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Het kan geen kwaad om zo nu en 
dan eens buiten de deur te kijken. 
Hoe gaat het er bij andere 
studentenverenigingen aan toe als 
het op reünisten aankomt? Zeker 
in perioden dat het Veritijnse 
reünistendom een nieuwe toekomst 
zoekt, kunnen we wel wat goede 
lessen gebruiken. Googelen biedt 
een gevarieerd beeld. Net als bij 
Veritas is er veel fotomateriaal te 
vinden met de intussen bekende 
groepsportretten van samengebalde 
jonge-reünistenportretten   met 
opvallend wijde pupillen, 
afgewisseld met opnamen van 
deftige dames en heren die elkaar 
uitbundig op de schoudervulling 
slaan, terwijl ze in de linkerhand 
een biertje vasthouden. Eenmaal op 
de site van de reünistenvereniging 
van onze zuster Sanctus Virgilius 
raakte ik van het padje. In het 
reünistenblad Carmina Burana 
van oktober 2014 trof ik onder de 
titel ‘Enige herinneringen aan het 
bewogen bestuursjaar 1952 – 1953 
een artikeltje aan dat mij geheel 
afleidde van mijn oorspronkelijke 
speurtocht. De auteur was Vic van 
Berkenstijn (i.t. secretaris). In dit 
artikel, naast meer rampspoed, de 
volgende passage:

Dan, 28 november bereikt ons 
het bericht dat onze voorzitter 
Sjef Snepvangers; tegelijkertijd 
verscheen boven Delft een vliegtuig, 
opgestegen van vliegveld Ypenburg 
dat strooibiljetten verspreidde boven 
de stad met onheilspellende berichten 
over groeiend materialisme en de 
aankondiging dat studenten van 
Veritas de stad zouden overstromen 
om Virgiel te komen redden. Aldus 
geschiedde en autobussen met 
Veritijnen werden aangevoerd 
ter belegering van de sociëteit. 
Veel geschreeuw en rotjes waren 
hun wapens evenals de houten, 
handbediende brandspuit Jan van 
der Heijden van de gemeente Cothen. 
Geleidelijk aan (er was nog geen 
twitter en zo) ontdekte Virgiel de 
verrassingsaanval en kwamen de 
leden in het geweer. Een van de eerste 
verdedigingsdaden was het in de gracht 
duwen van de antieke brandspuit; 
die was buiten gevecht gesteld. 
De hoofdingang werd vervolgens 
bewerkt met een stormram. Tenslotte 
werden de Veritijnen druppelsgewijs 
binnengelaten en in de zaal onder 
de vloer gestopt. Later op de avond 
werd vrede gesloten die met bier werd 
bezegeld. 
Toch bleef de gebeurtenis knagen 

Inval Veritas: herzien
Enige tijd na het verschijnen 
van de Carmina Burana van 
oktober 2014, ontving het 
reünistenbestuur een reactie 
op het verslag van de inval 
van Veritas in 1952. Omdat 
ook Virgiel aan hoor en 
wederhoor doet, plaatsen wij, 
met vreugde, de andere kant 
van het verhaal.
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Collegii zette even duidelijk uiteen 
welke moeilijkheden Delft zich met 
deze euvele daad op de hals had 
gehaald. De praeses van Virgiel 
smeekte de Veritijnen die avond 
alsjeblieft geen uittocht naar Delft 
te houden, omdat Virgiel dan feest 
vierde. Maar de praeses van Veritas 
antwoordde waardig dat hij zich na 
deze schaamteloosheid het recht 
voorbehield om, wanneer hij dat 
goed dacht, Virgiel voor deze laffe 
diefstal te straffen. Veritas besloot 
voorgoed een eind te maken aan 
dergelijke acties van Virgiel en 
bereidde daarom in alle stilte een 
expeditie voor, die de geschiedenis in 
zou gaan als het “Groot Apostolisch 
Festival”.

Kardinaal vreest nieuw 
schisma
In de vroege ochtenduren van 
27 november kon het nieuws 
wereldkundig gemaakt worden. De 
extra-editie van de Vox Veritatis, 
waarin alle Veritijnen opgeroepen 
werden de geheime vergadering van 
die avond te bezoeken, zaaide paniek 
door het gehele land. Reeds twee 
uur na het verschijnen van de extra-
editie ontving Johannes kardinaal 
de Jong het voltallige bestuur van 
het Collegium op audiëntie. Het 

en werd later tijdens een tegenactie 
van Virgiel met vrachtwagens het 
volledige meubilair van Veritas 
weggehaald een dag voordat zij een 
algemene ledenvergadering zouden 
hebben. 

Het was mij onmiddellijk duidelijk 
dat hier, begrijpelijk maar daarom 
niet goed te keuren, de werkelijkheid 
van die bewogen dag in november 
geweld was aangedaan. Al was het 
maar vanwege de onvolledigheid. 
Daarom hierna een relaas (uit Veritas 
75) waarin de Veritijnse versie van 
de geschiedenis staat weergegeven. 

Een laffe daad
In oktober 1952 hadden er enkele 
kleine schermutselingen plaats 
tussen Veritas en Virgilius uit 
Delft. Over en weer werden er wat 
vlaggen en enig sociëteitsmeubilair 
meegenomen. Maar toen in de 
morgen van 24 oktober bleek, dat 
laaghartige insluipers tijdens de 
vroegmis de jaarvlaggen uit de 
geheel verlaten sociëteit hadden 
geroofd, vulde een diepe ontsteltenis 
en verontwaardiging de harten der 
Veritijnen. Met droefenis vernam 
men telefonisch dat de misdaad 
bedreven was door
Delftse studenten, doch de praeses 

hoofdartikel in de Vox van die 
morgen riep bij Zijne Eminentie vele 
vraagtekens op en de praeses Collegii 
moest bekennen dat, hoewel het stuk 
met zijn naam was gesigneerd, hij 
het toch niet geschreven had. In de 
speciale Veritasvergadering van die 
avond werd met enorme geestdrift 
besloten de uittocht naar Delft de 
volgende dag te laten plaats vinden. 

Sint Salvator voorop
In de ochtenduren van de volgende 
dag reed een “commando” 
Veritijnen naar Delft en lichtte de 
praeses van Virgiel van zijn bed. 
Vervolgens werd er koers gezet 
naar het vliegveld Ypenburg, waar 
een lid van de generale staf in een 
vliegtuig stapte om tienduizenden 
pamfletten uit te werpen teneinde 
de burgers van Delft bekend te 
maken met de komende acties. De 
ontvoerde praeses van Virgilius 
had men inmiddels naar Utrecht 
gebracht, waar een 300 Veritijnen 
met zes autobussen stonden te 
wachten. In het legioen trokken 
tevens de St. Salvatorharmonie, een 
geluidswagen, vele reclamewagens 
en de antieke brandspuit van Cothen 
mee. Bovendien had men vijftien 
hooikisten gevuld met boerenkool en 
evenveel kisten met donderbussen, 



Cothen in de Oude Delft te doen 
verdwijnen en hierdoor aangevuurd 
hernamen de Veritijnen de 
stormlopen op de zwaar verdedigde 
sociëteit. Een raam werd geforceerd 
en net toen de Delftenaren onder 
de druk dreigden te bezwijken 
kwam het plaatselijk politiecorps de 

vuurwerk en rotte vruchten. In 
Delft aangekomen vormde men, na 
de boerenkoolmaaltijd, een lange 
stoet met de harmonie voorop en 
onder het licht van vele fakkels 
trokken de Veritijnen naar de 
Grote Markt, terwijl het carillon de 
gevreesde Veritashymnen speelde. 
De belangstelling van de kant van 
politie en pers was grandioos.

Gedekt door Hugo de Groot
Voor het standbeeld van Grotius 
hield W. Hornix een gloedvolle 
rede, waarin met behulp van teksten 
uit “De iure belli ac pacis” op 
glasheldere wijze de rechtvaardiging 
van de komende vernietiging van de 
sociëteit Alcuin werd uiteengezet. 
Een geweldige ontroering maakte 
zich van alle Veritijnen meester, 
toen een krans gelegd werd voor 
het standbeeld van Grotius, de 
laatste Delftse academicus (fijne 
speldenprik, GvdS). Wederom zette 
de stoet zich in beweging ; nu echter 
naar de sociëteit Alcuin, die in staat 
van verdediging aangetroffen werd. 
Met behulp van een stormram werd 
de toegangspoort versplinterd, 
het vuurwerk zorgde voor paniek 
onder de belaagden en al gauw was 
het voorplein in Veritijnse handen. 
Inmiddels hadden enige Virgilianen 
kans gezien om de brandspuit van 

verhitte gemoederen kalmeren en 
zonder verdere strijd werd Alcuin 
voor de Veritijnen geopend (en zo 
gaat nu altijd, GvdS). 

Gerard van de Schootbrugge, jva 
1963

Nawoord  Virgiel versus 
Veritas
Het is begrijpelijk dat de 
Weledelgeboren Veritijn van de 
Schootbrugge “van het padje”  raakte 
bij het lezen van mijn verslag van de 
gebeurtenissen van 28 November 
1952.

Als leken en zelfs ook historici 
hun herinneringen aan het papier 
toevertrouwen is het  verstandig 
als zij bedenken wat eens Prof. dr 
J.J.G. Prick, in de zestiger jaren, arts 
en   hoogleraar psychologie aan de 
Katholieke Universiteit te Nijmegen 
zijn studenten voorhield: “Geheugen 

is  hardware plus programmatuur. 
De hardware is constant en niet  
persoonlijkheids afhankelijk. 
Herinnering daarentegen is de 
libidineuze herbezetting van de  
waarneming.” En Prof. Dick  Swaab 
stelt in  zijn boek Wij zijn ons Brein 
(pg 315) “ons  geheugen is notoir 
onbetrouwbaar zoals regelmatig in 
de rechtbank blijkt “

Dit ter harte nemend is schokkend  
alsnog te moeten vernemen dat 
toentertijd nota bene de  Eminentie 
Kardinaal de Jong vele vraagtekens 
moest zette bij een hoofdartikel in de 
Vox  Veritatis (?) van de Praeses die 

op de inderhaast aan het Collegium 
verleende audiëntie  moest verklaren 
dat hij het niet geschreven maar wel 
ondertekend had.   Auw! Was dat 
soms  het nieuwe schisma ?
Van het gebeuren op de markt bij 
het standbeeld van Hugo Grotius 
werden wij ons daags  daarna bewust 
dat W. Hornix beter teksten uit Mare 
Liberum  als leidraad had kunnen  
gebruiken voor zijn gloedvolle rede.
En alles wat zich voorafgaand in de 
boezem van Veritas heeft afgespeeld 
blijft voor  Virgiel besloten en 
ondoorgrondelijk.

Vic van Berkestijn J.C. 1950


