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Ik maak me zorgen…

“Ik ben steeds vaker dingen kwijt.
Soms vergeet ik zelfs de namen van
mijn kleinkinderen. En laatst wist ik de
weg naar huis niet meer terug te vinden!
Ik zal toch geen Alzheimer hebben?”
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Welkomstwoorden
Waarde oud-lid,

Waarde oud-leden,

Geachte lezer,

Waarde jonge oud-leden,

In de afgelopen honderd jaar zijn

Het is bijna zover! Het honderd-

Het doet mij genoegen dat deze

In de aanloop naar het Centen-

er vele verschillende generaties

ste levensjaar van Unitas S.R.

speciale uitgave van de Vivos

nium hebben wij als Jonge Oud-

van leden binnen Unitas S.R.

staat voor de deur. Het spookt

Voco uw belangstelling heeft

leden (‘JOL’) de afgelopen jaren

geweest. U bent niet alleen

inmiddels door ieders hoofd, wat

gewekt. Namens reünisten-

in overleg en samenwerking met

onderdeel van de grote groep

zal het worden, wat gaat er al-

vereniging Iungit Iunctos wil ik

Iungit Iunctos een aantal borrels

oud-leden van Unitas S.R., maar

lemaal gebeuren, wat staat ons

u en uw jaargenoten namelijk

en feesten voor jonge oud-leden

ook van zo’n generatie. En zoals

te wachten? Het moet immers

uitnodigen om met ons het

georganiseerd. Wij zullen dat

het bij een lustrum en Centen-

een jaar lang feest worden, een feest dat grootser is dan

honderdjarig bestaan van Unitas

tot aan het Centennium blijven

nium hoort, willen wij al die generaties weer samen-

alle andere feesten en alle eerdere lustra. Voor nu is dat

S.R. in 2011 uitbundig te vieren. In de loop der jaren heb

doen. Eén van onze belangrijkste doelen is om jullie te

brengen! Vandaar dat wij sinds september 2009 met de

het enige wat zeker is: het wordt grootser dan ooit. Hon-

ikzelf oppervlakkig contact gehouden met de vereniging

enthousiasmeren en mobiliseren voor het twintigste

Centenniumcommissie hard bezig zijn een fantastisch

derd jaar Unitas S.R. betekent honderd jaar memorabele

door af en toe op Symposion binnen te lopen, meestal

lustrum van Unitas S.R. Wij hopen dat onze activiteiten

jaar, met voor u in het bijzonder een weekend, te organi-

momenten, honderd jaar prachtige borrels, honderd jaar

diep in de nacht (waarbij het Gummi me onveranderlijk

het Unitas-gevoel uit jullie studententijd doen herleven

seren. Een jaar en weekend waarin u herinneringen kunt

een fantastische vereniging! Wij hebben als Sociëteits-

noodzaakte uit te rekenen hoeveelste jaars ik intussen

en ertoe bijdragen dat zoveel mogelijk jonge oud-leden

ophalen, uw vrienden van vroeger kunt ontmoeten en

bestuur het begin van de voorbereidingen van dichtbij

was). Sinds november 2009 ben ik als nieuwe voorzitter

zin krijgen om deel te nemen aan één of meerdere

kunt proeven van het heden en het verleden. U begrijpt

meegemaakt en zullen in 2011 tot de velen behoren die

van Iungit Iunctos weer actief, nu voor de oud-leden en

lustrumactiviteiten. Wij zijn als JOL nauw betrokken bij

dat een Centennium niets is zonder de oud-leden. Wij

worden overrompeld door alles wat de Centenniumcom-

bij de voorbereiding van het eeuwfeest. Ik kom zodoende

de voorbereidingen van de oud-leden activiteiten tijdens

zien er naar uit om u het komende jaar in ’t Sticht te

missie voor ons neerzet. Wij hebben er ontzettend veel

weer regelmatig op het Lucas Bolwerk en steeds als ik

het Centennium en deze beloven onvergetelijk te wor-

ontmoeten!

zin in, wij hopen u ook! Tot 2011!

het gebouw betreed voel ik me weer thuis. Ondanks

den. Honderd jaar Unitas S.R., een geweldige prestatie

veranderingen is de sfeer als vanouds. Waardoor? Ik weet

om samen het glas op te heffen!
Wij hopen jullie dan ook te mogen begroeten!

Met Juichende en Jubelende groet,

Met glorende groet,

het niet. Ik kan alleen zeggen dat de herkenning die me

R.Q. Vlasveld

K.F. Hartung

er ooit toe bracht lid te worden er nog steeds is. Ik hoop

Rector Senatus

Praeses Sociëteitsbestuur h.t.

dat u dezelfde magie zult ervaren als u tijdens komend

Namens JOL,

Centennium de sociëteit bezoekt.

Janet Meesters (1998)

Namens Iungit Iunctos,
Jacqueline de Ruiter (1977)
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De eerste 10 lustra
van Unitas S.R.

1931 ‘Deze finansiële veldtocht heeft behoorlik sukses
gehad’, meldt de lustrumalmanak over het persoonlijke bezoek

Aan de vooravond van het twintigste lustrum van Unitas S.R.

bestrijken van 1916 tot 1961. Een in historische U.S.R.-docu-

blikt de redactie van de Reünisten Vivos Voco in twee delen

menten vaak aangehaalde Latijnse spreuk doet opgeld: ‘Tem-

terug op de negentien eerdere lustra. In dit artikel vindt u be-

pora mutantur et nos mutamur in illis’, ofwel: ‘De tijden zijn

schrijvingen en foto’s van de eerste tien lustra, die een tijdvak

veranderd en wij veranderen mee.’ Tekst: Arjan van Oosterhout

dat de lustrumcommissie 1931 aan leden bracht. Ieder werd
gevraagd 10 gulden bij te dragen aan het lustrum, dat een
goed gevuld drie daags programma kende. Na inmiddels
traditioneel geworden elementen als het ‘beiaartkonsert’, de
oudejaarsavond, de  reünistenintocht, de uittocht naar Zeist,  
de U.S.R.-revue, de thé dansant, de toneelvoorstelling en het

1916   Het eerste lustrum zou het enige zijn dat werd

galabal kende dit lustrum een slot in thema. Het Zuiderzee-

gevierd in de sociëteit aan het Domplein. Die was voor de gele-

‘minstens drie ouderwetse Urker-dominees, verscheidene

genheid omgevormd tot wintertuin. Van de Utrechtse burgerij

Amerikaanse toeristen, een paar meeuwen, de Admiraliteit van

kreeg de lustrumvierende vereniging een vaandel cadeau, dat

Amsterdam en een geheimzinnige monnik met een roeriem’,

feest, in de Jaarbeurs . Onder de driehonderd bezoekers waren  

tot op heden bewaard is gebleven. Op het lustrumprogramma

aldus de almanak. Twee zaken rond dit vierde lustrum verdie-

stonden onder meer concerten, kroegjolen en ‘interacademi-

nen bijzondere vermelding. Allereerst de doop van het socië-

ale biljartwedstrijden’. Op de slotdag werd een volgens het

teitsgebouw tot Symposion op 21 november 1931, een naam

Utrechts Nieuwsblad ‘kostelijk van stapel geloopen’ revue op

gekozen uit inzendingen van leden. Tenslotte het afblazen van

de planken gebracht in Tivoli. Na de voorstelling volgden daar

de reünie in Nederlands Indië, waartoe in Batavia een speci-

een souper en een bal, waarover het UN schreef: ‘Nog heel laat,

ale commissie was opgericht. ‘Helaas kon de Indiese Réunie

of liever tot heel vroeg, is men bij elkaar gebleven. Unitas S.R.

tengevolge van de zeer treurige ekonomiese toestand in Indië

heeft waardig feestgevierd met een schitterend besluit.’

niet doorgaan.’

“Deze finansiële
veldtocht heeft behoorlik
sukses gehad”

1916 17 18 19 20 1921 22 23 24 25 1926 27 28 29 30 1931 32 33 34 35 1936 37 38 39 40 194
1921 Zoals ook de volgende lustra 1926

Meer is bekend over het

1936  In de openingsrede van het laatste vooroorlogse lustrum zegt

zou het tweede lustrum van U.S.R. vol-

derde lustrum, waaraan een speciale

rector P.J. Pennings dat U.S.R. zich na 25 jaar ‘gereed mag gaan maken de

gens het officiële programma drie dagen

almanak is gewijd. Daarin blikt rector

dochters en zonen van haar oud-leden te ontvangen’. Hij wijst ook op het

beslaan. De aftrap vond plaats in de aula

J.A. van Baren terug: ‘Slechts zij, die zulk

gevaar van ‘verstarring’ dat daarmee op de loer zou liggen. Ter gelegenheid

van de universiteit, waar de rector een

een feest reeds meemaakten, weten wat

van het lustrum is op Symposion een tentoonstelling over het verleden van

rede hield. Verder bood het programma

een tooverkracht er in dit zoo simpele

U.S.R. ingericht. Ook geeft de mijlpaal aanleiding tot de productie van een

onder meer een galatoneelvoorstelling,

woord lustrum schuilt.’ Het oudejaar werd

film, ‘Een jaar van Unitas S.R. gebeuren, in wit, in zwart, in grijs’. De uittocht

een thé dansant, een lustrumdiner, een

uitgeluid met een carillonconcert vanaf

ging dit keer naar Hotel Hamdorff in Laren, waar een revue werd opgevoerd.

gekostumeerd bal en een ‘uittocht’ naar

de Domtoren, waarna de leden zich op de

De USTV trok 806 bezoekers naar de schouwburg met de voorstelling ‘Alci-

Zeist, waar werd gefeest. Verder is over

sociëteit laafden aan ‘appelbollen, gouwe-

biades gered’. Voor het eerst werd ook een muziekmiddag georganiseerd, in

dit tweede lustrum, het eerste in de

naars en bisschop’. Een dag later werden

Hotel des Pays Bas. Het Utrechts Dagblad verslaat: ‘Het gehele programma

nieuw betrokken sociëteit op het Lucas

de reünisten opgehaald. ‘Er straalde

leverde het duidelijke bewijs van den goede smaak der muzikale Unitasle-

Bolwerk, weinig informatie beschikbaar.

lustrumgloed uit aller ogen’, aldus het ver-

den.’ Het eindfeest vond plaats in Tivoli, waar Lof der Zotheid in dit Erasmus-

slag. Wat in de drie officiële lustrumdagen

jaar het thema was. Tastbare herinnering aan het lustrum is het ‘à la glas

volgde was onder meer een uitvoering

in lood geschilderd raam’ bij de entree. Het werd aangeboden door Wim

van het ‘Unitasorchest’, de opvoering van

Klaassen, die samen met onder andere Leo Vroman verantwoordelijk was

toneelvoorstelling Woyzeck door de USTV,

voor nieuwe muurschilderingen in het trappenhuis.

‘Er straalde
lustrumgloed uit
aller oogen’

een kroegjool, een meidenreünie, een
rijpartij met ruiters van Pegasus, een uittocht naar Figi in Zeist en een gemaskerd
bal in het Jaarbeursrestaurant.
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De eerste 10 lustra

de te brengen serenades aan Rector Magnificus en Burgemees-

bestaan en de bloei van U.S.R. uiting gegeven kan worden.’ De

ter’, aldus de almanak over een traditie die in de voorgaande

fakkeloptocht op Oudejaarsavond werd geschrapt, maar de

lustra werd geboren. Toch werd er ook flink gefeest tijdens

boerenkoolmaaltijd, zo meldt het almanakverslag , verliep die

dit lustrum, waarvoor veel leden al geld hadden verzameld in

avond ‘op de bekende wijze, waarbij op een gegeven ogenblik

een spaarpot die maandelijks werd gevuld. Adriaan Hooykaas

de Rector Senatus zich toornig de kool uit zijn ooghoeken

1941 De tweede wereldoorlog verhinderde de viering

activiteiten die in de dagen voor het officiële lustrum werden

vierde zijn vijfde lustrum als regisseur van de USTV en hij werd

moest wrijven.’ De reünistenochtend vond zonder muziek

van het zesde lustrum. Uit het U.S.R.-boek van 1946: ‘Toch is

opgetuigd, waaronder een bridgedrive, een Bach-concert

meer dan ooit in de bloemen gezet. Na het toneel volgde een

plaats, maar meer aanpassingen aan het verder traditionele

dit feit door een officieel diner in Esplanade (een restaurant

en een avond-voetbalwedstrijd. Hoogtepunten tijdens het

lustrumbal in Esplanade, tegenover de sociëteit. Het slotfeest

programma werden niet gedaan. Het slotfeest vond plaats op

met balkonterras in de nieuwe schouwburg, red.) plechtig her-

lustrum waren een diner in Hilversum, een voorstelling van

vond plaats in Avifauna te Alphen aan den Rijn, waar een

de M.S. Amsterdam en riep herinneringen op aan het Zuider-

dacht, terwijl de Jaarclubs een soortgelijk festijn pleegden.’

de USTV in de schouwburg en een dansavond in Tivoli. Het

nagebouwd middeleeuws slot het decor vormde.

zeefeest van 1931. ‘Vele vissen, slakken, zeepaardjes en octo-

lustrum eindigde met een slotfeest in de Beatrixhal van de

1946 De organisatie van het zevende lustrum werd be-

Jaarbeurs, die het Domplein moest voorstellen. Thema: ‘De
universiteit in de loop der eeuwen.’

moeilijkt door de relatief korte voorbereidingstijd en de kloof
tussen leden van voor en na de oorlog. Het lustrum jaarboek

pussen’ sierden immers de binnenwanden van het schip.

1956 Net als vijf jaar eerder stond de senaat voor de
vraag of en in welke vorm de viering van het verenigingslus-

Voor dit artikel is geput uit verschillende jaarboeken en

trum doorgang zou moeten worden. De Hongaarse Opstand,

lustrumalmanakken die in de loop der jaren zijn verschenen.

die leidde tot de inval van Russische troepen en tanks op

Daarnaast is het boek ‘Honderd jaar, de geschiedenis van de

meldt: ‘De L.C. zag zich dus voor de taak gesteld om in amper

1951

een jaar tijds, het Lustrum voor te bereiden, een taak welke

november 1951, kwam J.H. van Maarseveen te overlijden. Hij

4 november 1956 in het Oostblokland, had er al toe geleid

Unitasgedachte’ een belangrijke bron en ruggensteun ge-

nog door verschillende factoren verzwaard werd, factoren zo-

was op dat moment minister van Binnenlandse Zaken in het

dat Nederland de nakende Olympische Spelen in Melbourne

weest. Het boek, dat in 1979 verscheen, stond onder redactie

als de desolate toestand, waarin de Sociëteit zich nog bevond,

eerste kabinet Drees. Precies vijfendertig jaar daarvoor was

zou boycotten. Uit de openingsrede van rector Gras: ‘Na rijp

van Govert Veldhuijzen, Renz de Wit en Marc Wortmann.

het feit, dat slechts de adviserende leden over enige practische

hij de eerste lustrumrector van Unitas S.R. geweest. Besloten

beraad en overleg met gezaghebbenden binnen en buiten de

Ook informatie van Het Utrechts Archief is opgenomen.

ervaring beschikten.’ Desondanks keerden veel traditionele

werd Symposion niet te versieren, de Oudejaarsavond te verso-

Vereniging, hebben wij gemeend, dat zelfs onder de huidige

De afgedrukte foto’s komen zonder uitzondering uit het

elementen terug in het programma. Daarbovenop kwamen

beren en de lustrumintocht te schrappen. ‘Uiteraard vervielen

omstandigheden aan de vreugde, die ons bezielt, over het

Utrechts Archief.

Aan de vooravond van het achtste lustrum, op 18

41 42 43 44 45 1946 47 48 49 50 1951 52 53 54 55 1956 57 58 59 60 1961 >
1961

Voor het eerst in de geschiedenis van Unitas

S.R. werd het hele lustrum aan een thema opgehangen:
Belzenbub, een verwijzing naar België. Tijdens een wetenschappelijk congres sneed een aantal Belgen de fundamentele

Het lustrum dat volgde,

Tussederusse in 1966,

problemen van hun land aan, thematiek die vijftig jaar later
nog altijd actueel is. Het lustrum bracht verder onder meer

geldt als het meest spraakmakende uit de geschiedenis van

uitvoeringen van de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg en

Unitas. S.R. Over dit elfde lustrum, en over het twaalfde tot en

het Brusselse gezelschap Pro Musica Antiqua. Het cultureel

met negentiende lustrum van de vereniging, leest u meer in

akkoord tussen Nederland en België bestond vijftien jaar, wat

de volgende editie van de Reünisten Vivos Voco.

hielp bij het aantrekken van deze gezelschappen. Ook vond
er een bakfietsenrace plaats en was er een aan de Vlaamse
Letteren gewijde expositie ingericht. Het Slotfeest vond plaats
in de stijl van de Vlaamse schilder Breughel.
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Word lid van

Van de vereniging
Waarde oud-leden,

denverdieping van Symposion.  Sinds de jaren negentig heeft de

Met alle voorbereidingen voor het Centennium is het soms

keuken van Unitas S.R. altijd gedraaid op vrijwilligers. In 2010 is

makkelijk het heden te vergeten. Maar toch heeft Unitas S.R. in

er voor het eerst weer een  kok aangesteld, die op de maanda-

het jaar 2009/2010 vele hoogte- en enige dieptepunten gekend

gen het ledeneten bereidt.  Op de maandag zit de Eetzaal altijd

die niet ongemerkt voorbij zouden mogen gaan. Naar aanlei-

bomvol met actieve leden die genieten van een heerlijk maal.

ding van het honderdjarig bestaan van de USTV heeft een team

In het jaar 2000 is de Eetzaal na jarenlange discussie eindelijk

hardwerkende leden van de toneelvereniging een schitterende

verbouwd. Helaas heeft er op de nacht van Koninginnedag 2010

serie neergezet. Dit jaar zijn de vier afleveringen van “Wie is

een kleine brand gewoed achter de bar. Gelukkig is de schade

de Mol van Unitas?” uitgezonden. Ook is het vijftiende lustrum

beperkt gebleven dankzij het Sociëteitsbestuur, dat nog zat na

van de USBC groots gevierd met vele spannende toernooien en

te genieten van de Oranje Bitter Borrel.

een groot feest voor alle leden. De ONCO is enorm opgebloeid,

de club van
Club van 100

LEDEN
1

Anoniem

xxxx

100

Een eeuwfeest kost veel geld. Bij een

Lid worden van de Club van 100 is heel

honderdste verjaardag moet er immers

simpel: gewoon een kwestie van mini-

gewoon goed uitgepakt gaan worden. Er

maal €100 overmaken naar girorekening

is de afgelopen jaren al veel geld voor het

158.508 t.n.v. Iungit Iunctos in Utrecht

Centennium gespaard, maar U.S.R. heeft

o.v.v. Club van 100 + jaartal + naam +

helaas zelf nog steeds niet alle financiële

aankomstjaar U.S.R. (of gebruik de bijge-

middelen in huis om dit eeuwfeest echt

voegde acceptgiro).

groots te maken. Iungit Iunctos heeft dan

Betaalt u liever rechtstreeks aan U.S.R.?

ook vanuit haar eigen middelen een be-

Dat kan natuurlijk ook! U kunt dan €100

drag van minimaal €25.000 beschikbaar

overmaken naar rekeningnummer:

met heuse ONCO-klusdagen, en de commissie heeft dit jaar

Deze korte samenvatting kan natuurlijk nooit beschrijven hoe

2

Bakker den D.A.

1963

veel voor Symposion betekend. Ook de zeven disputen beleven

het is om hier een jaar de vereniging te mogen besturen. Graag

3

Bakkum E.L.

1972

een goed jaar. Hoogtepunt was het zevende lustrum van het

vertellen wij u meer in ruil voor uw mooie herinneringen.

4

Besouw van J.

1974

5

Bisschop K.A.J.

1987

gesteld voor het Centennium. Daarnaast

48.67.06.931 t.n.v. Vereniging Unitas S.R.

6

Bonnet J.

1934

is er het idee ontstaan een Club van 100

o.v.v. Club van 100 + jaartal + naam +

op te gaan zetten.

aankomstjaar U.S.R.

De Club van 100 bestaat uit zowel leden

De Club van 100 zal uiteraard tijdens en

als oud-leden die een financiële donatie

voor eeuwig na het Centennium op pas-

van tenminste 100 euro doen aan het

sende wijze geëerd worden.

Collegium Cantantissimum Bachchus, waarbij de hele Hijweege
gehuld was in het geel en ook de deur van de Senaatszaal een
graantje mee heeft mogen pikken. De zangcultuur zal immer

Met Juichende en

Opdat de Gilde tot in lengte

blijven floreren op Unitas S.R.

Jubelende groet,

der dagen moge Vieren

7

Broekman D.

1983

en Juichen,

8

Crucq A.

1950

9

Das W.B.

1998

Naast de subverenigingen en colleges hebben ook alle commissies afgelopen jaar wederom een grote bijdrage geleverd

Pro Senatu

Met Glorende groet,

aan het bruisende verenigingsleven. De Eerstejaarscommissie
heeft de eerstejaars kennis laten maken met elkaar en Unitas

Jonneke Kuperus

Simone van Klaveren

S.R. is inmiddels vijftien jaarclubs rijker. Daarnaast is er afge-

Ab actis Senatus

Ab actis Sociëteitsbestuur

lopen jaar een nieuw fenomeen ontstaan: de verticalen. Dit is

2009/2010

h.t. ‘Morgenstond’

10 Edel-Beekhof W.

1949

11 Eijk van der D.F.B.

1990

Centennium. Na een kleine oproep in

12 Ginkel - Teepen van J.A. 1958

de vorige oud-ledenbrief zijn er al ruim

13 Goos J.J.C.

1941

dertig donateurs die gezamenlijk dik

het gevolg van een verandering in het presentatiesysteem van

14 Heezen H.A.C.

1945

de jaarclubs aan de vereniging. In het afgelopen jaar is het zo

15 Jansen-Linse Y.A.

1965

geweest dat zich drie jaarclubs op één avond presenteerden.

16 Jellema O.H.

Daarna kregen de jaarclubs een paar maanden de tijd om een
verticale te vinden, waar ze dan in de maanden april en mei
tegen mochten brassen. Na het brassen zijn zij onderdeel van

drieduizend euro hebben gestort (zie de

Alle donaties, groot en klein, zijn welkom.

tabel hiernaast). Een fantastisch begin!

Bent u al lid en wilt u gewoon een dona-

Het Iungit Iunctos-bestuur zal in de ko-

tie doen ten behoeve van het Eeuwfeest,

1955

mende najaars-ALV voorstellen doen voor

dan is dat natuurlijk zeer welkom. Het

17 Kieboom-Jansen D.

1954

bestemmingen van deze bijdrage. Hierbij

aantal activiteiten in 2011 gaat een stuk

18 Mouw S.W.

1988

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan

verder dan in een normaal jaar of zelfs

cadeaus aan U.S.R. en de stad Utrecht,

een lustrumjaar. Ook dit kan op giro-

maar natuurlijk ook aan de oud-lede-

rekening 158.508 t.n.v. Iungit Iunctos

de verticale geworden. Vele eerstejaars zijn zeer te spreken

19 Noltes A.

1945

over het nieuwe systeem.

20 Olde Achterhuis J.F.G.

1987

21 Oostra C.J.

1961

22 Paragon Jaarclub

2004

23 Rinkens G.P.A.

1980

24 Ruiter de J.

1977

kon slaan op het golfterrein. Dit jaar vond verder het eerste lus-

25 Schaap P.J.

1976

trum plaats van het Intercity Verbond. Het ICV is vijf jaar geleden

26 Schreurs O.J.M.

1980

gesloten met Unitas S.R., L.V.V.S. Augustinus en S.S.R. Rotterdam

27 Sequoia Jaarclub

1991

en brengt ieder jaar mooie feesten met zich mee, zoals bijvoor-

28 Steenbeek A.W.

1971

29 Waanders W.P.

1994

30 Wortmann M.K.M.

1976

van een digitaal tapsysteem. Hiervoor heeft men een (Bavaria-)

31 Xanten van H.W.

1978

pasje nodig, dat kan worden opgeladen in de gang van de bene-

32 Ypma T.J.D.

1962

De 98e Dies Natalis is uitgebreid gevierd met een autorally, een
intern en een extern feest en uiteraard een spetterend gala.
Dit jaar was het zo goed geregeld dat de leden op galalocatie
konden blijven slapen, waarbij men de volgende dag een balletje

beeld een Open Podium of een Eerstejaarsfeest. Afgelopen
december is de bierprijs tien cent gestegen. Voor een biertje
betaalt men nu €1,10. Er wordt al sinds 2005 gebruik gemaakt

nactiviteiten tijdens het eeuwfeest en

in Utrecht o.v.v. Donatie Centennium

een subsidie aan het eeuwboek dat zal

of gebruik de bijgevoegde acceptgiro.

worden uitgegeven.

Hartelijk dank.

JOHNNY BURGER
10
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Unitas S.R. 100 jaar

“U.S.R. is voor haar leden een
bron van de eeuwige jeugd”

18/19/20 november 2011 reünistenweekend

van vroeger terug ziet en alvast in de

site kunt zien welke mensen naar het

Waarde reünist

jeugd en duizenden studenten hebben

advies van reünisten uit alle generaties.

vormen de belangrijkste activiteiten voor

sfeer kunt komen voor het hoogtepunt

weekend komen, zodat u er zeker van

Honderd jaar is een bijzondere leeftijd.

gulzig gedronken van haar water. Gene-

Immers, wij als actieve studenten kun-

oud-leden, die in het reünistenweekend

van het weekend op de zaterdagavond.

kan zijn dat uw oude bekenden er ook

Een honderdste verjaardag is iets wat

raties mannen en vrouwen hebben net

nen nooit zo goed weten wat de oud-

zullen plaatsvinden.

Deze avond zal het feest ‘Samen Los’

zullen zijn. In de volgende Reünisten

de meeste mensen niet zullen meema-

als u op hun eigen manier van U.S.R.

leden willen als de oud-leden zelf.

plaatsvinden, het grootste feest dat

Vivos Voco zult u nadere informatie

ken, maar Unitas S.R. is na een eeuw

genoten en de vereniging een plekje in

krijgen over de activiteiten en over de

nog even levendig als bij de geboorte.

hun hart gegeven. Ons doel is om met

website.

u en al die andere mensen in het jaar

student de kans gegeven om te genie-

2011 onze eeuw af te sluiten en Unitas

Het
centenniumjaar

van alle generaties zullen aanwezig

Sinds 1911 heeft de vereniging menig

Het reünistenweekend

Unitas S.R. ooit heeft gezien. Leden

Omdat de oud-leden van U.S.R. over

locatie zullen alle aanwezigen de kans

Voor nu willen we u vooral vragen om

ten van zijn of haar jeugd en om een

S.R. namens alle generaties een mooie

Waar in het verleden lustrumactivitei-

de hele wereld zijn verspreid, is ervoor

geven om een indruk te krijgen van hoe

alvast het weekend van 18, 19 en 20

waardevol element toe te voegen aan

honderdste verjaardag te geven

ten vaak in de weken rond november

gekozen alle activiteiten voor oud-leden

een feest in andere generaties werd of

november 2011 in uw geheugen te

waren geclusterd, zal de viering van het

in één weekend te clusteren. Daarnaast

wordt gevierd. Naast dit externe feest

prenten, in uw agenda vrij te houden

Centennium zich over het hele jaar 2011

zullen alle activiteiten in of rondom

zal er het hele weekend gelegenheid

en door te geven aan al uw jaarclubge-

uitstrekken. Op 11 januari 2011 bent

Utrecht worden georganiseerd. Omdat   

zijn om een bezoek te brengen aan uw

noten, bestuursgenoten, commissiege-

vrienden voor het leven gemaakt, erva-

De centenniumcommissie

u van harte welkom om met ons op

21 november in 2011 op een maandag

oude sociëteit.

noten en andere oude bekenden wier

ringen opgedaan waarvan is geleerd en

Om dit mogelijk te maken zijn wij, de

traditionele wijze het jaar in te luiden in

valt, is gekozen voor het weekend van

er is vooral een waardevolle schat aan

Centenniumcommissie, ingesteld als

het meest Utrechtse gebouw in de stad:

18, 19 en 20 november. Zo zitten we zo

mooie herinneringen achtergebleven.

uitvoerende kracht van het Centen-

de Domkerk. Aansluitend zal er een ope-

dicht mogelijk tegen de daadwerkelijke

Inschrijven

Ik hoop dat ook u aanwezig bent op het

Niet alleen tijdens de studententijd

nium. Als twintigste Lustrumcommissie

ningsborrel op Symposion zijn. De rest

dies aan. De vrijdagavond en zater-

Vanaf september 2010 zal er een spe-

Reünistenweekend om samen met ons

heeft U.S.R. mensen de kans gegeven

hebben wij sinds begin dit collegejaar

van de Centenniumactiviteiten zal door

dagochtend zullen worden gevuld met

ciale website in de lucht zijn waarop u

en alle andere leden van de afgelopen

optimaal van hun jeugd te genieten,

met vier mannen en vier vrouwen de

het jaar heen worden gepland. Deze ac-

een traditionele diesvoorstelling van

zich kunt opgeven en kaarten voor de

eeuw de eerste honderd jaar van Unitas

want menig reünist heeft zich tijdens

taak om 2011 zowel voor leden als

tiviteiten liggen op dit moment nog niet

de Utrechtse Studenten Toneel Ver-

verschillende onderdelen kunt bestel-

S.R. waardig af te sluiten.

een bezoek aan Symposion weer even

voor oud-leden tot een onvergetelijk

allemaal vast en in een volgende editie

eniging in de Grote Zaal van de Stads-

len. Daarnaast zal er op de website

jong gevoeld als toen. De vereniging is

jaar te maken. Voor de activiteiten voor

van de Reünisten Vivos Voco zullen we

schouwburg. Overdag zal er een reünie

worden gewerkt met een “transparante

Namens de Centenniumcommissie,

voor haar leden een bron van eeuwige

oud-leden worden wij bijgestaan door

u een update van de Centenniumka-

plaatsvinden waarbij u de kennissen

gastenlijst”. Dit betekent dat u op de

H. Reinink |  Praeses

hun studentenleven. Maar zoals u goed
weet stopt de invloed van U.S.R. niet
wanneer men is afgestudeerd. Er zijn

12

lender geven. Een uitzondering hierop

zijn en de verschillende zalen van de

aanwezigheid u zou waarderen.
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De fundamentele succesfactor

VEERTIGPLUS
DE STUDENTEN-

Het oud-ledenbestand
Een geslaagd eeuwfeest voor oud-leden

ons per post bereiken via:

betalende leden. Mocht u interesse heb-

hangt af van drie factoren: een strakke

Oud-ledenbestand USR, Postbus 5044,

ben in een lidmaatschap van reünisten-

organisatie, voldoende financiën en…

3502 JA Utrecht

vereniging Iungit Iunctos, dan kunt u

oud-leden. Zonder u geen reünie! Daar-

JAREN
BAS DE RUITER

een e-mail met uw gegevens sturen aan

om is één van de belangrijkste werk-

Het beheer van het complete oud-leden-

ledenadministratie@iungit-iunctos.nl

zaamheden van reünistenvereniging

bestand van U.S.R. is in handen van Iungit

of een brief sturen aan Secretaris Iungit

Iungit Iunctos voor het komende Centen-

Iunctos. Om de goede, nauwe samen-

Iunctos (Saskia Mouw), Postbus 5044,

nium het bereiken van zoveel mogelijk

werking op dit punt tussen Iungit en de

3502 JA Utrecht. Wij noteren u dan als

oud-leden van Unitas S.R. Iets waarmee

Senaat van U.S.R. te waarborgen is een

lid en sturen u vervolgens informatie toe

de jonge oud-leden het geheel eens zijn.

overeenkomst in voorbereiding, waarin

over onze activiteiten. Ook als u geen

Als u deze Reünisten Vivos Voco heeft

ook afspraken worden gemaakt over

lid bent of wordt van Iungit Iunctos is

ontvangen, dan zijn uw adresgegevens

het doen van gezamenlijke en gespreide

het van groot belang dat uw gegevens

correct opgenomen in het oud-ledenbe-

mailings richting de oud-leden. Iungit

in het oud-ledenbestand kloppen, zodat

stand. Maar daarmee zijn we er nog niet.

Iunctos heeft overigens niet alleen oog

u vindbaar bent voor andere oud-leden

Ook uw jaarclub-, subvereniging- en

voor het Centennium. In de loop van het

en U.S.R. Wij kijken uit naar uw reacties

collegegenoten willen we graag berei-

jaar is er een regulier programma van

om het oud-ledenbestand te kunnen

ken. En mocht u van andere oud-leden

activiteiten. In de nabije toekomst wil

completeren!

weten dat zij deze Vivos Voco niet

Iungit bovendien de leden van U.S.R. gaan

hebben ontvangen, vraag hen dan hun

ondersteunen met de kennis en ervaring

Namens het bestuur van Iungit Iunctos,

gegevens zoals naam, adres, woonplaats,

waarover oud-leden beschikken. Het oud-

Saskia Mouw, Rob van Mulken en Robert

telefoonnummer, e-mailadres en jaar

ledenbestand kan dan gaan functioneren

de Zeeuw

van aankomst te sturen naar uil@iungit-

als basis voor een uitgebreid netwerk, dat

iunctos.nl (Unitas Iungit oud-Ledenbe-

kan worden aangewend voor bijvoor-

stand). Dan zullen ze de volgende editie

beeld het zoeken naar stageplaatsen,

van deze speciale Vivos niet missen en
kunnen wij als Iungit Iunctos bijdragen
aan een zo compleet mogelijke reünie.
Als u geen e-mail gebruikt, dan kunt u

Het eeuwboek

100 jaar Unitas S.R., dat is toch een boek waard?!
‘Een gejuich dat de zaal in vuur en vlam zette’, de Jeugdstorm

personen in de geschiedenis van U.S.R. en nog tal van andere

die Symposion confisqueerde of de Senaat die eind jaren zestig

onderwerpen. Hiervoor kunnen wij putten uit meer dan puur

Als u wel belangstelling heeft voor het eeuw-

werd afgezet, dat zijn misschien wel de bekendste feiten uit

tekstuele bronnen. Dankzij het werk van mevrouw Kieboom

feest, maar geen behoefte heeft om later deel

het collectieve geheugen van alle leden en oud-leden van

kunnen wij namelijk beschikken over ruim 3000 foto’s om zo

afstudeeropdrachten en banen. Als de

uit te maken van het netwerk, vermeld dit

Unitas S.R. Buiten deze gebeurtenissen is er echter een einde-

de teksten van meer dan voldoende illustraties te voorzien.

Reünisten Vivos Voco een succes blijkt,

dan duidelijk bij uw adresgegevens.

loos aantal zaken gedurende de 100 jaar dat onze vereniging

Het boek zal in full colour en in een speciaal formaat worden

wil Iungit Iunctos na het eeuwfeest van

Wij dragen er dan zorg voor dat u na het

bestaat die evengoed Unitas S.R. hebben gevormd tot de

gedrukt, zodat alle foto’s optimaal tot hun recht komen. Bij de

2011 deze uitgave continueren voor de

Centennium geen mailings meer ontvangt.

vereniging die zij nu is. Heeft u bijvoorbeeld enig idee hoe de

opening van het Eeuwfeest zal het boek gepresenteerd

Sociëteit aan het Domplein was ingericht of waarom de ‘de

worden en voor diegenen die zich willen verzekeren van een

Radjah’ in leven zo een bijzonder persoon binnen U.S.R. was?

exemplaar openen wij zo snel mogelijk een intekenlijst. Dit
kan via de eigen site van het eeuwboek, die u kunt bereiken via:

Al deze momenten en verhalen zijn wij, de eeuwboekcommis-

www.eeuwboek.nl. Behalve dat u gegarandeerd een exemplaar

sie, momenteel aan het bundelen, om zo een mooi gedenkboek heeft, kunt u uw eigen unieke nummer dan kiezen, bijvoorte maken ter ere van het 100-jarige bestaan van onze vereni-

beeld de oprichtingsdag van uw jaarclub, en worden uw naam

ging. Het boek zal niet alleen een overzicht van de geschiedenis en nummer in het boek opgenomen.
geven, maar ook aan de hand van een aantal thema’s de eeuw
van Unitas S.R. in een boek weergeven. In deze stukken zal on-

Dus wilt u voor slechts € 25,00 een prachtig overzicht van al

der meer gekeken worden naar de feitelijke betekenis van het

hetgeen 100 jaar Unitas S.R. tot stand heeft gebracht, bestel

zijn van een gemengde vereniging, de zangcultuur, bijzondere

dan snel uw Eeuwboek.

DIRK DE GRAEF
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Unitas-bloed
door de aderen

Naam: Anne Marijn Damstra Geboortejaar: 1991 Unitasjaar: 2008
Jaarclub: Wild (ongemengd)  Studie: Communicatiewetenschappen aan de HU

dochter

vader

“Toen ik zelf novitiaat liep
vond ik de zanglessen
natuurlijk vreselijk...”

Naam: Robbert Damstra Unitasjaar: 1979 Geboortejaar: 1959 Jaarclub: Carpe

Noctum (gemengd) Beroep: Dermatoloog – onlangs gepromoveerd op lymfoedeem

“Eind jaren zeventig was
alles nog een stuk vrijer.”

Anne
                                                      ‘Toen
Marijn ik zelf

gezegd dat hij zangleraar bij Bachchus

aan het bedenken wat we gaan koken…

dus Bachchus. Met mijn vrienden van

in ieder geval niet willen doen, maar de

naast je studie te doen en mensen te

ging studeren in Utrecht wist ik wel

was geweest en verteld over hoe dat

We kwamen vroeger trouwens wel bij

Sensigluup gaan we standaard nog een

Senaat zou ik misschien nog overwegen.

leren kennen die niet met je vakgebied

dat mijn ouders lid waren geweest bij

toen ging. Toen ik zelf novitiaat liep

elkaars ouders over de vloer. We zijn vol-

keer per jaar zeilen in Heeg en een aantal

Ik weet niet of ik het aan zou kunnen om

te maken hebben.’

Unitas, maar dat was voor mij geen

vond ik de zanglessen natuurlijk vreselijk

gens mij bij alle ouders van mijn jaarclub-

daarvan zie ik in wisselende samenstel-

een jaar lang fulltime op Unitas S.R. rond

directe aanleiding om zelf bij Unitas

en vond ik het heel erg dat mijn vader

genoten langs geweest.’

ling af en toe terug op feestjes en der-

te lopen.’

S.R. te gaan. Mijn vader had wel eens

daar ook aan had meegedaan. Ik wilde

gezegd dat hij bij een zangkoor van een

in ieder geval niet per se lid worden bij

Anne Marijn ‘Heel veel  

vereniging had gezeten, maar toen dacht

Unitas S.R. omdat mijn ouders daar ook

ik “het zal allemaal wel”. Ik was ook niet

lid waren geweest.’

zo goed bekend met studentenvereni-

gelijke. Ook uit Bachchus heb ik nog een

Anne Marijn ‘Het is ook
leuk om met mensen bevriend te raken

aantal vrienden. We willen nog steeds

Robert ‘Ik heb in ‘81/’82 in de

vrienden van mijn ouders komen van

een keer een kleine reünie houden en

Senaat gezeten als assessor. Dat was

misschien nooit vrienden zou worden.

Unitas, dus ik ken ze over het algemeen

weer eens een zangles meepakken.

een lustrumjaar. Ik vond het wel leuk,

Het kan zijn dat je op het eerste oog

wel. Maar ik was me er vroeger nooit zo

Vanuit Bachchus doen ze ook goed hun

zo’n jaartje op Unitas. Ik heb daarna ook

denkt met iemand geen klik te hebben,

bewust van dat ze vrienden van Unitas

best om het contact warm te houden

nog jaren KK gelopen en getapt. Ik ben

maar dat door de setting van een jaar-

waarmee je in andere omstandigheden

gingen. Pas toen ik in Utrecht de UIT liep

Robert ‘De jaarclub van Anne

leek het me een leuke manier om snel

Marijn heb ik op de ouderdag twee

S.R. waren, het waren “gewoon” de vrien-

via brieven en e-mails. Verder zie ik een

daarnaast voorzitter geweest van de

club of commissie toch blijkt dat je goed

nieuwe vrienden te maken, omdat ik

jaar geleden leren kennen. Toen heb ik

den van mijn ouders.’

aantal van mijn jaarclubgenoten zeker

Bedrijfscommissie en ik heb een paar

met die persoon overweg kan. Verder

in mijn eentje vanuit Friesland kwam.

trouwens ook weer meegezongen met

jaar in de Financiële Commissie gezeten.

is het leuk dat je zoveel mogelijkheden

de zangles van Bachchus. Het is echt

Robert ‘In mijn tijd was het niet

een paar keer per jaar.’

Ik ben toen bij alle verenigingen gaan

hebt. Je kan zo actief zijn als je wil. Wat

kijken en vond Unitas S.R. meteen het

opvallend hoe weinig er is veranderd op

verboden om gemengde jaarclubs te

Anne Marijn ‘Met mijn jaar-

Dus ik ben behoorlijk actief geweest. Ik
vond het leuk om clubjes te leiden en

mij betreft is het een aanrader om bij

leukst. En dat mijn ouders daar ook lid

de vereniging. Eind jaren zeventig was

hebben en het leek ons wel leuk om een

club kom ik best vaak op Unitas. Ook ben

ook voor mijn werk zit ik nog steeds in

een studentenvereniging te gaan. Mijn

waren geweest, ja ach.’

alles wel nog een stuk vrijer. Toen ik bij

gemengd clubje te hebben. Maar je ziet

ik GM-er en Hijweegetapper, dus ik denk

allerlei commissies en werkgroepen. Ik

zusje lijkt het nu bijvoorbeeld ook wel

Bachchus kwam bestond het zangcollege

wat ervan komt, mijn vrouw zat ook bij

dat ik gemiddeld één keer per week op

hoop ook dat Anne Marijn dat meepikt

leuk om ergens lid te worden, door alle

natuurlijk nog maar net. We bedachten

mij in de jaarclub en er zijn nog meer

Unitas S.R. kom. Ik wil graag eerst mijn

tijdens haar studententijd. Behalve dat

verhalen. Toch zou ook ik mijn toekom-

toen gewoon ter plekke dingen op een

stelletjes uit de jaarclub voortgekomen.

propedeuse halen, maar daarna lijkt het

je er veel plezier hebt is het een goede

stige kinderen niet pushen om lid te

avondje in de Heemel of op de vliering,

Ik weet niet of dat nog steeds zo is,

me best leuk om een keer een commis-

manier om veel te leren, zoals spreek-

worden. Natuurlijk heb je het vast wel

Robert lacht: ‘Dat was eerder een
handicap.’

Anne Marijn ‘Nee hoor, dan

zoals het gele jasje, en dat bestaat nu

maar Unitas S.R. was vroeger echt een

sie te doen. Als ze me zouden vragen

vaardigheden of voor jezelf opkomen. En

eens over je studententijd, maar als ze

konden we juist gezellig praten over hoe

nog steeds. Maar vroeger hadden we nog

huwelijksmarkt hoor. Daarnaast had ik

voor het dagelijks bestuur zou ik er wel

het is een goede stap om een netwerk

graag lid willen worden mogen ze dat

het vroeger was! Dat wordt eigenlijk niet

geen 21-diners. Anne Marijns 21-diner

ook ongemengde mannenclubjes voor

lang over moeten nadenken of ik dat zou

op te bouwen, je komt die mensen toch

zelf uitzoeken. Als het maar hun eigen

zoveel gedaan. Mijn vader had wel eens

zal over twee jaar zijn, maar we zijn nu al

de lol, zoals mijn verticale Sensigluup en

willen doen. Sociëteitsbestuur zou ik dan

weer overal tegen. Het is leuk om iets

keuze is.’

16

17

Reünisten | VIVOS VOCO

# JULI 2010

Wat kunnen oudleden betekenen
voor het centennium?
Donaties zijn zeer welkom, maar

van podiumblokken of geluidsappara-

misschien kunt u als oud-lid met uw

tuur of het leveren van beveiligingsme-

bedrijf of instelling ook op een andere

dewerkers. Een eventuele bijdrage zal

wijze iets betekenen voor het Centen-

gevolgd worden door een uitnodiging

nium. Zo is deze Reünisten Vivos Voco

voor een netwerkbijeenkomst.

Te koop
Zandhofsestraat 127,
Utrecht - Wittevrouwen

voor een schappelijke prijs vormgegeven door een bedrijf van een oud-lid en

Ziet u of uw bedrijf of instelling

zo zijn er diverse oud-leden die in deze

mogelijkheden voor een bijdrage

editie voor advertentie-inkomsten

aan het eeuwfeest? Neem dan

hebben gezorgd. Maar er zijn nog

contact op met de Centenniumcom-

Omdat ik me op korte termijn als beeld-

vele andere mogelijkheden, zoals het

missie via eeuwfeest@usr.nl of

houwer buiten de stad ga vestigen bied

beschikbaar stellen van klusmateriaal

030-2312962

ik mijn fijne 3-kamer woning te koop aan

(zoals verf), het beschikbaar stellen

(kies daarna optie 1).

voor een vraagprijs van slechts € 229.000.

Lezing

Arthur Docters van Leeuwen
Vrijdag 22 oktober, 20.00 uur,

de allerindividueelste denkwijze en emo-

Iungit Iunctos hoopt met enige regel-

tie. Wij denken dat je niet zult schromen

maat oud-leden van U.S.R. lezingen te

om via de Vivos Voco uit de zestiger jaren

laten geven op Symposion. Als eerste

en andere eigen ervaringen te belanden

hebben we Arthur Docters van Leeuwen

bij literatuur, wetenschap  en maatschap-

bereid gevonden. Zijn indrukwekkende

pij van heden.” Hierop kwam hij met de

maatschappelijke carrière zal ieder wel

volgende titel: “Waar ging het over, waar

bekend zijn. Niet iedereen weet echter

gaat het nu over, en zal het straks ook nog

dat hij ook literair actief is en ooit een

ergens over gaan? Een publieke levensreis

graag gelezen redacteur van Vivos Voco

van modernisme naar postmodernisme’’.

was. Gevoel voor humor kan hem zeker
niet ontzegd worden.

Wij rekenen op een grote opkomst.

Over het gewenste onderwerp schreef ik
hem: “Wij verheugen ons op een avond

Namens Iungit Iunctos,

met de allerindividueelste expressie van

Hans Karelse

Het huis heeft een prettige sfeer en hier
in de straat leven de mensen echt samen.

Word lid van
Iungit Iunctos

De woonkamer van mijn huis is voorzien
van een houten vloer en openslaande
deuren naar een tuintje. De keuken is
uitbouw. Slaapkamer, studeerkamer en
badkamer zijn boven. Helemaal boven is

Iungit Iunctos verzorgt de commu-

verder, dat tot en met 2011 iedere extra

nicatie met de oud-leden (zoals deze

binnengekomen euro aan contributie

Reünisten Vivos Voco), maar organi-

(ten opzichte van 2009) volledige ten

seert of ondersteunt ook verschillende

goede zal komen aan het eeuwfeest.

activiteiten gericht op zowel de oudere
oud-leden (zoals de jaarlijkse nesto-

Lid worden doet u door een e-mail

renlunch) als de jongere oud-leden

te sturen aan: ledenadministratie@

(de befaamde JOL-borrels). Om deze

iungit-iunctos.nl en door het bedrag

activiteiten mogelijk te blijven maken,

van €15 te storten op girorekening

roept het Iungit Iunctos-bestuur ieder

158.508 t.n.v. Iungit Iunctos in Utrecht

oud-lid op om vooral betalend oud-

o.v.v. contributie + jaartal + naam +

lid te worden. Vermeldenswaardig is

aankomstjaar USR.

een ruime zolder. Vooral die laatste geeft
goede mogelijkheden om de beschikbare
woonruimte uit te breiden. De woning

Jaarplanning 2010-2011
Jaarplanning oud-ledenactiviteiten (t/m januari 2011)

za 28/08/2010

A-Novitiaat (kroegavond met oud-leden)

vr 03/09/2010

verkeert in goede staat van onderhoud.

Na-Novitiaat (kroegavond met oud-leden)

Voor informatie kunt u terecht bij mij,

vr 22/10/2010

Jacqueline de Ruiter
t. 06-51510174     
zjkln@zjkln.nl     
en op funda  http://www.funda.nl/koop/
utrecht/huis-74995527-zandhofsestraat-127).

Utrechtse
grachten
Het is goed verpozen
daar aan de grachten
met appelbol en mijn
gedachten...

JOL borrel

vr 22/10/2010

Lezing Arthur Docters van Leeuwen

vr 26/11/2010
ALV Iungit Iunctos

vr 26/11/2010

Oproep tot het betalen van

Deze Reünisten Vivos Voco vervangt de reguliere oud-leden-

contributie 2009 - 2010

talen van contributie is daarmee later dan gebruikelijk. Indien

brief die ieder voorjaar wordt verstuurd. De oproep tot het beu de contributie over 2009 – 2010 nog niet betaald heeft, dan

Ouwe lullenavond Dies Natalis

di 11/01/2011

Opening Centenniumjaar (Academiegebouw)

uniek terras op de brede brug over de
Oudegracht vlakbij het “Hanengeschrei”. U heeft dan goed én rustig
zicht, vanaf de brug, op de Domtoren
en het voorbijgaand gekrioel van voet-

het vriendelijke verzoek dit zo snel mogelijk te doen via de
bekende acceptgiro.

Bij mooi weer heeft Graaf Floris een

Kijk voor tijdstippen en andere details op www.iungit-iunctos.nl

gangers, fietsers en wat al niet meer…

of www.usr.nl.
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Activiteiten
15 mei

5 februari

zeilmiddag

Kroegdies

Op zaterdag 15 mei hebben Iungit

Vrijdagavond 5 februari was tijdens de afgelopen Kroegdies gebombardeerd

Iunctos en USZV De Dreghtvaerders een

tot ouwe lullenavond. Naast de traditionele Bourgondische maaltijd en het

geslaagde zeilmiddag georganiseerd.

drankdammen tussen de Praeses SB en de Rector Senatus zorgde Captain

Door geduchte concurrentie van de he-

Kinkelbaum voor een onvergetelijke avond. Alle verzoeknummertjes werden

melvaartsarrangementen van Van der

gehonoreerd én er was bovendien ruim voldoende gratis SB-bier was voor

Valk en de dramatische weersvoorspel-

alle aanwezigen. Al met al een gezellige avond, die in meerdere opzichten

lingen (het bleek uiteindelijk overigens

voor herhaling vatbaar was. Tot de volgende Kroegdies!

strálend weer) was de vloot uiteindelijk
minder groot dan gehoopt, maar de
aanwezigen ( jong en minder jong)
hebben een hartstikke leuke middag
gehad. In 2011 varen we dus gewoon
weer uit, alleen wat verderop in het jaar

17 april

Nestorenlunch
Op 17 april vond de traditionele Nestorenlunch plaats. Dit jaarlijks terugkerende evenement waarbij de Nestoren, de oud-leden van 60 jaar en ouder,
elkaar treffen onder het genot van een lunch, vond ook dit jaar weer plaats in
het Postiljon Hotel in Bunnik. De lunch werd goed bezocht. De aanwezigen,
waaronder ook een delegatie van de Senaat van U.S.R., konden zich weer
tegoeddoen aan allerlei heerlijkheden en hadden zichtbaar plezier in het
opdoen van nieuwe contacten en het hernieuwen van oude vriendschappen.
Het was een geslaagde middag en deze traditie zal zeker in het komende
Centenniumjaar worden voortgezet.

om de concurrentie bij voorbaat de loef
af te steken.

18 juni

Iungit Iunctos Wijnproeverij
Na een smaakvolle proefsessie van een sterke drank in  januari 2010, vond
op de laatste verenigingsdag voor de zomer Iungit’s wijnproeverij plaats.
Wederom onder leiding van sommelier Wim werden de smaakpapillen
uitgedaagd door in totaal elf lekkere wijnen. Diverse kaasjes, broodjes en
ongezouten popcorn zorgden voor een fictieve bodem in de maag. Samen
met afgevaardigden van de Senaat, verscheidene oud-leden en bestuursgenoten is genoten van een sfeervolle avond in de Heemel. Iedereen was
naarstig op zoek naar de smaak die vooral door de neus werd doorgegeven,
pende druk op de invullijsten en keek, rook, draaide, spoelde en dronk bijna

23 april

Jonge oud-leden borrel

drie uur lang. Na het aanwijzen van de “mystery-wijn-winnaar” is iedereen
met nieuwe kennis in het lichtelijk beschonken hoofd afgedaald naar het
leegdrinken. Daar konden iedereen met het verstand weer op nul de avond
afsluiten en terugkijken op een zeer geslaagde activiteit.

Over de jonge oud-leden borrel op vrijdag 23 april 2010: “Niet alleen een
geslaagde borrel maar ook een zeer geslaagd feest waar de 90’s hits eenieder
weer los deden gaan.” “Het was een ouderwetse JOL-borrel die weer tot in de
kleine uurtjes duurde.” “Ik neem me altijd voor om verstandig te zijn; niet te
veel drinken en op tijd naar huis. Ook deze JOL borrel is me dat weer niet gelukt.” “Ik stond te borrelen met mensen waar ik 10 jaar geleden ook mee aan
de bar hing, grappig om te merken dat je elkaar nog steeds veel te vertellen
hebt!” “Elke keer zijn er weer iets meer mensen, erg leuk om te merken dat er
zoveel behoefte aan bestaat. Op naar het Eeuwfeest!”
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Novitaat 2010

Column

oud-leden kroegavonden

Zoek de verschillen

Waarde oud-leden,
De zomer is in aantocht en het Novitiaat nadert met rasse

zij, net als u, over vele jaren nog steeds met plezier naar onze

schreden. Ook dit jaar is er weer een Novitiaatscommissie

mooie vereniging terugkomen. Deze kroegavonden vinden

bereid gevonden om scholieren het voor hen nog onbekende

plaats op zaterdag 28 augustus van 22.30 uur tot 01.00 uur en

terrein van studentikoziteit te laten ontdekken en hen te vor-

op vrijdag 3 september van 23.45 uur tot 02.15 uur.

men tot ware studenten. Wij kunnen dat echter niet alleen. Om
te laten zien dat Unitas S.R. een vereniging is waar je nog jaren

Wij hopen u in groten getale op deze kroegavonden te

later een sterke band mee hebt, willen wij u graag uitnodigen

mogen begroeten.

voor een speciale kroegavond voor oud-leden, oud en jong,  tijdens het Novitiaat. Met mooie verhalen van vroeger hopen wij

Annemarie C.S. van Groningen

meer betrokkenheid te creëren bij de aspirant-leden. Zodat

Praeses Novitiaatscommissie ‘Pionier’

Adverteerders

gezocht

Bij de eerste date diepten we

IBB-bewoner. ‘Kun je zelf geen vrienden maken? Heb je daar

allebei stoere verhalen op

een vereniging voor nodig?’ Of, nog scherper: ‘Heb je zelf geen

over onze jaarclub. ‘Dus jij

identiteit en zoek je daarom steun bij een vereniging?’

zat vroeger bij Veritas’, con-

Het niet-lid zoekt zijn eigen weg door het leven en is wars van

cludeerde ik. ‘Nee, bij Unitas’,

tradities en mores. Hoewel in de praktijk ook ongebonden

antwoordde ze. ‘Oh… Ik ook.’

types vaak het groepsgedrag vertonen dat ze zo verafschuwen.

We willen het misschien niet

Kijk eens rond op Pinkpop of denk aan de gothic subcultuur

horen, maar stiekem lijken

en observeer een “alternatieve” maar zeer homogene groep

leden van uiteenlopende

jongeren. Maar het vermogen tot conformeren is een belang-

gezelligheidsverenigingen best veel op elkaar. De studentikoze

rijk verschil. Verenigingsleden voegen zich zonder morren naar

dresscode, een gezonde liefde voor alcoholica, een snufje ambi-

bestaande normen. Erkennen dat de maatschappelijke ladder

tie en - natuurlijk - de neiging tot clubjesvorming.

bestaat is de eerste stap bij de beklimming ervan.

Nee, de kloof in studentenland loopt tussen verenigingsleden

Een opstapje (voor sommigen: een duwtje) is misschien ook

en de rest. Waar andere eerstejaars een sociaal web vlechten

te vinden in het Gele Kasteel of aan het tienercafé aan de

van huisgenoten, middelbare schoolvrienden of studiemaatjes

Kromme Nieuwegracht. Maar nergens word je onbevangener

zoekt het lid zijn heil in georganiseerde gezelligheid. Met

uitgenodigd dan op Het Symposion. En wie weet wie je er leert

gelijkgestemden elke dinsdagavond in hetzelfde pand elkaar

kennen - hoeveel jaren later ook.

verbaal de loef afsteken. Het georganiseerde roept allergie op

Deze Reünisten Vivos Voco is voor een belangrijk deel mogelijk

bij de gemiddelde longsleeve-dragende, festivalbezoekende

Rinze Benedictus (1995)

gemaakt door een aantal adverteerders (waarvoor hulde). Om
dit initiatief echter structureel voort te kunnen zetten, zijn
extra adverteerders noodzakelijk. De Reünisten Vivos Voco
is een uniek concept; het wordt gericht gestuurd naar 4000
oud-leden, de inhoud heeft een hoog informatiegehalte en

In de volgende Reünisten Vivos Voco

de doelgroep mag je op zijn minst als goede, oude of nieuwe
bekenden beschouwen. Een advertentie kan in dit geval dus
wel degelijk wat gaan opleveren…

DEFINITIEF PROGRAMMA
Centennium is bekend

Voor meer informatie over de verschillende advertentiemoge-

ARTHUR DOCTERS VAN LEEUWEN

lijkheden verwijzen wij u graag door naar
vivos@iungit-iunctos.nl

Erkend schrijver van sprookjes en creatieve verhalen

GLUREN BIJ DE BUREN...

Suggesties voor de nieuwe Vivos?

DSB 100 jaar!

Heb je ideeën voor leuke onderwerpen in de volgende editie van de Reünisten Vivos Voco? Wil je

Lustra 1966 t/m 2006

misschien zelf wel een

literaire bijdrage leveren?  Ken je potentiële adverteerders?

andere suggesties? Stuur dan een email naar vivos@iungit-iunctos.nl
22

Of heb je

LUSTRA IN BEELD

en nog veel meer...
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