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Waarde lezer,

Unitas S.R. staat op het 

punt een nieuw hoofdstuk 

te beginnen in het prachtige 

boekwerk van zijn al rijke 

geschiedenis en nog rijkere 

toekomst. Op 30 oktober 

2013 is in de Algemene 

Ledenvergadering besloten 

dat vanaf volgend jaar één tienkoppig bestuur, de 

Senaat geheten, zowel de vereniging als de kroeg zal 

besturen.  

De vereniging staat een spannende en enerverende tijd te 

wachten. Wij  zijn er als dagelijks bestuur van overtuigd 

dat de nieuwe bestuursvorm de vereniging in goede banen 

zal houden. Over deze verandering kunt u meer 

lezen op pagina 22 en 23 van dit blad.  In de Reünisten 

Vivos Voco zult u verder nog een oproep vanuit U.S.R. 

terugvinden: het prachtige Lucasbolwerk nummer 7 staat 

per oktober te huur. 

Mocht u interesse hebben of iemand kennen die 

interesse heeft, laat het ons dan vooral weten!  

Rest mij niks anders te zeggen dan dat wij u als reünist 

uiteraard graag op Symposion terug zien komen. Om 

met ons een borrel te doen in de Hijweege en de 

herinneringen van uw goede jaren hier op U.S.R. te 

kunnen doen herleven. 

Hopend u terug te zien voor een borrel, sluit ik, met 

Juichende en Jubelende groet

Dennis Doorduyn | Rector Senatus 2013-2014

Welkomstwoorden 
Reünisten Vivos Voco

Waarde lezers,  

reünisten van U.S.R,

Het is mij een eer als kersverse 

voorzitter van Iungit Iunctos 

een bijdrage te mogen leveren 

aan alweer de 7e editie van 

de Reünisten-Vivos Voco. Een 

blad dat alom zeer enthousiast 

wordt ontvangen en dat een 

ware traditie is geworden  

   binnen Iungit. 

Dit jaar staat er weer een aantal activiteiten gepland, waaronder 

de traditionele Nestorenlunch en het bedrijvendiner, waarover 

elders in deze editie meer. Deze laatste activiteit is met name 

erg de moeite waard, omdat ze de band tussen de leden en 

oud-leden van U.S.R. verder versterkt en er zo een boeiende 

uitwisseling van ideeën binnen de verschillende Unitas-

generaties plaatsvindt. Iungit Iunctos probeert steeds meer 

om behalve voor oud-leden ook voor de leden van U.S.R. van 

meerwaarde te zijn. Dit laatste onder meer door het delen van 

kennis en ervaring bij bepaalde zaken die spelen binnen de 

vereniging, maar ook door het realiseren van stageplaatsen en 

carrièremogelijkheden. Het opzetten van een netwerkapplicatie, 

waardoor leden en oud-leden van U.S.R. met elkaar in contact 

kunnen komen, is hiervoor een van de hulpmiddelen. Ook is er 

een culturele commissie in oprichting binnen Iungit Iunctos en 

worden er weer oud-leden borrels gepland. Met een variëteit 

aan activiteiten hopen wij velen te zullen aanspreken. De exacte 

data zullen wij binnenkort via de website www.iungitiunctos.nl 

en via de mail aankondigen.

Ik hoop u op een van onze activiteiten te mogen begroeten en 

ik wens u veel leesplezier!

Saskia W. Mouw | Voorzitter Iungit Iunctos
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De bestuurssamenstelling van Iungit Iunctos is gewijzigd. 

Govert Veldhuijzen is afgetreden als voorzitter. Hij 

maakt geen deel meer uit van het bestuur, omdat hij het 

bestuurslidmaatschap niet meer kon combineren met zijn 

werk. Saskia Mouw, eerder secretaris van Iungit Iunctos 

en sinds een jaar bestuurslid, is tot voorzitter van Iungit 

Iunctos benoemd. Verder is Remco Bosgra toegetreden tot 

het bestuur. Remco komt uit de gelederen van de Jonge Oud 

Leden (JOL). De bedoeling is dat door zijn lidmaatschap van 

het bestuur van Iungit Iunctos contacten tussen jongere en 

oudere oud leden zullen toenemen. Het aanwezige lid Hans 

Karelse vroeg zich af of het statutaire rooster van aftreden 

nog wel correct wordt gevolgd. Doordat het systeem van het 

gebroken boekjaar is verlaten, is het schema in het verleden 

mogelijk niet helemaal goed gevolgd, maar geconcludeerd 

werd dat momenteel weer in de pas wordt gelopen. Het 

bestuur van Iungit Iunctos is nu als volgt samengesteld: Saskia 

Mouw (voorzitter), Wim Thijssen (secretaris), Marc Wortmann 

(penningmeester), Rob van Mulken (lid), John Speksnijder (lid), 

Meta Prins-Schimmel (lid) en Remco Bosgra (lid). 

De kascommissie sprak bij monde van Pim Walenkamp 

de vergadering uitvoerig toe onder het aan Jozef Stalin 

toegeschreven motto ‘Vertrouwen is goed, controle 

is beter’. 

De Kascommissie had de  nanciële stukken op basis 

van 4 criteria getoetst en ze kwam met 4 aanbevelingen 

en 4 verzoeken. In de begroting voor 2014 werden 

ondergeschikte wijzigingen voorgesteld, die werden 

aangenomen. Voor het overige werden de jaarstukken 

in orde bevonden. De Kascommissie, bestaande uit 

de oudleden Pim Walenkamp en Bram van Riet, wordt 

uitgebreid met drie nieuwe leden en bestaat voor het 

boekjaar 2014 uit Pim Walenkamp, Bram van Riet, Jan Joost 

Valeton, Maarten Spil en Erik Wolthuis.

 

Wim Thijssen | Secretaris Iungit Iunctos

Iungit Iunctos
Verslag van de 
Algemene Ledenvergadering 

Waarde lezers, reünisten van U.S.R,

Symposion, Heemel, 28 maart 2014. De jaarlijkse 

Ledenvergadering van Iungit Iunctos gaat van 

start. Er is een volle agenda, maar jammer genoeg 

slechts een beperkt aantal leden. De scheidend 

voorzitter van Iungit Iunctos, Govert Veldhuijzen, 

leidt de vergadering met de van hem bekende 

voortvarendheid. 

De vergadering viel in het sine regno, dat kon om 

agendatechnische redenen dit jaar niet anders. Het bestuur 

zegt in antwoord op een kritische kanttekening van het lid 

Pim Walenkamp toe dit volgend jaar anders te zullen plannen. 

De Senaat is immers normaliter vertegenwoordigd bij de 

vergadering van Iungit Iunctos, om aldaar mededelingen aan 

de aanwezige leden van Iungit Iunctos te kunnen doen.



5

De vereniging staat aan de vooravond van een grote 

verandering. Op 30 oktober 2013 is er tijdens de ALV met 

een overgrote meerderheid voor het plan van de Raad van 

Herziening gestemd. De Raad van Herziening is twee jaar 

bezig geweest om de verenigingsstructuur te onderzoeken. 

Het Sociëteitsbestuur en de Senaat gaan in het 

verenigingsjaar 2014-2015 verder onder de naam ‘Senaat’, 

bestaande uit tien bestuurders. Het huidige dagelijks 

bestuur is druk bezig om deze overgang in goede banen te 

leiden. Zo wordt er goed gekeken naar onder andere alle 

tradities, praktische zaken en statutaire veranderingen.

Max Havelaar heeft besloten om ons pand op Lucasbolwerk 

7 te verlaten. Momenteel is de Fiscus Senatus druk bezig met 

het zoeken naar een nieuwe huurder vanaf 1 oktober 2014, in 

samenwerking met een makelaar.

Het eerste bedrijvendiner was een groot succes! Er was een 

grote opkomst en zowel leden als oud-leden hebben zich goed 

vermaakt en elkaar leren kennen. Ook heeft iedereen kunnen 

luisteren naar de inspirerende speech van Feike Sijbesma, ceo 

van DSM. Wij kijken reeds uit naar het volgende bedrijvendiner.

De mobiele applicatie van Unitas is al een tijdje in gebruik. 

De leden kunnen via deze app op de hoogte blijven van het 

verenigingsnieuws en de verenigingsagenda en zich opgeven 

voor het eten.

In februari hebben wij het 95ste Kroeglustrum gevierd onder 

het motto ‘Casa di Mario’. Het hele pand was omgetoverd 

tot verschillende levels uit het computerspel Super Mario en 

de opkomst was groots. We hebben veel oud-leden mogen 

verwelkomen en het was een zeer geslaagde week, waarin het 

bier rijkelijk vloeide.

In het jaar 2014-2015 zullen er weer reünies plaatsvinden.  

De eerste zal zijn op 12 december 2014, speciaal gericht op 

leden die in de jaren 1970-1979 aankwamen op de vereniging. 

Vervolgens zal de reünie van de jaren 2000-2009 plaatsvinden op 

6 maart 2015.

 

Met Juichende en Jubelende groet, 

 

Marleen Schepers | Pro- Rector Senatus 2013-2014

Geachte reünist van Unitas S.R.,

 

Wellicht heeft u er via andere media al iets van meegekregen. 

Max Havelaar, de huurder van Lucasbolwerk 7, het kantoorpand 

dat eigendom is van Unitas S.R., gaat op zoek naar een nieuw 

onderkomen. Dit betekent dat het pand momenteel te huur 

staat en dat wij, in samenwerking met Molenbeek Makelaars, op 

zoek zijn naar een nieuwe huurder. Deze zoektocht heeft tot nu 

toe een aantal reacties van potentiële huurders en een aantal 

bezichtigingen opgeleverd. Desalniettemin zouden wij aan u als 

reünist van Unitas S.R. willen vragen of u nog tips voor ons heeft, 

zowel vanuit uw eventuele expertise op het gebied van vastgoed, 

als vanuit eventuele connecties die u heeft. Wellicht kent u 

bedrijven die momenteel op zoek zijn naar een dergelijk pand. 

Het pand heeft een oppervlakte van 418 vierkante meter. Als u 

tips heeft kunt u contact met mij opnemen via het e-mailadres  

scus usr.nl of via mijn mobiele nummer 06-29608024. Indien 

u meer wilt weten over het pand, of indien u gewoon benieuwd 

ben naar hoe het pand er van binnen uit ziet, kunt u terecht op: 

www.fundainbusiness.nl/kantoor/utrecht/object-48908475-

lucasbolwerk-7/. 

 

Bij voorbaat dank voor uw betrokkenheid.

   

Namens de Raad van Beheer van Unitas S.R.,

Geert Kriek | Fiscus Senatus 2013 2014

# mei 2014

Oproep: 
professionele hulp

Verenigingsnieuws
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Feike Sijbesma schudt de aanwezigen, studenten en oud-

leden, meteen aan het begin wakker met de vraag: ‘Are you 

happy?’. Hij is geen directeur met een standaardaanpak, 

bepaald geen grijze muis. Vervolgens confronteert hij zijn 

toehoorders met een paar schokkende feiten: ‘Weten jullie 

dat er drieduizend mensen vroegtijdig dood zijn gegaan de 

afgelopen paar uur?’ ‘Elke zes seconden is er ergens op de 

wereld een moeder die haar kind verliest.’ ’Hoe kan het toch 

dat junk food by far het goedkoopste voedsel is?’ ‘Wie van 

jullie weet dat het IPCC (het intergouvernementele panel over 

klimaatverandering, red.) heeft aangetoond dat de afgelopen 

eeuw de aarde bijna een graad warmer is geworden?’ ‘Wie van 

jullie weet hoeveel CO2 er de afgelopen vijftig jaar in onze lucht 

is beland?’ ‘De permafrost in Siberië begint al een beetje te 

smelten. Realiseert u zich wat het betekent voor óns klimaat, 

voor ónze gezondheid als straks de Noordelijke IJszee een 

normale handelsroute is geworden?’ 

Door enorme droogtes en aan de andere kant enorme 

overstromingen is leven in landen in de Hoorn van Afrika en 

het zuiden van Bangladesh veel moeilijker en soms zelfs bijna 

onmogelijk geworden, spiegelt Sijbesma voor. Daar wonen 

honderden miljoenen mensen in constant gevaar. Een kleine 

groep (de rijkste 1 miljard mensen) gebruikt 40 à 50 procent 

van alle grondstoffen en mineralen. Sijbesma: ‘Zo kunnen we 

toch niet doorgaan?’

Neem verantwoordelijkheid

Wie de schuld heeft van alle beschreven problemen is 

niet zo belangrijk volgens Sijbesma. De vraag wie er nu 

verantwoordelijkheid draagt om het op te lossen is veel 

interessanter. ‘De complexiteit van de publiek/private 

sector is dramatisch toegenomen. Er zijn nu veel meer 

bedrijven met mondiale impact dan vijftig jaar geleden.’ 

Bedrijven hebben meer invloed en meer middelen en 

daarmee, zo zegt Sijbesma, een grotere maatschappelijke 

verantwoordelijkheid; overheden kunnen het niet alleen. 

De macht van de consument is, onder andere door sociale 

media, ook veel groter geworden.

Gebruik nieuwe media 
De waarde die bedrijven moeten creëren, beweegt zich volgens 

Sijbesma over drie assen: peop e  p ane  en pro  . De laatste 

dertig jaar is onze economie een beetje ontspoord, vindt hij. 

Economische groei moet een middel zijn, het is echter is een 

doel geworden op zichzelf, zonder voldoende rekening te 

houden met de mens en aarde. ‘Nou, dan ben je wel wat de 

weg kwijt.’ Sijbesma steekt veel tijd in het World Economic 

Forum in Davos. Daar werkt een aantal grote bedrijven samen, 

zoals General Mills, Unilever en DSM: ‘Zonder innovatie 

en duurzaamheid geen economische vooruitgang’, predikt 

Succesvol met duurzame innovatie 
Geslaagd Bedrijvendiner 
met Feike Sijbesma (DSM)

Feike Sijbesma sprak op vrijdag 11 oktober 2013 

voor vijftig leden en vijftig reünisten op het eerste 

bedrijvendiner dat Unitas S.R. en Iungit Iunctos samen 

organiseerden. De topman van DSM, oud-lid van 

U.S.R., hield een gloedvol betoog over ondernemen en 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Tekst: Pim Walenkamp | Foto’s: Rob van Mulken
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Sijbesma. De afgelopen vijf jaar heeft hij gemerkt dat er meer 

aandacht is voor duurzaamheid. Dat komt onder andere 

door de vele rapporten die waarschuwen voor vervuiling en 

energietekorten, maar ook de groei van sociale media en de 

toename van kritische burgers. ‘Die kritische consument is een 

kans voor ons. Weet u wat het derde land van de wereld is na 

China en India? Facebook. Daar wonen 800 miljoen mensen, 

een hele nieuwe gemeenschap. Geen bedreiging, maar een 

hele nieuwe uitdaging.’

Vernieuw jezelf
DSM, oorspronkelijk een afkorting van Dutch State Mines, 

is twee keer totaal veranderd. ‘Tot eind jaren 60 waren we 

een klassiek kolenbedrijf, toen werden we een chemiebedrijf. 

De tweede transitie was die van petrochemiebedrijf naar 

een wereldwijd opererend life sciences and materials sciences 

company. Dat zijn we sinds 2007.’ DSM is sterk in drie 

takken: allereerst in de voedingsindustrie, denk aan allerlei 

gezondheidsproducten en ook de diervoederindustrie; DSM 

is de grootste producent van nutritionele ingrediënten ter 

wereld. Ten tweede de farmacie; DSM is de op één na grootste 

producent van geneesmiddelen ter wereld. Tenslotte is DSM 

sterk in innovatieve producten en hoogwaardige materialen 

voor onder andere de elektronica en de automobielindustrie. 

Sijbesma: ‘We hebben een omzet van circa 10 miljard 

euro en bijna 25.000 werknemers. We hebben de laatste 

tweeëneenhalf jaar 14 overnames gedaan voor een bedrag van 

4 miljard dollar.’ Naast overnames, de groei in de opkomende 

economieën en innovatie, is duurzaamheid één van dé 

groeifactoren van DSM. Daar heeft DSM de afgelopen zes 

jaar enorm in geïnvesteerd. Omega 3 om eten gezonder te 

maken, nieuwe materialen om auto’s en elektronica groener te 

maken. ‘Met succes mogen bijdragen aan het ontwikkelen van 

een betere wereld: dat geeft mij en vele andere DSM’ers een 

ongeloo ijke bevrediging’, weet Sijbesma. 

Steek je nek uit
Veel bedrijven wagen zich er nog niet aan om zwaar in te 

zetten op duurzaamheid en innovatie. ‘Duurzame bedrijven 

zijn exibel, vernieuwend en ze verdienen uiteindelijk niet 

minder, misschien straks wel meer dan ouderwetse bedrijven’, 

aldus Sijbesma. Politici en bedrijven hebben de mond vol van 

innovatie en duurzaamheid. Concrete resultaten ontbreken om 

de echte omslag te maken, heet het. DSM kan als voorbeeld 

dienen volgens de topman. ‘Als kolenbedrijf was het een strak, 

statisch bedrijf, waar weinig vernieuwends gebeurde. Innovatie 

en exibiliteit heeft ons bedrijf winstgevender gemaakt. DSM 

staat al jaren hoog in de Dow Jones Sustainability Index. 

DSM heeft het structureel beter gedaan dan de AEX. Je moet 

innovatie en duurzaamheid wel commercieel vermarkten. 

Je moet wel iets ontwikkelen waar markt voor is. DSM heeft 

bovendien een eigen wetenschappelijke adviesraad die 

duurzame en innovatieve producten helpt ontwikkelen.’ 

Wees veerkrachtig
Bedrijven die innovatief willen zijn moeten ruimte geven voor 

serendipity, deelt Sijbesma een volgende ondernemersles. 

Wie met veel vrijheid onderzoek doet, komt tot creatieve 

oplossingen die op de lange termijn nuttiger zijn dan de 

gebaande paden en verwachtingspatronen. Een goed 

voorbeeld zijn de nieuwe coatings voor zonnecellen van 

DSM, ooit ontwikkeld voor de ontspiegeling van glas van 

wissellijstjes. 

Connect en ontwikkel visie
Leiderschap heeft volgens Sijbesma veel te maken met het 

ontwikkelen van een visie en het connecten met anderen om 

die visie vorm te geven en te realiseren. ’Ik hoop dat jullie’, 

zo richt Sijbesma zich tot de studenten, ‘de drive hebben 

om de wereld te shapen en verder te verbeteren.”You can 

not be successful, not even call yourself successful, in a world 

that fails.” We leven in een soort global village en we dragen 

allemaal de verantwoordelijkheid om de wereld ook leefbaar 

te houden voor volgende generaties. Bijna 1 miljard mensen 

op deze wereld gaan elke dag met honger naar bed. Arme 

mensen hebben geen toegang dat medicijnen. Dan heb je 

als bedrijf de verplichting om daar wat aan te doen. Als DSM 

kunnen we bijvoorbeeld voedsel verrijken en geneesmiddelen 

toegankelijker maken.’

Het recht van de sterkste?
Duurzame bedrijven zijn exibel en vernieuwend en ze 

verdienen uiteindelijk meer dan ouderwetse bedrijven. Maar 

vaak zijn hiervoor innovaties nodig. Dat kost tijd en geld. Dat 

betekent dus ook dat DSM op zoek gaat naar aandeelhouders 

die langdurig in DSM willen investeren. Als men naar het 

rendement kijkt, zijn de aandeelhouders die dat gedaan 

hebben daar rijkelijk voor beloond.

# mei 2014
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Trek samen op met overheden 
‘Overheden kunnen het niet alleen, maar bedrijven ook niet’, 

zegt Sijbesma over de dans met de publieke sector. ‘We hebben 

elkaar nodig. Allicht zijn er af en toe ook teleurstellingen, met 

name als de politiek zichzelf laat gijzelen door de stem van het 

vermeende electoraat. ’Bedrijven hebben ontegenzeggelijk  

meer impact gekregen - ik spreek liever niet over macht - op  

de samenleving in al haar facetten dan een eeuw geleden. Toen 

waren regeringen de baas, wel zo overzichtelijk. Zij konden alle 

publieke en gezamenlijke zaken adresseren. Bedrijven hebben 

nu veel meer invloed, maar ze moeten die invloed op een goede 

manier inzetten: ze hebben een grotere maatschappelijke 

verantwoordelijkheid. Het werkt ook een andere kant op: 

overheden moeten het bedrijfsleven serieus nemen bij het 

oplossen van maatschappelijke issues. Ze moeten dus kansen 

geven en grenzen stellen.’ 

 

Maak de wereld beter
Sijbesma is een sterk aanhanger van de circle economy.  

De kringloopeconomie is de basis van het cradle to cradle-

principe. Alle materialen worden zonder kwaliteitsverlies ingezet. 

Restproducten worden hergebruikt. Productie geschiedt zo 

milieuneutraal. ‘De zon geeft per dag genoeg energie om 1 

geheel jaar voor de gehele aarde aan energie te leveren. We 

lekken alleen een beetje helium, de rest van de moleculen blijft 

op aarde. We kunnen met zonne-energie de koolstofatomen, die 

vroeger als fossiele brandstoffen onder de grond zaten, straks 

mogelijk gaan terugwinnen uit de lucht.’

Sijbesma spreekt bevlogen en wil graag dat DSM, hijzelf en  

het luisterend publiek een bijdrage levert aan een betere  

wereld. ’Zet uw talenten in’, moedigt hij zijn gehoor aan.  

‘U bent hoog opgeleid: draag bij aan deze samenleving.’ 

“ Zet uw talenten 
in, u bent hoog 
opgeleid: draag 
bij aan deze 
samenleving.” 

Reacties op de lezing

“Gijs de Vries, algemeen directeur Rode Kruis

‘De betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en een betere wereld spat van Feike af. Het 

bijzondere aan hem en zijn verhaal is dat het oprecht gemeend 

is en diep geworteld is in zijn geloof over de gelijkwaardigheid 

van de 3 P’s: People, Planet, Pro t. Hij is een echt voorbeeld 

van walk the MVO talk en hij liet dat aan de hand van diverse 

voorbeelden in zijn verhaal blijken. Mooi ook dat hij aangaf 

hoe zijn wortels bij Unitas S.R. liggen en hoe die periode hem 

heeft gevormd. Tijdens onze rondleiding door Symposion zagen 

we dat er echt geen zak was veranderd aan het gebouw en de 

infrastructuur. Lekkere zooi en ontspannen sfeer en still the 

same basics. Dat is bij Feike ook zo gebleven en dat maakt zijn 

verhaal des te authentieker.’

“Dennis Doorduyn, Rector Senatus Unitas S.R.

‘Het was goed om te zien hoe Feike op zijn publiek inspeelde, 

hij sprak zowel leden als oud-leden aan met zijn woorden. Ik 

vond het inspirerend te zien hoe hij de leden stimuleerde om 

zichzelf te ontwikkelen als persoon en een steentje bij te dragen 

aan de maatschappij. Ik denk dat dit heel veel aanwezigen heeft 

geactiveerd en stof tot nadenken gegeven heeft.’  

“Nina van Loon, student, jaar van aankomst 2011

’Wat ik sterk vond aan de toespraak was de opening, waarin 

Feike een aantal sociale problemen direct concreet aankaartte, 

terwijl wij allemaal luchtige gesprekken aan het voeren waren. 

Daarmee had hij de aandacht meteen te pakken. Als

economiestudent neem ik mee dat er heel veel oplossingen zijn 

voor op het eerste gezicht onoplosbare problemen

Het pad van Feike Sijbesma
Feike Sijbesma was altijd gebiologeerd door biologie. ‘Zonder 

mijn studie, Utrecht, de universiteit, maar ook zeker U.S.R. 

was ik lang zo ver niet gekomen als nu. Pas in mijn zesde jaar 

als student wist ik wat ik wilde. Dat gaf aanleiding om, na 

mijn studie medische biologie in Utrecht, nog bedrijfskunde 

te gaan studeren in Rotterdam.’ Na die studie is Sijbesma zijn 

werkzame leven begonnen bij Gist Brocades. In 2000 werd hij 

algemeen bestuurslid van DSM. In mei 2007 werd hij daar de 

chief e ecutive of cer, kortweg ceo. Vorig jaar januari ontving 

Sijbesma een eredoctoraat van de Universiteit Maastricht voor 

zijn inzet voor duurzaamheid en stakeholder management. 
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als je creatief genoeg bent. Dat kwam duidelijk naar voren in zijn 

speech. Hij liet zien hoe hij probeert de maatschappelijke problemen 

uit zijn introductie op te lossen.’

“Govert Veldhuijzen, gedeputeerde provincie Zuid-

Holland ‘Prachtig om honderd leden en oud-leden van U.S.R. bij 

elkaar te hebben met zo’n inspirerende spreker. Feike Sijbesma is 

een ondernemer met een visie op de toekomst, waarvan we er meer 

in dit land zouden moeten hebben. Een uitdagend verhaal dat aanzet 

tot overdenking en vooral handelen!’

“Pieter-Joost Schaap, advocaat  

‘Het was een geslaagde avond, door een weerzien met oude 

vrienden en een inspirerende lezing van Feike Sijbesma. Na a oop 

van het diner heb ik met Feike gesproken over wat ik als kleine 

ondernemer kan bijdragen aan de door hem geschetste betere 

wereld. De enige wanklank was dat een student in de vragenronde 

klaagde dat zijn pensioen vast wel te laag zou zijn. Jakkes! Studenten 

mogen zich zorgen maken over de hoogte van hun drankrekening, 

maar niet over de hoogte van hun pensioen.’

“Saskia Mouw, voorzitter Iungit Iunctos

‘Ik kijk terug op een zeer geslaagde avond met een bevlogen spreker 

die zijn publiek fascineerde met een boeiend betoog over het 

gezamenlijk werken aan een leefbare wereld voor alle aardbewoners 

en hoe wij allen ons steentje daaraan kunnen bijdragen: zowel een 

groot concern als DSM, dat actief werkt aan innovatie, duurzaamheid 

en maatschappelijk verantwoord ondernemen, als elk individu met 

zijn of haar vaardigheden en speci eke talenten. Het was mooi om 

te zien dat de heer Sijbesma op deze manier het bonte gezelschap 

van leden en oud-leden wakker schudde en het bracht menige 

geanimeerde discussie op gang tijdens het diner. Verrassend en 

zeer motiverend dat iemand in de positie van Feike Sijbesma deze 

loso e zo uitdraagt binnen en buiten zijn bedrijf. Het was bijzonder 

om te horen dat hij zijn studie in Utrecht en zijn tijd bij U.S.R. 

expliciet noemde als de basis daarvoor. Ik hoop dat een nieuwe 

traditie is geboren en ik kijk uit naar het komende bedrijvendiner en 

de volgende spreker in de rij.’

“Frank Putman, ondernemer 

‘Feike Sijbesma bleek over het vermogen te beschikken 

om begrijpelijke, wijze antwoorden te vormen op de meest 

uiteenlopende en uitgebreide vragen uit het publiek. Uit zijn speech 

neem ik een stukje relativeringsvermogen mee: nadenken over 

dingen waar je als ondernemer, door de waan van de dag, vaak niet 

genoeg bij stilstaat.’ 

9
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Eet u Mee?

Na het daverende succes van afgelo-

pen jaar hebben Unitas S.R. en Iungit 

Iunctos besloten dit jaar weer een 

bedrijvendiner te organiseren. Het 

diner zal op 24 oktober plaatsvinden 

in de Senaatszaal van het Academie-

gebouw. Afgelopen jaren is gebleken 

dat een royaal aantal oud-leden 

bereid is een ink bedrag te doneren 

dat de vereniging ten goede komt, 

mits daar goede activiteiten  

bij komen.   

Het diner biedt de perfecte 

gelegenheid om op een ontspannen 

manier met de leden van Unitas S.R. 

te mengen en te horen hoe het op 

uw oude vereniging gaat. Natuurlijk 

heeft u ruim de mogelijkheid om met 

uw eigen vrienden van vroeger oude 

herinneringen op te halen. 

Bij de leden van Unitas S.R. leeft de 

behoefte om te weten wat oud-leden 

doen en waar ze zich mee bezig houden. 

Het diner geeft oud-leden ook de ideale 

mogelijkheid om gezellig met de jongere 

generatie te borrelen en te zien wat zij 

in petto hebben. Unitas S.R. verenigt 

zeer veel gemotiveerde en excellente 

studenten die zich oriënteren op de 

arbeidsmarkt. Hierin liggen eventueel 

mogelijkheden voor u en uw bedrijf.

Afgelopen jaar was de gastspreker van de 

dineravond Feike Sijbesma, oud-lid van 

Unitas en ceo van het innovatieve bedrijf 

DSM. Hij hield een zeer inspirerend 

verhaal, waarna de aanwezigen meer dan 

genoeg vragen konden stellen en een 

mooie discussie ontstond. Aankomende 

editie zal er weer een gastspreker zijn om 

de avond op te luisteren.

Het diner staat open voor oud-leden 

voor een bedrag van 120 euro. U kunt 

ook een tafel voor 8 personen reserveren 

voor 700 euro. Aan elke tafel zullen 

zowel leden als oud-leden aanschuiven. 

De avond begint met een borrel in het 

Academiegebouw, waarna we in de 

Senaatszaal zullen dineren. Natuurlijk 

is er achteraf de gelegenheid om op 

Symposion nog het glas te heffen.

Aangezien er een maximaal aantal 

plaatsen beschikbaar is, adviseren 

wij u zo spoedig mogelijk een plek 

te reserveren. Dat kunt u doen door 

te mailen naar penningmeester

iungitiunctos.nl. Voor vragen kunt u 

uiteraard ook op dat adres terecht. 

 

Het bestuur van Iungit Iunctos

Het tweede 
Unitas S.R. & 
Iungit Iunctos 
bedrijvendiner



Studenten in  
de geschiedenis 
van Europa
Wie Europa zegt, zegt open grenzen. Al eeuwen lang 

behoren studenten tot de meest reislustige Europeanen. 

 Tekst: Peter Fasol

 

Al in de klassieke oudheid gingen kinderen van aristocraten in de 

leer bij redenaren en losofen. In de Hellenistische tijd ontstaan 

losofenscholen, de voorlopers van universiteiten. Na de val van 

het West-Romeinse Rijk verdwijnt het seculier wetenschappelijk 

onderwijs weer in Europa. Alleen via de geestelijkheid, in kloosters, 

blijft hoger onderwijs bestaan. 

In de Middeleeuwen ontstaan de eerste universiteiten in Europa: 

Cordoba (islamitisch), Bologna in 1088, Montpellier. Je kon er 

rechten, medicijnen en theologie studeren. Parijs (de Sorbonne), 

Oxford en Cambridge volgen, en daarna de rest van Europa. 

Nederlandse studenten gingen aanvankelijk naar Parijs, Keulen, 

Oxford of Italië. In 1425 was de universiteit van Leuven de eerste 

universiteit in de Lage Landen. De universiteit van Leiden werd 

opgericht in 1575 en onze Utrechtse universiteit is van 1636.  

De Middeleeuwse universiteiten herbergden bij elkaar niet meer 

dan een paar duizend studenten. 

 

Wie een paar eeuwen geleden op reis ging, kwam onderweg 

nagenoeg geen toeristen tegen. Reizen ging zo moeizaam en het 

was vaak zo gevaarlijk dat je alleen op reis ging als het echt niet 

anders kon. Met paard en wagen door modderige wegen, die 

vergeven waren van struikrovers, en in oorlogstijd ongeregelde 

troepen soldaten. Wetenschappers en studenten behoorden 

tot de meest reislustige Europeanen. Onderweg kwam je verder 

alleen handelaars, bodes, tandartsen, narren, straatmuzikanten 

en kunstenaars tegen. 

Studenten moesten uiteraard op reis om kennis te vergaren  

bij gerenommeerde leermeesters en universiteiten.  

De postbezorging was traag en persoonlijk contact was 

onontbeerlijk voor wie een wetenschappelijke carrière 

nastreefde. 

 

Erasmus

Desiderius Erasmus (1466-1537) leidde een leven dat typerend 

was voor de toenmalige reizende student. Na een opleiding 

aan de parochieschool in Gouda ging hij naar de goed 

bekend staande Latijnse school in Deventer, en later naar 

de Latijnse school in ’s-Hertogenbosch. Voorbestemd voor 

het kloosterleven, trad hij hierna in in het klooster van Stein 

(bij Gouda). Na zijn priesterwijding mocht hij in 1495 een 

theologieopleiding in Parijs beginnen. Hij begon een leven dat 

bestond uit reizen, op zoek naar ontmoetingen met mensen die 

zijn kennis konden verrijken. In deze periode verbleef hij ook een 

half jaar in Engeland, waar hij Thomas More leerde kennen. In 

1506 vertrok Erasmus voor drie jaar naar Italië. Daarna keerde hij 

terug naar Engeland. Onderweg schreef hij zijn bekendste boek 

Lof der Zotheid. Hierna leefde Erasmus nog in Bazel, Antwerpen, 

Brugge, Leuven, Mechelen en Anderlecht. De laatste jaren 

woonde hij in Freiburg. Hij overleed in Bazel.

Het leven van Erasmus is zo’n symbool geworden van de 

# mei 2014
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reizende student in de late Middeleeuwen, dat in 1987 het 

studentenuitwisselingsprogramma van de EU naar hem 

‘Erasmus’ werd genoemd (in Brussel zijn ze erg goed in het 

verzinnen van afkortingen bij een mooie naam; in dit geval werd 

het ‘European Community Action Scheme for the Mobility of 

University Students’). In 2013 hadden 3 miljoen studenten van een 

Erasmusbeurs gebruik gemaakt. 

Erasmus, geschilderd door Holbein.

Opstanden

Universiteiten zijn, doordat studenten en wetenschappers 

overal vandaan kwamen, altijd heel internationale plaatsen 

geweest. Tegelijkertijd waren ze verbonden met de 

stad waarin ze gevestigd waren. Als ontmoetingsplaats 

tussen stad, samenleving, wereld en wetenschap waren 

universiteiten zodoende van grote invloed op de geschiedenis 

van Europa als geheel. Studenten beschouwden zichtzelf als 

een aparte sociale groep binnen de stad waarin ze leefden. 

De stad en de universiteit waren parallelle samenlevingen, 

die soms met elkaar botsten. Studentenopstanden zijn in de 

loop van de eeuwen regelmatig voorgekomen.

Na de Tweede Wereldoorlog groeiden universiteiten enorm 

en in de jaren ’60 waren kolossale universiteiten normaal 

geworden. De spanning tussen de traditionele samenleving 

en studenten kwam daardoor tot ontlading. Studenten 

wisten dat ze bevoorrecht waren en dat ze de samenleving 

konden veranderen. Studenten creëerden een subcultuur 

die zich afzette tegen de samenleving in de vorm van 

politiek activisme, drugsgebruik en het kraken van huizen. 

 

Tegenwoordig zijn de wetenschap en het studentenleven 

praktisch volledig geïnternationaliseerd. Veel van het 

onderwijs wordt in het Engels gegeven, zodat studenten 

uit alle landen het kunnen volgen. Het Engels heeft de 

positie van het Latijn uit de Middeleeuwen als lingua franca 

overgenomen.

Wie hoopt dat er ooit een Europese identiteit zal ontstaan, 

moet zijn hoop vestigen op de Erasmus-student. Maar 

eerder dan Europeaan, zal de toekomstige student zich 

wereldburger voelen. 

12
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Studentenoproer in Parijs, Galerie Beaubourg
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Voor de Tweede Wereldoorlog vormde Leo 

Vroman samen met andere literaire groot-

heden als Anton Koolhaas, bekend van zijn 

fabels, Cees Stip, bekend van zijn puntige 

poëzie, Otto Koefoed en Albert Alberts het 

middelpunt van een hoogstaande cultuur 

die de verzuilde literatuur doorbrak: zij  

waren voorlopers van de naoorlogse  

Nederlandse literatuur. 

Leo Vroman trachtte het leven te tekenen 

in zijn illustraties en gedichten en zo de 

werkelijkheid te ontleden en te doorgron-

den - altijd met een apart perspectief. In de 

Reünisten Vivos Voco van maart 2011 stond 

een uitgebreid interview met hem, dat u 

kunt nalezen op www.iungitiunctos.nl. 

In het U.S.R.-boek van 1938 (p. 116) wordt 

Vroman gekenschetst  met een prachtig 

citaat: ‘Es dauerte lange bis ich die Sprache 

dieses Mensches kennen lernte - Die Biene 

Maia’, ofwel: ‘Het heeft lang geduurd voordat 

ik de taal van deze mens heb leren begrijpen 

- Maya de Bij.’ Leo verwonderde zich over het 

leven als een bij, een ziener. Laten we hem 

zelf laten spreken en hem dankzeggen voor 

de interessante inzichten die hij ons geboden 

heeft.

Zalig
 

Zalig om straks as te wezen

en mijzelf uiteen te vegen,

los van vragen, vrij van vrezen.

De lokale wind en regen

waaien vredig door mij heen.

In dat sissende geluid

druk ik mij dan anders uit.

Ik word iets anders dan alleen.

Maar hoe leer ik zoek te raken

en tussen zoveel andere wolken

aan mijn afwezigheid te wennen?

Zal ik eerst slierten van mij maken,

daarmee langs een spiegel kolken

en mij niet herkennen?

 

Uit: Die vleugels (2013)

Vrede 

Komt een duif van honderd pond,

een olijfboom in zijn klauwen,

bij mijn oren met mijn mond

vol van koren zoete vrouwen,

vol van kirrende verhalen

hoe de oorlog is verdwenen

en herhaalt ze honderd malen,

alle malen zal ik wenen.

..... (etc.)

Uit: Uit slaapwandelen (1957)

Precies genoeg
Op een dag zeg ik ‘genoeg’.

Maar één ding wil ik nooit:

door een ramp tien minuten te vroeg 

tot pap te worden voltooid,

zoals een jonge soldaat 

door een bom, en handgranaat,

met een restant zeg maar

van eenenzeventig jaar.

Alle bloemen moeten ontplooid.

Alle eieren moeten gelegd,

want één ding wil ik nooit -

maar dat heb ik al gezegd

23 juni 2011

(dit zond Leo al als dank voor het eerder 

benoemde interview, PW)

Lieve lente
 

Lieve lente, kom gauw,

want winter doet zeer.

Nu ik droom van de kou

slaap ik niet meer,

of is het te laat

voor een oude meneer

die praat met het weer

dat nog niet bestaat?

 

Uit: Soms is alles eeuwig (2009)

In memoriam 
Leo Vroman, de bij,  
de ziener  
 
Levenskijker en taalkunstenaar Leo Vroman is niet meer onder ons. Hij 

overleed op 22 februari dit jaar op 98-jarige leeftijd. Hij was een succesvol 

wetenschapper, hoogleraar in de biologie. Hij was tevens een gelauwerd 

auteur en hij won vele prijzen. 

Tekst: Pim Walenkamp
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Jaarplanning

vr 24/10/2014
Bedrijvendiner

vr 17/10/2014 vr 12/12/2014

vr 06/03/2015

Oud-ledenavond USBC 
(16de lustrum) 

Reünistenborrel 1970 t/m 1979

Reünistenborrel 2000 t/m 2009
za 14/06/2014
Nestorenlunch

vr 23/05/2014
Super SBS Borrel

USBC 1934 - 2014 

Wie is de Nel? 
Het 16de lustrum van de Utrechtse Studenten Bridge Club komt 

eraan. Graag willen wij u ervan op de hoogte stellen dat op 17 

oktober 2014 de oud-ledenavond wordt georganiseerd. U bent 

van harte welkom!

 

Kom klaverjas of bridge spelen, drink een biertje en herbeleef 

oude tijden op Symposion. Om het af te maken zullen wij 

zorgen voor live muziek, alles in het teken van het thema ‘Wie 

is de Nel?’.

Lijkt het u leuk om uw partner een keer mee te nemen, dan heeft 

u deze avond de kans dit te doen. Mail naar usbc.lustrum gmail.

com om uw interesse door te geven of voor verdere informatie. U 

kunt ook kijken op de site http://www.usbc.nl/lustrum. 

Wij hopen u de 17e oktober te zien.

Hartelijke groet,

Stephanie Laudin | Ab Actis Lustrumcommissie USBC
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Bolwerk 
Business 
Club
Waarde oud-leden,

Iungit Iunctos en de Senaat werken al geruime tijd samen. 

Onlangs is deze samenwerking uitgebreid door meer focus 

te leggen op carrièregerichte activiteiten. Onze leden 

kunnen immers interessant zijn voor uw onderneming  

en daarom willen wij hier graag aandacht aan besteden.  

Dit heeft tot dusver al veel voordeel opgeleverd voor  

beide partijen. 

Binnen Unitas S.R. bevindt zich continu een groep talentvolle 

jonge mensen die bijna of net zijn afgestudeerd. Deze ‘talentpool’ 

ontvangt minimaal één maal per maand een carrièremail met 

informatie over inhousedagen, stages of andere zaken die 

eventueel voor hen interessant zijn. 

Heeft u binnen uw bedrijf een leuke vacature, zoekt u een 

intelligente en spontane stagiair of wilt u de naamsbekendheid van 

uw onderneming vergroten onder studerend Utrecht?  

Unitas S.R biedt u meerdere mogelijkheden met de Bolwerk 

Business Club.

-  Een business course of inhousedag: geselecteerde en 

gemotiveerde studenten komen na een CV-selectie bij u 

langs voor een informatieve dag;

-  Bedrijvendiner: u schuift aan bij studenten die geïnteresseerd 

zijn in uw organisatie  (zie pagina 10); 

-  Carrièremail: hierin kunt u iets onder de aandacht  

brengen van onze leden, van stages tot vacatures tot  

velerlei andere zaken

Natuurlijk kunnen we buiten deze mogelijkheden altijd  

gezamenlijk een uniek plan bedenken. Als u interesse  

heeft in een samenwerking, of meer informatie wilt over  

de mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen via  

assessor usr.nl of 030-2312962. 

 

Met vriendelijke groet,

Alessandro Guglielmi | Assessor Senatus (2013-2014)

In 2014 kijken we al weer voorzichtig vooruit naar het 21e 

lustrum in 2016. We gaan sparen voor een cadeau. Ik roep de 

oud-leden op opnieuw te overwegen lid te worden van de Club 

van 100. U kunt dit doen door 100 euro te doneren (via het 

bankrekeningnummer van Iungit Iunctos: IBAN:  NL76 INGB 

0000 1585 08, o.v.v. ‘Club van 100’, naam en uw aankomstjaar 

op U.S.R.). 

U kunt ook bijdragen door deel te nemen aan het bedrijvendiner, 

waarover u meer kunt lezen op pagina 10. Allebei mag natuurlijk 

ook. Ik zal zelf het goede voorbeeld geven en voor de komende 

jaren een machtiging afgeven. Uiteraard is dit geheel vrijwillig. 

Het betalen van de gewone jaarlijkse contributie van 15 euro 

wordt ook zeer op prijs gesteld.

Namens het bestuur van Iungit Iunctos, 

Marc Wortmann | Penningmeester

Club van 

100
Waarde reünisten,

Ruim een jaar voor het eeuwfeest van Unitas S. R. 

in 2011 is de Club van 100 opgericht. Deze oud-leden 

waren bereid ieder 100 euro bij te dragen aan het 

twintigste lustrum. We streefden naar 100 leden. 

Uiteindelijk werden het er zo’n 135 en zodoende kon 

Iungit Iunctos een grote nanciële bijdrage leveren 

aan het lustrum. In de jaren daarna heeft een deel van 

de leden van de club wederom 100 euro bijgedragen, 

waarvoor veel dank.

15
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Elly Plooij is speciaal voor dit interview naar Den Haag gekomen. 

Als locatie heeft ze De Witte gekozen – alleen toegankelijk voor 

leden en hun introducees. Een ballotagecommissie bepaalt wie 

geschikt is voor het lidmaatschap en naar binnen mag. Vanavond 

zijn er vooral oudere heren in pak met das, overgebleven na een 

verkiezingsdebat in de sociëteit. 

Opvallend is de afwezigheid van vrouwen in De Witte. Het 

gezelschap is een aardige afspiegeling van de leden in de tijd 

dat Elly Plooij bij Unitas S.R. lid was. Vrouwen waren toen 

geaccepteerd, maar ze waren wel ruim in de minderheid. De 

huidige Hijweege was na middernacht zelfs verboden terrein voor 

vrouwen. ‘Maar ik was wat obstinaat’, vertelt Plooij, ‘en ik bleef 

met een vriendin gewoon aan de bar zitten. Natuurlijk werden de 

dames niet van de barkruk geduwd. Het wegjagen begon met het 

zingen van het lied “Goodnight angels”. Die aandacht vonden we 

natuurlijk alleen maar leuk. Maar na een tijdje gingen we natuurlijk 

wel uit eigen beweging weg.’ 

In die tijd vertrokken veel vrouwen vroegtijdig van de vereniging. Ze 

gingen studeren, maar stopten met de studie als ze na één of twee 

jaar een man ontmoetten. Of ze zagen de universiteit zelfs vooral als 

een goede plek om een geschikte man te ontmoeten. Van de jaarclub 

van Elly Plooij waren na een paar jaar nog maar een paar dames over. 

Contact heeft ze dan ook vooral nog met mannen van Unitas S.R., die 

ze later nog veelal zakelijk, maar ook vriendschappelijk tegenkwam. 

Zoals topambtenaar en bestuurder Arthur Docters van Leeuwen en 

oud-Burgemeester Jaap Pop. En de leden van het college van haar 

overleden eerste man Joop Plooij. 

Links en sociaal bewogen
Dat Elly Plooij voor haar studie naar Utrecht kwam, was de 

uitkomst van een compromis met haar ouders. Eerst koos ze 

voor politicologie in Amsterdam, maar die stad was volgens 

haar ouders te links en ongeschikt. Het was ver weg van het 

ouderlijk huis en bovendien vonden ze Amsterdam een maatje 

te groot voor hun dochter, in 1947 geboren op het Zeeuwse 

Tholen. Utrecht, bereikbaar met de bus, was voor hen een 

betere keuze. Bij gebrek aan het aanbod van politicologie aan 

de Universiteit Utrecht koos Elly Plooij voor psychologie. 

Studenten van de faculteit sociale wetenschappen geloofden in 

die tijd – de jaren zestig – in het linkse ideaal van emancipatie 

en gelijkheid. Ze wilden meer inspraak en de kloof tussen 

student en universiteitsbestuur doorbreken. In Amsterdam 

bezetten studenten het Maagdenhuis, in Utrecht bezetten 

studenten het bestuursgebouw aan de Kromme Nieuwegracht. 

Die opstandigheid ging niet voorbij aan Elly Plooij, die in die tijd 

pakken van corduroy en spijkerstof droeg. ‘Iets anders trok je in 

die tijd niet aan, dat paste gewoon niet.’ 

Ze herkende zich in de maatschappelijke betrokkenheid van de 

protestbeweging. Dat ze niet de hele bezetting in het Utrechtse 

Elly Plooij-van Gorsel 
was tien jaar 
Europarlementariër
Liever Brussel dan Den Haag 
Politiek Den Haag ontmoet elkaar in Nieuwspoort en de kroegen aan het 

Plein. Maar voor wie meer exclusiviteit en vertrouwelijkheid wil, is er 

sociëteit De Witte. Een gelegenheid voor nette mensen, in een spijkerbroek 

ben je niet welkom. Na tien jaar lid van het Europees Parlement in Brussel 

te zijn geweest is De Witte in Den Haag een plek waar oud-Unitaslid Elly 

Plooij-van Gorsel (67) zich thuis voelt. 

Tekst: Maaike Grevelink
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universiteitsgebouw bleef, had niks te maken met een gebrek aan 

daadkracht of betrokkenheid. ‘Toen het protest op zijn hevigst was, 

begonnen studenten een zit-demonstratie. Ik zou een paar dagen 

later trouwen en dan is het niet handig om vast te zitten. Dat kon 

in mijn verloofde, die het overigens geen probleem vond dat ik daar 

zat, niet aandoen.’

Liberale ambitie
Elly Plooij mocht dan hier en daar wat recalcitrant zijn, als 

student was ze vooral ambitieus. Strikt volgde ze de colleges 

psychologie en ze studeerde hard voor hoge cijfers. Aan 

een carrière in de politiek denkt ze dan nog niet. Na haar 

afstuderen werkte ze eerst veertien jaar als wetenschapper 

bij de Universiteit Leiden. 

Toch was het een ervaring in Utrecht die ervoor zorgde dat 

ze een andere blik op de maatschappij ontwikkelde dan veel 

van haar studiegenoten. ‘Ik werkte mee aan een programma 

voor scholen in achterstandswijken. Bij een aantal kinderen 

had die speciale aandacht maar weinig effect. Opvoeding, 

intelligentie en motivatie waren veel bepalender. Een wat 

meer begaafd kind kreeg geen enkele aandacht, dat moest 

eerder aan de benen naar beneden worden getrokken. Ik 

besefte toen: ieder mens moet zich kunnen ontwikkelen 

met de capaciteiten die hij of zij heeft. Ik ben toen echt 

liberaal geworden.’ 

In 1972 wordt Elly Plooij lid van de VVD, waarmee ze 

terugkeert naar de politieke partij van haar jeugd: ‘Ik kom 

uit een liberaal nest en ik vond Haya van Someren, de enige 

vrouwelijke fractievoorzitter die er toen was, een waanzinnig 

bevlogen mens. Ze is helaas veel te vroeg overleden.’ De 

VVD past haar als een jas: ‘Ik was – en ben – zeer sociaal 
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bewogen. Ik dacht aanvankelijk nog dat je daarvoor links 

moest zijn, maar ik kwam erachter dat die bewogenheid niet 

is voorbehouden aan links.’

Bouwen aan het Europese project

Haar politieke ideeën brengt Elly Plooij mee naar Brussel als 

ze in 1994 lid van het Europees Parlement wordt voor de VVD. 

Samenwerken met onderzoekers uit heel Europa had haar 

enthousiast gemaakt voor het Europese project. Ze verdiept zich 

in de Europese Unie. ‘Ik had sterk het gevoel dat ons leven daar 

bepaald zou worden, dus daar wilde ik graag deel van uitmaken.  

Ik wilde meebouwen.’

Ondertussen kijken in Nederland nog steeds veel politici neer op 

een positie in Brussel. Terwijl werken voor de Europese Unie in 

veel andere landen wel hoog in aanzien staat. De Nederlandse 

desinteresse van politici in Europa irriteerde Elly Plooij en dat doet 

ze nog steeds. Als Europarlementariër liet ze zich onomwonden 

uit over de Haagse politici die zich in Brussel niet lieten zien, in 

tegenstelling tot vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. ‘Ik had 

onder andere ICT en telecom in mijn portefeuille en bestuurders 

van Nederlandse telecom- en technologiebedrijven zag ik daar 

vaak. Zij weten dat in Brussel de beslissingen over de branche 

werden en worden genomen, en niet in Den Haag.’  

De jaren in Brussel hebben Elly Plooij veel gebracht. Zo 

onderhandelde ze met afgevaardigden van het Amerikaanse 

congres over handel en sprak ze als delegatievoorzitter met 

Chinezen over mensenrechten. Op bezoeken in China werd ze 

als een koningin ontvangen, in een limousine met vlaggetjes. Als 

vicevoorzitter van het Europees Parlement kon ze haar netwerk 

en vriendenkring uitbreiden. Niet alleen in haar eigen fractie, 

maar juist ook bij andere partijen en landen. 

Den Haag Vandaag

Onderhandelen en netwerken doet Elly Plooij nog steeds. Al is 

het nu in Den Haag in plaats van Brussel. Als voorzitter van de 

beroepsvereniging van Nederlandse psychologen, bijvoorbeeld. En 

als voorzitter van een platform voor elektronische authenticatie, 

zodat de overheid in de toekomst sneller en makkelijker zaken 

kan doen met burgers en bedrijven. Op de dag van het interview 

was ze nog bij een Kamerdebat. Maar vanavond is ze even niet in 

Brussel of Den Haag, maar gewoon thuis met haar man.

Unitas S.R. 
Vereeuwigd 
bestellen?
Het eeuwboek kost 29,95 euro. Als u het boek thuis 

wilt ontvangen, betaalt u 6,75 euro aan verzendkosten 

bovenop de aanschafprijs. Samen maakt dat 36,70 euro. 

U kunt het eeuwboek bestellen door:

 -  een e-mail met uw gegevens te sturen naar  

senaat@usr.nl Vergeet u niet ‘Eeuwboek’ als 

onderwerp van uw mail te vermelden. Uw bestelling 

wordt dan in behandeling genomen.

-  geld over te maken naar rekeningnummer  

NL23 ABNA 0408 6614 37, onder vermelding van 

‘Eeuwboek’ en uw adresgegevens.



19

# mei 2014

Roepen in de ruimte
 

Helaas. De oproep van mevrouw Kieboom in de Reünisten Vivos Voco van 

september 2012 heeft slechts één reactie opgeleverd. Bij zoveel oud-leden 

onbegrijpelijk weinig.

Bron: Mevrouw Kieboom
 

Gelukkig heeft de Senaat 2011-2012 zijn best gedaan bij het opruimen en 

schoonmaken van de Senaatskamer tijdens het kerstreces. Zoveel mogelijk 

spullen die voor de historie van U.S.R. de moeite waard zijn, werden verzameld 

en aan oud-senatrice mevrouw Kieboom toevertrouwd om ze voor overdracht 

aan het Universiteitsmuseum geschikt te maken. 

De objecten, waaronder linten, sportmedailles en lustrumherinneringen, 

zijn schoongemaakt, gerepareerd en geïnventariseerd. Vervolgens zijn 

ze overgedragen aan het Universiteitsmuseum. Daar zijn alle objecten 

gefotografeerd, ingevoerd in een computerbestand, zorgvuldig verpakt en in 

het depot opgeborgen. Op 17 september 2013 heeft mevrouw Kieboom inzage 

gehad in het depot. 

Voor haar is het niet te bevatten dat er vanuit de oud-leden maar één reactie 

kwam. Te weinig historisch besef? ‘Waar zijn de schilderijen gebleven? Waar 

is bijvoorbeeld het schilderij dat Roel de Lange maakte van de jaarclub “de 

Klophengst” en dat hing in de Faculteitenzaal? Waar zijn de schilderijen uit de 

Voor- en Achterzaal (thans Hijweege, red.) gebleven? Waar is het glazen presse-

papier met ingegraveerd wapen van U.S.R., het lustrumgeschenk van 1986? 

Waar is de Schotse tinnen whiskyschaal met ingegraveerd wapen van U.S.R., het 

lustrumgeschenk uit 1991? Waar is het doosje met theelepeltjes?’

Dit zijn slechts enkele zaken waarvan mevrouw Kieboom weet dat ze er ooit 

waren. Maar er zijn vast nog andere interessante voorwerpen. Wie heeft ze in 

zijn of haar bezit?

Wilt u alsnog U.S.R.-memorabilia afstaan, eventueel anoniem, draag ze 

dan over aan de heer Frans van den Hoven, de collectiebeheerder van het 

Universiteitsmuseum, ‘ten behoeve van de Collectie van Unitas Studiosorum 

Rheno-Traiectina’. De heer Van den Hoven is per mail te bereiken via 

F.A.M.vandenHoven uu.nl.

Mevrouw Kieboom: ‘Meer kan ik niet voor U.S.R. doen.’

“Waar is het 
glazen presse-
papier met 
ingegraveerd 
wapen van 
U.S.R.?” 



Unitas in Europa 
Dagboek van een 
kandidaat op weg naar 
Brussel  
  

Pim Walenkamp, leraar Nederlands, promovendus in de theologie en 

redactielid van de Reünisten Vivos Voco, staat op de kandidatenlijst van het 

CDA voor de aanstaande Europese verkieizingen. Hij hield een dagboek bij 

over zijn weg naar Brussel. Tekst: Pim Walenkamp

 

Donderdag 2 mei 2013
39 jaar oud alweer. Voorbereiding op de 

Europalezing met Ruud Lubbers. ‘s Avonds 

borrel.

Maandag 13 mei
Samen met de CDA-werkgroep Europa 

organiseer ik de Europalezing in Utrecht. 

Lubbers: ‘Het verdrag van Maastricht is nog 

niet af.’ Over de euro: ‘De  nanciële innovatie 

ging  de verkeerde kant op.’

Dinsdag 14 mei
Persbericht over de voorgaande avond 

schrijven en afstemmen met sprekers en 

organisatoren. 

Zaterdag 1 juni 
Landelijk CDA-congres. Hier wordt het 

Europa Manifest vastgesteld: ‘Bouwen aan 

een Europa waar elk mens telt’. Wat wil het 

CDA de komende vijftig jaar wel en niet 

met Europa? Ik heb meegewerkt aan de 

concepttekst.

Vrijdag 5 juli
Uiterlijk vandaag kunnen lokale en provinciale 

afdelingen één of een paar CDA’ers 

voordragen als kandidaat. Blij verneem ik dat 

zes afdelingen mij ongevraagd voordragen. 

Dank u.

Maandag 15 juli
Vandaag lever ik mijn opstel, motivatiebrief, 

referenties met verantwoording (van 

onder andere oud-minister Hans Hillen, 

Eerste Kamerlid Gerrit Terpstra en twee 

Tweede Kamerleden) en CV in. In totaal 

niet minder dan 30 pagina’s. Het CDA wil 

alles van je weten.

Donderdag 29 augustus 
Verkiezingsavond. Alle CDA-kandidaten 

uit Midden-Nederland mogen optreden: 

referaat, debat, speeddaten. Alle CDA-

leden mogen op basis van 5 criteria punten 

toekennen. Als de formulieren zijn geteld, 

blijkt dat ik gewonnen heb. Dat betekent 

dat de provincie Utrecht mij als hun eerste 

kandidaat voordraagt. Dank!

Zaterdag 21 september 
Selectiegesprek in Den Haag: plezierig en 

nuttig. Goede feedback.

Zaterdag 12 oktober
Vandaag vinden assessments plaats: debat 

en presentatie staan centraal. Ik krijg de 

nodige waardering; men beoordeelt mij als 

een kundig leraar en een scherp debater.

Donderdag 31 oktober tot en 
met zaterdag 2 november 

Afgevaardigden van de Duitse zusterpartij 

CDU (regio Paderborn) komen langs 

in Utrecht. Ik regel een bezoek aan 

het stadhuis, vertaal simultaan de 

gemeenteraadsvergadering en organiseer 

een seminar over de aansluiting van het 

bedrijfsleven op het onderwijs. We kunnen 

in Europa veel van elkaar leren; samen 

staan we sterk.

Maandag 4 november
De kieslijstprocedure begon met zo’n 

tweehonderd sollicitanten. Eerder werden 

er tachtig opgeroepen. Maximaal veertig 

krijgen er een plek op de lijst. Vandaag 

worden de kandidaten gebeld en horen ze 

of ze op de lijst staan en op welke plaats. 

Spannend. Ik sta wel op de lijst, maar het 

is plaats nummer 23 geworden. Helaas.

Het landelijk bestuur kiest voor nieuw en 

jeugdig. Daarnaast wil de partij graag dat 

ik de regio Utrecht vertegenwoordig. Nu 

begint de inzet om voorkeursstemmen te 

gaan halen.

Maandag 2 december
Bijeenkomst voor alle CDA’ers die  

kandidaat zijn voor het Europees 

Parlement: presentaties en discussies. 

Onderzoeksbureau Motivaction heeft 

alle Nederlanders in 8 groepen verdeeld: 

traditionele burgerij (16%), moderne 

burgerij (33%), neoconservatieven (14%) 

, gemaksgeoriënteerden (7%), opwaarts 

mobielen (8%),  cosmopolieten (11%),  

postmodernisten (5%) en hedonisten (6%). 

Er volgt analyse en discussie over hoe we 

elke groep dienen te benaderen als CDA. 

Campagneleider Hans Janssens houdt ons 

voor: centraal staat niet wat het CDA wil 

en zeker niet wat je zelf wilt, maar wat de 

zorgen zijn van de potentiële kiezers. Vraag 
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je dan af hoe het CDA-programma aansluit 

bij die zorgen en wensen. Janssens: ‘Een paar 

dingen moet je nooit zeggen, bijvoorbeeld 

dat je de belastingen wilt verhogen. Dan kun 

jij je gaan klaarmaken voor de nacompetitie.’

Dinsdag 3 december
Marius Buiting, arts en jurist, houdt een 

lezing over Europa: ‘Binding en branding’. Ik 

maak een samenvatting en een persbericht, 

die ik ook stuur naar de andere  CDA-

kandidaten. Zo voorzien we elkaar van 

munitie.

Woensdag  4 december
Als secretaris van de CDA-werkgroep Europa 

bereid ik een vergadering voor. Drie uur 

nuttig vergaderen volgen.

Donderdag 19 december
Moeder heeft een ernstig ongeval gehad. 

Ze wordt helaas pas 22 uur later gevonden. 

Twee maanden van zware operaties en 

ziekenhuisverblijf volgen. 

 

Woensdag 8 januari 2014
De provincie Utrecht organiseert twee 

borrels: netwerken dus.

Vrijdag 24 januari
Om 9.00 uur ben ik in Den Haag voor een 

trainingsdag voor kandidaten. Professor 

Hans de Bruin houdt een lezing over 

framing in de politiek: leerzaam! De 30 

kandidaten vormen een hecht team en 

ze kennen inmiddels elkaars voor- en 

nadelen.

Zaterdag 1 februari
De hele dag politieke cursussen en 

workshops. Of  ciële foto’s gemaakt. 

Het geeft een onprettig gevoel als ik 

mascara en plamuur op mijn gezicht 

gesmeerd krijg.

Maandag 3 februari
Alle ingediende amendementen en 

resoluties over het programma zijn 

openbaar. Dat betekent drie avonden 

lezen, overleggen en onderhandelen.

Woensdag 5 februari
Bespreking 

conceptverkiezingsprogramma. Ik bepleit 

met succes om een aantal uitspraken, 

bijvoorbeeld dat ‘er geen geld meer moet 

gaan van Noord naar Zuid’ aan 

te passen. Populistische taal past een 

fatsoenlijke partij als het CDA niet.

Donderdagavond 6 februari 
Afstemming met twee mensen uit 

mijn campagneteam: welke artikelen 

ga ik schrijven? Waar wil ik wel en niet 

folderen, optreden en debatteren?

Zaterdag 8 februari 
CDA-congres in Maarssen. Vandaag 

stellen we het verkiezingsprogramma 

vast voor 22 mei.  Het lukt mij om vijf 

amendementen die ik had ingediend 

en die een negatief preadvies van het 

landelijk bestuur hadden gekregen, 

alsnog aan te laten nemen. Plenair 

verdedig ik mijn artikel waarin ik 

stel dat het CDA duurzaamheid laat 

liggen.

Maandag 10 februari
Moeder Ceciel verhuist naar een 

revalidatiekliniek in Tilburg, gelukkig 

geen amputaties.

Vrijdag 14 februari 
‘s Middags woon ik een bijeenkomst bij 

van promovendi & promoti onder leiding 

van professor doctor Bijsterveld in Tilburg. 

‘s Avonds overleg ik met mijn Tilburgse 

campagneteam. Hier ben ik geboren en 

getogen.

Vrijdag 21 februari
Overleg met campagneteam. Kernenergie 

vind ik boeiend. In hoeverre nemen we dit 

thema wel of niet mee in opiniestukken?

Maandag 24 februari 
Uitgewerkte campagneplan gemaild aan 

het CDA-bureau.

Woensdag 26 februari
Overleg leescommissie. Prettig gesprek 

met historicus Albert van Goudoever, die 

lid van Unitas S.R. werd in 1962. Hij geeft 

me adviezen over mijn  proefschrift. Die 

avond volgt een vergadering van de provin-

ciale CDA-commissie. Ik informeer haar en 

plan activiteiten in.

Dinsdag 11 maart en woensdag 
12 maart 

Ik ontvang tien juridische documenten 

per mail, die ik moet uitprinten, onder-

tekenen en opsturen. Partijverklarin-

gen, een document over het recht van 

gravamina, overzichten van mogelijk 

con  icterende belangen et cetera. Lezen, 

printen, tekenen, bellen. Het kost me 

twee avonden.
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Van 2 besturen 
naar 1 bestuur
Onvermijdelijk 
eind van een 
traditie
Vanaf september 2014 gaat een ineffi ciënte traditie verlo-

ren op Unitas S.R. De twee verschillende dagelijkse besturen 

worden samengesmolten tot één dagelijks bestuur bestaande 

uit 10 leden. Op de vereniging is daar al genoeg over gezegd en 

geschreven (69 pagina’s liefst), tijd om oud-bestuurders aan het 

woord te laten. Wat is hun primaire reactie? Begrijpen ze het of 

waren andere oplossingen denkbaar? Aan het woord zijn Ellen 

Schilder - van Oosterhout, Ward de Moor, Derek van Dam en 

Remco Bosgra.  

Samenstelling: Wouter Das

 

Ellen werd een beetje weemoedig toen ze het nieuws hoorde: 

‘Hiermee gaan voor mijn gevoel vele tradities verloren. Die tradi-

tie begint bij het Novitiaat. De deels geveinsde rivaliteit tussen 

Sociëteitsbestuur en Senaat, bezoekjes aan beide besturen en de 

kampbezoeken. Maar ook later: de keurige uitstraling naar bui-

ten toe versus de brakke uitstraling richting de kroeg. De mensen 

die de kroeg representeren versus de mensen die de kroeg zijn.’ 

Ook Ward moet wennen aan  het besluit: ‘Voor de poppenkast 

en folklore is het jammer, maar tegelijkertijd geldt: tal van 

verenigingen gingen ons voor. In mijn Senaatsjaar hadden we 

een uitstekende band met ons SB en functioneerden we als een 

team. Terwijl we tegelijkertijd het spel voor de vereniging goed 

speelden. Dat is ook jaren anders geweest; dan zat de rivaliteit 

echt in de weg.’

Onvermijdelijke stap
Volgens Derek zat de samenvoeging er al wel aan te komen: 

‘Zeker omdat er minder beurzen beschikbaar zijn en U.S.R. 

relatief veel bestuurders heeft. Daarnaast waren er elk jaar wel 

problemen met effi ciëntie en verantwoordelijkheden die over 

twee besturen verdeeld waren. Ergens dus zonde dat een traditie 

nu verdwijnt, maar de nieuwe vorm is ook leuk en uitdagend.’ 

Volgens Ellen kon het ook een wel een tandje minder met het 

aantal bestuurders: ‘Eerlijk gezegd heb ik me als Fiscus I van het 

SB “Nachtvorst” ook wel eens afgevraagd wat bepaalde be-

stuursleden nu precies deden en of een en ander niet effi ciënter 

Donderdag 13 maart 
Tweede Kamerleden bezoeken scholen in de 

regio. Als Europese kandidaat  was ik uitge-

nodigd om erbij te zijn. Helaas kunnen mijn 

eigen leerlingen niet zonder mij.

Woensdag 19 maart
Op de dag van de gemeenteraadsverkiezin-

gen zit ik ruim vijftien uur op het stembu-

reau. Jammer dat ik ook vandaag vaak moet 

ingrijpen: mensen die samen het stemhokje 

ingaan, gesjoemel met stempassen, foute 

tellingen…

Donderdag 27 maart
Artikelen schrijven voor twee bladen: een 

tienpuntenplan en een artikel over vrede en 

veiligheid in Europa.

Vrijdag 28 maart
De hele dag op twee scholen in Arnhem het 

CDA vertegenwoordigen: leuk. De meeste 

jongeren zijn bezorgd en betrokken, zeker 

niet zo apathisch of anti-Europees als men 

wel denkt.

Dinsdag 1 april 
De laatste hand leggen aan voorbereidingen, 

perscontacten en afstemming met gasten 

voor vrijdag 11 april: de Europa conferentie 

van het CDA in Utrecht, met Jean Claude 

Juncker, voormalig minister president van 

Luxemburg en voormalig voorzitter van de 

Eurogroep.

Donderdag 22 mei 2014
Nederland stemt voor het Europees 

Parlement. Geef Unitas S.R. een kans 

in Europa…

Reünisten | VIVOS VOCO  
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Bestuurlijke hervormingen

De Raad van Herziening (verder: RvH) is twee jaar geleden op 

verzoek van Senaat Verheul gestart met een onderzoek naar de 

bestuurlijke situatie van Unitas S.R. Doel: aanbevelingen doen 

om deze situatie te verbeteren. Aanleiding hiervoor waren onder 

andere de politieke situatie (steeds minder beurssteun e.d.) en 

het gebrek aan efficiëntie en effectiviteit binnen het dagelijks 

bestuur van de vereniging. Na het afnemen van veel interviews 

met oud-bestuurders en commissies, veldonderzoek et cetera, 

heeft de RvH een advies van maar liefst 69 pagina’s opgesteld. 

Daarin adviseert de raad over te gaan op één bestuur onder de 

naam ‘Senaat’, bestaande uit tien bestuursleden. In de Algemene 

Ledenvergadering van 30 oktober is er vóór dit plan gestemd. 

U vraagt zich waarschijnlijk af wat nu de reden is dat wij overgaan 

naar één bestuur. De RvH noemt in zijn advies een aantal duide-

lijke knelpunten in de huidige bestuursstructuur. Denk hierbij aan 

onder andere aan de verdeelde verantwoordelijkheid, moeizame 

communicatie, trage besluitvorming door gebrek aan één centraal 

beleid, gebrek aan bestuurlijke efficiëntie, te weinig uitdagende 

taken et cetera. Door over te gaan op een systeem met één 

bestuur zal de communicatie aanzienlijk verbeteren. Daarnaast 

zal er een betere mix van kantoor- en kroegtaken zijn, waardoor 

functies uitdagender worden.

Uit de verschillende gespreken met vertegenwoordigers van dage-

lijkse besturen is gebleken dat er eigenlijk maar negen bestuursle-

den nodig zijn om alle taken uit te voeren. Er is gekozen voor een 

extra bestuurder, zodat grotere projecten die voortkomen uit de 

structuurwijziging goed kunnen worden opgepakt. 

Een nadeel van de aanbevolen opbouw is het breken met de tra-

ditie van twee besturen. Maakt u zich echter niet te veel zorgen: 

de verschillende karakters die deze besturen binnen de vereniging 

behelzen, blijven in het aanbevolen bestuursmodel bestaan. Zo 

is het ideaalbeeld voor een komend bestuurder een mix van een 

kroegbaas en een inhoudelijk capabele werker. Aanverwante 

tradities aan het twee besturensysteem zullen niet verloren gaan, 

denk hierbij aan mores, tradities, vaandels en liederen. Zo zal de 

Senaat volgend jaar exact dezelfde zetels hebben als dit jaar voor 

alle bestuurders evenals de linten. ‘Studenten Juicht en Jubelt’ 

wordt gezongen op officiële en externe aangelegenheden, zoals 

de Algemene Ledenvergadering en de Inauguratie, en ‘De Gilde 

Viert’ in de Hijweege.

Marleen Schepers | Pro- rector Senatus 2013-2014

kon.’ Volgens Ward maakt de moderne tijd ook minder dagelijkse 

bestuurders noodzakelijk: ‘Wat bijvoorbeeld vroeger met Tipp-Ex en 

papier ging, gaat nu geautomatiseerd. Een aantal taken zal een stuk 

eenvoudiger zijn geworden en dat het besturen nu met negen of 

tien man mensen kan lijkt mij logisch.’

Minder kansen voor zelfontplooiing? 
Remco ziet wel nadelen voor de toekomstige dagelijks bestuurders: 

‘Een bestuursjaar of functie in één van de commissies of subvereni-

gingen zie ik vooral als een mogelijkheid bij uitstek om je te ont-

plooien. Nog dagelijks heb ik profijt van de ervaringen en contacten 

die ik hier indertijd heb opgedaan. Het terugbrengen van het aantal 

verantwoordelijke functies binnen de vereniging heeft logischerwijs 

tot gevolg dat de mogelijkheden om je te ontplooien afnemen.’ 

Volgens Ward kan de drempel om het bestuur in te gaan ook hoger 

worden, omdat taken over minder mensen worden verdeeld.

Nieuwe tradities
Volgens Derek was een andere oplossing zeker mogelijk geweest. 

‘Dat zou wel een andere instelling van beide besturen en de vereni-

ging hebben gevergd. Men zou de besturen meer als één moeten 

zien en vaker samen moeten overleggen. Verantwoordelijkheden en 

taken zouden dan meer gedeeld moeten worden. Dit zou de huidige 

knelpunten kunnen verminderen. Maar ik denk al met al dat 

dit wel de beste oplossing is voor de vereniging, ondanks het 

verlies van tradities en plezier van het spel tussen twee bestu-

ren. Er komen nu vanzelf nieuwe tradities.’ Met dat laatste is 

Remco het roerend eens: ‘In de tijd dat ik nog dagelijks op U.S.R. 

kwam, werd er wel eens geroepen: “Het is nieuw, dat is traditie”. 

Hiermee werd duidelijk gemaakt hoe snel mores en tradities 

komen en gaan. Hoewel ik bijna zeker weet dat deze verandering 

voor velen even of misschien wat langer wennen zal zijn, geeft 

het ons als oud-leden de mogelijkheid om weer eens langs te 

komen en mooie verhalen op te hangen over hoe het er vroeger 

aan toe ging.’ Ellen plaatst tot slot nog wel een kritische noot: 

‘Eén bestuur, het is niet anders. Wat me wel erg verbaasde is de 

geplande naam voor dit bestuur. Geen SB, geen DB, maar Senaat. 

Ik mag toch hopen dat dit niet HET Senaat gaat worden…’

Met dank aan:

Ellen Schilder - van Oosterhout 

(Fiscus 1 Sociëteitsbestuur 2002-2003)

Ward de Moor (Pro-rector Senatus 1988-1989)

Derek van Dam (Rector Senatus 2006-2007)

Remco Bosgra  

(Pro-rector Senatus 2003-2004 en Lid van Verdienste)
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Belgisch reünist 
Johan van der Meersch 
over Europa 

“ Ik behoor 
tot de kritische 
groep”

Een ware student kijkt over grenzen heen. Hij ziet andere 

talen en culturen niet als een bedreiging, maar als een 

uitdaging. Een voorbeeld biedt Johan van der Meersch, in 

1965 geboren in het Belgische Dendermonde, in 1986 lid 

geworden van Unitas S.R. Als zakenman bereist hij gans 

Europa en delen van Afrika en Azië. Van der Meersch, 

ondanks zijn eigen grenzeloosheid kritisch op de EU, is 

ongehuwd. ‘Mijn schoonouders konden geen kinderen 

krijgen. Ik heb ook geen kinderen, voor zover ik weet.’

Tekst: Pim Walenkamp

Van der Meersch kwam halverwege de jaren tachtig naar Utrecht 

om de oogstudie optometrie te gaan volgen. ‘Die studie was in 

België niet voorhanden en achteraf begrijp ik ook waarom. Ik heb 

toen de verkeerde keuze gemaakt. De studie was veel te makkelijk, 

geen uitdaging. Er heerste ook geen universitaire sfeer. Het was 

eerder een schoolsysteem en dat had ik al genoeg gehad.’

Ondertussen was hij toch ingeburgerd in het studentenleven 

in Utrecht en dat beviel hem wel. ‘Om na optometrie toch iets 

interessants te doen, ging ik psychologie studeren. Het was een 

goede keuze, zeker gezien alle mogelijke richtingen die je uit kon. 

Tijdens deze studie heb ik eerst een blok antropologie gedaan, 

ook om enkele maanden op onderzoek naar Spanje te kunnen. 

Het was een schitterende tijd. Daarna ben ik richting kunstmatige 

intelligentie en organisatiepsychologie gegaan. Daar heb ik een 

afkeer gekregen van klinische psychologie, dat was niets voor mij.’ 

 

Streekclub
Waarom werd Van der Meersch lid van U.S.R.? ‘Geen plaats 

meer bij Veritas’, bekent hij. ‘Ik kon op dat moment echt het 

verschil niet weten tussen al die verschillende clubs. Het hele 

systeem is zo verschillend van dat bij ons. In België ben je lid 

van de club van je streek, in mijn geval was dat dan Ros Beiaard, 

van Dendermonde. Achteraf gezien heb ik wel veel geluk gehad 

dat ik bij Unitas ben gegaan en niet bij een of ander idioot 

clubje studenten.’

De Novitiaatscommissie was aanvankelijk verontwaardigd dat 

Johan tijdens zijn novitiaat zijn mond stijf dicht hield toen het 

Wilhelmus moest worden gezonden. ‘Dat is jullie volkslied.’ In 

plaats daarvan zong hij daarna de Vlaamsche Leeuw. De jonge 

Belg werd na zijn inauguratie lid van de beruchte jaarclub 

‘Best Undressed’. Van der Meersch: ‘We waren letterlijk best 

undressed in de Hijweege. Het Bal Nude, ons galabal, was een 

unicum. Een geweldig feest. Na bijna 28 jaar vormen we nog 

steeds een hechte groep die elkaar regelmatig opzoekt.’

‘Ik zat in eerste instantie bij een hospita op kot’, herinnert Van 

der Meersch zich zijn eerste woning in Utrecht. Aangezien 

ik meestal ’s nachts op Unitas zat, werd het moeilijk om dit 

te verantwoorden. Daarom heb ik op een nacht een trucje 

bedacht. Ik ging naar huis om een uur of twee en maakte een 

beetje lawaai. Een uur later belde een jaarclubgenoot met de 

vraag of dokter Van der Meersch thuis was. Zogenaamd hing 

het Ooglijdersgasthuis aan de lijn. Ik moest dringend naar het 

gasthuis komen, want er was een operatie voorzien en ik moest 

erbij zijn. De hospita kwam naar boven met deze mededeling. 

Ik kon alleen antwoorden: “Is dat nu weer van hetzelfde ja? Dat 

is elke nacht zo, kunnen ze me niet een keer met rust laten? 

Johan
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Na een kopje thee vertrok ik naar Unitas om verder te feesten. 

Sindsdien kon ik niets meer verkeerd doen.’ 

Piswater
Van der Meersch heeft in ons land vooral moeten wennen aan ‘het 

piswater dat jullie bier noemen’, zegt hij. ‘Gelukkig was er steeds 

voldoende in voorraad, dus op een gegeven moment kreeg je wel 

enig effect. Ook zoiets vreemds was dat Nederlandse studenten 

hun vader “onze ouwe” noemden. Dat was werkelijk ongekend 

voor mij. Ik vond het onbegrijpelijk dat je zo over je vader spreekt.’ 

Andere verschillen waar hij aan moest wennen: ‘De eetcultuur. 

Kom maar eens naar België en je zal weten wat ik bedoel, los van 

onze bieren natuurlijk. Het fenomeen studentenclub is ook totaal 

anders dan bij ons.’

Van der Meersch heeft altijd over grenzen heen gekeken. Zo ging 

hij voor zijn studie psychologie dus naar Spanje, Salamanca: ‘Daar 

ben ik nu nog steeds zeer content mee, een extra taal is altijd 

prima. Mijn stages in Tunesië en bij Shell Nederland waren de top. 

En ik heb zeker ook een heerlijke tijd beleefd als medewerker van 

het ACCU, de informatica-afdeling van de universiteit. Het was 

super om iedereen te leren hoe met een computer om te gaan. In 

die tijd was ik een expert!’

Europa opkuisen
Kijkt Van der Meersch als optometrist of psycholoog anders naar 

Europa? ‘Eigenlijk niet, maar dat antwoord is niet voldoende zeker? 

De manier waarop ik tegen Europa aankijk, heeft niets te maken 

met mijn studies. Als ik naar het bestuur in Europa kijk, dan zou ik 

durven zeggen dat dit een grote logge organisatie is, die dringend 

een goede interimmanager nodig heeft. Om de boel eens op te 

kuisen en een duidelijke lijn uit te stippelen. Het feit dat Europa zo 

groot aan het worden is - iedereen is welkom, al is het zeker geen 

zegen - maakt het geheel onbestuurbaar. Het is onmogelijk om al 

die oude culturen met elkaar te verzoenen.’

‘Waterhuishouding, wegen en inspelen op de  les.’ Dat zijn 

zaken waarin Nederland zich volgens Van der Meersch positief 

onderscheidt van België en Tunesië. ‘De bouwcultuur is in 

Nederland overal hetzelfde. Grote werken, zoals bruggen, zijn echter 

weer schitterend. Het poldermodel valt niet te onderschatten. 

Ook bijzonder is de manier waarop het land verenigd kan worden, 

bijvoorbeeld rond het voetbal, het schaatsen en het koningshuis. 

Wat mij opviel in Tunesië en wat ik mis in de lage landen is dat 

men ook kan leven en gelukkig zijn met veel minder. En met een 

duidelijke regelgeving. Na de recente revolutie is dat weggevallen. 

Iedereen wil er nu zijn zoals wij in Europa. Gevolg: alleen maar 

opstanden en ontevreden mensen.’ Dan thuisland België: 

Van der Meersch noemt het een spijtige zaak dat België aan het 

opsplitsen is, ‘zeker nu we een groter geheel Europa zouden 

moeten vormen. Het gaat om politiekers die een spel spelen, 

hun eigen spel. De vermeende tegenstelling tussen Wallonië 

en Vlaanderen is een opgeklopte boel. Het is vooral de politiek 

die er plezier aan heeft. Helaas lijkt het te lukken om steeds 

meer Vlamingen tegen Walen op te zetten. Wallonië heeft nu 

eenmaal een meer zuiders temperament: wat vandaag niet 

kan zal morgen wel gebeuren. Waarom ons doodwerken, voor 

wat, voor de uiterlijke schijn? Ja, dat kunnen we in Vlaanderen 

goed. Nooit is het genoeg, nooit is men tevreden. Ik ben blij dat 

ik verschillende fasen in mijn leven heb gehad en dat ik steeds 

gelukkig was met wat er was. Ik kan me heel goed aanpassen en 

relativeren. Misschien iets te?’

Lastig maken
Het lijkt er op dat wij Nederlanders het meest kritische volk 

zijn ten opzichte van de Europese Unie. Belgen zijn positiever. 

‘Niets aan veranderen hoor’, zegt Van der Meersch. ‘Ik denk dat 

Vlaanderen meer met zichzelf bezig is en dat Europa daar een 

ver van het bed show is. Ik behoor net als veel Nederlanders tot 

de kritische groep. Het enige wat Europa doet, is het ons lastig 

maken met al die regelgeving. En het kost ons geld. Wat heeft 

de euro ons gebracht? Kijk eens naar de prijsevolutie de laatste 

tien jaar! Compenseren de lonen dat? Bij ons alvast niet!’ 

Wat moet Europa dan vooral anders doen? ‘Stoppen met 

iedereen toelaten, stoppen met alles in regeltjes omzetten, 

ervoor zorgen dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Maar ik 

heb er geen goed gevoel bij, bij de hele politiek niet. Ik heb een 

vriendin gehad die in het parlement zit, misschien moet ik daar 

eens een boek over schrijven.’

Best Undressed 
loopt voor Roeland 
en Chromosome 
6 Research

Best Undressed, de jaarclub van 

Johan van der Meersch, neemt op 8 juni as. 

deel aan de Rock and Run loop in Amsterdam. 

Doel is Chromosome 6 Research te sponsoren 

en kinderen zoals Roeland (foto) maximale 

kansen te bieden. Meer informatie vindt u op 

www.justgiving.nl/nl/users/6342. 
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Uitnodiging
Nestorenlunch  
op 14 juni 2014
Geacht lid van Iungit Iunctos,

De Nestorenlunch zou in 2014 op 12 april plaatsvinden, maar  

de bijeenkomst is uitgesteld naar 14 juni 2014. De traditionele 

Nestorenlunch voor oud-leden boven de 60 jaar vindt dit jaar 

plaats op:

Datum:  zaterdag 14 juni 2014

Tijd:  11.30 – 12.30 uur: ontvangst met kof e en thee

  12.30 – 14.00 uur: lunchbuffet (inclusief wijn)

Locatie: Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht

  Tel: 030-2715824,  E-mail: info mitland.nl

U kunt zich voor de Nestorenlunch opgeven tot 10 juni 

aanstaande door overmaking van 24,50 euro per persoon op:
  Rekeningnummer: NL76INGB0000158508
  Ten name van: Reünistenver. USR Iungit Iunctos, Utrecht
   Onder vermelding van: ‘Nestorenlunch’, inclusief uw naam  

 en jaar van aankomst

Bij tijdige annulering wordt het bedrag teruggestort.

Parkeren voor gasten is gratis. Vanaf de dichtstbijzijnde bushalte 

is het ongeveer 10 minuten lopen naar Mitland.

Wij hopen veel Nestoren welkom te heten. Mocht u suggesties 

hebben en/of nadere informatie wensen over de Nestorenlunch 

dan kunt u terecht bij ondergetekende. 

Tot ziens op 14 juni 2014!

Met vriendelijke groeten,

Meta A. Prins-Schimmel | bestuurslid Iungit Iunctos

Tel : 0341-35 33 88  | E-mail: nestoren iungitiunctos.nl

Oproep
Het Unitas en Iungit oud-Ledenbestand (UIL)
Nog steeds zijn wij op zoek naar oud-leden waarvan wij geen (correcte) gegevens hebben. Wij zouden graag met alle oud-leden van 

U.S.R. in contact blijven, onder andere voor het toesturen van de Reünisten Vivos Voco. Helpt u ons door de lijst met zoekleden te bekij-

ken op onze website www.iungit-iunctos.nl (onder de tab ‘zoekleden’) en meldt ons uw aanvullingen. Wilt u op de hoogte blijven van 

alle activiteiten? Geef dan uw email-adres aan ons door via uil@iungitiunctos.nl o.v.v. uw naam en jaar van aankomst. Hartelijk dank!

Namens het bestuur van Iungit Iunctos,

Saskia Mouw | Voorzitter



27

# mei 2014

Column
Hoe win je stemmen bij een studentendebat?

Het lidmaatschap van 

een studentenvereniging 

mag veel betekenen, maar 

bier neemt een centrale 

rol in. Natuurlijk, lid zijn 

stimuleert je persoonlijke 

ontwikkeling, vergroot je 

netwerk en heet een voor-

bereiding op ‘het echte 

leven’ te zijn.

Maar het refrein is bier. 

Meters, piekuren, adje kratje, gratis fusten. Het is de ruggengraat 

van het lidmaatschap. Met alle bijbehorende pieken en dalen. 

Liefdesaanzoeken, one night stands, verbale diarree, kroegge-

vechten, schaafwonden na  etsongelukken, ondergebrokkelde 

clubgenoten. Hoezo, voorbereiden op ‘later’? Dit ís het leven!

Het was dan ook even wennen toen op 7 maart de Hijweege 

het toneel was van een heus politiek debat. In het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen had de A.D.C. Forsete Wara van zes 

partijen een kandidaat-gemeenteraadslid uitgenodigd. Vertegen-

woordigers van CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Student & Starter 

en VVD stonden in de spotlights met een microfoon in de hand. 

En de Hijweege was grotendeels gevuld met politiek nieuwsgie-

rig publiek.

Alle partijen brachten gelukkig goed nieuws: ze hadden alle-

maal het beste met studenten voor! Ze wilden allemaal méér 

studentenwoningen in Utrecht, hoewel de dame van de PvdA 

nog wel iets mompelde over de invloed van studentenhuizen op 

de leefbaarheid van de straat. Hilariteit in de kroeg en een paar 

stemmen minder voor de PvdA.

Daarnaast daagde Forsete Ware de partijen uit een mening te 

formuleren over drie prangende thema’s die studenten bezig 

zouden houden. Meer of minder bezuinigen op cultuur? Meer of 

minder cameratoezicht? Wel of geen gemeentelijke wietkweke-

rijen?

Sander van Waveren, lijsttrekker van het CDA, probeerde het 

thuisvoordeel zo goed mogelijk te benutten. Hij was zo slim 

geweest om zijn jaarclub als klapvee mee te nemen. Dus: instant 

gejuich voor elk idee van het CDA. Simpel, maar effectief.

Iets minder makkelijk was het voor Queeny Rajkowski, kandi-

daat-gemeenteraadslid voor de VVD, en ook oud-lid van Unitas 

SR. Haar jaarclub was weliswaar vertegenwoordigd, maar voegde 

in decibellen niet zoveel toe. Ze kreeg een hoop kritische vragen 

uit de zaal, vooral over landelijke VVD-standpunten. Bekentenis: 

ondergetekende is VVD-lid en kwam als Queeny-sympathisant 

naar het debat. Aan het einde van het debat vroeg Queeny om 

het laatste woord. Als oud-lid wist zij natuurlijk hoe zo’n debat 

moet eindigen. Genoeg gepraat en gediscussieerd, tijd voor een 

biertje! En ze bood de kroeg een fust aan.

Tegen de tijd dat u dit leest, weten we wat het effect is geweest.

Rinze Benedictus (1995)
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