Carmina Burana

Reünistenvereniging Sanctus Virgilius

Elsemiek Meijs p. 12

Reünistenplatform p. 26

Tokobaby’s

p. 30

oktober 2020

Redactioneel
Reünie 2020
De jaarlijkse Reünie van de Reünistenvereniging Sanctus
Virgilius is dit jaar helaas afgelast in verband met COVID-19.
Colofon Redactie
Oud-Leden Commissie 2020
Drukkerij Perfectbook Vught
Disclaimer
Alle foto’s behoren toe aan de desbetreffende eigenaars.
Reünistenvereniging Sanctus Virgilius is een nonprofitorganisatie en bedankt hen voor het gebruik van deze
afbeeldingen.
Bestuur Reünistenvereniging Sanctus Virgilius
Nick Peters
		
Voorzitter
Laura Gallis 		
Secretaris
Fons Bingen
		
Penningmeester
Rixt Siebinga
		
Commissaris Jaarcommissarisen
Denie Andriessen
Commissaris Media
Adres
Oude Delft 57
2611 BC Delft
bestuur@vigielreunist.nl
www.virgielreunist.nl
Oud-Leden Commissie 2020
Rolien Holster 		
Voorzitter
Guus de Ronde
		
Secretaris
Tess van Pelt
		
Penningmeester
Tim van der Vlist
Commissaris Reünie / Carmina
Valentijn Leenaers 		
Commissaris Activiteiten
Adres
Oude Delft 57
2611 BC Delft
olc@virgiel.nl
www.virgiel.nl

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.
2

Inhoudsopgave
4

Oud-Leden Commissie 2020

5

Tijdingen van het Reünistenbestuur

6

ALV Reünistenvereniging

7

Vanuit het Torentje

8

Het Dagelijks Bestuur 123

12

Het verhaal van Elsemiek Meijs

15

Sint Sebastiaansbrug

16

Digitaliseren van de Historie

18

Jubeljaar 1961

19

Jubeljaar 1971

22

Greep uit ‘t verleden

24

OWee 2020

26

KMT 2020

28

Het Reünistenplatform

30

Recepten van de Oud-Leden Commissie

32

Tokobaby’s

34

Lancet in coronatijd

35

Kwartaalposters Lancet

36

Vragen voor de feuten

38

Nonogram

3

Oud-Leden Commissie 2020
Waarde reünist,
Dit jaar is niet gelopen zoals wij als commissie
hadden gewild. Eind van deze zomer heeft
het Reünistenbestuur ook moeten besluiten
de reünie dit jaar niet doorgaat. Wij vinden
het ontzettend jammer dat we jullie dit jaar
niet kunnen verwelkomen op Virgiel. Hopelijk
kunnen wij jullie op de volgende Reünie wel
ontmoeten!
We zullen allemaal het samenkomen met
jaargenoten en vrienden van vroeger en nu
moeten missen. Voor iedereen is het een
vreemde tijd. Dit commissiejaar hebben de
meeste vergaderingen plaatsgevonden via
zoom, wat natuurlijk niet bevorderlijk is voor
de sfeer. Er moet gezegd worden dat deze
vergaderingen vaak een stuk sneller verliepen
online dan daarvoor op Virgiel, onder het genot
van een aantal biertjes. Dit zijn nu achteraf
gezien wel de dingen die je mist, om met je
commissiegenoten lol te trappen op het hok en
natuurlijk op de borrelvloer. De vergaderingen
op zoom waren korter, maar waren zeker niet
altijd efficiënter. Het hielp ook niet mee dat het
vooruitzicht van het komende jaar voorlopig nog
niet verbetert. Niet alleen de reünie werd dit
jaar afgezegd, maar ook de nieuwe activiteiten
die waren bedacht zijn bij ideeën gebleven.
De korte tijd die we wel samen, al dan niet op
de toko, hebben kunnen doorbrengen zijn de
hoogtepunten van ons commissiejaar.
Vorige week zouden wij eindelijk weer naar
de sociëteit gaan om te borrelen in de nieuwe
vorm. Wij hadden ons keurig van te voren
ingeschreven en alle plannen eromheen waren
al gepland. Daarover had ik graag geschreven,
maar helaas liep het aantal besmettingen
in Delft onder studenten snel op en werd de
sociëteit wederom gesloten. Het is goed dat
Virgiel hierin haar verantwoordelijkheid neemt
en ook wij als leden zullen ons steentje moeten
bijdragen.
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In tegenstelling tot het vorige weekend, waarin
we de Reünisten Carmina hebben samengesteld,
kunnen wij gelukkig deze keer wel met elkaar
samenkomen op locatie, in Scheveningen, zij
het in een andere vorm dan we gewend zijn.
Iedereen heeft zijn eigen plekje aan de uithoeken
van de tafel en we moeten er constant aan
denken afstand te bewaren, maar toch is het
fijn om samen te kunnen zijn en de gezelligheid
om je heen te hebben. Het schrijven van deze
Carmina gaat natuurlijk ook beter onder het
genot van koude biertjes en gezelligheid!
Dit jaar is dan niet helemaal verloren gegaan,
want naast het uitbrengen van 2 Reünisten
Carmina’s kunnen wij met trots vertellen dat
we zijn begonnen met het voorbereiden van
een sociaal platform voor alleen reünisten!! Dit
platform zal zich voornamelijk richten op het
samen brengen van de reünisten op een andere
manier dan jullie gewend zijn. Hierover is meer
informatie te vinden verderop in deze Carmina!!
Wij hopen dat de OLC van volgend jaar weer
voor jullie aan de slag kan en dat er hierna weer
vele jaren met mooie activiteiten volgen. Waar
wij, over een aantal jaar, ook zelf van kunnen
gaan genieten als reünist. Voor nu wens ik je
veel leesplezier met deze Reünisten Carmina!
Met Virgiliaanse groet,
Rolien Holster
Voorzitter OLC 2020

Tijdingen van het Reünistenbestuur
“Anders dan anders”
Deze ‘Tijdingen” zijn opnieuw anders dan anders.
In maart schreef ik “Laten we vanaf deze plek nu
(27 maart) de hoop uitspreken dat als je dit in
april leest, de situatie in het land al aanzienlijk
is verbeterd”. Het tegendeel bleek waar, in
april en mei kregen we te maken met de eerste
coronagolf. Het gevolg voor de RV: voorlopig
geen enkele activiteit op locatie. En nu (eind
september) wordt gesproken van de tweede
coronagolf, waarbij Delft de twijfelachtige eer
heeft opeens ook corona-brandhaard te zijn.
In de afgelopen maanden hebben we steeds als
uitgangspunt gehanteerd dat de RV-activiteiten
op locatie veilig voor de deelnemers moeten
zijn. Dat blijkt nu voor de eerstkomende tijd
nog steeds niet mogelijk. Daarom hebben
we de reünie en het jaarcommissarissenoverleg ook moeten afgelasten. Je leest onze
“achtergronden en overwegingen” hiervoor in
meer detail op de website.
Natuurlijk kunnen we krokodillentranen huilen,
maar daarmee bereiken geen wezenlijk andere
situatie. Ook hebben we geen pasklaar antwoord
op de vraag: maar….. wat dan wèl?
Alle activiteiten op locatie in Nederland
kennen grote beperkingen (en risico’s) voor de
deelnemers. Het overgrote deel wordt daarom
afgelast. Een deel wordt vervangen door
videoverbindingen, digitale hang-outs, virtuele
borrels etc. Maar juist deze activiteiten zijn geen
vervanger voor de interactie, sfeer, spontane
ontmoetingen die de handelsmerken van onze
activiteiten zijn.
Afstand houden is een mooie regel, maar blijkt
in de praktijk niet goed te werken. Met elkaar
zingen mag helemaal niet.
Wat wél doorgaat, is de productie van deze
Reünisten Carmina. Ook onderzoeken we de
introductie van een specifiek ‘social media
platform’ voor de Virgiel-reünisten, hierover
volgt eind dit jaar meer informatie. In november
besluiten we hoe de ledenvergadering in januari
eruit gaat zien, zo mogelijk op locatie maar een
combi met videovergaderen is een reële optie.
Natuurlijk houden we ons zeker ook aanbevolen
voor goede ideeën en suggesties.

Virgiel in corona-tijden
Ook in deze Reünisten Carmina lees je weer
veel bijdragen van het huidige Virgiel. Natuurlijk
heeft de RV last van corona, maar voor Virgiel
en zeker de actieve Virgilianen is de impact vele
malen groter.
Zo kan de Oud-leden commissie dit jaar geen
invulling geven aan hun grootste uitdaging:
de organisatie van de reünie. En de Oudleden commissie is niet alleen, hetzelfde geldt
natuurlijk ook voor talloze Virgiel-commissies
die elk hun deel van de reünie vlekkeloos
moeten laten verlopen.
Denk je verder eens in: een sociëteit die
midden in je bestuursjaar opeens moet worden
gesloten en daarna alleen zeer beperkt open
mag. Geen enkel hoogtepunt met grote Virgielevenementen, geen OWEE, geen KMT, geen
traditionele bestuursoverdracht. Idem voor
de nieuwe DB-ers: vooralsnog geen concreet
vooruitzicht dat Virgiel kan terugkeren naar
hoe het was. Op dit moment is de sociëteit in
verband met corona voor een paar dagen zelfs
weer gesloten.
En wat voor het DB geldt, is natuurlijk ook van
toepassing op alle commissies, onderverenigingen
en groeperingen, alle activiteiten die vanuit de
TU worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld
het Solar Boat Team waarover je in de vorige
Reünisten Carmina hebt kunnen lezen.
Elders in deze Reünisten Carmina lees je meer
over de Virgiel-situatie en welke plannen de
Virgiel-bestuurders hebben.
Tot slot
Deze Reünisten carmina wordt gepubliceerd op
onze website en daar vind je ook de oudere
exemplaren. Vraag oud-Virgilianen die deze
Reünisten Carmina niet hebben ontvangen,
om hun e-mailadres aan ons door te geven.
Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons!
Wij wensen je veel leesplezier, en bovenal
ook gezondheid en alle goeds in deze rare
onwezenlijke tijden.
Met Virgiliaanse groet en mede namens Denie,
Fons, Rixt en Laura,
Nick
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ALV Reünistenvereniging

16 januari 2021

Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt de leden uit voor de
Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2021 (ALV) op zaterdag 16 januari
2021 vanaf 14.00 uur in de Boekerij van Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft.
Als de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” nog van toepassing is, betekent
dit het volgende:
- Alle voorstellen die in de vergadering ter besluitvorming worden voorgelegd, worden
vooraf aan alle leden gestuurd.
- Een lid kan op verzoek op afstand via videobellen en/of telefonisch aan de vergadering
deelnemen en zijn/haar stem uitbrengen.
- Een lid kan ook vooraf zijn stem uitbrengen en vragen stellen, die tijdens de vergadering
verplicht moeten worden behandeld.
De agenda van deze vergadering:
1. Opening
1. Mededelingen
3. Notulen ALV 18 januari 2020
4. In Memoriam
5. Jaarverslag 2020
6. Financiën 2020 (realisatie)
7. Verenigingsbeleid 2021 (met onder andere de relaties van de RV met 		
Virgiel, STV, adviesorgaan Ronde tafel, KMT- toezichtorgaan)
8. Financiën 2021 (begroting)
9. Jaarrapportage Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
10. Rondvraag
11. Sluiting
De ALV wordt nogmaals begin januari 2021 per e-mail aangekondigd. Als je je
dan vooraf aanmeldt voor deze vergadering, ontvang je in de week van 4 januari 2020
per e-mail de vergaderstukken behorend bij de punten 3 en 5 tot en met 8.
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VANUIT ‘T TORENTJE
Waarde reünisten,
In deze reünisten carmina schrijf ik mijn eerste
“vanuit het Torentje”. Ik zal terugblikken op
het afgelopen jaar waarin het 122e Dagelijkse
Bestuur aan het roer stond en vooruit kijken
naar het aankomende jaar waar wij als 123e
Dagelijkse Bestuur onze mooie vereniging
mogen besturen.
Het thema welzijn van de leden stond afgelopen
jaar hoog op de agenda. Op dit moment hebben
wij zes vertrouwenspersonen binnen Virgiel, die
klaar staan voor al onze leden. Wij gaan hier
komend jaar ook zeker mee door, het welzijn
van onze leden staat bij ons hoog in het vaandel,
zeker in deze tijd.
Afgelopen jaar is er een nieuw biercontract
afgesloten, alle grote brouwerijen stonden
te trappelen om bier aan ons te leveren.
Het Dagelijks Bestuur 122 heeft intensief
onderhandeld om hier een zo goed mogelijk
contract uit te halen. Ze zijn hier ook zeker in
geslaagd, de bekendmaking van de brouwer zal
binnenkort plaatsvinden.
Ook duurzaamheid kwam afgelopen jaar weer
veel terug in het langetermijnbeleid van Virgiel,
dit zal zeker doorgezet worden het komend jaar.
De duurzaamheidsambitie van Virgiel is niet
onopgemerkt gebleven, Virgiel is uitgeroepen
tot 4e duurzaamste studentenvereniging van
Nederland. Dit is een grote stap in de goede
richting en we blijven ons komend jaar dan ook
doorontwikkelen totdat we op plek 1 staan en de
duurzaamste sociëteit van Nederland hebben.
Afgelopen jaar is er een nieuw administratief
medewerkster aangenomen: Monique. Zij werkt
nu samen met Hanneke en Aroena. Hanneke zal
op 1 april afscheid nemen van Virgiel. Zij draagt
nu al haar kennis en taken over aan Monique en
Aroena. Ook in de schoonmaak zal er het een en
ander veranderen; Henk en Theo zullen Virgiel
helaas gaan verlaten. Zij hebben zich altijd
met hart en ziel ingezet voor Virgiel. Wij zullen
hier een gepast afscheid voor organiseren. Wij
zullen dan ook opzoek gaan naar een nieuwe
kracht in ons schoonmaakpersoneel. Daarnaast
moeten wij mededelen dat Ferdinand na 60
jaar zal stoppen met werken bij Virgiel. Er zal
voor Ferdinand een gepast afscheid geregeld

worden.
Afgelopen jaar is natuurlijk ook grotendeels
getekend door het coronavirus. Aankomend
jaar zal ook grotendeels in het thema staan van
dit virus en de directe gevolgen ervan. In maart
heeft het Dagelijks Bestuur 122 de sociëteit
moeten sluiten. Tijdens deze sluiting hebben
zij er alles aan gedaan om de leden betrokken
te houden bij Virgiel. Op het moment dat de
horeca weer open mocht is de Sociëteit ook
weer geopend voor onze leden. De borrels zijn
georganiseerd volgens alle RIVM richtlijnen.
Zelfs in de zomer is de sociëteit open geweest
voor onze leden om de verloren tijd in te halen
en iedereen betrokken te houden bij onze
vereniging.
Op dit moment zijn wij druk bezig met het
clubvormingstraject van de nieuwe eerstejaars.
Er was dit jaar een recordaantal inschrijvingen
voor onze Vereniging. Dit jaar hebben we een
lichting van 423 eerstejaars Virgilianen. Het
clubvormingstraject wordt dit jaar uitgespreid
over zes weken. Tijdens deze weken worden er
activiteiten georganiseerd zodat de eerstejaars
elkaar kunnen leren kennen.
Aankomend jaar zullen wij doorgaan met het
managen van de coronacrisis, wij gaan dit
avontuur met veel enthousiasme aan. Hopelijk
kunnen wij zo snel mogelijk weer op de bekende
manier draaien. Wij kijken ernaar uit om ook
jullie, de reünisten, weer te verwelkomen op
sociëteit Alcuin, om jullie te laten zien en te
vertellen hoe onze vereniging nu draait en om
jullie verhalen te horen over vroeger.
Crescendo Gramen Sementat.
Ik heb gezegd,
Pim Schalkwijk
Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius
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Het Dagelijks Bestuur 123
Pim Schalkwijk Voorzitter
In 2017 kwam ik aan in Delft, ik had geen idee
wat een studentenvereniging precies inhield.
Als ik terugkijk ben ik heel blij met de keuze die
ik toen heb gemaakt: het inschrijven bij Virgiel.
Ik heb tot nu toe met heel veel plezier
rondgelopen op Virgiel. Eerst als eerstejaars,
daarna als barman en afgelopen jaar als lid
van het Bar Praesidium. In deze periode heb
ik heel veel mensen leren kennen en hier heb
ik ook veel vriendschappen aan overgehouden.
Daarnaast heb ik in deze tijd voornamelijk de
borrelvloer heel goed leren kennen. Ik vind het
super leuk om nu als DB’er ook overdag alles
op Virgiel mee te maken. Ik heb erg veel zin om
aankomend jaar samen met mijn bestuur Virgiel
te besturen. Deze leuke en nu al hechte groep
is super enthousiast, iedereen heeft hartstikke
veel zin in komend jaar. Ik zal me aankomend
jaar veel bezig houden met het managen van

de corona crisis en hierin vind ik het betrekken
van alle leden erg belangrijk. Ook het contact
met alle verschillende raden is hierin essentieel,
want hieruit krijgen wij erg veel waardevol
advies. Ik heb er vertrouwen in dat dit een
super mooi en leerzaam jaar zal worden. Met
mijn bestuur en alle raden die Virgiel heeft gaat
dit helemaal goed komen.

Douwe Mulder Penningmeester A
Ondertussen loop ik al iets meer dan drie jaar
rond op deze vereniging en vraag ik me nog
steeds regelmatig af hoe ik hier gekomen ben
en wat ik hier precies doe. Na mijn overhaaste
beslissing om lid te worden bij Virgiel, ging nog
menig ander voornemen om elke dag fris in de
collegebank te zitten en bij mijn opa en oma in
Delft te gaan wonen, het raam uit. Ondertussen
woon ik al drie jaar op de Coenderstraat gelegen
aan het station en heb ik goed mijn plekje
gevonden in Delft. Mijn studie “technische
natuurkunde” voelt nog niet als mijn roeping,
maar is tot zover een mooie uitdaging. Nu heb
ik even een jaartje om heel ergens anders over
na te denken dan differentiaalvergelijkingen
en research practica. Toen ik aan het eind van
mijn jaar bij het Partijen- en Keuken Praesidium
gevraagd werd voor het bestuur zag ik het niet
meteen zitten om nog een jaar mezelf onder
te dompelen in de toko. Nu we op het moment

van schrijven alweer in de vierde week van het
collegejaar zitten ben ik er echter 100% zeker
van dat het een prachtig jaar gaat worden en
had ik geen andere keuze had willen maken.
Aankomend jaar hoop ik me met onze nieuwe
medewerkster Monique te kunnen buigen over de
efficiëntie van de administratie: het doorvoeren
van het financiële lange termijn beleid en hoe
we de leden zo betrokken mogelijk houden in
deze corona tijden.

Joosje Klerks Commissie van den Inventaris
Mijn naam is Joosje en ik loop inmiddels
alweer vier jaar rond op Virgiel. Door het
grote enthousiasme van mede-Virgilianen
ben ik meegesleept om mij in te zetten voor
de vereniging. Als eerste- en tweedejaars heb
ik veel tijd doorgebracht aan én achter de
mooiste bar van Nederland. Vervolgens heb
ik de eerstejaarscommissie gedaan en ik heb
daarbij de Stenen van 2018 klaargestoomd
voor hun studententijd als echte Virgilianen.
Virgiel is voor mij de basis geworden van vele
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vriendschappen en een plek waar ik mezelf kan ontplooien. Aankomend jaar zal ik de functie van
Commissaris van den Inventaris bekleden en mijn studie Civiele Techniek zal ik daarvoor een
jaartje opzij zetten. Ik heb erg veel zin om het pand te onderhouden, te verfraaien en de volgende
stappen voor de verduurzaming ervan te zetten. Ik hoop van harte dat we jullie allen binnenkort
weer mogen verwelkomen op onze mooie sociëteit.
Rohan Neate Vice-voorzitter
Als een hele onwetende jongeman kwam ik
aan in Delft tijdens de OWee. Ik kende vrijwel
niemand die bij een vereniging zat en had er
helemaal niet over nagedacht of het iets voor
mij was. Ik wilde graag de focus op de studie
leggen en had eigenlijk besloten om niet lid
te worden van een vereniging. Toch wist een
goede vriend van mij, door een goede lullepot,
mij over te halen om aansluiting te zoeken bij
Virgiel. Hij was na een jaar bijna nooit meer te
vinden op de sociëteit, ik vond het geweldig.
Na een aantal wazige barshifts, een jaar lang
grappen als Cabaret commissielid en een ietwat
serieuze taak als Commissaris kamp van de
Logistieke Commissie vond ik het ook nog nodig
om er een jaar lang fulltime aan vast te plakken.
Dit had te maken met de fantastische jaren die
ik heb ervaren op Virgiel. Zeker toen ik zag wie
mijn mede bestuursgenoten zouden worden
was de keuze eigenlijk vrij snel gemaakt. Nu
sta ik voor de mooie doch uitdagende taak

om de bar en haar administratie in goede
gezondheid te verzorgen. In een jaar als deze,
met een agressief virus dat heerst over heel
de wereld, is het niet meer alles afkijken van
voorgangers en witboeken. Elke taak, elke
borrel en elke beslissing gaat erg uitdagend
maar heel leerzaam zijn. Dit neemt verder
absoluut niet weg dat dit een van mijn mooiste
en onvergetelijke jaren gaat worden als lid van
deze prachtige vereniging in onze prachtige
sociëteit.

Justus Koopman Secretaris
Toen ik naar Delft kwam om werktuigbouwkunde
te gaan studeren was voor mij al redelijk snel
duidelijk dat ik mij wilde inschrijven bij Virgiel.
Ik had mijn hele jeugd in Duitsland gewoond en
kende dus vrijwel niemand hier in Delft maar
door de open en gezellige sfeer op Virgiel voelde
ik mij meteen op mijn plekje. Dit gevoel is de
afgelopen drie jaar alleen maar bevestigd en
gegroeid en als vierdejaars ben ik erg blij dat ik
nu de kans krijg om elke dag op de sociëteit te
zijn en mijn steentje bij te dragen om dit gevoel
ook aan de nieuwe eerstejaars over te brengen.
Zelf heb ik als eerstejaars met volle teugen
genoten van het borrelen met mijn club en ik
kon me elke borrelavond weer verbazen over
hoe makkelijk het is om nieuwe mensen te
leren kennen en nieuwe vrienden te maken. Ik
kwam er snel achter dat deze mooie vereniging
nog veel en veel meer te bieden heeft dan
alleen een biertje drinken aan de bar. Zo leerde
ik bij de partijen- en keukencommissie de
kneepjes van het frituren en kwam ik via het
doen van een kleinere commissie binnen Dopie
uiteindelijk afgelopen jaar in het Dopie bestuur
terecht. Hier heb ik enorm veel geleerd over
het samenwerken met een hele leuke groep
mensen en hoe het is om verantwoordelijkheid

te dragen voor iets waar je veel waarde aan
hecht. De conclusie uit dat jaar was voor mij
dan ook: het smaakt naar meer! Nu sta ik aan
de drempel van een bijzonder bestuursjaar. Een
jaar dat er natuurlijk door de huidige situatie
omtrent het coronavirus anders uit zal komen
te zien, maar waar wij met zijn tienen alsnog
met onverminderd enthousiasme aan beginnen!
Ik kijk uit naar veel contact met jullie, de
reünisten. De verhalen en ervaringen die jullie
met en door Virgiel hebben opgedaan zijn een
inspiratie voor alle huidige Virgilianen. Mijn
voornaamste streven voor dit jaar is dan ook
om jullie, de onderverenigingen en de leden
zo goed mogelijk betrokken te houden bij de
mooiste vereniging van Nederland.
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Ole Bijker Penningmeester B
Mijn naam is Ole Bijker en ik ben dit jaar
Penningmeester B. Mijn studie is Banking and
Insurance, een totaal andere richting dan in
Delft gegeven wordt. In mijn tweede jaar ben ik
in de OWee naar Virgiel geweest om vervolgens
nooit meer te vertrekken. Door mijn studie
heb ik een sterke affiniteit met getallen en de
financiële richting van de vereniging. Naast
deze affiniteit met geld ben ik een bourgondiër
in hart en nieren en houd ik wel van een biertje
op zijn tijd. Voordat ik mocht toetreden tot het
Dagelijks Bestuur heb ik een jaar rondgelopen
in het paarse pak van het onderhoud. Naast
goed eten ben ik altijd geïnteresseerd geweest
in het klussen op de sociëteit. Na dit jaar in
het Onderhoud Praesidium gezeten te hebben
was ik toe aan een nieuwe uitdaging waarmee

ik de vereniging verder kan helpen. Ik zal mij
dit jaar richten op de financiën van commissies
en alles daaromheen. Ondanks de moeilijke tijd
waarin we zitten ben ik enorm gemotiveerd om
ervoor te zorgen dat we er sterker uitkomen
dan anders.

Anouk Slomp Commissaris van het Consumabel
Het is onderhand alweer meer dan vier jaar
geleden dat ik als gespannen eerstejaars
begon aan de KMT van Virgiel. De keuze voor
Virgiel was tijdens de OWee al snel gemaakt,
dit kwam vooral door het enthousiasme van de
Virgilianen die er rondliepen. Hier wilde ik graag
onderdeel van uitmaken en het jaar erop zelf dat
enthousiasme overbrengen. Na het afronden
van de KMT leek het mij het allermooiste om zelf
zo’n groep feuten te begeleiden tijdens de KMT.
In mijn derde jaar mocht ik dan ook samen met
zes anderen van de Kennismakingscommissie
een prachtige KMT neerzetten. Wij hebben
ons dit jaar veel gefocust op het doorzetten
van de veranderingen: van een stroeve en
vernederende KMT naar een leerzame en
rechtvaardige KMT waarin de feuten zichzelf
kunnen bewijzen. Tijdens deze periode heb ik
helemaal mijn plek gevonden op de toko en heb
ik heel veel geleerd. Om aankomend jaar nog
een keer zo’n mooie en intensieve tijd voor een

jaar lang tegemoet te gaan met een groep van
tien, is daarom ook iets waar ik heel erg naar
uitkijk. Als Commissaris van het Consumabel ga
ik mij een jaar lang inzetten om, ondanks dat
we in een gekke tijd leven, toch zoveel mogelijk
Virgilianen te kunnen laten genieten van het
lekkere eten op de toko. Ik zie veel uitdagingen
en veel mooie kansen om er aankomend jaar
samen met mijn bestuur een prachtig jaar van
te maken.

Joost van den Broek Commissaris Vereniging
Vrijwel onwetend en met mijn diploma vers
op zak liep ik drie jaar geleden Delft binnen.
Dankzij een hoop mooie verhalen van mijn broer
Geert die hier een tijd heeft rondgelopen heeft,
werd mijn enthousiasme voor Virgiel gewekt.
Vervolgens heb ik een paar keer meegetraind
met het eerste herenteam van Dopie en toen
wist ik zeker waar ik mijn studentenleven wilde
beginnen. Tijdens een druk eerste jaar met
sport, een nieuw huis en een BSA die ik moest
halen, heb ik onwijs veel geleerd van iedereen
om mij heen op Virgiel. Nadat Virgiel mij door
mijn eerste twee jaar heen heeft gesleept met
een plezier waar ik vandaag de dag nog steeds
op terugkijk, heb ik samen met vijf anderen de
krekels van 2019 mogen begeleiden tijdens de
groeitijd. Met de eerstejaarscommissie heb ik
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ontzettend veel geleerd maar ook samen met
378 nieuwe studenten een start gemaakt aan een
ongelooflijk mooie studententijd. Geïnteresseerd
in de vele verenigingsvraagstukken die ik
in mijn tijd bij eerstejaarscommissie ben
tegengekomen, ben ik erg blij dat ik mij hier dit

jaar nog verder mee bezig mag houden. Als Commissaris Vereniging kijk ik dan ook erg uit naar
aankomend jaar en de vele uitdagingen die dit jaar met zich meebrengt.
Cathelijn Lombaers Commissaris Extern
In de zomervakantie van 2017 heb ik besloten
om Civiele Techniek in Delft te gaan studeren.
Ik kende vrijwel niemand die dat jaar ook naar
Delft zou gaan en zo begon ik alleen in een
nieuwe stad. Inmiddels ben ik vierdejaars en
heb ik me al deze jaren ontzettend thuis gevoeld
in Delft. Niet alleen dankzij mijn grote huis met
vijfentwintig bewoners, maar ook dankzij Virgiel.
In de OWee voelde ik mij hier namelijk zo op
mijn plek, dat ik me hier heb ingeschreven. Een
beslissing waar ik nooit spijt van heb gehad.
Ook ben ik vanaf het eerste moment in Delft
meteen fanatiek gaan hockeyen bij Dopie. Het
combineren van sport, een sociaal leven en een
studie zorgde ervoor dat ik goed moest plannen
om alles mee te kunnen pakken. In de Fotoko
heb ik kunnen zien hoeveel diverse activiteiten
Virgiel wel niet heeft. Het leuke is dat iedere
activiteit weer voor en door een ander lid wordt
georganiseerd. Ieder kan op deze manier
zichzelf zijn en zich ontplooien op Virgiel.
In mijn tweede jaar heb ik (samen met Justus)
met veel plezier het bestuur van Dopie gedaan.

Ik durf te zeggen dat dit een klein voorproefje
was van het bestuursjaar wat ons nu te wachten
staat. Ik heb heel erg veel zin en vertrouwen
in het bestuursjaar wat ons te wachten staat,
vooral als ik kijk naar de negen mensen die
naast mij staan. Wij staan in de startblokken
van misschien wel het gekste bestuursjaar tot
nu toe gezien de Corona situatie, wat het des
te interessanter maakt als nieuwe Commissaris
Extern! Ik zal Virgiel dit jaar laten zien aan de
buitenwereld en vertellen waarom onze leden
zich hier thuis voelen.

Roeli van Venrooij Commissaris Personeel
Drie jaar geleden liep ik voor het eerst door de
poort van de Oude Delft 57 en ik was verkocht.
Verkocht door de mensen, de gezelligheid, de
sfeer, de spontaniteit en bovenal de hechte
band die Virgilianen onderling met elkaar
hebben. Een band die ik als 18-jarige OWee’er
kon zien en een band waarvan ik dacht: Dat wil
ik ook. Zodoende heb ik me ingeschreven, heb
ik me aangesloten bij een Virgielhuis en een
club. Virgiel heeft ontzettend veel te bieden en
het mooiste aan Virgiel vind ik dat Virgiel iets
te bieden heeft voor iedereen. Iedereen kan
op zijn of haar manier een eigen plek vinden
om zichzelf te ontplooien en te ontdekken. In
mijn derde jaar kreeg ik de kans om onderdeel
uit te maken van de Annuarium commissie.
De uitdaging in het maken van het Annuarium
lag bij de representativiteit van het boek. Een
vereniging als Virgiel met al haar leden, haar
geschiedenis, de commissies, het personeel, de
activiteiten en de vriendschappen vastleggen

en overbrengen in een boek van 650 pagina’s
was dan ook een lastige en een grote uitdaging!
Ook dit jaar ga ik weer een grote uitdaging
aan als commissaris van het personeel. De
personeelsgroep is ontzettend belangrijk voor
Virgiel en daar mag ik me een jaar lang voor
inzetten. Een jaar vol unieke leermomenten,
plezier, ontwikkeling, maar bovenal: een jaar
waar ik vriendschappen sluit voor het leven!

Het Dagelijks Bestuur 123
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Het verhaal van Elsemiek Meijs
Van dromer naar ingenieur,
coach én Goede Vriend van het Universiteitsfonds
Elsemiek Meijs begon in 1987 haar studie
Technische Informatica aan de TU Delft, waar ze
in 1993 in afstudeerde. Vanuit Delft is zij - met
omwegen via Den Haag, Amsterdam en Chicago
- veertien jaar geleden met haar man Mattijs
neergestreken in Baarn. Hun twee kinderen zijn
sinds kort het huis uit. Sinds een aantal jaren
werkt ze als zelfstandig coach en raadgever,
voor mensen in organisaties. Elsemiek was
tijdens haar studie actief lid van Virgiel, de
studentenfractie ORAS en de Universiteitsraad.
Lees hier haar verhaal.
Menselijk gedrag fascineert mij mateloos.
De ingenieur in mij wil dat gedrag het liefst
precies begrijpen, indelen en duiden. Mijn meer
filosofische en intuïtieve kant zorgt ervoor dat ik
kan accepteren dat veel van wat we als mensen
doen onbewust is en dat we niet hoeven te
streven naar kennis over hoe het precies zit, of
de ultieme regie erop willen houden.
Met mijn werk wil ik graag meer menselijkheid in
organisaties brengen. Als ik een klant of coachee
kan helpen meer zicht te krijgen op wat hem of
haar drijft én beperkt, bewust of onbewust, dan
word ik blij. Ik geloof dat dit zelfbewustzijn een
essentieel aspect is om duurzaam, succesvol,
maar ook gewoon leuk met elkaar te kunnen
werken in organisaties.
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Het vak van de toekomst
Op school, als meisje, was ik een dromer
die goed haar best wilde doen. Vanuit mijn
opvoeding kreeg ik mee dat je in de keuze
voor een opleiding niet voor de makkelijkste
weg koos. Dat je een stevige ambitie voor
het vervolg neerzette. Omdat ik goed was
in wiskunde besloot ik informatica te gaan
studeren. Die studie was toen ik in 1987 begon
al zeer populair, want het was “het vak van de
toekomst”.
Ik
studeerde
af
bij
de
vakgroep
informatiesystemen op een organisatiekundig
onderwerp. Ik kijk terug op een prima studietijd,
ook al heeft de studie technische informatica
als vak nooit mijn hart gestolen helaas. Toch
ben ik wel in deze richting gestart met mijn
eerste baan, als informatieanalist. Later werd
ik projectmanager en informatiemanager. Ik
werkte in grote en kleinere bedrijven. Ik was
uiteindelijk lid van het management team bij
Independer. Op inhoudelijk vlak ging mijn
werk me altijd vrij makkelijk af. Alles in de
onderstroom was minder vanzelfsprekend: hoe
leid ik mijn team, welke rol neem ik, hoe krijg
ik veranderingen gedragen of hoe beïnvloedt de
organisatiecultuur ons gedrag?

Coaching
Bij een groot verandertraject ontdekte ik het
fenomeen storytelling en de kracht daarvan.
Het was heerlijk om tegenover het analytische
en rationele iets nieuws te kunnen zetten. Acht
jaar geleden stopte ik als manager en startte
een bureau in storytelling. Uiteindelijk waren
het de persoonlijke verhalen van de mensen
in de organisaties waar ik werkte die mij het
meest fascineerden. Zo kwam ik een paar jaar
geleden op het pad van persoonlijke coaching.
Verbonden met de TU Delft
Tijdens mijn studie was ik actief bij Virgiel: o.a.
de Carmina redactie, Lancet bestuur. Ook heb
ik een jaar in de studentenfractie ORAS van de
Universiteitsraad gezeten. Dat heeft gemaakt
dat ik me ook met de TU Delft als geheel
verbonden heb gevoeld. Toch heb ik daarna lang
geen verbinding met de TU Delft meer gehad.
Ik had het veel te druk met werk en gezin. Wel
heb ik steeds met trots teruggekeken op het
feit dat ik juist hier mijn studie heb gedaan en
afgerond. Het diploma van de TU Delft heeft
mij vooral opgeleverd dat ik, zonder veel te
hoeven uitleggen, altijd bij voorbaat serieus
werd genomen, in welke werk-context dan ook.
Mensen kennen er veel waarde aan toe.

Na mijn afstuderen kwam ik niet vaak meer in
Delft, hoogstens voor een enkele Virgiel-reünie
of bij mijn oude huis op de Oudraadtweg. Toen
een vriendin promoveerde kwam ik voor het
eerst na jaren weer op de campus. Het voelde
in de Aula nog als vanouds.
En toen was het zover dat onze zoon Tip zich
op een technische studie ging oriënteren. Ik
maakte natuurlijk ongegeneerd reclame voor
de TU Delft. Ik herinner me de open dag in
Delft die ik samen met hem bijwoonde. Ik zat
weer net zo enthousiast in de collegebanken als
dertig jaar daarvoor. Opnieuw was er het gevoel
onderdeel van iets bijzonders en groters te zijn.
Tip is nu derdejaars wis- en natuurkunde aan
de TU Delft.
Die hernieuwde kennismaking met Delft maakte
dat ik open stond voor het verzoek om financieel
bij de dragen aan het Universiteitsfonds van de
TU Delft, via het Goede Vrienden programma.
Ik voel me nu op een nieuwe manier verbonden
met de TU Delft. Het helpt ook dat er in mijn
leven nu meer rust is om bezig te zijn met
andere dingen dan werk en kinderen. Ik heb nu
eindelijk tijd om de Delft Integraal te lezen! Het
spreekt me aan dat het Universiteitsfonds erop
gericht is om studenten en wetenschappers meer
maatschappelijke impact te laten realiseren.
Dat is een aspect dat voor mij echt anders voelt
dan dertig jaar geleden. Toen leken we daar op
de TU toch minder expliciet mee bezig. Juist
aan dat aspect draag ik graag bij.
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Giving back
Ik was eind vorig jaar bij het Taste of
Excellence diner voor Goede Vrienden van het
Universiteitsfonds en vond het leuk om daar wat
meer te horen over bijzondere ontwikkelingen
en onderzoek op de TU Delft. Ook mooi om daar
andere Goede Vrienden te ontmoeten, bekenden
en onbekenden, jong en oud. Langzamerhand
wordt dat een echte community. Voorafgaand
aan het diner was ik ook bij de TU Delft Best
Graduate Award Ceremony. Van elke faculteit
was er een excellente afgevaardigde – mensen
die recent hun Master hebben afgerond. Deze
ceremonie is overigens open voor iedereen
die daarin is geïnteresseerd. Ik vond het
enorm inspirerend om deze jonge talentvolle
afgestudeerden hun thesis in 5 minuten aan
leken te horen uitleggen. Het geeft me het
vertrouwen dat we kunnen bouwen op onze
kinderen, op de mensen die nu jong zijn en hun
ambitie laten zien om bij te dragen aan een
betere wereld. Het maakte me opnieuw extra
trots om onderdeel te zijn van de community
van afgestudeerde Delftenaren. En dat maakt
dat ik graag iets terug geef.

Ik heb inmiddels al een paar Delftse vrienden
zachtjes en soms wat harder “aangemoedigd”
om Goede Vriend te worden en dat is gelukt.
Ik hoop die groep verder uit te breiden door
steeds meer mensen erover te vertellen. En via
deze Reünisten Carmina bereik ik in één klap
heel veel oud-Virgilianen! Ik zou iedereen van
jullie die zich in het verleden op welke manier
dan ook verbonden heeft gevoeld met Delft
en de Universiteit willen oproepen serieus te
overwegen om Goede Vriend te worden. Een
mooie universiteit als de TU Delft verdient het
dat de band met haar alumni op deze manier
versterkt wordt. En het biedt jou als alumnus
een prachtige kans op nieuwe verbondenheid
met dit prachtige instituut en al het talent dat
daarbij hoort. En wie weet zien we elkaar dan
op een volgend Goede Vrienden diner. Ik kijk er
naar uit!

Wil je net als ik ook Goede Vriend worden?

Als
Goede
Vriend
van
het
Universiteitsfonds Delft maak ik deel uit
van een netwerk van betrokken alumni
van de TU Delft. Ik draag bij aan het talent
binnen de TU Delft ontvang uitnodigingen
voor topevenementen, waaronder het
jaarlijkse Taste of Excellence Diner, de
feestelijke afsluiting van de TU Delft
Best Graduate Award Ceremony en
halfjaarlijkse masterclasses voor Goede
Vrienden.

Met een vijfjarige, fiscaal aantrekkelijke
schenking van (minimaal) 500 euro per jaar
word je ook Goede Vriend. Wil je je opgeven of
heb je eerst nog een vraag, neem dan contact
op met:
Machteld von Oven
m.w.vonoven@tudelft.nl
of kijk op
universiteitsfondsdelft.nl/goedevriend
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Sint Sebastiaansbrug
Vele jaren was de Sint Sebastiaansbrug in
Delft het middelpunt van discussie. Al rond de
eeuwwisseling lagen er plannen om tramlijn 19
naar de andere kant van het Rijn-Schiekanaal
te brengen en daarmee de TU Delft Campus te
verbinden met de binnenstad.
Aan de TU Delft ontstond echter een discussie
over de route van de tram. De TU wilde de
lijn via de Schoemakerstraat naar het nieuwe
Delftechpark leiden. Studentenorganisaties
zagen de tram liever over de Mekelweg lopen,
zodat hij zou stoppen nabij de faculteiten. Kort
daarna schrapte Haaglanden echter de gehele
tramlijn wegens geldgebrek.
In 2004 kwam men weer van deze beslissing
terug. De tramlijn zou worden aangelegd en toch
via de Sebastiaansbrug over de as van de TUwijk lopen, om te eindigen bij het te realiseren
Technopolis Innovation Park. De staat van
onderhoud van de brug was echter zo slecht dat
de aanleg van de tramlijn niet zonder renovatie
van de brug zou kunnen worden uitgevoerd.
Nader onderzoek wees zelfs uit dat de staat van
de brug uit 1963 nog slechter was dan gedacht,
de brug werd op 25 april 2008 dan ook tijdelijk
volledig afgesloten voor verkeer door toenmalig
wethouder Anne Koning. Noodreparaties werden
uitgevoerd, maar zwaar verkeer (>5000 kg)
werd nooit meer toegelaten op de oude brug.
Na vele jaren discussie kwamen er plannen om
de brug te vervangen door een nieuwe brug.
Een tafelbrug bleek financieel niet haalbaar, dus
werd er in 2015 gekozen voor een basculebrug.
De werkzaamheden begonnen echter pas in
2019, de tramrails in de TU-wijk lagen er dan
ook jaren ongebruikt bij.
Op 14 februari 2019 begon de sloop van de
oude brug. Ruim een jaar lang moest al het
verkeer omrijden om van het zuidelijk deel

van de oude binnenstad naar de TU te komen.
Fietsverkeer kon uitwijken via de naastgelegen
Hambrug. Het ontwerp en de bouw van de
nieuwe brug kostte in totaal € 25 miljoen. Deze
kosten werden gedeeld door de Gemeente
Delft, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en
de Provincie Zuid-Holland. De aanbruggen zijn
eigendom van de Gemeente Delft, de provincie
is eigenaar van het beweegbare deel.
Op 12 juni 2020 was het dan eindelijk zo ver! De
nieuwe brug werd geopend voor verkeer... maar
nog niet voor de tram. De elektromagnetische
straling van de tram kan namelijk de apparatuur
van de onderzoekslaboratoria van de TU
Delft verstoren. Ook zouden de ondergrondse
trillingen door het voorbijrijden van de tram
menig onderzoek van de faculteit Technische
Natuurwetenschappen aan de Mekelweg in de
war schoppen.
Er wordt nu gekeken naar hoe de tram er
wel moet komen te rijden, zonder dat deze
problemen veroorzaakt voor onderzoeken van
de TU Delft. De bovenleiding van de trams is
dan ook nog steeds niet aangelegd.
De nieuwe brug heeft een beweegbaar deel van
4,5 meter hoogte en heeft geluidsarm asfalt.
Gemotoriseerd verkeer kan gebruik maken
van één rijstrook in beide richtingen. Voor het
openbaar vervoer zijn 2 rijstroken voor tram
en bus. Deze rijstroken liggen aan de oostzijde
van de brug. Aan beide kanten liggen voet- en
fietspaden. Ook de nieuwe brug is niet geopend
voor vrachtverkeer, dat heeft het college
van B en W besloten, vanwege verkeers- en
milieueffecten.
De tram gaat op zijn vroegst pas eind 2022
rijden, ruim 14 jaar later dan gepland. Tot dat
moment rijden er alleen nog bussen tussen het
NS-station Delft en het zuidelijke deel van de
campus.
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DIGITALISEREN VAN DE HISTORIE
Waarde reünist,
Ondanks de veranderingen die de COVID-19
crisis met zich meebrengt hebben wij als
HistoriCie toch vooruitgang kunnen boeken in
onze plannen voor het archief. Toen de crisis
6 maanden geleden begon werd de sociëteit
grotendeels gesloten waardoor het voor
ons moeilijk was om verder te gaan met het
opruimen en ordenen van het archief. Gelukkig
is er nauw contact met het Dagelijks Bestuur
waardoor er goede afspraken gemaakt konden
worden om, corona-proofm, verder te werken
aan het archief. Momenteel zijn we bezig met het
sorteren en inventariseren van alle archiefkasten
waardoor er een completer beeld kan worden
gevormd over alle archiefstukken die in het bezit
zijn van Virgiel. Hierdoor wordt het mogelijk om
gericht te kijken naar welke volgende collectie
gedigitaliseerd gaat worden. Hierbij geven we
prioriteit aan het verzamelde beeldmateriaal.
Ook zijn we samen met de Commissaris van
den Inventaris van het Dagelijks Bestuur aan
het kijken naar de mogelijkheden om het
voormalige CNOC-hok te verbouwen naar een
werkruimte ons zodat de huidige werkplek van
de archiefzolder verplaatst kan worden. Er
wordt dan meer ruimte gecreëerd op de zolder
om alle archiefstukken gesorteerd en veilig op
te kunnen slaan.
Ook
hebben
we
eind
van
afgelopen
collegejaar al een mooie stap gemaakt in
het digitaliseren van het archief. In mei en
juni zijn namelijk door het bedrijf GMS alle
annuaria en lustrumboeken gedigitaliseerd.
Na een uitgebreide marktinventarisatie van
alle gerenommeerde digitalisatie partijen in
Nederland is de keuze gemaakt om met het
bedrijf GMS een overeenkomst aan te gaan. Na
intensief contact met zowel de commerciële als
operationele kant van deze organisatie kon er
een start worden gemaakt met het digitaliseren.
In eerste instantie zouden alleen de annuaria
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gedigitaliseerd worden, echter zijn in tweede
instantie ook de lustrumboeken meegenomen in
dit project. De collectie bleek namelijk completer
dan gedacht en hiermee kunnen kosten
bespaard worden. Met speciale apparatuur
zijn 46.000 bladzijden aan geschiedenis van
Virgiel zorgvuldig gedigitaliseerd. Op de foto
is de opstelling voor het digitaliseren te zien.
De boeken zijn inmiddels weer terug op de
sociëteit en de digitale versies komen hopelijk
binnenkort online beschikbaar voor leden en
reünisten. Hiernaast is een voorbeeld te zien
hoe een scan eruit ziet van de voorkant en het
voorwoord van de Annu uit 1939. Door deze
investering zijn deze belangrijke boeken voor
altijd veilig gesteld en wordt de geschiedenis
van Virgiel toegankelijker gemaakt.
Sinds de vorige editie van de Reünisten
Carmina hebben meerdere Reünisten en oudleden donaties gedaan aan het archief in de
vorm van diverse spullen en stukken. Hier zijn
wij als archiefcommissie ontzettend dankbaar
voor! Samen zorgen wij ervoor dat het archief
en daarmee het historisch verleden van Virgiel
steeds completer geraakt.
Mocht je tijdens het opruimen van een oude
kast het een en ander zijn tegengekomen uit je
studententijd waar je wellicht afstand van zou
willen doen, schroom dan niet om een e-mail te
versturen naar historicie@virgiel.nl. Dan maken
we een afspraak om het op de sociëteit af te
geven of wij komen het bij jou thuis ophalen.
Met Virgiliaanse groet,
De HistoriCie

Voorpagina annuarium 1939

Voorwoord annuarium 1939

Inscannen annuarium 1939
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Jubeljaar 1961
Op vrijdag 13 oktober 1961 werden we na
drie zware ontgroeningsweken dan eindelijk
eerstejaars. Het feest werd afgerond met een
fakkeloptocht door de stad richting het beeld
van Hugo de Groot, voor de kerk op de markt.
Ons was verteld dat we pas echt eerstejaars
waren als we erin slaagden om een kruik Bokma
in de armen van Hugo te plaatsen. Die kruik was
bedoeld voor de politie, de toenmalige buren
van Alcuin. Ons was niet verteld dat de politie
dit al jaren had verboden en verhinderd.
Opgezweept door de Barbara Triomfmars uit de
kelen van meer dan 160 jaargenoten en met
fakkels in de hand betraden we vastberaden de
markt. Al snel bleek dat het cordon agenten rond
Hugo de Groot niet bestand was tegen onze wil
om te slagen en na flink wat duwen en trekken
lukte het een van ons de kruik in de armen van
Hugo te plaatsen. We waren ons er nog niet
van bewust dat de landelijke media de volgende
ochtend spraken van een ware veldslag met de
politie op de markt in Delft.
Sinds die gedenkwaardige avond is elke Vrijdag
de Dertiende door ons jaar uitbundig geborreld
op Alcuin.
In 1965, toen zowel het Virgielbestuur als het
Sociëteitsbeheer uit voornamelijk jaargenoten
bestond, werd door ons jaar de eerste bartafel
aan sociëteit Alcuin aangeboden, met uiteraard
de passende naam V-13. Alle jaargenoten die
op Alcuin afstudeerden, hebben dit met een
kerf in de tafelrand bezegeld.
Dat deze bartafel in de loop der jaren intensief is
gebruikt, blijkt uit de noodzaak om hem in 1995
van een nieuw blad te voorzien. Een initiatief
van de zonen van twee jaargenoten.
Begin dit jaar, 2020, bleek de staat van de tafel
opnieuw zo deplorabel. Via een bliksemactie
onder het jaar 1961 werd binnen twee weken
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het benodigde bedrag voor
restauratie bijeen gebracht.

een

grondige

We hadden het plan om de herboren bartafel
ter viering van ons 60ste jaar tijdens de reünie
van 2020 weer aan Alcuin aan te bieden maar
de maatregelen rond COVID-19 hebben dit
voorlopig verhinderd. Maar wat in het vat zit
verzuurt niet placht mijnheer Brouwers, onze
voormalige Chef de Cuisine, te zeggen.
Wij als jaar 1961 laten het bij:
Nog gloort studententijd, de glans van oude
heerlijkheid,
Och heer barmachtigheid, als ik teveel met
centen smijt,
Dan komt Jantje met de Pet, Salvé Regina,
Calvé Delfina,
Verhoog de Baromzet!
Paul Laurijssens
h.t. jaarcommissaris 1961

Jubeljaar 1971
Begin jaren zeventig waren voor de vereniging
hele moeilijke jaren. Het waren de jaren na
de
Maagdenhuisbezetting in Amsterdam
door studenten die inspraak eisten in het
universiteitsbestuur. Deze inspraak kwam
er in 1970 met de ‘Wet Universitaire
Bestuurshervorming’. Door de politiek werd er
toen een discussie gevoerd over de ‘wassende
stroom van studenten’; het onderwijs zou
onbetaalbaar gaan worden. De minister van
Onderwijs en Wetenschappen mr. Jhr. De Brauw
wilde, met de Nota Posthumus in de hand,
onder andere de studieduur verkorten en het
collegegeld verhogen van 200 gulden naar
1000 gulden in 1972 . Het begrip profijtbeginsel
was geboren evenals het fenomeen ‘Tweede
Geldstroom’. Kijkend met de bril van 2020 lijkt
de tijd te hebben stilgestaan.
Maar al die veranderingen naar openheid
en inspraak hadden een impact op de
studentengezelligheidsverenigingen
zelf.
Uit een krantenartikel van 1969 (Algemeen
Handelsblad 30-05-1969) valt al te lezen
dat verenigingsbesturen in hun opvattingen
progressiever waren dan de leden van die
verenigingen. Dat de veranderingen zo ver
gaan dat de verenigingen hun eigen karakter
volledig zouden gaan verliezen en daarom
geen bestaansrecht meer zouden hebben.
Weer anderen meenden dat alleen ingrijpende
veranderingen de redding kunnen betekenen.
De gevoerde gesprekken concentreerden
zich toen op de financiële situatie, de grotere
openheid van de vereniging en de groentijd.
Ook werd er zijdelings in dat artikel vermeld
dat o.a. Virgiel een gebouw bezat van meer dan
1 miljoen gulden.

In ons jaar 1971 troffen we dan ook een
vereniging aan die zoekende was naar de
eigen identiteit en worstelde om financieel te
overleven. Het bestuur van dat jaar bestond voor
het eerst uit een jonge ploeg van derdejaars en
was zes leden groot.
Er was een rapport van Bureau Berenschot
uit 1969-1970 met allerlei voorstellen ter
verbetering, die in de zomer van 1971 ook
daadwerkelijk uitgevoerd zijn:
het bestuur en beheer werd samengevoegd
omwille van een betere communicatie i.p.v.
verbeten concurrentie;
de verliesgevende keuken exploitatie werd uit
handen gegeven om gebruik te kunnen maken
van subsidiegelden. En er werd niet meer aan
tafel uitgeserveerd. Daarvoor in de plaats kwam
er zelfbediening;
ruimtes werden verhuurd voor externe feesten
en partijen, er kwam een mooie reclamefolder
“Uw feest in onze sociëteit”;
de prestige kelder werd permanent verhuurd
aan internationale studenten club DISC;
de contributie werd, om meer leden te trekken,
van ca 125 verlaagd naar 45 gulden;
Voorts werd het annuarium (1972) voor één keer
niet uitgebracht. De aanwas van 1971 kwam dus
pas in 1973 voor het eerst in het smoelenboek.
De onderverenigingen Proteus en Thor gingen
hun eigen weg en verlieten de vereniging. De
vereniging zelf kromp in ledenaantal van zo’n
1000 in 1968 naar iets onder de 700.
Na ons jaar ’71 werd het herstel langzaam
ingezet, bestaande activiteiten kregen soms
een ander jasje, nieuwe initiatieven werden
ontplooid, de financiën kwamen op orde en de
vereniging ging weer groeien.
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Ons jaarlied is een mooie weerspiegeling van
die weerbarstige tijd:
O R.K.S.V.
We zitten ermee. De boel is naar de knoppen
toe. Want R.K. is nu ook taboe. De vereniging is
op de fles. En Iedereen zegt: zegt yes.
O Sancta Virgiel
Leve je sexappeal. Er komen steeds meer
meisjes bij. Daar lag je mee op de hei. In
Hellendoorn speelde je mee reuzeblij.
O Soos Alcuin
Je kelder mogen we niet zien. Je bent nu wel
een hoge piet. Zonder jou gaan we failliet. Door
góuwehoer en slap gebral. Komt Virgiel nu tot
val.
Wet Posthumus
Dat was het dus. Die duizend gulden is de dief.
Van veel van ons student-gerief. Daarmee zijn
wij niet verblijd. Er komt een nieuwe tijd.
De wekker loopt af
Zit daar nu niet zo
maf. Je handen uit de mouwen. Anders loopt
het uit de klauwen. Ga op je beide benen staan.
Je bent Virgiliaan.

20

Jos Hamilton
(06-53500408 jos@hamilton-consult.nl) en
Hans Wiercx
(06-53332733 j.wiercx@xs4all.nl)
Foto bestuur 73-74: dit bestuur vijf jonge
derdejaars uit 71 met één levenswijze vijfdejaars
uit 69.
Foto diescommissie 74: met derdejaars uit 71
en één jongerejaars uit 72.
24 september 2020
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GREEP UIT ‘T VERLEDEN
Door de jaren heen zijn er enorm veel Virgilianen
geweest met allerlei verschillende en even
mooie talenten en deze mogen niet vergeten
worden. Naast dat er hard gewerkt wordt om
alle historie die Virgiel rijk is vast te leggen
door onder andere de HistoriCie, vinden wij
het belangrijk dat ook wij ons steentje hieraan
bijdragen door wat van deze talenten met jullie,
de reünisten, te delen. Het jaar van 1967 had
een groot talent in hun midden, namelijk het
tekentalent Rob Pröpper. Rob heeft in zijn jaren
op Virgiel een aantal handgetekende posters
gemaakt die zelfs nog zijn gebruikt om geld
op te halen voor de vereniging toen het in
economisch opzicht slecht ging.
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Als je nog iemand kent die ook zo’n mooi en
bijzonder talent heeft, stuur dit vooral naar
de OLC mail olc@virgiel.nl! Wij vinden het
ontzettend leuk om deze dingen te lezen en
te zien wat voor talenten Virgiel allemaal
heeft voortgebracht. Dus stuur ons vooral een
bericht en wie weet sta jij met jouw talent in
een volgende editie van de Reünisten Carmina!
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OWee 2020
“Tot september worden alle evenementen met
meer dan 100 personen afgelast.” Met deze
woorden van Mark Rutte werd er een streep
gezet door de OWee die wij dachten te gaan
organiseren. Hoewel dat natuurlijk erg jammer
was, besloten wij al snel met onze groep om
voor positieve energie te gaan en er vooral het
beste ervan te maken!
In april zijn we als vervanging voor fulltime
op Virgiel zitten, twee weken samen naar
een huisje in Lunteren gegaan. De situatie
veranderde wekelijks, eigenlijk wisten we toen
nog totaal niet hoe de OWee eruit zou komen te
zien. Alleen digitaal of eventueel toch een fysiek
deel? Zouden er überhaupt studenten lid willen
worden? Het werd ons duidelijk dat onze OWee
niet op de gebruikelijke maandag in augustus
zou beginnen, maar eigenlijk nu al. Vanaf dat
moment zijn we begonnen met focussen op hoe
we aankomend studenten konden bereiken.
We besloten dit vooral via Instagram te doen
(want de aankomend studenten hebben geen
Facebook meer) en met een gloednieuwe Virgiel
OWee website.

veel gemakkelijker en in deze drie weken voor
de zomer hebben we dan ook veel uitgedacht
en geregeld. De OWee zou waarschijnlijk gaan
bestaan uit een Digitale OWee die drie dagen zou
gaan duren, met tijdsloten waarin verenigingen
zichzelf op de kaart kunnen zetten en een
Fysieke OWee waarin elke aankomend student
één dag naar Delft mocht komen. Hier zouden
ze met ons kunnen praten op een aangepaste
informatiemarkt en zouden ze een 7,5 minuut
durende rondleiding krijgen op Virgiel.

Naast het brainstormen over nieuwe manieren
en oplossingen voor de OWee was dit ook
een hele leuke manier om een hechte
groep te worden. Ook hebben we hier ons
themabekendmakingsfilmpje uitgedacht, wat
denk ik ook een interessante blik geeft op Delft in
het begin van Corona. Ben je benieuwd? Bekijk
dan ‘Virgiel OWee 2020 Themabekendmaking’
op Youtube!
Na deze twee leuke weken moesten we helaas
weer terugkeren naar Delft, waar we elkaar
amper konden zien. Dagelijks zoomden we om
te bespreken wat iedereen die dag zou gaan
doen. Na een maand mochten we dan eindelijk
weer naar de toko! Samenwerken ging gelijk
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Rob Geus van het tv-programma Smaakpolitie

Om aankomend studenten beter te kunnen
informeren hebben we het concept Virgiel op
Vrijdag bedacht! In groepjes hebben aankomend
studenten een 1,5 uur durende rondleiding
gekregen, waar in elke ruimte iemand een
aspect van Virgiel uitlichtte. Achteraf hadden
ze een half uur om al hun vragen stellen op
het zomerterras. De promotie voor de Virgiel
op Vrijdagen vonden plaats op sociale media.
Helaas werden de laatste twee Virgiel op Vrijdag
gecanceld door een nieuwe persconferentie
in de zomer, maar de eerste twee waren erg
geslaagd en volgens ons zeker iets om mee te
nemen naar volgend jaar!
In de zomer waren we druk met het uitdenken
van de invulling van de Digitale OWee. Ons
uitgangspunt was: wat zou de aandacht van
aankomend studenten vasthouden zodat ze
ook achter hun laptop bij hun ouders thuis
zouden blijven kijken? We wilden dus niet de
gebruikelijke acts zoals een DJ, rapper of zanger.
In plaats daarvan hebben we een podcast
met Daan Boom opgenomen, Rob Geus heeft
Virgiel geïnspecteerd, we hebben een Lingo
show opgenomen met leden en een workshop
uitgezonden verzorgd door Lancet. Alles is
aan elkaar gepraat door onze ondercommissie
Virgiel FM, die normaal gesproken in de OWee
radio maakt. Zij hadden hierdoor juist een
belangrijkere taak dan normaal!
In de Fysieke OWee hadden we 7,5 minuut
toegezegd gekregen om OWee’ers Virgiel te
laten zien. Op de buitenplaats ontvingen we
iedereen met een muziekbox en microfoon en
natuurlijk enthousiaste Virgilianen om zo alsnog
de sfeer op Virgiel over te brengen, elke minuut
telt immers. De rondleiding vervolgde zich naar
de sociëteitszaal, waar ze even met leden en
onderverenigingen konden praten en ze werden
via het zomerterras op de binnenplaats naar
buiten geleid. Terwijl we eerst nog twijfelde of
we überhaupt wel leden zouden krijgen dit jaar,
waren we al aan het begin van de OWee over ons
maximum aantal leden heen! Met uiteindelijk
790 inschrijvingen, probeerde we in de 7 dagen
lange Fysieke OWee echt over te brengen wat
Virgiel is. Al met al een gek half jaar, maar een
hele leuke ervaring!
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KMT 2020
Ongeveer een half jaar geleden is ons, de
Kennismakingscommissie 2020, ook al gevraagd
om een stukje te schrijven voor de Reünisten
Carmina. We gingen er toen nog vanuit dat we
een KMT zouden neerzetten die in planning en
uitvoering erg zou lijken op wat we eigenlijk
al jaren doen op Virgiel. Eerst een paar dagen
kamp in Spijkenisse en vervolgens anderhalve
week borrelavonden op de sociëteit. Jullie als
reünisten waren nog uitgenodigd op het kamp:
‘Het wordt als vanouds gezellig. Het bier zal
koud staan!’.
Uiteindelijk kregen we tegen het einde van het
derde kwartaal door dat het waarschijnlijk niet
‘als vanouds’ zou zijn dit jaar. Alle verenigingen
in Delft en in de rest van Nederland moesten
het wiel opnieuw uitvinden. Hoe zetten we een
geslaagde ontvangstweek en kennismakingstijd
op in een wereld waar we op afstand van elkaar
moeten leven? De Virgilianen van het Dagelijks
Bestuur, de Logistieke-, de Eerstejaars- & de
Kennismakingscommissie hebben samen direct
hun veerkracht en creativiteit gebruikt om
de taak op een veilige manier te volbrengen.
In gemengde werkgroepen hebben we
verschillende scenario’s uitgewerkt, omdat het
tot op het laatste moment onduidelijk zou blijven
aan wat voor regels onze kennismakingstijd
zou moeten voldoen. Scenario’s uiteenlopend
van een volledig digitaal programma tot een
KMT in meerdere weekenden zijn in een paar
weken uitgewerkt, om ervoor te zorgen dat we
voorbereid de zomer in zouden gaan.
Uiteindelijk is vlak voor de zomer besloten
dat we ons zouden focussen op een fysiek
programma op anderhalve meter afstand.
Twee groepen aankomend leden zouden
na elkaar hetzelfde programma van drieen-een-halve dag doorlopen, waarin elke
groepering voorgesteld zou worden. Op twee
toetsmomenten zouden de Aspirant Leden
moeten laten zien hoeveel ze van de strenge
lessen van de Kennismakingscommissie hebben
opgestoken. Het resultaat na een paar werken
zwoegen mocht er wezen. Door het harde
werken van de Logistieke Commissie was er
een kamplocatie met alle vergunningen. Vanuit
onze contacten binnen de gemeente en de
GGD kwamen complimenten over het strakke
protocol en vertrouwen in de veiligheid van het
programma.
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Tegelijkertijd zou het niet afdoen aan de
gewenste sfeer. Elke groepering zou haar
moment voor de matrix kunnen nemen en alle
mores en liederen zouden worden aangeleerd
in minder dan een kwart van de tijd die een
‘normale’ KMT inneemt. Met behulp van loopen houdingtrainer Dave en onze logopedist zou
de KC de grote groep met gemak onder controle
houden, zodat iedere AL braaf alle facetten van
onze mooie vereniging uit hun hoofd zou leren.
Maar helaas… Een week voor het begin van dit
programma heeft Den Haag besloten dat het
toch geen doorgang kon vinden. Al het werk
voor niets. Om deze domper te verwerken
hadden we wel een paar dagen nodig, maar
toch stonden alle neuzen na het weekend weer
dezelfde kant op: Er moet en zal een KMT zijn!
Met behulp van het eerder opgestelde digitale
scenario is een digitaal lespakket ontwikkeld.
Vijf dagen hebben de inmiddels geïnaugureerde
eerstejaars moeten inloggen op het KMTplatform om hier lessen te volgen. Aan het einde
van elke lesdag moest een 100% score behaald
worden op het tentamen. Naast dit tentamen
werd er ook verwacht dat er opdrachten
uitgevoerd werden: koken en opruimen bij hun
ouders, omkleden in borrel outfit, ezelgeluiden
maken in het openbaar (het zijn immers de
ezels van 2020) en natuurlijk het inzingen van
de verenigingsliederen.
Kortom, het is een zeer bewogen commissietijd
geweest en de KMT is zeker niet geworden wat
we ervan verwacht hadden. Maar is het dan niet
geslaagd? We hebben wéér een enthousiaste
lichting opgevoed tot student, de (jaar)liederen
van Virgiel zijn nu gedigitaliseerd, er is tussen het
werken door deze zomer toch heerlijk gefeest,
iedereen is gezond gebleven en we hebben
er alle zeven, zes vrienden voor het leven bij.
Door alle hoogtepunten en tegenslagen hebben
we met elkaar veel meegemaakt. Die fysieke
KMT is er misschien niet gekomen, maar die
vriendschappen en ervaringen neemt niemand
ons meer af!
Met Strenge doch Rechtvaardige groet,
Kennismakingscommissie 2020

VRAGEN VOOR DE FEUTEN

Zoals jullie net hebben kunnen lezen, verliep de KMT dit jaar anders dan verwacht. Dit jaar kregen
de Ezels van 2020 een lijst met opdrachten die zij moesten uitvoeren, om aan te tonen dat zij
het reilen en zeilen van Virgiel onder de knie kregen. Naast grappige uitdagingen zoals het woord
‘toko’ lopen met een lengte van minstens 5,7 kilometer lang en dit aantonen met een screenshot
van het gelopen parcours, moesten de ezels ook vragen beantwoorden over Virgiel. Dit kon over
alles gaan, maar voornamelijk met de insteek de ezels op te leiden tot volwaardige Virgilianen.
Met deze vragen leek het leuk ons leuk ook jullie kennis te testen. Hieronder staan een aantal
vragen uit de KMT van dit jaar. Probeer ze te beantwoorden en dan zullen we zien of jullie als
reünisten nog weten hoe het er op de toko allemaal aan toe gaat. De antwoorden van deze vragen
zullen te zijner tijd op de reünisten website worden geplaatst, echter zouden die natuurlijk niet
nodig moeten zijn.

Voor welk bedrag is de sociëteit gekocht?
A.één gulden
B. 1 miljoen gulden
C. €11,11
D. Het pand was gratis

Waar staat Dopie voor?
A. De dwerg van sneeuwwitje
B. DOe Potdomme IEts
C. DOor Pilsen IEdereen
D. De Oude Push InstantiE

Welke commissie verzorgt de jaarlijkse N8W8?
A. Akcie
B. Henkcie
C. Onderhoudscommissie
D. VDG Lancet

Hoe ben je correct gekleed als man?
A. Borrelschoenen, riem, hemd, jasje
B. Borrelschoenen, bretels, hemd, das, jasje
C. Borrelschoenen, riem, shirt, das, jasje
D. Borrelschoenen, bretels, hemd, das

Wanneer ben je een reunist?
A. Als je je uitschrijft
B. Als je afgestudeerd bent
C. Als je je inschrijft bij de reunistenvereniging
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VEGA RECEPTEN

bereiding

benodigdheden

Canneloni met spinazie en feta
VULLING

TOMATENSAUS

OVERIG

1 witte ui
2 tenen knoflook
600 g verse spinazie
250 g ricotta
200 g feta

1 witte ui
1 teen knoflook
15 g basilicum
2 eetlepel tomatenpuree
2 blikken gepelde tomaten
à 400 g
250 g mascarpone

Peper en zout
Olijfolie (om in te bakken)
250 g cannelloni
200g geraspte kaas
Spuitzak om de cannelloni
te vullen
Staafmixer

Verwarm de oven voor op 180 graden.
VULLING
Snipper de ui en fruit deze samen met de knoflook (fijngesneden of met de knoflookpers) in
twee eetlepel olijfolie op laag vuur tot de ui glazig is geworden. Dit zal 2 à 3 minuten duren.
Voeg hierna de spinazie in porties toe tot alles geslonken is. Giet het vocht dat uit de spinazie
is gekomen af.
Pro tip: Snijd de spinazie fijn, zo is het straks makkelijker om de vulling in de cannelloni te
krijgen! Anders sta je 40 minuten met twee kleine lepeltjes de vulling in de cannelloni’s te
proppen. Snijd ook de feta in kleine stukjes, ook dit moet klein genoeg zijn om straks de
cannelloni’s mee te vullen. Voeg de spinazie, feta en ricotta weer toe aan de pan en verwarm
op laag vuur tot de ricotta goed verdeeld is. Breng op smaak met peper en zout.
TOMATENSAUS
De eerste stap voor de tomatensaus is hetzelfde als die voor de vulling. Snipper de ui en fruit
deze samen met de knoflook (fijngesneden of met de knoflookpers) in twee eetlepel olijfolie
op laag vuur tot de ui glazig is geworden.
Voeg hierna de tomatenpuree toe en bak dit even mee. Dit zorgt ervoor dat de ietwat zure
smaak van de tomatenpuree verdwijnt.
Doe de blikken gepelde tomaten bij de saus en voeg ook de blaadjes van de basilicum toe.
Verwarm het geheel.
Maak er een gladde saus van met een staafmixer of keukenmachine.
Doe het hierna weer terug in de pan en voeg de mascarpone toe verwarm het geheel en meng
tot de mascarpone egaal verdeeld is.
CONSTRUCTIE
Verdeel een of twee lepels tomatensaus over de bodem van de ovenschaal. Hierdoor bakt de
cannelloni straks niet aan.
Nu is het tijd om de cannelloni’s te vullen. Dit gaat het makkelijkst met een spuitzak. Zorg dat
het mondje dat je gebruikt groot genoeg is voor de vulling, maar wel kleiner de cannelloni’s
zelf. Vouw de bovenste rand van de zak om en doe (een deel) van de vulling er in. Zorg dat
er voldoende ruimte aan de bovenkant blijft om de zak dicht te draaien. Door de zak steeds
verder dicht te draaien kan de vulling in de cannelloni’s worden gedaan. Het is het makkelijkst
om ze van twee kanten voor de helft te vullen.
Wanneer u meerdere cannelloni’s op elkaar wil leggen doe er dan eerst weer een laag van de
tomatensaus tussen. Als alle cannelloni’s gevuld zijn kan de tomatensaus erover. Zorg dat alle
pasta bedekt is.
Doe de cannelloni in de oven en bak voor 20 minuten. Verwijder hem daarna weer uit de
oven en verdeel de geraspte kaas erover. Zet nu weer terug in de oven en bak nogmaals 20
minuten.
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Vanwege het feit dat jullie dit jaar niet kunnen genieten van de overheerlijke maaltijd tijdens
de Reünie, hebben wij, als Oud-Leden Commissie, twee vegetarische recepten opgesteld. Wij
hopen dat het jullie goed zal smaken!

Canneloni met spinazie en feta

Pulled jackfruit wraps
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VEGA RECEPTEN

bereiding

benodigdheden

Pulled jackfruit wraps
PULLED JACKFRUIT

INGELEGDE RODE UI

OVERIG

2 blikken jackfruit à 550 g
2 kleine rode ui
4 tenen knoflook, klein
gesneden
1 theelepel komijn
2 theelepels La Chinata
gerookte paprikapoeder
hot
1 theelepel gedroogde
koriander
¼ theelepel kaneel
2 eetlepels tomatenpuree
4 eetlepels sojasaus
3 eetlepels honing of
ahornsiroop
1 eetlepel appelcider azijn

2 rode ui
150 ml appelcider azijn
1 eetlepel suiker
1,5 theelepel zout
300 ml warm water

Olijfolie
Peper en zout
Tomaat
10 Gordita’s (of ander
soort wraps)
Crème fraîche
Bakpapier

Verwarm de oven voor op 200 graden.
PULLED JACKFRUIT
Laat de blikken jackfruit uitlekken en snijd alles in vieren. Meng alle kruiden en zet dit beiden
klaar om zo te gebruiken.
Snipper de rode ui en fruit samen met de fijngesneden knoflook in 4 eetlepels olijfolie op
laag vuur voor 2 à 3 minuten. Voeg nu de kruiden toe en bak deze voorzichtig een minuutje
mee. Zorgen dat het vuur niet te hoog staat, dan kunnen de kruiden aanbranden. Voeg nu de
tomatenpuree toe en bak ook dit een minuutje mee.
Voeg dan het jackfruit toe aan de pan samen met de sojasaus en de ahornsiroop (of honing).
Meng alles goed door elkaar en probeer het jackfruit een beetje te pletten met de spatel zodat
het er uit gaat zien als pulled pork.
Voeg peper en zout toe naar smaak en laat alles een kwartiertje opstaan. Laat het zachtjes
sudderen.
Spreid het jackfruit uit over een bakplaat die bekleed is met bakpapier. Bak dit 20 tot 25
minuten in het midden van de oven. Meng het in de tussentijd 1 à 2 keer.
INGELEGDE RODE UI
Dit is lekker als topping bij de wraps. Snijd de rode ui in hele fijne (halve) ringen. Meng
alle ingrediënten en zorg dat de suiker en het zout goed oplossen, als dit niet lukt kun je
het mengsel nog iets verwarmen. Giet het warme mengsel over de rode ui en zorg dat alle
ui ondergedompeld is. Laat dit minstens een half uur afkoelen. Daarna is het meteen te
gebruiken. Je kunt het ook tot twee weken lang bewaren in de koelkast in een goed afgesloten
pot.
CONSTRUCTIE
Snijd de tomaatjes in kleine stukjes. Verwarm de gordita’s zoals aangegeven op de verpakking.
Nu is het tijd om ze te vullen. Begin met een laagje crème fraîche en spreid hierover de vulling
van jackfruit uit. Verdeel er ingelegde ui over naar smaak.
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Het Reunistenplatform
Mede door het aan COVID-19 ontleende
gebrek aan fysieke borrels en interacties is
gebleken dat er onder de reünisten behoefte
is aan andere manieren om onderling contact
te leggen en te onderhouden. Het virus heeft
er niet alleen voor gezorgd dat kansen om op
sociale bijeenkomsten elkander te ontmoeten
zich bijna niet meer voordoen, maar ook dat
bestaande vriendschappen op afstand een
moeilijke tijd ondergaan.
De OLC 2020 heeft het op zich genomen een
oplossing te verzinnen die het mogelijk maakt
om reünisten bij elkaar te brengen en voor alle
generaties een uitkomst te bieden, die moet
zorgen dat men toch in contact met elkaar kan
staan. Onder de verantwoordelijkheid van de
Reünistenvereniging heeft de OLC onderzoek
uitgevoerd naar opties die dit probleem aan
zouden kunnen pakken.
Het tijdperk van digitale interacties en netwerken
biedt een ultieme kans om verschillende jaren
bijeen te brengen. Daarom ontstond het idee
om een online platform op te richten dat zich
centreert rond de bewegingen van reünisten van
Virgiel. Juist nu is het belangrijk om generaties
bij elkaar te brengen. Met trots kondigen wij
een reünisten platform aan, te lanceren vóór het
einde van het jaar met een proefperiode van een
jaar om vast te stellen met welke structuur dit
plaffrom optimaal past bij de gebruikersgroep.
Na meerdere bedrijven te hebben benaderd
en
te
hebben
geëvalueerd
gaan
we
hoogstwaarschijnlijk in zee met Hivebrite, een
bedrijf dat zich specialiseert in het creëren
van alumni platformen voor bedrijven en
organisaties. Met onder meer de UvA, Cartier
en EIT als klanten is Hivebrite sinds 2015 een
vooraanstaand bedrijf dat zich richt op het
creëren van op maat gemaakte oplossingen op
het gebied van alumni-netwerken.
Het platform krijgt de vorm van ‘Facebook
meets LinkedIn’ waar het mogelijk wordt om
je huidige activiteiten te delen, je netwerk te
verbreden, alsmede nostalgische herinneringen
op te graven en oude vriendschappen een
nieuw leven in te blazen. Een exclusieve digitale
omgeving waar je contact kan leggen met oude
bekenden zoals jaargenoten, oud-huisgenoten
en commissiegenoten. Maar ook zeker een
platform waar nieuwe verbindingen kunnen
ontstaan door kennis te maken met Virgilianen

uit de buurt of in je werkomgeving. Alle reünisten
krijgen een exclusieve uitnodiging om zich aan
te melden op het platform. Er is mogelijkheid tot
het synchroniseren van persoonlijke gegevens
met LinkedIn voor makkelijke integratie.
Op het platform komt een plek waar jong en oud
elkaar kansen kunnen bieden door vacatures te
plaatsen en te zoeken in jouw vakgebied. Ook
kan je jezelf beschikbaar stellen als ‘mentor’ om
andere reünisten te coachen met jouw expertise
en kennis, of je kan vragen om een mentor als
je bijvoorbeeld advies nodig hebt.
Je kan er beeldmateriaal van vroeger delen
en albums plaatsen. Een kijkje in de jaarfoto’s
of een terugblik naar het gala waar je in jouw
eerste jaar naartoe ging behoren zeker tot
de mogelijkheden. Andere reünisten kunnen
reageren, ‘liken’, ‘taggen’ en delen met anderen.
Alles uiteraard binnen de beveiligde omgeving
alléén toegankelijk voor reünisten van Virgiel,
volledig AVG-conform.
Zodra je bijvoorbeeld verhuist naar een nieuwe
stad kun je daar ‘inchecken’ waardoor je jezelf
letterlijk op de kaart plaatst voor nieuwe
contacten en kansen. Ook wordt je op de hoogte
gebracht van regionale borrels en activiteiten
en natuurlijk ook van events van Virgiel. Op het
platform worden ook regelmatig updates over
de huidige gang van zaken op Virgiel gepost,
en de nieuwsbrieven en Carmina’s zullen er
te lezen zijn. Het is mogelijk om groepen te
creëren van reünisten op basis van interesses,
werk, regio en nog veel meer. Groepschats,
forums, privéberichten en publieke posts zijn
een aantal van de verschillende manieren om
met elkaar te communiceren.
Na een pilot met een selecte groep wordt het
vóór het einde van het jaar gelanceerd onder alle
reünisten. Naast een browserversie komt er ook
een app beschikbaar in de iOS App Store en de
Google Play Store. We zijn super enthousiast en
hopen op een breed bereik onder alle reünisten.
Binnenkort zal er via alle kanalen meer
informatie hierover worden gegeven, maar als
er nu al nieuwsgierige aagjes zijn kunnen zij
natuurlijk ook al contact met ons opnemen!
Hoe meer mensen zich aanmelden en hoe meer
er wordt gedeeld, des te meer functionaliteit zal
het platform zal hebben.
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TOKOBABY’S
Aangezien het de laatste tijd rustig was op Virgiel hebben wij als Oud-Leden Commissie een blik
geworpen op het verleden. Hoe ging het er vroeger aan toe op Virgiel? Waarschijnlijk is er sinds
de oprichting minder veranderd dan je denkt. Wat echter wel veranderd is, zijn de leden die er
rondlopen. Sinds 1975 zijn er namelijk steeds meer vrouwen lid geworden van onze vereniging.
Dit bracht heel wat nieuws in beweging. Hoewel vozen natuurlijk ten strengste verboden was,
ontstond er behalve vriendschap nu ook meer dan vriendschap. Voor deze Reünisten carmina
hebben we contact opgenomen met bijzondere oud-leden. Namelijk oud-leden die de liefde hebben
gevonden op onze sociëteit. Uit deze liefde zijn kinderen ontstaan: toko baby’s. Of deze baby’s
ook verwekt zijn op de sociëteit laten we maar buiten beschouwing.

Thijs Linssen – Adriaansens
Jaar: 1985
Club: Widukind
Nicole Linssen – Adriaansens
Jaar: 1984
Club: Nicole
Samen sinds 1987
Twee zoons (Melkbus baby’s)
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen op Virgiel?
Nicole: “We hebben elkaar leren kennen op de
borrelvloer, we waren goede borrelmaatjes. Op
de borrelvloer deed je wel gewoon alsof je niet
vriendje en vriendinnetje was, want dat mocht
niet. Je zorgde ervoor dat je niet zichtbaar aan
het kussen of vozen was.”
Thijs: “Ook onze huizen hadden intensief
contact met elkaar. Ik woonde spoorsingel 63
en Nicole op Hooikade 10. Er waren nogal veel
innige contacten tussen de huizen. Minstens
drie koppels tussen de huizen van die tijd zijn
nog steeds bij elkaar!“
Wat hebben jullie je kinderen meegegeven van
jullie studententijd bij de vereniging?
Nicole: “Je studententijd is een tijd die je nodig
hebt om je vrij te voelen en de wereld aan te
kunnen als je net van bij je ouders komt. Als
je maar zorgt dat je naast je studie iets hebt
waar je met elkaar je lekker voelt en een
biertje of frisje kan drinken zodat er meer is
dan alleen studie. Je hebt een plek nodig waar
je zelfstandig kan worden.”
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Thijs: “De oudste zat in het bestuur van
Amsterdamse roeivereniging. Hij heeft het daar
helemaal getroffen en vond het fantastisch. Wij
herkennen heel veel van de verhalen die hij
vertelt alsof het gekopieerd is uit onze eigen
tijd. Dan is zo’n roeivereniging gewoon een
dekmantel, het maakt niet uit bij welke groep
je je aansluit. De jongste is laatst mee geweest
naar een huizenborrel van Spoorsingel 63 en is
inmiddels wel overtuigd dat het super leuk is
om zoiets te doen, maakt niet uit in welke stad
hij terecht komt.”
Hebben jullie door de gemeenschappelijke
interesse van Virgiel ook meer contact gehouden
met de jaarclub of met anderen van de sociëteit?
Thijs: “Ik heb me geprobeerd voor te stellen
hoe het is om een relatie te hebben met iemand
die niet dezelfde achtergrond deelt en dat lijkt
mij lastiger. Voor ons was het heel makkelijk
en natuurlijk om contact te houden met onze
Virgiliaanse vrienden, omdat in heel veel
gevallen we ze allebei (goed) kenden.”

Nicole: “Twee goede huisgenoten van Thijs zijn
hele goede vrienden van mij, want die zitten
in mijn jaarclub. Dus dan heb ik met hun veel
contact. Dat cirkeltje komt steeds weer terug.”
Wat zijn de positieve of negatieve punten van
een relatie met een Virgiliaan?
Nicole: “Natuurlijk omdat je een gedeelde
achtergrond hebt snap je elkaar heel goed.

Ik wilde er wel voor waken dat je niet continu
alleen met Virgilianen afspreekt.”
Thijs: “We hebben een goede mix gevonden.
In onze nieuwe sociale omgeving hebben we
een vriendenkring kunnen opbouwen zonder de
Delftse kring achter te hoeven laten.”

Tako de Wit
Jaar: 1985
Club: Widukind
Sabine de Wit
Jaar: 1987
Club: Lezootres
Samen sinds 1988
Een dochter en twee zoons
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen op Virgiel?
Sabine: “Ik zat aan de bar en dan zeiden mijn
vrienden: ‘joh, Tako kijkt de hele tijd naar je’.
Dat was helemaal niet zo. En tegen hem zeiden
ze: ‘Sabine zit de hele tijd naar je te kijken’.
Dat was ook niet zo, maar als je dat hoort dan
ga je er toch wat mee doen. Hij heeft me toen
mee gevraagd naar zijn jaarclubgala in mei. De
september daarop was het officieel aan.”
Wat was je eerste indruk van hem/haar?
Sabine: “Tako was twee Virgieljaren ouder dan
ik. Alle feuten kwamen hem al vrij snel tegen
bij de KMT. Hij was redelijk duidelijk aanwezig.
Mensen liepen soms liever met een boogje om
hem heen. Maar op de een of andere manier
was ik al wel snel geïnteresseerd.”
Tako: *begint heel hard te lachen* “Misschien
moet je je oren even dicht doen, Sabine. Laat ik
het zo zeggen, zoals ik duidelijk aanwezig was,
hoorde je Sabine ook al van ver. Ze was niet bang
om aanwezig te zijn. Ze was een interessant
brutaaltje als je het zo mag uitdrukken.”

Wat hebben jullie je kinderen meegegeven van
jullie studententijd bij de vereniging?
Sabine: “Virgiel is met de paplepel ingegoten.
Tako’s broer zit bij Virgiel en mijn twee broers,
oom en twee neven ook. Ik denk dat de kinderen
bewust maar ook onbewust meegekregen
hebben dat we op Virgiel een fantastische tijd
beleefd hebben. De mensen die ons kwamen
opzoeken toen wij in het buitenland woonden
waren voornamelijk Virgilianen. Als je gaat
studeren hoef je niet ergens lid te worden, maar
ik vind dat het wel verstandig is omdat het heel
veel bijdraagt aan je ontwikkeling en je geluk.
Je ontmoet veel andere mensen die niet alleen
dezelfde studie doen.”
Tako: “Wij zijn allebei redelijk actief geweest op
Virgiel net als de mensen met wie wij omgaan. Ik
denk dat je kinderen dat mee hebben gekregen
waardoor ze nu zelf ook erg actief zijn op
verenigingen. Ook hebben sommige van onze
vrienden van Virgiel kinderen die onze kinderen
dan weer kennen. Zij spreken ook met elkaar
af zonder dat wij erbij zijn. Dit geeft maar aan
hoe lang je je studententijd met je meedraagt.”
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Zouden jullie je kinderen aanmoedigen om bij
een studentenvereniging te gaan?
Sabine: “Jazeker. Onze zoon Jelte is nu
vierdejaars op Virgiel. Ik kan me nog heel goed
herinneren dat toen ik eerstejaars was, ik een
ouderdag had. Daar mochten de ouders die lid
waren geweest over de tafels banjeren en hun
jaarlied zingen. En ook al is het meer dan 30
jaar geleden, ik weet nog dat ik dacht: ‘Jezus
dat is zo gaaf! Wie weet kan ik dat wel een keer.’

Dus het was helemaal top toen dat ook echt
gebeurde bij Jeltes ouderdag. En vooral omdat
je graag dat aan je kind wil doorgeven waar je
een leuke tijd hebt gehad. Ongeacht of het nou
Virgiel, het corps of een andere plek is.”

Jorgen Pluym
Jaar: 1985
Club: Bizarre
Paulien de Mol van Otterloo
Jaar: 1986
Club: Hiepsepiel
Samen sinds 1987
Een zoon en drie dochters (Introductie Commissie baby’s)
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen op Virgiel?
Paulien: “We hebben elkaar leren kennen
tijdens de KMT. Het was toen de regel dat je
minstens met een ouderejaars moest borrelen
en eten. Jorgen was toen eerstejaars en ik feut.
Ik ging met een clubje eten met de jaarclub
van Jorgen. Het was zeker geen liefde op het
eerste gezicht, maar het was wel zo dat we
alleen elkaar konden herinneren, kwamen we
achteraf achter.”
“Ik zat in de eerste volledige vrouwenjaarclub.
Dat was natuurlijk interessant op Virgiel dus
hebben we met de club op meerdere huisfeesten
getapt. Jorgen woonde op de Spoorsingel en die
gaven elk jaar op het einde van het jaar een
huisfeest. Daar kwam ik hem toen weer tegen.”
Wat was je eerste indruk van hem/haar?
Paulien: “Hij was nogal een heftige borrelaar
met brassen. Hij is ook aardig groot dus veel
mensen vonden hem een beetje eng, ook door
de grappen die hij uithaalde met eerstejaars.”
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Wat hebben jullie je kinderen meegegeven van
jullie studententijd bij de vereniging?
Paulien: “Ongemerkt hebben we onze kinderen
denk ik wel beïnvloed in hun keuzes voor de
studententijd, omdat het voor ons een hele
leuke tijd was. Het enige wat we wel echt
gestimuleerd hebben, is ergens lid van worden,
maakt niet uit waarvan. Zeker in Delft kan het
lastig zijn om leuke mensen te leren kennen.
Als je bijvoorbeeld Bouwkunde of Industrieel
Ontwerpen studeert dan heb je misschien wel
een brede vriendenkring op de studie, maar in
onze tijd was het zo dat op andere studies vaak
niet de leukste mensen rondliepen.”
Vinden jullie een studentenvereniging de juiste
plek om een partner te zoeken?
Paulien: “Je studententijd is een tijd waarin je
veel mensen ontmoet en veel nieuwe vrienden
maakt dus dat je daar ook je partner vind is niet
zo gek. Het maakt het wel een stuk makkelijker.
Als ik dat nu hoor van mijn kinderen lijkt het
wel nog meer een dating gebeuren dan vroeger.
Hoeveel diners met dates zij wel niet hebben
per jaar.“

Jos Hamilton
Jaar: 1971
Club: Vat
Marja Hamilton
Jaar: 1976
Club: Joko
Samen sinds 1976
Een dochter en twee zoons
Een ludiek feitje over jullie met betrekking tot
Virgiel!
Jos: We hebben ons trouwen op de sociëteit
gevierd. We zijn bij het gemeentehuis in
amsterdam getrouwd. Daarna zijn we naar
de OD 18 gereden in Delft om kerkelijk
ingezegend te worden door pater Harry Peels
van de Barbaraparochie. Vervolgens zijn we
naar de overkant gelopen om in de hooizolder
de bruidstaart aan te snijden. Ook ons diner
was op de hooizolder en onze receptie was
in de prestige kelder. Dit jaar zijn we 40 jaar
getrouwd!
Hoe hebben jullie elkaar leren kennen op Virgiel.
Jos: Ik zat in het eerste jaar van Marja in de
kennismakingscommissie. Daarmee ben ik
Marja in Groesbeek (waar het kamp was) voor
het eerst tegengekomen. Een half jaar later
hebben we elkaar beter leren kennen op de
sociëteit.
Marja: Tijdens het kamp ben ik in het
prikkeldraad gevallen. Toen is Jos mee geweest
naar het ziekenhuis.

Vinden jullie een studentenvereniging de juiste
plek om een partner te zoeken?
Jos: In Marja’s jaar zijn er negen meisjes lid
geworden (vergeleken met 150 jongens). Het
probleem was dus dat de meeste ouderejaars
die in de kennismakingscommissie zaten,
figuurlijk op al die meisjes doken. Omdat ik
namens het bestuur in de Kc zat heb ik luid
en duidelijk met ze afgesproken dat ze van die
meisjes af zouden blijven, ik ook. Alleen ben
ik toch in de loop van het jaar met Marja in
contact gekomen. Dus je kunt wel zeggen dat ik
de enige ben die zich niet aan zijn eigen regels
heeft gehouden ;)
Een van de rare, misschien wel negatieve
dingen op Virgiel was dat als je een meisje van
de vereniging leerde kennen, de reactie van de
rest van de mannelijke leden afstandelijk. Ze
wilden ons met rust laten om het prille geluk
niet te verstoren. Maar dan ontstaat er ongewild
toch wat afstand tussen de koppels binnen de
vereniging en de rest van de vereniging. Dus
dat was niet ideaal.

Wat was je eerste indruk van hem/haar?
Marja: Op een gegeven moment hadden gingen
we eten op het kamp. Daar was alleen geen
toetje bij. Dus had ik dat aangekaart en toen
is Jos ergens bij de melkboer een toetje gaan
halen.
Jos: Ja, Marja kreeg inderdaad een toetje van
mij omdat ze die zo miste. Mijn eerste indruk
van Marja was een klein blond meisje. Ze was
altijd vrolijk en niet op haar mondje gevallen.
Ze is in Amsterdam opgegroeid dus je hebt daar
wel een beeld bij denk ik.
KC Groesbeek
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LANCET IN CORONATIJD
En toen ging opeens niks meer door.
Het Coronavirus, dat we de week ervoor nog
weg lachten als een bron van schijn paniek, was
in Delft opgedoken en heeft roet in het eten van
elke ondernemende student gegooid. Zeven
van zulke studenten, het 68e Lancet Bestuur,
zagen hun plannen voor de langverwachte
Lancetweek in het water vallen. De realiteit was
nog moeilijk te bevatten: er is nog meerdere
malen vergaderd over hoe we het allemaal wel
nog door konden laten gaan, door bijvoorbeeld
in kleine zalen het feest voort te zetten, het
aantal kaartjes te halveren en nog een aantal
radicale ideeën.
Maar het was duidelijk dat dit voorlopig alleen
maar erger ging worden. Na een aantal weken
vlakte de toename van de besmettingen enigszins
af. In die weken waren de Zoom vergaderingen
meer een soort borrels geworden, omdat er niet
zoveel te vergaderen viel.
Het werd tijd om in oplossingen te denken. We
zijn gaan brainstormen over activiteiten die
op afstand plaats kon vinden. De activiteiten
moesten leuk zijn om met het hele huis aan
mee te doen, zodat men thuis wat te doen had.
Eerst voelde het alsof alles wat je bedacht nooit
leuker ging zijn dan wanneer je geen rekening
met de corona maatregelen hoefde te houden.
En dat was ook zo. Maar we merkten ook dat
mensen in deze gekke tijd bijna alles wat je
voor ze bedacht leuk vonden.
En dat gaf ons energie! Als Lancet waren wij
de enige commissie op Virgiel die uiteindelijk
een vierde kwartaal vol met activiteiten had
verzorgd. De kwartaal poster fungeerde als
kleurplaat, waarvoor we een wedstrijd hebben
aangekondigd met mooie prijzen. Daar zijn maar
liefst dertig prachtige (en minder prachtige)
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inzendingen voor binnengekomen. Dat was
het moment dat we merkten dat mensen echt
alles leuk vinden. Op die kwartaal poster stond
vermeld dat er een Slimste Mens online plaats
ging vinden, een kookworkshop, een variant van
‘Het Geluid’ van Q-Music en als kers op de taart
een online feest! Dan zal je misschien denken:
voor een feest heb je toch een ruimte, harde
muziek en vooral heel veel mensen nodig?
Dat klopt! Daarom hebben we een livestream
van een hip aangeklede DJ-Booth in de kapel
opgezet en een zoom sessie waar huizen hun
camera aan konden zetten en konden zien
dat er nog 100 anderen met hun mee aan het
feesten zijn. We hoefden de huizen niet eens
aan te moedigen om een mooie aankleding
voor hun eigen webcam te bouwen, maar dat
hebben veel huizen wel gedaan!
In de huidige tijd heerst het virus nog steeds,
maar kunnen er in kleinere groepen weer
activiteiten georganiseerd worden die meer
lijken op het oude normaal. Zo zijn er afgelopen
week samen met de Eerstejaarscommissie 5(!)
activiteiten voor eerstejaars georganiseerd
om ze kennis te laten maken met de vele
mogelijkheden bij Lancet, zoals een workshop
rappen, een flirtcursus (een erg belangrijke
vaardigheid in je eerste jaar) en meer!
Ondanks dat er weer het een en ander mogelijk
is, blijft het frustrerend dat je tot de dag voor
een activiteit niet met zekerheid kan zeggen of
het doorgaat. In Delft is het aantal besmettingen
de afgelopen week flink toegenomen, waardoor
de sociëteit tot de dág voor de eerstejaars
activiteiten gesloten bleef. Oftewel, het scheelde
maar een dag of alle activiteiten gingen niet
door.
Het blijven roerige tijden, maar zowel Lancet
als de vereniging worden draaiende gehouden
dankzij de creativiteit en toewijding van haar
leden.

KWARTAALPOSTERS LANCET

Ter aankondiging van de activiteiten van Lancet wordt er viermaal
in het jaar een poster ontwikkeld.

DE VIJFDE DIMENSIE
DE VIJFDE DIMENSIE
DE VIJFDE DIMENSIE
DUS NIET DE VIERDE

WOULD
WOULD
WOULD
WOULD
WOULD

YOU FUNK
YOU FUNK
YOU FUNK
YOU FUNK
YOU?

ME
ME
ME
ME

IN
IN
IN
IN

MY
MY
MY
MY

WORMHOLE
WORMHOLE
WORMHOLE
WORMHOLE

LANCETFEEST LINE-UP :
+ KID SUBLIME
+ BART EICHHOLTZ
+ BASEMENT BROTHERS
+ AND MORE

PHOTOGRAPHER/EDITOR/STYLIST: ROEL TEEKEN
MODELS: OSCAR NOWAK/JULIE ARKES
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Nonogram
Daar is die weer!! Jullie zijn natuurlijk allemaal meteen doorgebladerd naar de puzzel van deze
Carmina editie. Na het grandioze succes van de nu al legendarische thuiswoordpuzzel die in de
Carmina van april verscheen, hebben wij nu met het puzzelmakers team wat anders bedacht. We
hebben veel reacties gekregen over het niveau en de originaliteit van de puzzel, en we wilden
jullie natuurlijk ook in deze Carmina weer verblijden met een mooie nieuwe puzzel. Na een lange
brainstorm sessie en na helaas vele goede ideeën te moeten hebben verwerpen zijn we dan
Nonogram (26)
toch uitgekomen op een resultaat waar we trots op mogen zijn. Het puzzelmakers team heeft
hier veel bloed, zweet
en tranen
27 september
2020in gegooid, en wenst jullie allen veel plezier en succes met het
maken van deze puzzel!

www.liacs.leidenuniv.nl/ kosterswa/nono/

Iedereen heeft er waarschijnlijk wel eens 1 gemaakt of gezien, een japanse puzzel genaamd de
nonogram. De opgave is een leeg diagram. Getallen boven en links van het diagram geven aan
hoe lang de gekleurde blokken zijn. Tussen de gekleurde blokken zit altijd minimaal 1 leeg vakje.
De witte blokken worden niet aangegeven. Elk getal staat voor één of meer aaneengesloten
blokken in de betreffende kolom of op de betreffende regel. Door deze blokken kloppend in te
kleuren, vormt zich een afbeelding in het diagram: de oplossing van de puzzel.
Succes en groetjes!
Het puzzelmakersteam
P.S. De oplossing zal na een tijd op de reünisten website verschijnen!!
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2
2
2
4
2
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Eindredactioneel
Waarde reünisten,
Dit waren ze helaas alweer, de laatste paar
pagina’s van mijn tweede en tevens laatste
Reünisten Carmina. Zoals altijd begonnen de
ideeën na de zomervakantie alweer te kriebelen
over wat er allemaal wel niet in deze editie
moest verschijnen. Ondanks de vervelende
situatie waarin we allen verkeren, wilden wij
ook nog aan jullie, de reünisten, laten zien dat
Virgiel zich zeker staande weet te houden in
deze tijden.
Onder normale omstandigheden had ik dit
eindredactioneel op een commissiehok op
de toko geschreven onder het genot van een
heerlijke ijsbeer met gele sokken. Nu zitten wij
echter met alle 5 de commissieleden in een groot
appartement in Scheveningen op een gepaste
afstand van 1,5 meter de laatste puntjes op de i
te zetten. Dit keer hebben we dus gelukkig niet
alles online moeten doen en konden we nog
in volle teugen van elkaars kook-, schrijf- en
zangkunsten genieten.
In deze Carmina hebben we zoals altijd weer
geprobeerd om er onze eigen draai aan te geven.
Van onze eigen vega recepten (de cannelloni
is zeker de moeite waard!) tot de rubriek
tokobaby’s, waarvoor we de credits geheel
moeten doorschuiven naar onze eigen Tess, die
ontzettend enthousiast uit eigen initiatief deze
taak heeft opgepakt en uitgevoerd.

Dit jaar is helaas geheel zonder activiteiten
of evenementen verlopen waarop we jullie
normaal gesproken zouden kunnen ontvangen.
Zo was ik zelf ook van plan om een grootse
reünie neer te zetten met behulp van iedere
beschikbare en enthousiaste Virgiliaan, maar dit
jaar zal deze droom helaas geen werkelijkheid
worden, hoewel ik er wel naar uitkijk om jullie
volgend jaar alsnog op de reünie te zien!
Desalniettemin, hebben we niet helemaal niks
kunnen realiseren. Het platform waarover
eerder is gesproken wordt trots mede door ons
opgezet, en wij hopen dat de reünisten hieraan
enorm veel plezier en hiervan profijt van zullen
hebben! Mijn commissiegenoten en ook zeker ik
verheugen ons erop om jullie allemaal gebruik
te zien maken van het platform en de faciliteiten
die deze te bieden heeft.
Dit zijn dan de laatste woorden van het
eindredactioneel, het was me een waar genoegen
om jullie dit jaar met naar ons idee twee mooie
Reünisten Carmina’s thuis te kunnen vermaken.
Wij van de Oud-Leden Commissie 2020 hopen
dat jullie veel leesplezier hebben gehad!
Met Virgiliaanse groet,
Tim van der Vlist
Commissaris Reünie/Carmina
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worden
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