf toen aanwezig bij elke vergadering en
voorzag het bestuur gevraagd en ongevraagd
van advies. Niet alleen zijn kennis, maar ook
zijn persoonlijk netwerk stond ten dienste van
de vereniging.
De verhouding tussen de moderator en de
studenten was erg belangrijk. Klikte het, dan
werd hij op handen gedragen en ging er groot
gezag van hem uit. Was dit niet het geval,
dan was er een groot probleem. Dit is door de
jaren heen duidelijk gebleken, met enkele grote
successen en enkele paters die het minder lang
volhielden op de sociëteit.
H.J Ermann 1898 -1912
De eerste moderator die zich voor langere tijd
voor de vereniging inzette was H.J. Ermann,
een jonge pater uit Rotterdam. Zo hielp hij met
de statuten en dacht hij eigenlijk op alle fronten
mee. Zo wist hij ook een groot aantal Latijnse
variaties te bedenken voor de lettercombinatie
CGS. In deze tijd draaide alles bij Virgiel om
lezingen, met het katholieke geloof en zedenleer
voorop. Van deze lezingen nam Ermann een
flink aantal voor zijn rekening. Hij sprak over
God, de Bijbel, wonderen en de vrije wil. Ook
behandelde hij onderwerpen die op dat moment
actueel waren, zoals Nietszche, het huwelijk,
zelfmoord, het vrouwenvraagstuk, de doodstraf
en socialisme.
In 1912 liet hij weten zich terug te willen
trekken, omdat hij vaak op reis moest en voor
de vereniging niet langer de tijd had die hij er
graag in zou willen steken. Na zijn jarenlange
inzet voor de vereniging werd hij tot erelid
benoemd.
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Germanus Vrijmoed: De Rode Pater 1914-1934
Pas in 1914 volgde de nieuwe benoeming:
Germanus Vrijmoed. Bij de Delftse bevolking
stond de bescheiden en eenvoudig geklede
moderator bekend als ‘de rode pater’. Wat hij
kreeg, gaf hij weg. Hij stimuleerde de studenten
om zich bezig te houden met sociale activiteiten.
Zo zette hij in de crisisjaren een gaarkeuken op,
om de vele werklozen te helpen. In tijden van
spanningen sprak hij over tolerantie.
Vrijmoed was een ware duizendpoot en Virgiel
had bovendien erg veel baat bij zijn netwerk.
Door zijn bemiddeling kwamen belangrijke
sprekers naar Delft. In 1921 verkreeg Virgiel
bovendien zijn eigen pand aan Oude Delft
18, waardoor er naast lezingen ook een
gezelligheidscultuur ontstond. Vrijmoed was
altijd voorstander van het bezitten van dit pand
en zijn inzet is essentieel geweest voor het
behoud van OD18. In 1934 nam hij afscheid
als Pater, maar bleef hij als raadsman op de
achtergrond beschikbaar.
Piet van der Kooij 1938-1949
Na het vertrek van Vrijmoed sukkelde Virgiel
jarenlang met een reeks moderatoren die
kwamen en al snel weer gingen. In 1938 volgde
een aantal leden een bijbelcursus die gegeven
werd door een zekere pater Van der Kooij. Zij
wisten hem over te halen naar Delft te komen
en in september werd hij benoemd.
Nadat de Duitsers in 1940 de sociëteit
haddenovergenomen, bleek hij een baken
voor ‘zijn’ studenten, waarvan een groot deel
ondergedoken was. De Duitsers eisten van
studenten een loyaliteitsverklaring. Van der
Kooij was van mening dat studenten deze niet
zouden moeten tekenen en om deze reden
reisde hij in 1943 stad en land af om studenten
ervan te weerhouden deze te tekenen. In
1943 nam hij zitting in een commissie van de
Technische Hogeschool die contacten onderhield
met de Delftse studenten die in werkkampen in
Duitsland waren beland. Hij gaf hen morele en
materiële steun. Na de oorlog wilde hij mede
richting geven aan de grote verandering die
Virgiel onderging. Zo spande hij zich ook in voor
het verkrijgen van het Barbaraklooster.

H.J. Ermann

Germanus Vrijmoed

Simon Schotten 1949-1968
Na
het
vertrek
van
Van
Kooij
om
gezondheidsredenen, werd hij opgevolgd door
Dr. Siem Schotten. Schotten was een ander type
dan Van der Kooij. Bij zijn verwelkoming op de
ledenvergadering stelde hij zich voor door te
zeggen dat hij zich nog steeds student voelde.
Hij was als moderator bij elke vergadering,
sociëteitsavond en feestelijke gebeurtenis
aanwezig, zich thuis voelend in elk gezelschap.
Richtinggevende betogen hoefde men van
hem niet te verwachten. Uitzondering waren
zijn standpunt tegen de inperking van de
studievrijheid en zijn kritiek in 1967 op de
vrouwonvriendelijke houding van een groep
leden. Wie hem een concrete vraag stelde,
waarop een concreet antwoord gegeven kon
worden, kreeg een minutenlang betoog dat de
vraagsteller voldoende informatie verschafte
om zelf zijn beslissing te nemen.
Zijn kracht lag in de persoonlijke zielenzorg.
Nooit deed iemand met materiële of emotionele
problemen tevergeefs een beroep op hem. Na
zijn aftreden heeft hij een wereldreis gemaakt
die hem door studenten was aangeboden. In
Kameroen vermaakte hij paters in hun eenzame
bestaan door over de kleurrijke omgeving
waarin hij in Delft had vertoefd te vertellen.
Zijn begrafenis in 1990 liep uit op een ware
Virgielreünie.
Harry Peels 1968 -1987
Na het vertrek van Schotten was het inmiddels
niet meer gebruikelijk een moderator te
benoemen. In plaats daarvan kwam er een
studentenpastor op Virgiel. Deze rol werd
lange tijd vervuld door Harry Peels. Waar de
moderator nog toe zag op zaken van het geloof

Simon Schotten

Harry Peels

en de zeden, waren de studentenpastores
slechts adviseurs.
Door zijn inzet en beminnelijke optreden werd
Peels door K.S.V. Sanctus Virgilius op handen
gedragen. Bij de kennismaking met eerstejaars
was hij intensief betrokken, maar ook bij de
bejaardendag trad hij op als gastheer. Lancet
kon altijd op hem rekenen en bij menig
excursie was Peels van de partij. Zijn 25-jarig
priesterfeest van werd in 1984 op uitbundige
wijze gevierd en was een ware reünie voor oudVirgilianen.
Geen opvolgers meer
Een opvolger zoeken voor Peels bleek erg
moeizaam. Korte tijd was ir. Frans Bokelmann
betrokken bij virgiel, een op OD 18 wonende
oud-Virgiliaan. Toch klikte het niet zo met de
vereniging. In 1990 vertrok hij definitief uit
Delft. De zoektocht ging verder. Vele kandidaten
schrokken terug voor de ondefinieerbare
functie-eisen en de studentikoze sfeer.
In 1991 dacht Virgiel een nieuwe beleidsman
gevonden te hebben: Louis J.B. Berger. Deze
vlotte pater had rechten gestudeerd in Leiden
waar hij actief lid was van Minerva. Na een
buitenlandse carrière en een huwelijk met
kinderen werd hij pastor als late roeping. Na
enkele minder vleiende stukjes in de Carmina,
“een in wijwater gestoofde corpsbal”, kwam
het nooit meer goed. Vanaf 1993 werd er niets
meer van hem vernomen. Tot op heden is de
functie vacant.
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De Commissie Externe Betrekkingen (CEB) is de verbinding
tussen Virgiel en het bedrijfsleven. Deze maken wij door
middel van meerdere carrière-evenementen, waar tientallen
Virgilianen per evenement op afkomen! Deze evenementen
hebben altijd een leuke sfeer, waarbij professionaliteit en
informaliteit elkaar goed afwisselen. Hiermee helpen wij de
leden van Virgiel verder in hun carrière en helpen wij de
bedrijven aan nieuw talent.
Succes met hulp van reünisten
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om meer in contact te
komen met oudleden. Reünisten kunnen via de CEB op een
hele leuke manier in contact komen met jonge, gedreven
leden en tegelijkertijd een ingang bieden voor de wCEB bij
een bedrijf. Dit heeft vorig jaar al tot meerdere succesen
geleid en hier zijn wij oud-leden erg dankbaar voor!
Zo heeft Kotug Smit Towage afgelopen lustrumweek
opgevrolijkt door opblaasbootjes te verloten voor tijdens
het grachtenconcert! De hele zuidkolk lag vol met bootjes
en zo hebben niet alleen Virgilanen, maar ook andere
Delftenaren kunnen genieten van optredens geheel verzorgd
door Virgilianen. Na het lustrum zijn wij op bezoek geweest
op het hoofdkantoor in Rotterdam, om als bedankje ons
lustrumboek te overhandigen.
Een tweede succesverhaal is de Business Tour
van 2018, waarbij de CEB met een groep van
20 studenten langs Dura Vermeer ging. Hier
hebben we mee kunnen denken over een case
en veel medewerkers kunnen spreken. Ook
dit contact is gelegd via een reünist, die zelf
ook aanwezig was bij deze middag. Erg leuk
én interessant voor huidige leden om te zien
waar iemand na zijn tijd bij Virgiel terecht is
gekomen.
Na het succes van de Business Tour is Dura
Vermeer ook hoofdsponsor geworden van het
lustrumterrein. Met veel materiële steun hebben
zij onder andere geholpen om het terrein
brandveilig te krijgen! Deze samenwerking
werd afgesloten met een erg gezellig bezoek
van de directeur HR op het terrein.

Ook met ons in contact komen?
Wij vinden het altijd leuk en interessant om in contact te komen met oud-leden!
Leden horen altijd graag wat mensen na Virgiel zijn gaan doen en oud-leden op
onze evenementen vinden het altijd leuk om weer eens terug te zijn. Als jouw
bedrijf ook Virgiliaans talent kan gebruiken, dan kun je ons altijd benaderen via
ceb@virgiel.nl.
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Waarde reünisten,
Sinds november zijn 50 Virgilianen heel hard aan het werk onder leiding van een professioneel
artistiek team om op 2, 3 en 4 juni een fantastische voorstelling neer te kunnen zetten in Theater
de Veste. Dit jaar zullen zij de komische en satirische musical Urinetown opvoeren. Het verhaal
zit vol met knipogen naar grote Broadway musicals zoals Les Miserables en West Side Story, maar
ook naar meer toonaangevende stukken zoals de Driestuiversopera.
Het stuk gaat over een kleine stad die te maken heeft met een watertekort. Dit leidde tot strenge
waterbesparingsmaatregelen: iedereen die wil plassen, moet daarvoor betalen. Het bedrijf dat de
toiletten beheert vraagt torenhoge toegangsprijzen, waardoor al snel protesten uitbreken. Wie
niet kan of wil betalen wordt verbannen naar Zeikstad. Dit bizarre uitgangspunt is het begin van
een absurd verhaal, dat uiteindelijk een serieuzere ondertoon blijkt te hebben. Urinetown is een
verhaal over hebzucht, corruptie, liefde en revolutie. Het thema is weliswaar plassen, maar het
handelt over alledaagse zaken die ons allemaal raken.
Wij als TheaterProductie ’19 willen jullie graag uitnodigen om een kijkje te komen nemen op 2, 3
of 4 juni om te zien hoe dit bizarre verhaal afloopt. De kaartverkoop zal eind april starten en de
link zal te vinden zijn op onze site, www.virgieltheater.nl. Voor meer informatie, houd onze site of
Facebook in de gaten.
Tot de voorstellingen!
Met theatrale groet,
TheaterProductie ‘19

Samenvatting van het verhaal

“Zoo... Hallo daar! En welkom bij Zeikstad! Zeikstad is... tja, dat is een plek waar mensen het
gedurende de voorstelling veel over zullen hebben. Het is een soort mythische plaats, begrijpt u?”
Agent Knuppel en Kleine Eefje (beiden vertellers) leggen aan het begin van de musical
uit dat er een ernstig tekort aan water is door een 20-jarige droogteperiode, waardoor gebruik
van eigen wc is verboden. In plaats daarvan moet iedereen, tegen hoge betaling, zijn behoefte
doen in openbare toiletten, die worden beheerd door de machtige organisatie Peace in Harmony.
Iemand die zich hier niet aan houdt wordt verbannen naar de strafkolonie Zeikstad. Mensen die
hiernaartoe gestuurd worden keren echter niet meer terug.
De hoofdrolspeler Bobbie Goud werkt voor Peace in Harmony bij de meest louche openbare
voorziening. Hier ontmoet hij de dochter van de baas van Peace in Harmony, waar hij spontaan
verliefd op wordt. Dan komt hij voor een lastige keuze te staan: kiest hij voor de opstand of voor
zijn geliefde?
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Reünist Veritas
Wat er op Virgiel voor reünisten georganiseerd
wordt is bekend. Daarom vroegen wij ons
af hoe het is om reünist te zijn bij onze
zusterverenigingen?
Wij spraken met
Charles Apers, reünist bij Veritas, die ons
inzicht gaf hoe het is om daar reünist te zijn.
Hoe word je bij Veritas reünist; gaat dit
automatisch of schrijf je je hier zelf voor in?
Goede vraag… Ik denk dat in mijn tijd de
reünistenvereniging meer los stond van Veritas
en dat aanmelden vereist was. Tegenwoordig is
het meer geïntegreerd en een automatisme na 4
jaar lidmaatschap bij Veritas.
Wat wordt allemaal voor reünisten georganiseerd
(reünie, borrels, etc.) en ga je hier dan meestal
met je club of je dispuutsgenoten heen? En wat
is de invulling van zo’n evenement?
Ik stam uit de tijd (aankomstjaar 1978) dat
georganiseerde verbanden zoals jaarclubs en
disputen binnen Veritas zeldzaam waren. Dat
was één reden om dispuut Typhoon in 1979
op te richten. Als dispuut bezoeken wij geen
activiteiten van de RVV (Reünisten Vereniging
Veritas). Zelf ben ik ook niet een trouwe
bezoeker van RVV-evenementen. Mijn indruk
is dat bijwonen van RVV-activiteiten veelal
het gevolg is van individuele initiatieven. Ze
organiseren borrels en lezingen en elk jaar is er
een zogenaamd kroonjaar dat tijdens een diës of
lustrum in het zonnetje wordt gezet. Vorig jaar
was ik er tijdens de diës met als kroonjaar 1968
wel bij, waarbij de roemruchte jaren 60 tijdens
de lezing belicht werden.
Hoe blijft een reünist bij Veritas betrokken en
wat is het voordeel van reünist zijn?
Als reünist sta ik dichter bij mijn dispuut en
andere (veelal) Veritasvrienden. Ik bezoek wel
zoveel mogelijk diners voor oud-bestuursleden
en commissiereünies en blijf zo ook een beetje
op de hoogte van het wel en wee. Je moet je
studentenleven en Veritas ook durven loslaten
aangezien andere zaken, zoals gezin en carrière
ook aandacht gaan vragen. Veritas is de
afgelopen decennia veranderd en tegenwoordig
spelen jaarclubs en disputen een grotere rol
in het verenigingsleven. Wellicht heeft dat ook
invloed op bezoek van RVV-activiteiten maar
daar heb ik minder zicht op.
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Hoe ben je zelf nog betrokken bij Veritas en op
welke manier?
Een aantal jaar geleden in 2015 werd ik benaderd
om zitting te nemen in de wetenschappelijke
begeleidingscommissie van het boek ‘125
jaar Veritas’. Vooral vanuit de RVV is veel tijd
en energie gestoken in het verzamelen van
fondsen om een wetenschappelijke studie over
ontstaan en ontwikkeling van de katholieke
studentenverenging Veritas mogelijk te maken.
Deze commissie bestond uit drie hoogleraren
universiteitsgeschiedenis van verschillende
universiteiten en drie
oud-Veritijnen, met
een geschiedkundige achtergrond uit de jaren
’60, ’80 en ’90, waardoor het naoorlogse
Veritas goed is vertegenwoordigd. De taak
van de begeleidingscommissie bestond uit
het formuleren en nader preciseren van de
opdracht aan de auteur en in een later stadium
het bespreken en becommentariëren van de
teksten van de auteur. Zo werd ik van een
heel andere kant weer verbonden met mijn
vereniging en haar woelige verleden. De auteur
van de prachtige studie ‘Aeterna Veritas’, Cees
Willemsen, bleek ook zeer gecharmeerd te zijn
van de sfeer op Veritas na een avond op de
vereniging te hebben doorgebracht!
Ben je verder buiten de door de vereniging
georganiseerde activiteiten nog actief met oudVeritijnen?
Ik heb een aantal zeer goede vrienden en
vriendinnen overgehouden aan mijn Veritastijd
die ik, ook na meer dan 30 jaar, nog regelmatig
zie. Niet zo lang geleden stelde een mede oudVeritijn op het terras, in de zon, de vraag: “
Kun je je leven voorstellen zonder dat je lid
was geworden van Veritas?” Ik moest even
nadenken en tot de conclusie komen dat ik mij
daar weinig bij kon voorstellen…

Verbouwing van de Sint Sebastiaansbrug
Zoals sommigen misschien wel weten, zijn er
al jaren plannen om de Sint Sebastiaansbrug in
Delft te vervangen. Dit is de brug die het terrein
van de TU Delft met het centrum verbindt. De
brug werd gebouwd eind jaren 60 en is daarmee
al relatief oud.
Echter is dit niet de belangrijkste aanleiding
voor het bouwen van een nieuwe brug. Al sinds
2007 zijn er plannen voor een tramlijn die een
verbinding zou vormen tussen het station en de
universiteit. De brug bleek echter in zeer slechte
staat te verkeren en zeker niet geschikt voor
een trambaan. Daarom werd er in 2011 een plan
opgesteld voor een nieuwe brug. Destijds waren
de omwonenden echter van mening dat de brug te
groot, te breed en te hoog zou worden en tevens
werden de kosten te hoog geacht. Uiteindelijk is
het plan via een rechter van tafel geveegd.
Er is nu een nieuw, soberder ontwerp gemaakt,
om zo in te spelen op de wensen van de
omwonenden. De verbouwing is afgelopen
februari van start gegaan en zal tot ongeveer
halverwege 2020 duren. Vanaf dat moment zal
de universiteit ook bereikbaar zijn met de tram.
De nieuwe brug (zichtbaar in de onderste
afbeelding) zal beschikken over twee rijstroken
voor het OV, twee voor auto’s en daarnaast aparte
voet- en fietspaden. Ondanks het soberdere
ontwerp van de brug zal het uiterlijk er wel op
vooruit gaan. Het beton- en metselwerk wordt
geverfd en bovendien worden de zijkanten
bedekt met groene planten. Tevens wordt de
geluidsoverlast voor omwonenden beperkt
door onder andere geluidsvriendelijke rails te
gebruiken.

Het nieuwe plan
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Puzzel
De Japanse puzzel (nonogram) op deze pagina moet worden opgelost aan de hand van
de aanwijzingen, die worden gegeven in de vorm van cijfers boven en naast de puzzel.
Een cijfer betekent dat er in die rij of kolom zoveel aaneengesloten hokjes zijn die moeten
worden ingekleurd. De aanwijzingen moeten in dezelfde volgorde geplaatst worden als ze
zijn aangegeven. 7 en 2 betekent dus dat er eerst een rij van 7 en dan een rij van 2 blokjes
moet komen. Tussen de ingekleurde blokken moet steeds minimaal één hokje leeg zijn.
Succes!
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Eindredactioneel
Beste reünisten,
Jullie zijn aan het einde gekomen van onze eerste editie van de Reünisten Carmina
Burana 2019. Na een lang en druk weekend zijn wij heel blij met het resultaat. Het
weekend waarin wij dit blad in elkaar zetten, wordt het beunweekend genoemd. Dit
weekend vindt plaats in het weekend voordat de Carmina naar de drukker moet.
Het weekend wordt ingeluid op vrijdag rond lunchtijd, waar wij na een gezamenlijke
lunch onze computers opstarten en de planning doornemen. Als het goed is, zijn alle
stukken op dit moment al binnen en kunnen we meteen aan de slag. Dit doen we nog in
Word; de tekst zit nog vol met fouten en er moet zelfs nog wat bijgeschreven worden.
Na een lange middag werk sluiten we de avond af met een potje Eén tegen 100. Ja,
zoals dat op TV gaat!
Zaterdagochtend beginnen we de dag om tien uur ‘s ochtends met een kop koffie
op Virgiel. Daarna wordt weer druk gewerkt en voor je het weet is het alweer tijd voor
de lunch. Dit weekend zijn toevallig de ouderdagen op Virgiel, dus in de middag krijgen
we af en toe bezoek van nieuwsgierige ouders die bij ons commissiehok naar binnen
kijken. Rond zes uur gaan we even naar beneden om onze jaarliederen mee te kunnen
zingen. Ik ben al benieuwd wat het mos van de avond gaat worden! Rond een uurtje
of negen stoppen we voor deze dag; tijd voor wat danspasjes in de sociëteitszaal.
Vanavond komt een live band oude hitjes spelen voor alle ouders van de sjaarsch.
Ondanks de korte nacht zijn we op zondag weer om tien uur aan het werk, want
de Carmina moet vanavond af! Gelukkig liggen we redelijk goed op schema. Na nog
wat korte pauzes om een pot tafelvoetbal te spelen, is rond tien uur ‘s avonds echt de
Reünisten Carmina af voor een check door het Reünistenbestuur.
Al met al een druk, gezellig en spannend weekend, maar ook eentje waarin je elkaar
keer op keer beter leert kennen. We hebben het ontzettend leuk gehad tijdens het
schrijven van deze Reünisten Carmina Burana en kijken nu al uit naar ons tweede
beunweekend in oktober.
Tot de volgende editie!
Met Virgiliaanse groet,
Anouk van Lottum
Commissaris Carmina
Oud Leden Commissie 2019
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Boeken die
altijd gezien
worden
Wij zijn in staat om
de meest creatieve
vragen te vertalen in
passende oplossingen.

Onze voordelen:
Volledige begeleiding
Gratis InDesign workshop
Telefonisch advies
Controle bestanden
Digitale proef

Vestiging Zuid
Marktveld 7 | 5261 EA Vught
Vestiging Midden
Duwboot 28 | 3991 CE Houten
+31 (0)13 523 93 70
info@perfectbook.nl
www.perfectbook.nl
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