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Oud Leden Commissie 2021
Waarde reünisten,
Het is een tijd vol veranderingen. Tot de
vreugde van ons allemaal, gaan we van het
‘nieuwe normaal’ langzaam aan weer terug
naar het oude normaal, naar hoe het altijd
is geweest. De Spechten van 2021 hebben
weer een fysieke kennismakingstijd kunnen
meemaken en er vinden er ook weer borrels
plaats op Alcuin. Deze nemen inmiddels ook
steeds meer de ‘normale’ vorm aan; zonder
reserveren en zonder vaste plaats.

fysiek te spreken, dat geeft toch een meer
laagdrempelige sfeer dan online via zoom.

Door de versoepelingen sinds de zomer
hebben wij ook meer ruimte voor het
organiseren van fysieke activiteiten. Het
jaarcommissarissendiner
was
de
eerste
activiteit die wij, samen met het Reünisten
Bestuur, hebben kunnen organiseren. Na
de vergadering die plaatsvond tussen alle
jaarcommissarissen mochten wij en het DB
aansluiten bij het diner. Het was een ontzettend
leuke avond waar we veel oud-Virgilianen uit
Voor ons als Oud Leden Commissie is er sinds allerlei verschillende jaarlagen hebben kunnen
de zomer ook veel veranderd. Wij hebben spreken, met elk weer een ander interessant
onder andere gedag moeten zeggen tegen onze verhaal.
commissiegenoot Tim van Helmond, aangezien
hij een half jaar in de V.S. gaat werken voor het De laatste tijd zijn we verder druk geweest
bedrijf PrimeVision. Voor zowel gezelligheid als met de eerste voorbereidingen voor de reünie,
voor ondersteuning bij de activiteiten die nog aangezien deze steeds dichterbij komt. Wij
in het verschiet lagen hebben wij een nieuwe gaan ons best doen om een prachtige dag voor
commissiegenoot gevraagd, namelijk Gijs, je jullie te organiseren en zijn erg benieuwd naar
ziet de huidige OLC leden op de foto hierboven. al jullie herinneringen van de tijd op Virgiel.
Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen
Wat bovendien voor grote veranderingen velen van jullie daar dan ook te kunnen zien en
heeft gezorgd is dat wij weer wekelijks op spreken.
Virgiel kunnen vergaderen. Dit biedt ook de
gelegenheid om na afloop aan te sluiten bij de
borrel. Bovendien zijn wij in september voor
de eerste keer bij Nick Peters thuis geweest
voor de eerste fysieke vergadering met het
Reünistenbestuur. Erg leuk om iedereen
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In deze editie van de de Carmina zal het Dagelijks Bestuur 124 zich voorstellen, wordt er meer
verteld over afgelopen Owee en KMT en het Lancet-lustrum. Bovendien is Virgiel afgelopen jaar
uitgeroepen tot de duurzaamste studentenvereniging van Nederland. Voor het realiseren van
dit doel heeft de kok Edwin, een veganistische kookcursus gevolgd. Een van zijn vegetarische
recepten deelt hij daarom met jullie in deze Carmina. Aan de eettafel genieten wij hier al van
en op deze manier jullie hopelijk thuis ook! Ten slotte hebben wij weer een familie geïnterviewd
over hun tijd bij Virgiel en de verschillen tussen toen en nu, waarmee deze editie zal worden
afgesloten.
Met Virgilliaanse groet,
Inge schut
Voorzitter Oud Leden Commissie 2021

Agenda 2021
Carmina Burana
November 2021
Reünie
27 november
ALV
22 januari
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Tijdingen van het Reünistenbestuur
Beste oud-Virgilianen,

deelnemen aan de KMT.
De overheid gaf gelukkig wel toestemming
Gelukkig hebben we deze keer positieve voor de eerste KMT-week. Maar het kamp
berichten voor je. Deze Tijdingen worden was nu op een sportterrein in Delft en er
geschreven eind september, daags nadat de werd geslapen op het TU-Sportcentrum.
1,5 m afstandsmaatregel is ingeruild voor het Alles moest op het laatste moment worden
coronatoegangsbewijs. Het sociëteitsleven geregeld en gedetailleerd. Ook waren er tal
van Virgiel is weer herstart, voorlopig nog wel van maatregelen om de activiteiten coronamet een sluitingstijd van 0.00 uur. Zodoende veilig te laten verlopen. Gelukkig had niemand
heeft de bijeenkomst van jaarcommissarissen gedurende die week een positieve coronaop 1 oktober op de sociëteit door kunnen testuitslag (iedereen werd dagelijks getest).
gaan. En dit betekent ook dat we de reünie Het KMT-toezicht door reünisten zoals we dat
op zaterdag 27 november zonder mondkapjes vanuit voorgaande jaren al kennen, kon op het
en afstandsmaatregel kunnen organiseren. We laatste moment nog worden ingeregeld. De
slaken een zucht van verlichting!
algemene indruk was dat de KMT goed was
georganiseerd met weinig op- en aanmerkingen
Reünie
op de uitvoering.
De inschrijving van de reünie is mogelijk vanaf De tweede KMT-week (tijdens de eerste
zaterdag 30 oktober. Je ontvangt in de week collegeweek) was gepland, maar werd door
hiervoor een persoonlijke uitnodiging per de overheid op het laatste moment niet
e-mail. Mail ons als je geen e-mail ontvangt toegestaan onder verwijzing naar de geldende
en wel naar de reünie wil komen.
coronaregels.
Omdat de reünie in 2020 niet is doorgegaan,
geven wij jubeljaren uit 2020 én 2021 de Regioborrels en andere activiteiten
gelegenheid om hun jubileum te vieren. De Inmiddels hebben we dus goede hoop dat we
jubeljaren zijn dan 1996/1997 (25e jaars), vanaf begin volgend jaar onze regioborrels en
1981/1982 (40e jaars), 1971/1972 (50e andere activiteiten kunnen organiseren. Zo
jaars), 1966/1967 (55e jaars), 1961/1962 (60e hebben we nog op de plank liggen regioborrelsjaars), 1956/1957 (65e jaars), 1951/1952 (70e nieuwe-stijl, een Vagevuurborrel (waarbij
jaars). Deze Virgiel-jaren ontvangen via hun ouderejaars-Virgilianen in een borrelomgeving
jaarcommissarissen verdere informatie.
gaandeweg worden opgenomen in de wereld
Als je deelneemt aan de reünie, is het mogelijk van jonge reünisten), als ook een Virgielnog verplicht om een coronatoegangsbewijs familiedag (met koppels van een Virgiliaan en
te tonen bij binnenkomst. Wij houden ons dan een oud-Virgiliaan).
zonder uitzondering aan deze verplichting.
En vanzelfsprekend blijf je thuis bij covid- Virgiel erfgoed
gerelateerde symptomen/klachten.
Het
laatste
lustrumcadeau
van
de
Reünistenvereniging heeft als bestemming
KMT en toezicht door reünisten
de inventarisatie en ontsluiting van het
Dit jaar waren de OWEE en de KMT door de Virgiliaanse erfgoed gekregen. Inmiddels boekt
corona-omstandigheden nog niet als vanouds. de HistoriCie (erfgoedcommissie van Virgiel)
De OWEE was deels digitaal, de OWEE- goede resultaten.
avondactiviteiten waren beperkt mogelijk.
Meer lees je in het artikel over de OWEE Zo hebben we in augustus na een offerte/
op pagina 32. De belangstelling voor de selectietraject de opdracht aan restaurator
studentenverenigingen bleek evenwel enorm. Marjan de Visser kunnen geven voor de
De KMT van Virgiel had een capaciteit voor 400 omvangrijke restauratie van het Eetzaaldeelnemers, het dubbele aantal meldde zich schilderij. Op pagina 12 lees je meer over dit
aan. Een loting bepaalde uiteindelijk wie kon grote project.
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De grote verzameling annuaria vanaf 1902
is door de HistoriCie (erfgoed-commissie
van Virgiel) gedigitaliseerd. Anders gezegd:
de annuaria die onvoorstelbaar lang in de
boekenkast van de Regentenkamer staan en
eigenlijk niet werden gelezen, zijn nu voor
Virgilianen en oud-Virgilianen toegankelijk.
Historisch materiaal dat een enorme inkijk
geeft in hoe het Virgiel is vergaan, ook in
moeilijke tijden waarbij het bestaansrecht van
Virgiel een aantal keren op het spel stond.
Je leest elk beschikbaar annuarium via het
VCP, hier is meer over te lezen op pagina 16.

Tot slot
Deze Reünisten Carmina wordt gepubliceerd op
onze website. De oudere edities vind je op het
VCP. 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 hopelijk tot
ziens bij onze activiteiten.
Met Virgiliaanse groet en mede namens Rixt,
Laura, Denie en Fons,

Begin 2022 worden kasten in de Boekerij Nick
ingericht als museum-kast om alle belangrijke
Virgiel-artefacten ten toon te stellen, waaronder
de verzameling voorwerpen en notulenboek
van het gezelschap De Lift uit de jaren 19201930.

ALV Reünistenvereniging
Het bestuur van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius nodigt de leden uit voor de Algemene Ledenvergadering / Jaarvergadering 2022 (ALV) op zaterdag 22 januari 2022 vanaf 14.00 uur in de Boekerij
van Sociëteit Alcuin, Oude Delft 57, Delft. Daarnaast is het mogelijk om via een Teams-meeting op
afstand deel te nemen aan de vergadering.
Naar verwachting is de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” nog van kracht. Dit legitimeert
de volgende werkwijze:
- 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
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 16 januari 2021
4. In Memoriam
5. Jaarrapportage Stichting TOP-Virgiliaan (STV)
6. Jaarverslag 2021
7. Financiën 2021 (realisatie)
8. Verenigingsbeleid 2022
9. Financiën 2022 (begroting)
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 10 januari 2021 per e-mail de vergaderstukken behorend bij de punten 3 en 6 tot en met 10.
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Vanuit ‘t torentje
Waarde Reünisten,
Mijn eerste vanuit het torentje, wat een eer! Ik
zal in dit stuk ingaan op het afgelopen jaar en
ik zal ook een inkijk proberen te geven in wat
ons, als 124e Dagelijks Bestuur, te wachten
staat.
Afgelopen jaar was een gek jaar, ook voor Virgiel.
De constant wisselende coronamaatregelen
maakten het keer op keer lastig voor het 123e
Dagelijks Bestuur om activiteiten op de sociëteit
te organiseren. Desalniettemin hebben zij met
hun aanpassingsvermogen het in dit complexe
jaar toch voor elkaar gekregen om leden op
andere manieren betrokken te houden bij
Virgiel.
De betrokkenheid van leden is een belangrijk
speerpunt geweest in hun beleid en ik denk dat
het heel knap is hoe zij dit hebben aangepakt. Er
zijn uiteenlopende dingen georganiseerd onder
de geldende maatregelen van toen, de N8W8
heeft uiteindelijk plaats kunnen vinden op een
alternatieve manier en tijdens de lockdown zijn
er ook livestreams georganiseerd zodat leden
thuis feest konden vieren. Ook hebben zij zich
tijdens de sluiting van de sociëteit onder andere
gefocust op het aanbieden van afhaalmaaltijden
om zo voor leden een moment te creëren om
elkaar te spreken. Hiermee speelden ze niet
alleen in op de betrokkenheid van leden maar
ook op een ander relevant onderwerp; welzijn.
Afgelopen jaar hebben veel mensen zich
alleen gevoeld wegens het gebrek aan contact
met anderen en ook hier is op verschillende
manieren aandacht aan besteed vanuit Virgiel.
Er is dan afgelopen jaar ook een nieuw project
gestart waarbij ouderejaars leden eerstejaars
konden begeleiden in hun studie. Er zijn online
samenkomsten georganiseerd waar eerstejaars
vragen konden stellen over hun studie en tips
kregen over hoe ze bepaalde dingen het beste
konden aanpakken. Verder is er een nieuw
leven geblazen in de vertrouwenspersonen van
Virgiel. Er wordt steeds actiever gewerkt aan
het verhogen van de naamsbekendheid van
deze groep.
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Zo is er bij de afgelopen kennismakingstijd in
samenwerking met de vertrouwenspersonen
een onderdeel geweest wat in het teken stond
van seksueel overschrijdend gedrag. We kregen
van aspirant leden te horen dat ze het goed
vonden dat hier aandacht aan geschonken werd
en we denken dat dit een veiligere omgeving
op Virgiel creëert.
Tijdens de sluiting van de sociëteit is er ook
veel aan het pand gewerkt. Er is een nieuwe
vloer in de voorzaal gelegd, de DAK-zolder
is geïsoleerd en er is daar vloerverwarming
aangelegd. Verder is Virgiel al enige tijd druk
bezig met duurzaamheidsprojecten, het is dan
ook leuk om te vermelden dat we afgelopen
jaar zijn uitgeroepen tot de meest duurzame
studentenvereniging van Nederland!

Op dit moment zijn we druk bezig om dit soort
goede projecten voort te zetten. Daarnaast
hebben we eerder vorige maand het heugelijke
nieuws gekregen dat wij de deuren van ons pand
weer konden openen. Sinds 25 september zijn
wij weer open met coronatoegangsbewijzen en
we hebben gemerkt dat leden deze plek enorm
gemist hebben. De eerste weken stonden in
het teken van verschillende activiteiten uit
de jaarplanning zoals de dispuutsweek en de
eerstejaarscommissieweek en de komende tijd
staan er ook weer veel van dit soort evenement
gepland! De vereniging begint weer te bloeien
en mijn bestuur en ik zijn razend enthousiast
om dit avontuur aan te gaan. Wij kijken er naar
uit om jullie, de reünisten, te verwelkomen om
te laten zien hoe de sociëteit erbij staat.
Ik heb gezegd,
Crescendo Gramen Sementat.
Lucas Honée
Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius
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Lucas Honée

Het Dagelijks
Functie:
Voorzitter
Verjaardag:
12-04-1998
Studie:
Technische Bestuurskunde
Karaktereigenschappen:
Knuffelbeer, georganiseerd

Jiry Janssens

Fleur Lycklama

Functie:
Secretaris
Verjaardag:
06-04-1999
Studie:
Klinische Technologie
Karaktereigenschappen:
Geïnteresseerd, slim, lief
Functie:
Penningmeester A
Verjaardag:
02-10-1999
Studie:
Technische Bestuurskunde
Karaktereigenschappen:
Sympathiek, intelligent
Functie:
Penningmeester B
Verjaardag:
07-01-1999
Studie:
Werktuigbouwkunde
Karaktereigenschappen:
Grappig, jolig

Tijn Stukker
Functie:
Vice-voorzitter
Verjaardag:
27-07-2000
Studie:
Technische Bestuurskunde
Karaktereigenschappen:
Koppig, grappig, jonkie
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Ties Beijneveld

Bestuur 124
Zep van Boxtel

Jenske Gosens

Functie:
Comm. Vereniging
Verjaardag:
20-06-1999
Studie:
Industrieel Ontwerpen
Karaktereigenschappen:
Sociaal, opgewekt, kwebbel
Functie:
Comm. van den Inventaris
Verjaardag:
27-11-1998
Studie:
Technische Bestuurskunde
Karaktereigenschappen:
Vastberaden, sociaal

Fien van Gool

Martijn Oetelmans
Functie:
Comm. Extern
Verjaardag:
02-01-1999
Studie:
Werktuigbouwkunde
Karaktereigenschappen:
Lief, vrolijk

Functie:
Comm. van het Consumabel
Verjaardag:
19-11-1998
Studie:
Industrieel Ontwerpen
Karaktereigenschappen:
Opdonder, eigenwijs, lief

Marja Esmeijer

Functie:
Comm. van het Personeel
Verjaardag:
09-05-1998
Studie:
Technische Bestuurskunde
Karaktereigenschappen:
Vrolijk, nieuwsgierig,
zorgzaam
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Restauratie Eetzaal-schilderij
Al tientallen jaren hangt een groot schilderij
van professor Huib Luns in de Eetzaal. Officieel
heet het schilderij “La Pasqua di San Marco”
en het is geschilderd in 1936 . Het toont een
religieus tafereel van het paasfeest van San
Marco. Het is niet bekend waarom Huib Luns
dit schilderij heeft gemaakt en hoe het daarna
in bezit van Virgiel is gekomen.
In 1961 bestond binnen Virgiel de Orde van
Sint Barbara, een club Virgilianen van eind
jaren ’50. Deze Orde “vond” het schilderij dat
inmiddels in een slechte staat verkeerde, terug
op zolder.
De Orde was ervan overtuigd dat een
Virgiliaanse restauratie plaats moet vinden. En
zo gebeurde het in 1961 dat het schilderij werd
voorzien van de gezichten van de leden van de
Orde van Sint Barbara. Ook het embleem met
de zinspreuk van de orde ‘Nemo me Barbara
impune lacessit’ (Bij Barbara, niemand tergt
mij straffeloos) verscheen op het schilderij.
En dus werden het schilderij en Virgiel op dat
moment definitief met elkaar verbonden.
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Op het schilderij staan de leden van de Orde
van Sint Barbara. Van links naar rechts Frans
Smoor (staand, hij is de restaurator uit 1961),
Pieter van Wiechen (vooraan, onder in het wit),
Leo Prins (zittend met mijter), Ed Driessen
(vooraan in het zwart), Chris Aldenhuijsen
(zittend met mijter), Frans de Wijkerslooth de
Weerdesteijn (staand met mijter), Paul Bouvy
(met iets roods, achter het boek), Caspar
Schweigman, (in het wit achter het boek),
Frank van Iersel (houdt het boek vast), Jan ter
Ellen (in militair pak met boordje, hij was toen
in dienst). Het embleem met de zinspreuk is
afgebeeld op de rug van Frans de Wijkerslooth.

Een op deze manier uitgevoerde restauratie
is natuurlijk zacht uitgedrukt hoogst omstreden, te meer daar ook enkele leden van het
zittende Bestuur en Beheer werden afgebeeld.
De Orde bedacht een plan om commotie bij
de onthulling te voorkomen: minister Joseph
Luns, zoon van professor Huib Luns werd uitgenodigd voor de officiële handeling.

In de jaren ‘70 kreeg het schilderij zijn huidige
plaats in de Eetzaal. Door de van tijd tot tijd
ongunstige sociëteitsomstandigheden is de
huidige conditie van het schilderij zeer slecht
geworden. De verflaag wordt nu steeds sneller
aangetast ten gevolge van verzwakking van
het houten frame en het wisselende binnenklimaat.

En zo gebeurde het … de verbazing bij alle
aanwezigen was er niet minder om. Misschien
is dit wel de reden dat er in de annuaria van
die tijd helemaal niets van dit verhaal is te
vinden.

Een professionele restauratie op korte termijn
werd een absolute noodzaak, getuige ook deze
foto’s:

In augustus 2021 heeft de Reünistenvereniging opdracht voor de restauratie gegeven aan restaurator
Marjan de Visser uit Den Haag. Een restauratie die ongeveer een half jaar zal duren en waarbij het schilderij
wordt hersteld naar de toestand van 1961.
Bij de restauratiewerkzaamheden worden ook huidige
Virgilianen betrokken. Het is verder de bedoeling dat
van de restauratie een documentaire wordt gemaakt.
De huidige HistoriCie (de erfgoed-commissie van Virgiel) heeft hierin een coördinerende rol.
De leden van de Orde van Sint Barbara zullen de restaurator natuurlijk adviseren over de details van de
orde.
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Virgiel Academy
Waarde reünist,

allemaal overlegd worden met ons.
Mocht jij nou denken: ‘’Hé, dat lijkt me erg
Zoals jullie in de vorige carmina hebben kunnen leuk!’’ Twijfel dan niet om contact met ons op te
lezen is er een paar jaar geleden een nieuw nemen. Dat kan via ons mailadres: academy@
concept op Virgiel ontwikkeld, namelijk Virgiel virgiel.nl
Academy. Het doel van Virgiel Academy is om
de leden op maatschappelijke en verrijkende Met Virgiliaanse groet,
onderwerpen kennis toe te brengen en hierover Virgiel Academy
na te laten denken.
Na een tijd zonder activiteiten gaan wij de
draad weer oppakken. Elke 1,5 maand zullen
wij een lezing, workshop, cursus of training
organiseren voor de leden van Virgiel. Dat
zal over verschillende onderwerpen gaan. Bij
de afgelopen verkiezingen is er bijvoorbeeld
een debat op Virgiel geweest met allemaal
verkiesbare twintigers. Dit was een groot
succes. Er werden toen stellingen besproken
die door de leden waren uitgekozen. Denk
aan stellingen over studentenkamers, het
leenstelsel of anticonceptie gepresenteerd
door ‘De Kiesmannen’. Mocht je dit terug willen
kijken, kan je naar ons YouTube- kanaal gaan.
De volgende lezing staat op dit moment op
6 oktober. Hier zullen we het thema van de
duurzame innovatie aansnijden met twee leuke
sprekers. De onderwerpen van de avonden
daarna moeten nog worden bedacht. Dit kan
van alles zijn. Van bijvoorbeeld leiderschap
tot beleggen. Hierbij hebben wij júllie hulp
hard nodig! Het idee van de Academy is dat
oud-Virgilianen hun opgedane kennis komen
overbrengen aan de huidige leden van Virgiel.
Dat zal kunnen in verschillende vormen en kan
14

In memoriam Paul IJsselmuiden

ir. Paul IJsselmuiden

* Sassenheim, 27 april 1942

† Leiden, 18 juli 2021

Op 18 juli 2021 is onze oud-voorzitter Paul IJsselmuiden helaas
overleden. Paul was voorzitter van de Reünistenvereniging in
de periode van 1994 tot 2009.
Tijdens zijn voorzitterschap werd het bestuur van de
Reünistenvereniging structureel ingericht als een bestuur van
vijf reünisten met een sterk verschillende Virgiel-leeftijd. Ook
de samenwerking met de Oudledencommissie van Virgiel kreeg
een meer structurele invulling. De Reünisten Carmina’s werden
in de loop van de tijd met meer regelmaat gepubliceerd. En
het aantal deelnemers aan de reünie groeide substantieel.
Als voorzitter had Paul een eigen stijl van optreden. Hij was
vaak nadrukkelijk toonaangevend en met gezag aanwezig,
een zeer duidelijk leider en een goed spreker, ook in grote
bijeenkomsten .
Paul was de initiator en drijvende kracht van de
totstandkoming van het boek ‘Virgiel Vereeuwigd 1898-1998’,
terwijl de verenigingsfinanciën dit eigenlijk niet toelieten. Het
boek is een omvangrijk werk waarin de geschiedenis van 100
jaar Virgiel is beschreven. Het boek werd door Paul feestelijk
aan het bestuur van Virgiel aangeboden tijdens het Eeuwfeest
in 1998.
Wij gedenken met respect de jarenlange inzet en verdiensten
van Paul voor onze vereniging.
Nick Peters
voorzitter Reünistenvereniging
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Virgielreünist Community Platform
Zoals al eerder in de RV-Nieuwsbrieven is
aangekondigd, gaat het VCP de huidige www.
virgielreunist.nl website vervangen. Hierdoor
wordt het mogelijk om “virgielreunistinformatie” te scheiden in een openbaar en een
besloten gedeelte.

login aan te maken (profiel). Je kan er ook voor
kiezen om een eigen Linkedin-profiel in het VCP
over te nemen.
Het VCP is nu al te vinden op virgielreunist.
hivebrite.com/ Je kan jezelf direct aanmelden
via een zelf te kiezen e-mailadres en
wachtwoord. Je kan er ook voor kiezen om
gebruik te maken van jouw inloggegevens van
een social media platform. Je krijgt dan een
bevestiging waarna je deel uitmaakt van de
besloten VCP-community.

Het openbare gedeelte geeft algemene
informatie over de Reünistenvereniging. De
toegang tot het besloten deel is dan alleen voor
oud-Virgilianen met een login. Dit deel geeft
toegang tot onder andere: discussie-forums
en 1-op-1 berichtsuitwisseling, besloten
groepen voor Virgiel-jaren en -groeperingen, Meer informatie staat op:
naamlijstoverzichten van Virgilianen per virgielreunist.nl/virgiel-community-portal/
Virgiel-jaar en per werkgever/branche, een
marktplaats met berdrijfsprofielen, stages,
afstudeerplekken en vacatures en nog veel
meer.
Ook
krijgen
ouderejaars-Virgilianen
de
mogelijkheid om VCP-lid te worden voor stage
en afstudeerplekken gezocht/aangeboden, en
voor studentenklussen aangeboden.
Inmiddels zijn de oudere Reünisten Carmina’s,
de reünie-foto’s en de RV-Nieuwsbrieven
alleen nog beschikbaar via het besloten VCP.
Veel annuaria vanaf 1948 zijn op dit moment
al gepubliceerd en zichtbaar op het platform
zoals te zien op de foto. Dit geldt ook voor de
reünistencarmina’s.
Je krijgt nu al toegang tot het VCP door je aan
te melden via virgielreunist.hivebrite.com.
Hierbij word je uitgenodigd om een persoonlijke
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Jubeljaar 1962

Virgiliaan, jaargenoot van het jaar 1962, gegroet!!!
Ons jaarlied begint met “wij zijn van het jaar tweeënzestig, Het lustrum
staat voor de deur; …”
Dus worden wij als jaar volgens de “Virgiel kalender” dit jaar 60ste jaars,
een jubeljaar! Ook zijn we zelf die 60 jaar ouder geworden, al met al
toch wel een feit om even bij stil te staan. Helaas zijn een aantal van
onze jaargenoten niet meer onder ons, dit laat echter onverlet om je
jaargenoten en ‘vriendjes’ van toen te ontmoeten tijdens de komende
jaarlijkse Virgiel reünie. Vier dit feit samen met je jaargenoten van
toen en mijmer met elkaar over die toch wel leuke studententijd van
toen. Onze jaartjes worden kleiner, dus geniet ervan nu het nog kan!
De reünie vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 november 2021, dus
noteer die dag snel in je agenda, en meld je snel aan na ontvangst
van de betreffende email.
Uiteraard is een ieder vrij om je te laten vergezellen door je partner.
Laten we, 62´ers, er samen voor zorgen dat het voor iedereen een
leuke en succesvolle dag wordt door in groten getale deel te nemen
aan deze reünie op de mooiste sociëteit van Nederland: “Alcuin”.
Dus kom op 27 november naar sociëteit Alcuin in Delft!!
Goede Morgen!!!!
uw Jaarcommissarissen 1962
Frans van Noesel en Jan van de Water
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Jubeljaar 1971

Bericht van de jaarcommissarissen Hans en Jos

1971 is 51ste jaars

Jaargenoten: reünie is een bijeenkomst van een groep mensen die
elkaar lang niet gezien hebben. Laten we elkaar zien!
We vieren dit samen met de jongerejaars van 1972

Jubeljaar 1972

Bericht van de jaarcommissarissen Marina en Nick

1972 is 50ste jaars
Jaargenoten: Kom naar de reünie!

We vieren dit samen met de ouderejaars van 1971
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Reünie 2021
27 november

Inschrijvingen zijn geopend. Inschrijflink in de mail. Mail ons als je de
uitnodiging niet hebt ontvangen bestuur@virgielreunist.nl
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Universiteitsfonds - Jan Veraart
In 1959/60 was Jan Veraart secretaris
van het Bestuur van studentenvereniging
Virgiel. Hij studeerde in 1964 af als civiel
ingenieur in Delft. Daarna “stortte hij gewoon
beton”. En in 2000 nam hij afscheid als
bestuursvoorzitter van HBG (nu Koninklijke
BAM Groep). “Ik realiseer me sterk wat voor
gigantische veranderingen aan de TU Delft
en in Nederland plaats hebben gevonden
sinds ik ging studeren, meer dan zestig jaar
geleden.”
Het aantal studenten toen hij begon in 1957,
schat Jan Veraart op zo’n 5.000. Op dit moment
studeren er meer dan 27.000 studenten in Delft.
In Nederland wonen nu 17,5 miljoen mensen,
tegen 11 miljoen toen. Het waren de eerste
jaren na de Watersnoodramp, een gebeurtenis
die voor Jan een belangrijke aanleiding was om
naar Delft te willen gaan.

“Als ik beluister wat de onderwerpen zijn
waar men zich nu bij de TU mee bezig houdt,
dan zijn die ontzettend relevant voor onze
maatschappij. Daarom voel ik me nog steeds
betrokken.” Deze betrokkenheid deed Jan
Veraart beslissen om Goede Vriend van het
Universiteitsfonds Delft te worden.
“Hoewel ik als Goede Vriend van het
Universiteitsfonds ook graag jaarlijks financieel
bijdraag, geloof ik ook sterk in het belang van
een Delftse alumni community waarbij er terugen doorgeven wordt in de vorm van tijd, inzet,
kennis en netwerk. Op deze manier houden
we elkaar scherp, delen we onze kennis door
generaties heen en dragen we met z’n allen
ons steentje bij aan maatschappelijke impact.”

“Ik heb tegenwoordig alle tijd om Delft Integraal
te lezen. Ik begrijp de inhoud voor driekwart
niet, maar het voedt een enorme bewondering
“De TU leidde je ook toen op voor een goed
bij mij. Wat Delft doet in samenwerking met
vak. In mijn geval werd dat beton. We leerden
Leiden en Erasmus, op het snijvlak van techniek
bruggen, tunnels, wegen te maken. Maar ik
en medische wetenschap, bijvoorbeeld met
kan me niet herinneren dat we ooit spraken
non-invasive operaties, dat is onbeschrijflijk
over de maatschappelijke relevantie ervan. Het
knap en inspirerend. Dat geldt overigens niet
was gewoon nodig.”
minder voor klimaat, duurzaamheid, energie.
Vanuit die bewondering ben ik Goede Vriend.”
Toch herinnert Jan zich dat de toenmalige
rector, professor Kronig, eens opmerkte “dat
het echte probleem was dat mensen te veel
bewegingen maakte, dat er alsmaar gezeuld
moest worden, dat alles en iedereen van hot
naar her ging.” Het was een volledig nieuwe
notie voor hem. Het was nog ruim voor 1972,
toen de Club van Rome publiceerde over de
grenzen aan de groei.
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Alumnus Jan
Veraart “De onderwerpen waar
men zich bij de
TU Delft mee bezig houdt, zijn
ontzettend relevant voor onze
maatschappij”

Wilt u net als Jan Veraart ook Goede Vriend worden?
Als Goede Vriend maakt u deel uit van een netwerk van betrokken alumni en andere relaties
van de TU Delft. Door deel uit te maken van dit netwerk helpt u studenten en wetenschappers
te laten excelleren. Goede Vriend wordt u als u de TU Delft steunt vanaf minimaal €500 voor
een periode van vijf jaar. Voor meer informatie neem contact op met Machteld von Oven via
M.W.vonOven@tudelft.nl of bel 06 81 06 09 19
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Project March
De visie van Project MARCH is dat technologie de
levenskwaliteit van mensen met een dwarslaesie
kan verbeteren. Project MARCH wil bijdragen
aan de toename van bewegingsmogelijkheden
door middel van innoveren, co-creëren
en het inspireren van anderen. Om dit te
verwezenlijken wordt er elk jaar een exoskelet
(door)ontwikkeld. In het dagelijks leven kan
een rolstoel namelijk beperkend zijn. Simpele
bezigheden, zoals boodschappen doen of
traplopen worden vaak als uitdagend of zelfs
onmogelijk bevonden. Door iemand met een
dwarslaesie bewegingsvrijheid terug te geven
ondervindt die persoon niet alleen praktische
voordelen van autonomie zoals zelf gaan en
Ik, Inge Bosch, zet me dit jaar in als Partner staan waar hij of zij maar wil, maar is hij of zij
Coördinator binnen het Partners en Public ook in staat om op ooghoogte met vrienden en
Relations departement. Ik vertel graag wat familie te communiceren.
Project MARCH is en wat wij doen! Naast mij Bovendien verbetert de gezondheid van
zitten er maar liefst vijf andere Virgilianen in exoskelet gebruikers aanzienlijk. Zo neemt
het zevende team van Project MARCH, die onder andere de kans op trombose af, worden
graag hun persoonlijke ervaringen en motivatie botten sterker, gaat de darmwerking vooruit,
verminderen doorligwonden, versterken de
delen voor dit dreamteam.
spieren en neemt de algehele conditie toe.
De afhankelijkheid van zorgverleners en
zorgverzekeraars neemt hierdoor af.
Project MARCH is een DREAM team met
studenten van de TU Delft dat zich bezighoudt
met het ontwikkelen van een innovatief
exoskelet. Een exoskelet is een robotisch pak
dat ondersteuning biedt, waardoor iemand met
een volledige dwarslaesie weer op kan staan
en kan lopen. Elk jaar zet een nieuw team
van 26 studenten hun studie één jaar lang op
pauze om zich fulltime in te zetten voor Project
MARCH. De studenten hebben verschillende
achtergronden binnen de TU Delft, zoals
werktuigbouwkunde, lucht en ruimtevaart en
klinische technologie, maar ook achtergronden
buiten Delft.
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Teamgoal

De eerste jaren van Project MARCH is altijd
toegewerkt naar een wedstrijd namelijk de
Cybathlon. Dit zijn bionische spelen, waarbij
de samenwerking tussen mens en techniek
tentoon wordt gesteld. Wij doen daar als
enige studententeam mee aan de Powered
Exoskeleton Race, omdat deze door corona
vorig jaar niet konden door gaan heeft het zesde
team voor een ander doel gekozen. Ze hebben
er voor gekozen om dynamisch een rondje
door Delft te lopen. Dit is ze daadwerkelijk
gelukt. Dit houdt in dat de bewegingen van
het exoskelet volgen uit live informatie over
de omgeving, in plaats van bewegingen
voorgeprogrammeerd zijn. De obstakels die
de piloot hierbij tegenkomt zijn onder andere
bruggen, klinkers en hellingen. Op deze manier
hebben zij een stap gezet in de richting van
de meerjaren visie van Project MARCH en een
bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
baanbrekende biomechatronische technologie.
Wij zijn op dit moment met ons team hard aan
het analyseren en aan brainstormen voor onze
teamgoal en waar wij ons dit jaar op zullen
gaan focussen.

Piloot

Koen van Zeeland is de gebruiker van ons
exoskelet en heeft controle over de bewegingen
die hij maakt. Wij noemen hem daarom de
‘piloot’ van ons exoskelet. Als 27e en misschien
wel meest belangrijke teamlid, stellen wij Koen
graag voor.
Koen is in het dagelijks leven leidinggevende
in het leggen van glasvezel. Hij is een harde
werker en zijn telefoon rinkelt altijd. Toch
maakt hij graag tijd vrij om een drankje te
drinken met zijn vrienden in de kroeg. Naast de
kroeg zou je hem ook kunnen tegenkomen op
de hei, waar hij graag zijn hond Turbo uitlaat.
Bovendien is Koen super sportief. Hij fitnest zo’n
drie keer per week en is een fanatieke fietser
met het doel om met zijn handbike de bergen
in Oostenrijk op te kunnen fietsen. Het lopen
in een exoskelet vergt een goede lichamelijke
conditie wat dus perfect bij hem past! Koen
heeft al enige ervaring met het lopen in een
exoskelet nadat hij in 2013 is gediagnosticeerd
met een dwarslaesie. Hij heeft tijdens een acht
weken lang durend trainingstraject van de Sint
Maartenskliniek gelopen in het exoskelet de
Rewalk. Ondanks dat hij erg blij was dat hij
weer kon staan met de Rewalk vindt hij dat er
nog ruimte is voor innovatie. Wij als Project
MARCH hopen deze innovatie te bieden door
te luisteren naar zijn wensen en voorkeuren.
Het ontwikkelingsproces van Project MARCH is
volledig gebasseerd op co-creatie. Hierbij staat
de samenwerking tussen het team en de piloot
centraal. Aan de hand van feedback van de
piloot passen wij het ontwerp aan om zo tot een
zo optimaal mogelijk eindresultaat te komen:
een exoskelet dat gebruikersvriendelijk is in
alledaagse praktijk, gezondheid verbetert en
de bewegingsvrijheid vergroot.
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Na mijn bachelor Werktuigbouwkunde te hebben afgerond
was ik nog lang niet klaar om mijn tijd in Delft af te
sluiten. Veel van mijn huisgenoten hebben Dreamteams
gedaan en sindsdien weet ik dat het een hele mooie kans
is. Toen ik keek naar het aanbod van alle gave teams
sprong Project MARCH er gelijk uit. Door een exoskelet
te ontwerpen laten wij iemand met een dwarslaesie weer
lopen. Project MARCH is voor mij perfect om de kennis
uit mijn studie in de praktijk te brengen om iemands
levenskwaliteit te verbeteren.
Ik werk dit jaar als één van de fulltime Joint-Engineers
van MARCH VII, dit houdt in dat ik onder andere de
aandrijvingen en overbrengingen van elk gewricht
ontwerp. In deze functie kan ik veel samenwerken met
bijna elk ander departement van mijn team. Zo krijg ik
alles van het ontwerpproces mee. Buiten mijn functie
krijg ik ook de mogelijkheid om in specifieke focusgroepen
zoals Balans te werken. Ik heb nu al enorm veel geleerd
en zulke goeie vrienden gemaakt, ik kijk enorm uit naar
de rest van het jaar!

Na een bachelor Klinische Technologie en het eerste
jaar van de master Biomedical Engineering te hebben
afgerond, wilde ik even wat anders doen. Tijdens de
Delftse Bedrijvendagen, een groot evenement dat
contact legt tussen studenten en bedrijven, heb ik veel
enthousiasmerende verhalen gehoord over het managen
en het leiden van teams. Ik vond het gaaf dat je samen
met je team iets heel vets neer kan zetten! Ik wilde
hier meteen mee aan de slag, en kwam al snel uit bij
een Dreamteam. Het mooie aan Project MARCH is dat
het een sociale impact heeft. Door het bouwen van een
exoskelet kan iemand met een dwarslaesie eindelijk weer
recht opstaan. Het is niet alleen bijzonder dat zij hun
vrienden en familie weer recht in de ogen aan kunnen
kijken, maar het brengt ook vele gezondheidsvoordelen
mee voor het lichaam! Ik ben dan ook zeer blij dat ik
komend jaar de Team Manager van Project MARCH mag
zijn. Hier komen mijn interesse gebieden, de innovatie in
de gezondheidszorg en het managen van teams, samen!
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Roy Mastboom

Lieke Roelofs

Vegetarisch Recept
Bietenburger met geitenkaas, verse kruiden en huisgemaakte harissa.

Bietenburger:

Huisgemaakte harissa:

Ingredienten:
- 500 gram rauwe rode biet
- 150 gram zachte geitenkaas
- scheutje olijfolie
- 125 gram havermout of havermeel
- 1/2 grote rode ui
- 5 teentjes knoflook
- 1.5 eieren
- 1/2 bosje oregano
- 1/2 bosje salie
- 1/2 bosje basilicum
- 1/2 bosje tijm
- 1/2 bosje rozemarijn
- zout
- peper

Ingredienten:
-

25 ml olijfolie
1/2 rode ui in dunne ringen
5 teentjes knoflook geperst
2.5 rode pepers
1 theelepel komijnzaad
1 theelepel korianderzaad
1/2 theelepel karwijzaad
1 eetlepel tomatenpuree
1/2 geroosterde rode paprika fijngehakt
1/2 theelepel zout, evt. meer naar smaak

Bereiding:
1. Zet een koekenpan met een scheutje olijfolie
op matig hoog vuur en roerbak de rode ui,
Bereiding:
knoflook en pepers gedurende 7 minuten.
1. Maak de havermout fijn met een blender of
Draai het vuur zonodig lager om te voorkomen
keukenmachine.
dat de boel aanbrandt.
Als je havermeel gebruikt kun je deze stap 2. Rooster de komijn, koriander en karwijzaadjes
overslaan.
in een kleine droge koekenpan 3 tot 4 minuten
2. Schil de bieten en rasp ze fijn.
op matig hoog vuur, tot de geuren loskomen.
Snipper de ui of rasp fijn en zo ook met de
Maal de geroosterde specerijenin een vijzel.
knoflookteentjes.
3. Doe de specerijen bij de gebakken uitjes,
3. Snij de salie en basilicum heel fijn.
knoflook, en pepers met de tomatenpuree het
Indien de oregano wat grotere blaadjes heeft, citroensap, de geroosterde rode paprika bij en
deze ook even fijnhakken.
blender ze tot een gladde saus.
Ris de blaadjes van de tijm en rozemarijn.
4. Proef en voeg er evt. extra zout bij.
Hak de rozemarijnnaaldjes heel fijn.
4. Doe de geitenkaas ook in de keukenmachine Het recept is bedoeld voor 6 personen. Eet
met een klein beetje olijfolie en maak er een smakelijk!
gladde emulsie van.
5. Doe alle ingredienten in een kom en voeg Kok Edwin
naar smaak zout en peper toe.
6. Doe tenslotte de eieren er ook door en maak
er burgers van.
Tip: Als de burgers te droog zijn, voeg dan
extra ei toe, zijn ze te nat, voeg dan extra
havermout of pankp/paneermeel toe.
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KIVI
KI•VI in •ge •nieur [kievie inzj ’njeur] (de (x/y/z); -s) Ingenieur
die is aangesloten bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
en een ingenieur die: 1 op de hoogte blijft van de laatste
ontwikkelingen in de techniek 2 maatschappelijk betrokken is
en deelneemt aan het oplossen van technische vraagstukken
ter verbetering van de samenleving 3 onderdeel is van een
groot multidisciplinair netwerk in technisch onderwijs, overheid
en bedrijfsleven 4 continu werkt aan de ontwikkeling van hard
en soft skills 5 blijvend kennis buiten de eigen expertise opdoet
en zich daardoor weet te onderscheiden 6 zich inzet voor
nationale belangen, zichtbaarheid geeft aan ingenieurswerk
en internationaal verbonden is 7 exclusieve toegang krijgt tot
bedrijven en instanties 8 kennis deelt over carrièreontwikkeling
en profilering met collega-KIVI ingenieurs 9 beschikt over
kwalitatief hoogwaardige en onafhankelijke kennis van experts
dankzij de niet-commerciële aard van KIVI 10 kan vertrouwen
op een hechte on- en offline community waar je op mag
rekenen.

Word jij ook
KIVI ingenieur?
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Wil jij als trotse ingenieur je carrièrekansen
vergroten, netwerk verbreden en je vakkennis
verdiepen? Maak kennis met KIVI! Dé
beroepsvereniging voor alle ingenieurs in
verschillende stadia van hun loopbaan. Met
ruim 400 activiteiten per jaar zijn er genoeg
mogelijkheden om nieuwe kennis en contacten
op te doen. Zowel binnen als buiten je eigen
ingenieursdiscipline.

KIVI ingenieur zijn biedt vele voordelen. Zo
ontvang je het maandelijkse techniekmagazine
De Ingenieur, kun je door het inzetten
van je kennis en expertise bijdragen aan
de maatschappij en vergroot je je eigen
zichtbaarheid. Om je nóg verder te ontwikkelen
krijg je toegang tot onze online community
en stel je persoonlijk jouw vragen aan onze
ingenieurscoaches. KIVI zorgt ervoor dat jij
up-to-date blijft, zowel technisch als ook van
de markt in jouw vakgebied. Er is genoeg
ruimte om het netwerk en de waardevolle en
leuke contacten die je tijdens je studie hebt
opgedaan te blijven uitbreiden. Daarnaast zijn
er ook bestuursfuncties binnen de verschillende
afdelingen te vervullen. En wil je op zoek
naar mogelijkheden in het buitenland? Geen
probleem! Je krijgt natuurlijk ook toegang tot
ons internationale netwerk.
Word KIVI ingenieur. Engineer your career!
www.kivi.nl
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Owee Virgiel 2021
Een periode vol onzekerheid, zo valt onze
fulltime tijd wel samen te vatten! Drie dagen
voordat de OWee begon konden we pas een
definitief programma vaststellen. Van digitaal
tot volledig fysiek, het programma schommelde
dagelijks. Wel kunnen we achteraf zeggen
dat het een leuke, gezellige maar bovenal
bijzondere tijd voor ons was, waar wij allemaal,
en hopelijk ook de aankomend eerstejaars,
met veel plezier op terugkijken!

te maken.

Het themabekendmakingsfilmpje sloot hier
goed bij aan, hierin laten we verschillende
fragmenten zien van leden die thuiszitten
tijdens corona tijd, wat zorgt voor flashbacks
van bijzondere momenten op Virgiel. Zo geeft
een vallend ei in kokend water, een flashback
van een PKP’er die een bitterbal in de frituur
gooit. Dit idee is ontstaan uit de film Inception.
Als u dit filmpje wilt zien, kunt u dit vinden
In april was het dan eindelijk zover, we mochten onder ‘Themabekendmaking Virgiel OWee
fulltime zitten! Nu onze kleur vaststond, namelijk 2021’ (https://virgielowee.nl/voorbeeld-artikelviolet, was het tijd voor de volgende stap: het copy-2/).
thema en het themabekendmakingsfilmpje.
Virgiel was alleen open voor alle fulltimers. Het Eind mei werden ook de ondercommissies van
was een beetje vreemd, maar ook heel leuk OC gekozen en begon de OWee iets meer in
en bijzonder om dit op deze manier mee te zicht te komen. Zo kregen wij dit jaar hulp van
maken.
Virgiel FM, Virgiel Online, Festivalcie, Promo
en Toko TV. Ook begonnen de sjaarschpraatjes
Langzamerhand mocht Virgiel weer beginnen om de eerstejaars op te warmen voor de
met 1,5m borrels. Gelukkig waren onze oranje OWee wat vooral dit jaar een uitdaging was
pakjes net op tijd klaar om in het oranje op omdat de eerstejaars zelf geen eigen OWee
de borrelvloer te verschijnen! Hier en daar hadden meegemaakt. De enthousiaste vragen
waren de pakjes te groot, maar ‘we zouden er en opmerkingen waren dan ook leuk om te
wel ingroeien’.Nu Virgiel weer haar deuren kon beantwoorden!
opengooien, kwamen wij ook dichter bij het
thema. De man van het geld, penningmeester Bij het naderen van de laatste week van fulltime
Toon ten Bras, zegt dat hij nog steeds niet in Q4, zag het er naar uit dat de OWee weer
het thema heeft bedacht; wij geloven hem volledig kon doorgaan! Onze merchandise
natuurlijk nog steeds niet! Het thema is namelijk verkocht dan ook erg goed; iedereen keek uit
geworden ‘Zet de Toon’! Een positief thema na naar de OWee en we telden dan ook de dagen
de coronatijd; Nederland zou namelijk weer af tot de KOELcie, bestaande uit de KC, OC,
opengaan en hierbij zou Virgiel de toon zetten! EC en LC, mocht beginnen!
Onze Commissaris Promo, Jean Bijlsma, kreeg
het voor elkaar om hier een prachtig logo bij
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Gedurende de KOELcie zomer waren wij, naast
alle leuke activiteiten, druk bezig met de OWee
2021 te plannen waarbij we rekening moesten
houden met alle mogelijke scenario’s. We kregen
dagelijks nieuws van het OWee Bestuur, waar
onze vriendelijke Commissaris Extern Puck
Linssen nauw contact mee onderhield, maar
helaas konden we nog niet tot een definitief
besluit komen. We begonnen dan ook maar,
onder leiding van Kluskoning Julius de Koning,
met klussen in de Pre-OWee. Het steigerwerk
ziet er weer goed uit, met dank aan OHP
en onze Kluskoning! Ook alle eerstejaars en
ondercommissies kwamen helpen en Virgiel
zag er na een week helemaal OWee-ready uit.
Drie dagen voor de OWee kwam er eindelijk een
definitief programma. Voorzitter Tom Houben
wist een rode draad door onze chaos te vinden,
waardoor er een strakke planning gemaakt kon
worden. De aankomende studenten werden
verdeeld in twee groepen, iedere groep/studie
kreeg drie dagen in Delft; de eerste groep van
zondag tot en met dinsdag, de tweede groep
van woensdag tot en met vrijdag.
Verder werd ons verteld dat wij een
dagprogramma op 1,5 m moesten organiseren,
inclusief het ontbijt, de lunch en het avondeten.
De aankomend eerstejaars konden een tijdsslot
op de Toko reserveren. De Promotijgers gaven
overdag enthousiaste rondleidingen op Virgiel,
met afsluitend een borrel op het zomerterras
of in de sociëteitszaal. Festivaldag was hier
de uitblinker, georganiseerd door Festivalcie.
De aankomend eerstejaars konden eindelijk
iets van de sfeer proeven en kennismaken
met onderverenigingen, leden en historie van

Virgiel!
Helaas was het dit jaar verboden om artiesten
en bandjes te laten optreden in Delft. Wel
was onze Commissaris Bands & Acts, Tijn van
Weel, erin geslaagd leuke artiesten te boeken
voor de OWee: Paul Sinha, Fokke Simons,
De Hofnar en Jantje zouden naar Virgiel toe
komen. Maar zijn harde werk is niet voor niets
geweest; zij zullen zeker gedurende het jaar op
Virgiel komen optreden. Dan staat Tijn naast
ze op het podium en de rest van OC natuurlijk
vooraan!
Het avondprogramma vanaf 20:00 uur mochten
wij zelf inrichten. Met gebruik van Testen voor
Toegang konden wij borrels voor zowel leden
als aankomend eerstejaars houden. Zo werd er
op het zomerterras staand, zonder de 1,5 m,
geborreld. Binnen, in de eetzaal, Methusalem
en natuurlijk de sociëteitszaal werd er zittend,
zonder de 1,5m, geborreld. Op woensdag was
de ledenavond, waar leden de kans kregen om
weer een echte borrelavond mee te maken op
Virgiel. De rest van de avonden mochten er
maar liefst 500 leden in het pand, zodat de
aankomend eerstejaars een echte borrelavond
op de Toko konden meemaken! Want wat
is Virgiel zonder haar leden? Wij hebben als
OC, met de hulp van Bestuur en Beheer, een
fantastische week op Virgiel mogen neerzetten,
hier zijn wij alle zeven ontzettend trots op! Wij
durven dan ook te zeggen dat dit voor iedereen
een week was om niet te vergeten!
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Lancet Lustrum
Dit jaar is een bijzonder jaar voor Lancet; de
culturele ondervereniging viert namelijk haar
14e lustrum: HOERA! Om al deze mooie jaren
te vieren, gaan we de reis door de tijd van
Lancet schetsen. Virgiel Discussie Gezelschap
Lancet heeft namelijk flink wat stappen gezet
om uit te groeien tot de grootste culturele
studentenvereniging van Nederland. Wij van
Lancet 70 zijn het archief op het hok ingedoken
om deze geschiedenis verder te ontdekken.
Stuur vooral een mailtje naar vdglancet@
gmail.com als er iets niet klopt of als je nog
een leuk feitje hebt!
In het jaar 1951 hadden een paar Virgilianen de
behoefte om een debat gezelschap op te richten.
De naam voor dit gezelschap was daardoor
logisch: Virgiel Discussie Gezelschap Lancet
(V.D.G. Lancet). Toen had het gezelschap nog
geen hok zoals nu en waren er ook een stuk
minder leden. De ondercommissies kwamen
pas later toen het gezelschap begon te groeien.
De eerste ondercommissie kennen we nog
steeds: Lancet Reis. Veel ondercommissies zijn
echter door de jaren heen gekomen en ook weer
verdwenen. Lancet heeft de ondercommissie
‘MusiCie’ gehad, wat is afgesplitst tot de
huidige muziekvereniging ‘Caecilia’. Ook had
Lancet de ondercommissies ‘Lancetcabaret’
en de ‘Musicalcommissie’, wat nu ook beiden
onderverenigingen zijn op Virgiel. ‘Sintcie’ is nu
de Peetfamilie stichting. De ondercommissie
‘Lancienema’ is breder getrokken en heet nu
‘ViCie’. Deze ondercommissie houdt zich dus
niet alleen meer bezig met bewegend beeld,
maar nu ook met bijvoorbeeld stilstaand
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beeld in fotografie en nog veel meer. Hier
zijn nog de commissies ‘ExpresCie’ en
‘IntellecCie’ bijgekomen. ExpresCie is bedoeld
om Virgilianen vaardigheden aan te leren
door middel van workshops en meerdaagse
cursussen te organiseren. Voorbeelden hiervan
zijn: schilderen, zeefdrukken boetseren of
mindfulness. IntellecCie zet zich in om Virgilianen
aan het denken te zetten, door diepgaande
lezingen en debatten te organiseren. Dit jaar
heeft Lancet 6 commissies; 4 ondercommissies:
Lancet Reis, ExpresCie, Vicie, IntellecCie en
2 lustrum commissies: Lustrum Opening en
Lustrum Sluiting.
De ondercommissienamen zijn niet het enige
dat is veranderd door de jaren heen. Eerst
waren er natuurlijk minder bestuursleden en
deze functies zijn ook veranderd door de jaren
heen. Commissaris Muze zag er vroeger heel
anders uit. De kwartaalagenda promoten door
middel van een mooie poster waar alleen de
data opstaan van de activiteiten is pas iets
wat in 2009/2010 ontstond. Vroeger werd
de agenda van Lancet gepromoot door een
informatieboekje/poster genaamd ‘Euterpe’.
Hier stond dan een uitgebreide beschrijving
over de activiteiten van dat kwartaal. Het
geven van een beschrijving bij de activiteiten is
iets wat nu op instagram wordt gedaan, via de
mail of sinds kort de whatsapp Lancet groep.
commissies.

Commisaris Propoganda heeft veel verschillende
benamingen gehad, zoals: commissaris promo,
commissaris duidelijkheid en geloof het of
niet: commissaris Porno. Dit jaar heeft Lancet
zelfs een extra bestuurslid door het lustrum:
commissaris Extrinsiek, die zich veel bezig
gaat houden met acquisitie en de lustrum
commissies.
In ons lustrumjaar willen we het vroegere
vieren, door activiteiten uit de oude doos te
halen. We hopen zo oude Lancetbesturen te
kunnen betrekken in het Lustrumjaar. Door in
het archief te kijken werden we enthousiast
van alle activiteiten die vroeger zijn
georganiseerd. Vroeger was het bijvoorbeeld
normaal om 1 keer in het jaar een weekend te
organiseren naar een klooster, waar mensen
zich konden terugtrekken. Ook willen we oude
Lancetbesturen een platform geven om te
vertellen over een hobby waar ze goed in zijn
en andere mensen enthousiast over kunnen
maken of in kunnen helpen.
Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze reis
door de tijd.
HOERA HOERA HOERA voor het Lustrum!
Veel culturele groetjes,
Lancet 70
Avant-garde
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Kennismakings Commissie 2021
In de voorgaande reünistencarmina hebben wij u
al een klein stukje mogen laten weten in de manier
van werken van de KennismakingsCommissie
(KC) 2021 en hoe er werd toegeleefd naar de
welbekende KennisMakingsTijd (KMT). In deze
editie willen we u graag meenemen in een
terugblik naar deze KMT en hoe trots we kunnen
zijn op alle facetten van onze vereniging in een
onzekere tijd tijdens de coronapandemie.

kwam, en de scenario’s daarmee ook een echte
omvang kregen. Midden juni werd daarom
besloten voor het moment de scenario’s die
met de meeste maatregelen gemoeid gingen
te parkeren voor het moment. Zo werden de
scenario’s die volledig en gedeeltelijk online
zouden plaatsvinden voor het moment niet
meer meegenomen in de dagelijkse revue van
het organiseren van de KMT.

Vanaf kwartaal 3 van afgelopen jaar hebben
wij samen met de Logistieke Commissie (LC)
en EerstejaarsCommissie (EC) de taak op
ons genomen om de Aspirant Leden (AL) in
de laatste week van de zomervakantie en de
eerste collegeweek zoals vanouds mee te
nemen in alles wat onze vereniging te bieden
heeft. Toch begon deze periode voor ons niet
zonder tegenslag, er moesten namelijk menig
verschillende scenario’s uitgedacht worden
die gefocust waren op verschillende mate van
maatregelen. Zo werden er scenario’s bedacht
op het spectrum van volledig online bij grote
maatregelen tot volledig fysiek na een mogelijk
afschaffen van maatregelen. Ook moesten we
dit jaar werken met een lichting eerstejaars die
hun eigen KMT volledig online hebben gehad,
die dus niet wisten hoe een normale KMT er
precies uit zou moeten zien.

Helaas kwam daar verandering in op het moment
dat voor vele studenten de zomervakantie
begon. Begin juli waren we door het open gaan
van horeca met de toegangscode, en met het
moment van ‘dansen met Janssen’, binnen een
korte tijd weer terug bij af. Doemscenario’s
speelden opeens weer op en aan het begin van
onze fulltime periode in de zomer, die tot aan
de KMT 5 weken zou duren, werden direct alle
scenario’s weer opgepakt. Hier bleek het begin
van een tumultueuze tijd richting de KMT van start
te gaan. Was eerst de gemeente Nissewaard nog
gematigd positief over het houden van een kamp
op park Vogelenzang, kregen wij in onze fulltime
periode al snel een rood licht. Er zou dit jaar
geen kamp komen op het voor ons traditionele
kampterrein. Zo stonden wij opeens met lege
handen en vele vragen. Het was onmogelijk voor
ons om een vast programma aan te houden met
maatregelen die verbeteringen lieten zien, maar
waarvan onzeker was of ze er nog zouden zijn
tijdens onze KMT.
Uiteindelijk werd voor ons gelukkig duidelijk dat
er toch nog veel gedaan kon worden, en was het
schrijven van al onze scenario’s niet voor niets
geweest.

De vooruitzichten vlak voor de zomer lagen
ons erg goed. Weinig besmettingen, goede
ziekenhuiscijfers en een positief gestemde
regering. Steeds werd de glimlach op onze
gezichten groter, voornamelijk door het tempo
waarin de KMT met rassen schrede dichterbij
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Elk nieuw scenario, met één van de tientallen
nieuwe programma’s die geschreven zijn, bracht
ons dichter bij de omvang die onze KMT zou
aannemen. Met de hulp van gemeente Delft
werd duidelijk dat wij toch een prachtige tijd
tegemoet konden zien. De KMT zou twee weken
beslaan waarvan de eerste week voornamelijk
op een kamp en de tweede week voornamelijk
in Sociëteit Alcuin.
De eerste week vertoefden wij met de AL op
een terrein bij korfbalvereniging Fortuna te
Delft. Hierbij mochten we de anderhalve-meter
maatregel die van kracht was laten vallen
mits alle AL elke dag getest werden en zij
niet op ditzelfde terrein zouden overnachten.
Gelukkig werd de TU Delft bereidt gevonden om
verschillende sportzalen van het sportcentrum
te verhuren aan ons, om zo ook een aparte
slaapplek op loopafstand te creëren. Er werd
besloten dat de eerste week volledig in het teken
zou staan van het klaarstomen van AL en alle
facetten van de vereniging naar voren zouden
komen. In voorgaande jaren was een groot
deel van de tweede week ook bedoeld hiervoor,
maar dit jaar zou de tweede week vol staan met
clubvormingsactiviteiten.
In deze eerste week hebben de AL op een
concrete, intense manier mogen proeven aan
wat Virgiel te bieden heeft. Zo leerden ze onder
andere de normen en waarden, geschiedenis en
mores, onderverenigingen en gezelschappen,
commissies en besturen goed kennen. Ook gaven
we ze hierbij dingen mee die wij erg belangrijk
vonden om te laten zien. Ten eerste hebben ze

een workshop gehad over grensoverschrijdend
gedrag, waarbij ze onder toeziend oog van de
vertrouwenspersonen hier een workshop kregen
en zelf een presentatie konden voorbereiden.
Ten tweede hebben we ze willen laten zien wat
Virgiel na je studietijd te bieden heeft, hiervoor
hebben we een aantal van jullie bereid weten
te vinden om langs te komen op ons kamp
om te vertellen over het zijn van reünist en de
structuur van de reünistenvereniging. Nogmaals
hartelijk bedankt voor de reünisten die hierbij
aanwezig konden zijn. Ten derde hebben wij een
oud-Virgiliaan gevonden die werkt als arts nu,
die het belang van verantwoord alcohol gebruik
aan onze AL kon vertellen, om zo excessen in
drankconsumptie te laten dalen.
Na deze eerste week die wat ons betreft perfect
is gelopen, kwam de tweede week waarbij vooral
clubvorming op de agenda stond. Hierbij kregen
wij helaas niet opnieuw een vergunning om te
werken met testen voor toegang, en moest
iedere AL de anderhalve-meter maatregel in
acht nemen bij de activiteiten binnen onze
vereniging. Hierdoor werd besloten om in de
avonden na college een deel van de AL spel en/
of sport te laten doen buiten de sociëteit, en het
andere deel van de AL een zittende activiteit
op anderhalve meter te leveren binnen de
sociëteit. Al met al hebben wij in deze 5 dagen
van de tweede week een goede basis gelegd
aan het clubvormen, wat werd afgesloten met
de clubvormingsdag op zaterdag 4 september.
Zo hebben wij in een vreemd jaar toch weer een
prachtig nieuw Virgieljaar met 9 dames en 12
herenclubs, het jaar van de Spechten!
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Sint Barbara Stichting
Visie op Groot Onderhoud aan het Barbaraklooster anno 2021: Al tien jaar geleden uitte de
Sint Barbara Stichting de noodkreet “haalt het Barbaraklooster haar eeuwfeest wel”? Aanleiding
was destijds de waarneming dat ons gebouw door het intensieve gebruik meer vergde qua
onderhoudsinvesteringen. Groots onderhoud in de afgelopen 10 jaar Sindsdien hebben we niet
stilgezeten. Er zijn dan ook de nodige zaken aangepakt:
◊ De gehele eerste verdieping, is volledig voorzien van een waterdichte glasvezel
gewapende polyester bak op de (beton)vloeren. Lekkages naar beneden behoren
nu tot het verleden.
◊ De kap van de Hooizolder is van binnenuit geïsoleerd en de vloer naar de
Methusalemkamer is versterkt en voorzien van een waterdichte glasvezel
gewapende polyester bak.
◊ De keuken is in 2014 volledig verbouwd, met nieuwe vloer- en wandbekleding, en
duurzame nieuwe apparatuur. Ook bevat de keuken nu een afzuigplafond met lucht
af- en toevoer voorzien van warmteterugwinning.
◊ De elektrische installaties zijn normtechnisch weer op orde gebracht. De meeste
armaturen zijn daarbij voorzien van LED.
◊ Er zijn nieuwe energiezuinige CV-ketels teruggeplaatst naar de oude stookkelder,
zodat er weer ruimte vrijkwam op de Commissiegang.
◊ Met de komst van Heineken als brouwer is de gehele bierinstallatie vernieuwd,
waarbij de 35 jaar oude Bavaria-installatie is vervangen door een koelinstallatie
waarvan de restwarmte wordt teruggewonnen voor warmwater-productie. Op dit
systeem zijn nu nagenoeg alle koelingen in het gebouw aangesloten.
◊ De zalen op de eerste verdieping, de Hooizolder en het trappenhuis zijn
aangesloten op een nieuwe luchtbehandelings-installatie voorzien van twin-coil
warmteterugwinning. De verversingscapaciteit is daarbij opgevoerd tot 16,000 m³/h.
Bijgevolg kan het gebouw beter drooggehouden worden en zijn problemen met
schimmel en rot teruggedrongen.
◊ Voor de plaatsing van de nieuwe luchtbehandelings-installatie was het nodig de
toevoerkast op het beheersplat te plaatsen en deze dakvloer om te bouwen naar
een betonvloer, uiteraard geïsoleerd en voorzien van een Sedum-bedekking.
◊ De kappen van Heerenkamer, DAK-zolder en OHP-hok (Noordoost vleugel) zijn van
binnenuit geïsoleerd, waarbij ook de vloeren van DAK en OHP voorzien zijn van
vloerverwarming en er een luchtbehandelings-installatie is geplaatst die t.z.t. ook
Heerenkamer en Regentenkamer kan conditioneren.
◊ De Archiefzolder is deels ingericht als installatieruimte voor de retourkast en de kap
is bij gelegenheid meteen geïsoleerd. De zolder heeft een vaste trap gekregen
zodat hij beter toegankelijk en bruikbaar is.
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Dit alles vergde in de afgelopen 10 jaar een investering van ca. 2.4 miljoen euro (ex BTW),
waarbij we direct duurzaamheid meenamen.
De oplettende lezer ziet dat er bij alle projecten duurzaamheidsaspecten aan de orde zijn.
Niet zonder reden, de ambitie van Virgiel is namelijk om de duurzaamste sociëteit van
Nederland te worden; dit streven is succesvol gebleken en al een aantal malen beloond
met prijzen. Zie het artikel over de toekenning van het predicaat ‘duurzaamste
studentenvereniging van Nederland’ in dit https://klimaatgerust.nl/certificaathouders/k-svsanctus-virgilius/ artikel.
Dat betekent niet dat we al klaar zijn, want er zijn nog grote plannen, die bitter
noodzakelijk zijn om toekomstbestendig te zijn:
◊ De plaatsing van PV-panelen op het meest gunstig gelegen deel van onze daken,
hetgeen bij de gemeente Delft op de nodige weerstand heeft gestuit. Recent
hebben we een doorbraak bereikt en we mogen binnenkort de eerste 65 panelen
plaatsen. Daarbij wordt ook een thermische energiewinning overwogen.
◊ Uitbreiden van deze PV-installatie naar de minder gunstige daken waar de
gemeente geen vergunning voor vraagt.
◊ Een warmte-koude-opslag in de bodem, waarbij we eigen restwarmte en warmte uit
de gracht willen opslaan voor hergebruik in de winter.
◊ Vloerverwarming in de Eetzaal / Regentenkamer / Heerenkamer en diverse andere
ruimtes, d.w.z. een transitie naar laag-temperatuurverwarming.
◊ Heerenkamer en Regentenkamer voorzien van dragende betonvloeren o.a. om de
brandscheidingen te verbeteren en de capaciteit te vergroten. Het onderkelderen
van de Regentenkamer t.b.v. een warmtepomp-ruimte is daarbij een optie.
◊ Isoleren van de resterende kappen: Commissiegang, Conventenkamer, Nonokamer
en Huisvesting.
◊ Isoleren en luchtdicht afsluiten van de ramen, hetgeen in de Regentenkamer en
bestuurskamers al gebeurd is met monumentaal isolatieglas.
Goede ideeën of tips die wij over het hoofd gezien hebben zijn natuurlijk altijd welkom.
We houden jullie op de hoogte.
Michel van Bergen
Voorzitter Groot Onderhoudscommissie Sint Barbara Stichting
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Interview met een ‘toko-familie’
We hebben wel vaker gehoord van verschillende leden, dat hun ouders ook lid zijn geweest bij
Virgiel. Echter een familie waarbij zowel je vader als opa als overgrootopa lid zijn geweest bij
Virgiel, dat is wel erg bijzonder. Dit is het geval van Reina Swinkels uit het jaar 2017. Wij hebben
daarom met Reina, haar vader (Vincent Swinkels) en haar opa (Teun Swinkels) gesproken over
de verschillen tussen toen en nu en alle herinneringen die uit die tijd naar boven kwamen.
Wanneer zijn jullie lid geweest van Virgiel?
Teun van 1952 tot 1960; ‘Lang studeren was toen normaal’. Vincent is lid geweest van 1984 tot
1990. De vader van Teun is lid geweest van 1919 tot 1925, toen de sociëteit zich nog op de Oude
Delft 18 bevond.
Wat hebben jullie gestudeerd?
Teun heeft Bouwkunde gestudeerd. Vincent heeft Industrieel Ontwerpen gestudeerd en Reina is
daarmee in zijn voetsporen getreden.
Teun: “Mijn vader heeft ook Bouwkunde gestudeerd, ik weet daar alleen niet zo veel over,
afgezien van een aantal prachtige tekeningen. Ik heb alleen zijn handtekening gevonden onder
een brief waarin stond dat de studenten in de afdeling boetseren, onder engelenbak, door het
ontbreken van een kachel daar bevroren en daar niet mee konden leven. De Engelenbak was
toen een universiteitsgebouw en daaronder was dus dat boetseren.”
Hoe hebben jullie je ingezet voor Virgiel?
Teun: “De commissie structuur was nog niet super uitdrukkelijk. Je had de grote culturele
commissie de Bansai waar ik actief ben geweest, hier hielden we ons vooral bezig met zang en
dans. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de bouwkundige kant van virgiel, de restauratie.
Er was een nachtelijke vergadering waar het torentje ontbrak. Het fundament zat er wel en de
motie om het torentje te bouwen is die nacht aangenomen. Toen het torentje er jaren later dan
ook daadwerkelijk stond was ik toch wel verbaasd. Het kwam van het schilderij ‘Gezicht op Delft’
van Vermeer, waar in het schilderij naast de de Oude en Nieuwe kerk, er nog een torentje stond.
Wij hebben berekend dat dat torentje op Alcuin zou komen staan. Toen ik in het torentje ging
kijken kwam er iemand achter mij aan die zei dat ik het oeroude mos aan het overtreden was
en dat ik toen een fles champagne moest kopen.”
Vincent: “Ik was zelf vooral actief bij Dopie, ik heb daar verschillende commissies gedaan en
uiteindelijk daar ook in het bestuur gezeten. In mijn tijd was er wel die commissiestructuur zoals
deze nu is.”
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Zijn jullie verder buiten Virgiel om nog actief (geweest) in Delft?
Teun: “Ik heb bij Bouwkunde ook in het Stylos bestuur gezeten en vanuit Virgiel ben ik lid geweest
van de kunst en cultuur vereniging waar onder andere filmvoorstellingen werden georganiseerd
in het leegstaande filmtheater Flora. Ik haalde historische films in een theater in Den-Haag voor
een tientje en de zaal was gratis. De opbrengst konden wij vervolgens gebruiken om muzikanten
en kunstenaars te betalen om op de Oude Delft op te treden. Zij vonden het altijd heel leuk om
voor studenten op te treden, maar wilden daar wel een wijntje voor terug haha.
Vincent: Ik heb buiten Virgiel nog in het Owee bestuur van de TU Delft gezeten.
Wat zijn de grootste verschillen tussen toen en nu?
Teun: “Het grootste verschil was dat wij, de Virgilianen, helemaal gecentreerd waren op de
sociëteit, dat was namelijk eenvoudig en goedkoop. In 1950 waren er 50 of 60 eerstejaars,
wij hadden onze eigen eettafel en kwamen dus niet in de mensa, een algemene eettafel voor
studenten. Bovendien gingen studenten toen heel zelden naar hun ouders. Er waren veel
studenten die van ver kwamen en lang moesten reizen. Wanneer wij bijvoorbeeld naar het
zuiden wilden, moesten we maar zien hoe we vanuit Eindhoven in Weert konden komen. Ja,
Virgiel was als het ware een warm huis. Delft was een kleine stille stad, bestaande uit studenten
en professoren eromheen. Er was een parallelle gemeenschap van technici. Toen de grote bouw
in de wippolder kwam is er een tweede leven ontstaan. Ook was Proteus toen nog aangesloten
bij Virgiel.”
Vincent: “Ik vind het lastig om in te schatten hoe het anders is geworden. Een gewone borrelavond
ziet er waarschijnlijk nog vrijwel hetzelfde uit. Wat denk ik wel een groot verschil is zijn de
verticales. Toen ik lid was bij Virgiel ontstonden de verticales pas net. Dat is denk ik iets wat de
sfeer veranderd heeft, omdat er op die manier meer competitie is. Aangezien je als je bij een
bepaalde verticale zit meteen een bepaalt imago hebt. Hier was ik daarom een beetje op tegen,
want naar mijn idee had je genoeg aan je jaarclub en dispuut.”
Teun: “Wij zijn met de club in een verticaal dispuut gekomen, wij waren de laatste jaargang.
Toen waren er maar één of twee disputen. Maar je had voornamelijk jaarclubs, dit was de groep
waar je het meeste contact mee had.”
Vincent: “Verder heb ik in een gemengde jaarclub, je had er één of twee per jaar. Reina zegt dat
dat inmiddels echt niet meer zou kunnen. Dat komt denk ik onder andere doordat de groeitijd
zo is georganiseerd.”
Reina: “Het grootste verschil zit denk ik tussen papa en opa. Als ik het met papa er over heb
dan zijn de namen en commissies en disputen een beetje hetzelfde gebleven. Maar vooral in de
tijd tussen papa en opa zijn er veel tradities bij gekomen. Het grootste verschil van de afgelopen
jaren is denk ik dat de hoeveelheid Virgielhuizen heel erg gegroeid is. Vroeger waren dat er niet
zo veel.”
In wat voor huis woonden jullie?
Vader: “Ik heb zelf niet in een Virgielhuis gewoond, een aantal van mijn vrienden woonden wel
in een in een Virgielhuis, maar de meeste eigenlijk niet. Het bestond dus wel, maar het is de
afgelopen jaren heel erg gegroeid. Vroeger op de Jacoba van Beierenlaan was er misschien één
verdieping Virgiel of Corps.”
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Teun: “Wij woonden op Oude Delft 98 waar Sint Jansbrug eerst zat. Wij hadden een slaapzaal
waar 15 man sliepen waardoor er soms nogal wat onenigheid bestond wanneer sommigen goed
wilden slapen om te studeren en anderen midden in de nacht luid de nachtrust verstoorden.
Het huis waar ik woonde heet De Engelenbak. Wij aten daar niet met zijn allen, maar vaak met
het ontbijt bijvoorbeeld zat je toch met een heleboel mensen aan tafel. Bovendien hadden wij
allemaal een kastje met eten, die constant werd leeggeroofd.”
Zien jullie nog veranderingen in de kennismakingstijd?
Vincent: “Ik vraag mij af of de groeitijd nou echt zo anders is. Je hoort dat het nu vaak uit de
bocht vliegt maar vroeger was dat ook zo natuurlijk, alleen had het minder media-aandacht.”
Teun: “Toen we begonnen in 1958 was het een redelijk groot deel van de vereniging. Er waren
één of twee mensen van voor de oorlog en het beviel mij niet altijd hoe zij zich tijdens de
ontgroening gedroegen. Ik ben jaar in jaar uit naar de ontgroeningsactiviteiten gegaan om
te kijken of het niet de verkeerde richting in zou gaan. Nu is de opbouw in de vereniging heel
anders, er wordt korter gestudeerd dus zijn er minder ouderejaars. Ik heb wel eens de indruk
dat het daardoor wat makkelijker is geworden.”
Reina: “Opa, jij moest toch kaal?”
Teun: “Ja dat gebeurde ook natuurlijk. Het was een hele ervaring. Aan het begin van de OD zat
een kapper die iedereen kaal schoor en hier gewoon het volle tarief voor rekende.”
Teun: Wanneer is de sociëteit nu eigenlijk geopend?
Reina: “Voornamelijk van maandag t/m donderdag, in het weekend is de sociëteit wel vaak open
voor bepaalde activiteiten zoals een afstudeerborrel, maar dus niet om te komen borrelen.”
Teun: “Oh ja dat is dan wel vrijwel hetzelfde gebleven. In het weekend kon je koffie drinken in
de sociëteit en op zaterdag kon je overdag wel komen. “
Vader: “In onze tijd had je de Methu bar die open was, waar ik vaak na de hockey heen ging. Je
kon daar niet standaard komen maar er kwam wel eens een hockey team heen.”
Reina: “Je hebt nu ook wel de Dopie dixo op de zondagen inderdaad.”
Hebben jullie nog grappige of bijzondere herinneringen van de tijd bij Virgiel?
Teun: Er was een politiebureau gevestigd naast de soos, voor het gebouw naar rechts. Dat
was heel merkwaardig. Als er een andere studentenvereniging was om onraad te plegen was
de politie er als de kippen bij. Wanneer de studenten echter eenmaal door de poort waren, dan
waren ze ‘veilig’. Er ontstond dan een gevecht tussen de studenten om door de poort te komen.”
Reina: “Deze dinsdag was de inval van Veritas dus dat onraad plegen van andere verenigingen
gebeurt nog steeds op een bepaalde manier. Jullie hadden wel eens een competitie om zo lang
mogelijk op de Oude Delft te blijven toch opa?”
Teun: “Oh ja dat klopt. Op een gegeven moment vroeg een huisgenoot aan mij of ik op de
binnenwatersloot kaas voor hem kon halen. Aangezien dit natuurlijk erg dichtbij is, vroeg ik hem
waarom hij dat zelf niet kon doen. Toen reageerde hij: ‘Ja, maar ik ben al weken niet van de
Oude Delft afgekomen en ik wil het record halen.’ De faculteit, de sociëteit en het café de Klomp
zaten daar namelijk allemaal, dus in principe hoefde je bijna nooit de straat uit.“
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Eindredactioneel
Waarde reünist,
Helaas, de allerlaatste pagina die jullie lezen. Tevens ook de laatste keer dat ik dit
schrijf! Afgelopen jaar was een beetje als vallen en opstaan. De ene maand kon weer
meer dan in de andere: toch nog even de horeca dicht, spontaan evenementen in juni,
weer kunnen genieten aan het strand in een ander land, of toch weer even een paar
regels terugdraaien. Zo hebben wij minder activiteiten kunnen organiseren voor jullie,
iets waar wij naar uitkeken.
Toch lijkt de komende tijd een periode van opstaan. Terugkijken naar het
jaarcommissarissendiner die begin oktober plaatsvond. Een ontzettend leuke avond
waardoor je Virgiel leert kennen in andere jaren. Zo kunnen we steeds verder, met
zelfs een reünie op komst lijkt het toch dat wij dit jaar met een succesvol evenement
kunnen afsluiten. Een evenement waar Virgilianen enthousiast bij helpen om een mooie
dag neer te zetten. Wij hopen jullie daarom ook in grote aantallen zien binnenstromen
op 27 november.
Ik bedank graag alvast mijn commissiegenoten voor de leuke vergaderingen, borrels,
stress en toekomstige reünie die wij samen gaan neerzetten. Wij begonnen met een
iets andere groep dan de huidige. Tim is namelijk de wereld overgevlogen naar de
Verenigde staten om te werken bij een startup. Wij missen hem natuurlijk wel, echter
is zijn vervanging Gijs een ware toevoeging aan onze commissie.
Met Virgilliaanse groet,
Ines van der Klip
Commissaris Reünie en Carmina

39

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
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+31 (0)13 523 93 70
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