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Waarde lezer,
Het is op moment van schrijven
ongeveer acht maanden geleden dat
leden en oud-leden van Unitas S.R.

Reunisten van
Unitas S.R.,

zich verenigden in het kader van de
eeuwviering. Een bijzondere dag, die
startte met een intocht en reünie en

Nestorenlunch
2012

Voor u ligt alweer de vijfde

diep in de nacht eindigde op Gene-

Reünisten Vivos Voco. Iungit

rations in Nieuwegein. Namens de

Iunctos en Unitas S.R. hebben

vereniging bedank ik op deze plaats

Verscheidene oud-leden hebben deelgenomen aan de

Iungit Iunctos oud-leden inspireren elkaar vaker te

besloten de uitgave van dit blad

alle oud-leden voor hun enthousiasme en betrokkenheid bij het

traditionele Nestorenlunch, die op 14 april jongstleden

ontmoeten: een Nestorenlunch biedt hiervoor een goede

ook na de grandioze viering van

Centennium. Zonder u was deze eeuwviering nooit zo bijzonder

plaatsvond in Het Oude Tolhuys te Utrecht. Voor deze

gelegenheid. Het is het bestuur wel gebleken dat het

het Centennium voort te zetten.

geworden. Na het succes van de reünie en Generations is op

editie werd een kleinschaliger locatie dan voorgaande

organiseren van een happening om het onderlinge contact

Unitas S.R. het besef ontstaan dat er meer geïnvesteerd moet

jaren gekozen: de plek waar iedere eerste donderdag

tussen de meer seniore oud-leden te bevorderen op prijs

Voorlopig gaan wij uit van een nummer per jaar. In deze

worden in de verbinding tussen de vereniging en oud-leden. Om

van de maand oud-leden bijeenkomen voor koffie of thee.

wordt gesteld. Wij willen hier dan ook mee doorgaan en wij

editie vindt u veel terugblikken op de Centenniumviering.

die verbinding te bekrachtigen heeft Unitas S.R. in deze Reunis-

De opkomst was niet enorm, maar de sfeer was gezellig.

staan open voor suggesties ter verbetering.

En plannen voor de toekomst, om enerzijds de band tussen

ten Vivos Voco verscheidene oproepen waar u op kunt reageren.

Helaas was de ruimte die ons (op het laatste moment)

de reünisten te onderhouden en anderzijds die met de

Wij hopen op vele reacties van uw kant en wensen u bovenal

werd toegewezen aan de krappe kant.

vereniging te versterken.

veel leesplezier toe!

Wij zien u graag op zaterdag 13 oktober 2012, om samen
het eeuwfeest van onze reünistenvereniging te vieren.

De volgende keer zal er op worden gelet dat de ambiance

22

Ik wens u veel leesplezier!

Met juichende en jubelende groet,

van de ruimte waarin wij de Nestorenlunch gaan plannen

Namens het bestuur Iungit Iunctos,

Govert Veldhuijzen, Voorzitter Iungit Iunctos

Wesley Verheul, Rector Senatus 2011-2012

beter is. Hopelijk zal de komende eeuwfeestviering van

Meta Prins-Schimmel

3
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Herinneringen aan
19 november 2011

Unitas S.R.
verenigingsnieuws

De grootste reünie die de vereniging ooit heeft
gekend ligt alweer een tijdje achter ons. Wij hopen
dat u tijdens dit feest uw oude contacten weer hebt
kunnen spreken en dat u heeft genoten van het
ophalen van oude verhalen. Het aankomende lustrum
is pas over ruim vier jaar. Weest niet getreurd:
zo lang hoeft u niet te wachten.
Naar aanleiding van het succes van de spontaan ontstane reünie
een maand voor Generations, heeft de vereniging besloten

We trekken alles uit
de kast om ervoor te
zorgen dat u optimaal
kunt genieten van die
goede onbezonnen tijd.

100 jaar! Op 19 november 2011 vierde Unitas S.R. zijn eerste Centennium met leden
en oud-leden. Op deze en de volgende pagina’s vindt u veel foto’s van de memorabele
dag. Ze worden aangevuld met persoonlijke terugblikken van reünisten, waarvan er
drie ook het podium bestegen.
Tekst: Arjan van Oosterhout

om zelf vaker reünies te organiseren. Om ervoor te zorgen dat

Jacqueline de Ruiter (jaar van aankomst: 1977)

u niet vijf jaar hoeft te wachten op de volgende reünie, zullen
jaarlijks reünies worden georganiseerd. Deze zullen plaats-

15 maart 2013 een reünie worden georganiseerd voor leden die

vinden op het oude vertrouwde Symposion, waar u met uw

in de jaren tachtig aankwamen op de vereniging (jaren 1980

Over de reünistenintocht, de cadeaus

steen voor de stad voor op de Neude,

jaargenoten weer kunt genieten van een echte kroegavond.

tot en met 1989). Mocht u een groot netwerk hebben binnen

en de borrel op Symposion

namens alle generaties. De sociëteit is

Om ervoor te zorgen dat u daadwerkelijk oude vrienden van

uw huidige jaar en actief mee willen werken aan de avond, dan

‘Op het Lepelenburg herken ik meer

niet versierd om ons de kans te geven de

vroeger kunt zien, nodigt de vereniging specifieke jaargangen

kunt u altijd contact opnemen met de Senaat (prorector@usr.nl

gezichten dan gedacht maar toch pret-

vereniging van alledag te herkennen, de

uit voor de reünies. Wat kunt u verwachten van zo’n avond?

/ 030-2312962).

tig, die badges. De studentenliederen

sfeer te proeven. Veel is vertrouwd, som-

waarmee het Domcarillon de intocht

mige dingen zijn veranderd. De eetzaal

De vereniging zal ervoor zorgen dat u warm wordt ontvangen,

begeleidt, verdrinken in de gesprekken.

het meest. Veel mensen zijn er ook,om

het Sociëteitsbestuur en dat foto’s van weleer in de Hijweege

Met juichende en jubelende groet,

Een groepsfoto wordt gemaakt voor

herinneringen mee op te halen en om te

worden getoond. We trekken alles uit de kast om ervoor

Pro Senatu,

Symposion - ik zie latere generaties al

vragen hoe het ze nu gaat. Veel te snel

te zorgen dat u optimaal kunt genieten van die goede

Fenna D. Cerutti | Ab actis Senatus 2011-2012

vergeefse pogingen doen om iedereen

is het tijd om te gaan. Gelukkig biedt de

dat oude kroegspelen weer worden gespeeld onder leiding van

thuis te brengen. Toespraken en cadeaus:

avond nieuwe kansen om oude vrienden

Opdat de Gilde in de lengte der dagen moge Vieren en Juichen,

een eigentijds raam voor de voorgevel,

te ontmoeten bij het Generations feest.’

De eerstvolgende reünie zal plaatsvinden op 1 februari 2013.

Met stralende groet,

aangeboden door de oud-leden, en een

Deze is speciaal gericht op oud-leden die in de jaren 1995 tot

Chantal J.M. van Opbergen | Ab actis Sociëteitsbestuur h.t.

en met 2000 lid werden van de vereniging. Vervolgens zal op

Avondpracht

onbezonnen tijd.

Sarah Eussen (1997)

Goede raad
gevraagd

Wij zoeken op verschillende terreinen

mensen met ervaring in vastgoedza-

Over de reünistenintocht en de

sommigen veel ouder dan ik, de tocht te

nog hulp. We willen specialistische

ken. Het gaat hierbij onder meer om

groepsfoto. ’s Ochtends vroeg snel over-

lopen. Op dat moment verenigd als (oud)

adviesorganen in het leven roepen,

het verhuren van panden, maar ook

leg via WhatsApp: “Wat doe jij aan? Doe

leden, verenigd vanwege herinneringen

met oud-leden die het werk onderling

om investeringen in nieuwe panden,

jij je hono-lint om?” O ja, waar ligt dat lint

aan onze tijd op Unitas S.R. en vereend in

Voor de alledaagse zaken is de kennis

kunnen verdelen of samen tot advies

met als doel advies te geven aan de

ook alweer... Voor de reünistenintocht

vreugd omdat het honderdjarig bestaan

van de Senaat en het Sociëteitsbe-

kunnen komen. Op dit moment is de

Raad van Beheer. Daarbij is de

nog even koffie drinken met mijn senaat.

werd gevierd. Ik vond het fotomoment

stuur vaak voldoende, maar voor veel

vereniging hard op zoek naar juristen

vereniging op zoek naar professionals

En toen op naar het Lepelenburg, alwaar

voor Symposion het meest speciaal van-

lastigere zaken kan de vereniging

die verstand hebben van handelsrecht

in uiteenlopende sectoren zoals com-

de intocht begon. De laatste instructies

wege de aanwezigheid van zowel jonge

goede raad goed gebruiken. Velen van

en contractrecht, om Unitas S.R. te

municatie, ICT en acquisitie, naar me-

van het CIH volgden over de opstelling

leden als hele oude reünisten. Hoe oud

u hebben door jaren werkervaring de

adviseren over de contracten die

dische professionals, bouwkundigen en

en even later liepen we met een hele

of jong ook, we hadden allemaal gemeen

nodige specifieke expertise, die van

de vereniging aangaat met externe

notarissen. Mocht u beschikken over

stoet door de mooie oude binnenstad

dat we onze studententijd op Unitas S.R.

onschatbare waarde kan zijn voor de

leveranciers. Dit zijn contracten die

de ervaring die wij zoeken, of iemand

van Utrecht. Ik had het gevoel deel uit te

hadden doorgebracht. Het besef dat dat

vereniging. Daarom vragen wij of u de

betrekking hebben op zeer uiteenlo-

kennen die Senaat en SB mogelijk zou

maken van een historische gebeurtenis.

allemaal in zo’n andere periode heeft

vereniging wellicht wil helpen om de

pende zaken, van groot onderhoud aan

kunnen bijstaan, neem dan contact

Bijzonder dat deze tocht in het verleden

plaatsgevonden, vond ik bijzonder.

organisatie naar een hoger niveau te

Symposion tot apparatuur voor de UIT.

met ons op prorector@usr.nl /

al zo vele malen is afgelegd. En ook heel

De tijd schrijdt voort en verandert,

brengen of concreet advies te geven.

Daarbij is de vereniging op zoek naar

030-2312962.

bijzonder om met vele reünisten, van wie

Unitas S.R. blijft.’
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Gysbert Lybaart (2003)
Over de reünistenintocht,

volgde onder meer een tentoonstelling op

de tentoonstelling en Generations

Symposion. Ook daarin dook mijn vader

‘19 november 2011: alle generaties verza-

op; ditmaal op een oude foto met zijn LC.

melen zich op het Lepelenburg voor de

Te zien was hoe ze een noviet horizontaal

reünistenintocht. In mijn zoektocht naar

in de lucht hielden, de vlegels. Na een

mijn eigen – ik mag toch zeggen, jeugdige

borrel in de Hijweege scheidden onze

– generatie stuitte ik plots op een stel

wegen, want het avondprogramma in

ouwe bokken van rond de 70 jaren oud.

Nieuwegein riep: Generations. Het was

Toen ik wat beter keek, zag ik vertrouwde

een geslaagd feest; erg leuk om te bor-

gezichten; het bleek de jaarclub van mijn

relen en bij te praten met al die vrienden

pa te zijn, jaarclub H.O.C. uit 1960. Mijn

en bekenden uit je studententijd. Ik kijk

ouweheer was uiteraard ook van de partij.

dan ook terug op een eeuwfeestwaardige

Voor de gelegenheid hadden de heren

reünistendag. Wat is er nou mooier dan

hun vrouwen tijdelijk in het winkelgebied

overdag aan de bar te staan met je pa en

gedropt, die moesten zich daar maar

diezelfde avond aan de gin-tonics te gaan

even vermaken. Na de reünistenintocht

met je jaarclub?’

Jos Oudenaarden (2004)
Over zijn optreden met Pure Ellende

voor de soundcheck en het was mooi te

“thuispubliek”. Na het optreden hebben

op Generations. ‘Generations was voor

zien hoe de zaal volstroomde met (oude)

wij ons snel omgekleed en hebben wij

alle aanwezigen een fantastisch feest en

bekenden. Nadat Nick & Simon – ons

ons gemengd in het feestgedruis.

voor ons was het extra speciaal omdat wij

voorprogramma – het spits hadden afge-

We hebben genoten van een lange en

met Pure Ellende op hebben getreden die

beten was de beurt aan ons. Zoals altijd

fantastische nacht!’

avond. We waren al wat eerder aanwezig

was het heerlijk om te spelen voor ons

David Veenman (1999)
Over zijn optreden met De Glan-

zoenen in overvloed en dan eindelijk

broers op de vierde vloer de zaal op te

zende Cavia’s op Generations

bestellen. Tussen het barbezoek, het

zwepen en komen de ballads van de

‘Op Hoog Catharijne herkennen we de

dansen en het ophalen van herinnerin-

Cavia’s tegenvallend bij de groupies

feestgangers al. In Nieuwegein aan-

gen door is het de sfeer die het feest

ten gehore. Desalniettemin wordt deze

gekomen pak ik met Hans, de andere

maakt. Dan, eindelijk, is het moment

mooie avond/ochtend op traditionele

Glanzende Cavia, de artiesteningang,

daar voor de Cavia’s. Groupies staan

wijze afgesloten, met een gele prent van

om zo vanuit de coulissen het feest bin-

vooraan om niets te missen. Maar door

oom agent …’

nen te komen. Op naar de bar! Gelach,

de vele barbezoeken is de scherpte

handen worden innig geschud, drie

er ietwat af. Daarnaast staan er twee

Bob van Dobbenburgh (1948)

6

Over de tentoonstelling en de toe-

ste hand werd gelegd aan de tentoon-

ches waren inspirerend en de sfeer in

spraken in de Schouwburg

stelling, waar we onszelf nog terugvon-

de schouwburg, waar de burgemeester

‘Omdat we besloten hadden niet met

den op een oude lustrumgroepsfoto. Die

een cadeau voor de stad Utrecht en het

de reünistenintocht mee te gaan – mijn

jonge lui waren kort daarvoor nog bij een

eerste Eeuwboek kreeg overhandigd, was

vrouw Pauli en ik zijn niet de jongsten

vriend van me geweest om iets op te

goed. We kijken terug op een bijzondere

meer – waren we vroeg op Symposion.

halen voor de tentoonstelling, leuk om

middag, die werd vervolgd met een diner

Het was leuk om te zien hoe daar de laat-

die huidige leden te horen. De spee-

in de stad met mensen uit onze jaren.’
7
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Carlotta Ligtenstein (2000)
Over Generations

ter. En ja hoor, dat alles bleek op Gene-

‘De Vengaboys! Daar alleen was ik al voor

rations te kunnen. Daarbij: iedereen had

naar Generations gekomen, maar het

zich nog in een feestelijk (glitter... kort...)

vooruitzicht om in vertrouwd gezelschap

tenue gestoken ook! Wat wil een mens

van ‘de meisjes’ (lees: jaarclub, inmid-

nog meer? Ik weet niet wat het is, maar

dels allemaal boven de 30) bij te kunnen

uiteindelijk vermaak ik me op zo n feest

praten met verloren vrienden, te dansen

toch weer met de mensen die ik veel zie

met bekenden, te turen naar vroegere

en spreek. En ach, wat dondert ‘t ook:

borrelmaten of de oudere garde en kennis

“We like to party, we we we like to party.”

te maken met de nieuwe lichting van je

Bovendien heb ik die mensen mooi wel

dispuut, deed ons en masse besluiten een

aan mijn tijd bij Unitas S.R. te danken!’

kaartje aan te schaffen. Ik bleef niet ach-

Jaap Timmerman (1960)
Over zijn optreden met Ballwork

enthousiasme over het samenspelen dat

Seven op Generations. ‘Mijn Genera-

meteen gesmeerd liep, de levensverhalen

tions-terugblikveld wordt vooral gevuld

die we elkaar vertelden én de reacties van

door een mensenzee die danst op de mu-

het publiek op onze muziek: twintigers

ziek van de Ballwork Seven. Vijftig jaar ge-

die onze muziek leuk bleken te vinden!

leden speelden we voor het laatst samen;

Het belangrijkste is wel het onbeschrijf-

we waagden het erop na één repetitie op

lijke plezier dat we nog steeds met elkaar

te treden tijdens Generations. Daarom-

hebben. We spelen weer en we treden

heen beleefden we een aaneenschakeling

weer regelmatig op.’

van ervaringen die ons diep raakten: het

19 november 2011

Achter de schermen
Het eeuwfeest is, voor de gelukkigen

vloer te kunnen krijgen.’

die er bij waren, inmiddels een zoete

Hans: ‘Ik heb me ingespannen om via

herinnering. Herinneringen moet je

e-mail oud-leden te benaderen. Bij het

koesteren. Maar we willen ook wel eens

lustrum van 1981 was ik vanuit het

weten hoe deze herinneringen gemaakt

bestuur van Iungit Iunctos ook voorzitter

werden. Hieronder leest u een terugblik

van de reüniecommissie. Ik heb de men-

op hoe het er achter de schermen van de

sen van toen benaderd. Achteraf denk ik

Reünie en Generations aan toeging.

dat we er misschien beter aan hadden

Over kopzorgen en voldoening.

gedaan om net als toen een reüniecom-

Tekst: Peter Fasol

missie in te stellen, met mensen uit alle
generaties van Unitas S.R.’

De Reünie
Olaf Meuwese en Hans Karelse waren

Olaf: ‘De periode voor de Reünie was heel

vanuit respectievelijk de Senaat en Iungit

bijzonder en af en toe behoorlijk span-

Iunctos betrokken bij de organisatie van

nend en stressvol. We hadden gelukkig

de Reünie op 19 november.

veel aankleding van de eeuwfeestrecep-

erg van, ik was heel 
blij dat het ook een 

”

succes was.
Hans Karelse

tie die we konden hergebruiken. Ik heb
Olaf Meuwese: ‘In januari 2011 begon-

nog gekeken of we de limousine van de

nen de Senaat, de Centenniumcommis-

Senaat zouden inzetten, maar dat hebben

sie en Iungit Iunctos met de opzet van

we niet gedaan. Ik had de route van de

de Reünie, het dagprogramma van 19

intocht verkend en dat werd lastig.’

Pim van Geffen (2000)

november. Het liep aanvankelijk stroef.
De Centenniumcommissie heeft op een

Hans: ‘Ik genoot er allemaal erg van, ik

Over Generations

De fabriekachtige hal was dan niet gevuld

gegeven moment de organisatie over-

was heel blij dat het ook een succes was.’

‘Een alles-in-één reunie. Een veelgangen-

met chocoladerivieren, maar desalniet-

gedragen aan Iungit Iunctos vanwege

diner in een enkele toverbal, zoals Violet

temin voelde het door de aankleding toch

de kosten (en bijbehorende financiële

Olaf: ‘De dag zelf was spannend.

die in haar mond stak in Sjakie’s fabriek,

bijzonder feestelijk en intiem. Door al het

risico’s) van de Stadsschouwburg. Iungit

De planning was heel strak. Het pro-

met alle gevolgen van dien. Toen ik zeven

weerzien heb ik van de meeste optredens

Iunctos wilde een gedeelte daarvan

gramma begon om 14.00 uur. Binnen

jaar geleden naar Canada vertrok maakte

niet veel meegekregen, behalve natuurlijk

huren om een wat nettere omgeving te

een kwartier moesten we aan het lopen

ik mij een beetje zorgen, want ik moest

het spetterende concert van de Glanzen-

bieden voor oud-leden.

zijn, want we moesten om 14.45 uur

toch wel bij het grote Eeuwfeest aanwezig

de Cavia’s. Traditiegetrouw kan ik mij het

zijn in 2011. Gelukkig lukte dit en het was

einde van de avond niet heel goed meer

Hans Karelse: ‘Er kwam veel op ons neer

de groepsfoto, waarvoor we ons in

inderdaad een wervelwind van herken-

herinneren, maar dat het een mooi feest

nadat wij de organisatie hadden overge-

zeer korte tijd moesten opstellen (zie

ning: senaatsvrienden, collegegenoten,

was, dat nog wel.’

nomen. Olaf heeft veel werk verzet, veel

pagina 12 en 13, red.). Daarna kwamen

dingen geregeld.’

de speech van Hans en de aanbieding

heimelijke liefdes en vele anderen.

“Ik genoot er allemaal 

voor Symposion staan. Wat volgde was

van een glas-in-loodraam, het cadeau

8

Olaf: ‘Ik had met de ICI de UIT gedaan

van de reünisten aan de vereniging. Een

voor Unitas S.R.. Dat leek er qua orga-

tegenvaller was dat het Lucasbolwerk

nisatie hier en daar wel wat op. Maar

voor de kroeg open lag. De gemeente

nu deden we met zijn tweeën alles,

zou het de vrijdag vóór de Reünie klaar

voor een doelgroep die ik toch minder

hebben. Niet dus.Daarna moesten we

direct kende. Het was tijdtechnisch ook

onmiddellijk naar de Stadsschouwburg,

moeilijk om de burgemeester over de

want de burgemeester had maar tot

9
9
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15.20 uur de tijd. Alle toespraken moes-

zat, maar ik ben heel blij dat ik het heb

Eind 2010 kozen we als locatie voor de

ten dus heel snel volgen. In anderhalf uur

mogen organiseren.’

Home Boxx in Nieuwegein. Daar hadden

was alles er doorheen gejast! We wilden

we alle vrijheid en het was in de buurt

ook een niet te lang officieel programma,

Generations

van Utrecht. Het is eigenlijk een lege

want mensen willen toch met elkaar pra-

Bram Corbijn was Fiscus van de Centen-

doos. We konden thema’s per zaal inrich-

ten. Alles lukte uiteindelijk precies. Zelfs

nium Commissie. Hij blikt terug op de

ten. We kozen voor een grote feestzaal

de onthulling van het glas-in-loodraam,

organisatie van Generations, ook op die

en een rustiger zaal, om ook te kunnen

op subtiel aangeven van Hans en met

memorabele 19e november.

zitten. Het maken van een rustige plek

assistentie vanuit de Senaatskamer.’

is achteraf niet zo goed gelukt, dat is
Bram: “De ideeën voor een spektakelstuk

jammer. ‘Het eten was ook een punt van

Hans: ‘Het leukste was misschien nog

in het weekend van de echte honderdste

discussie in de voorbereiding. Doen we

wel dat het mooi weer was. Achteraf heb

verjaardag borrelden al in een vroeg

dat of niet? Sommige mensen hadden

ik ook nog de nodige reacties gehad van

stadium op. Wat wilden we voor een

misschien liever zelf willen gaan eten.

oud-leden die goed te spreken waren. Het

feest? Vijf jaar geleden hadden we een

Maar zonder eten loop je het risico dat de

viel me wat tegen dat het aantal jongere

lustrumgala op de kroeg. We vonden dat

jongeren pas aankomen als de ouderen

reünisten wat achterbleef. Die waren weer

we dat konden verbeteren. We mikten

al weggaan. We kozen dus voor een diner

wel op het feest ‘s avonds. Minpuntje daar

op tweeduizend bezoekers, inclusief de

en dat werkte goed. Uiteindelijk zijn er

vond ik het lawaai. De beloofde rustige

huidige leden. Men vond het nogal ambi-

1.850 mensen geweest op Generations

ruimte waar je kon praten ontbrak.’

tieus, maar wij dachten dat het kon. We

(zie ook pagina 6 tot en met 9, red.). In

besloten dus een feest te organiseren met

het begin liep het nog niet zo goed met

Olaf: ‘De Domtoren heeft studenten-

oud-leden én huidige leden, samen op

aanmeldingen bij de reünisten. Er waren

liederen gespeeld tijdens de intocht.

één plek. We moesten daar iedereen van

wat reserves en mensen moesten van

O alte Burschenherrlichkeit… In de speel-

overtuigen. Er is nog een vergadering van

elkaar horen dat ze wilden gaan. Toen

doos van het carillon hebben we zelf de

Iungit Iunctos over geweest. Het was mooi

de artiesten bekend werden, begon het

pinnen ingesteld voor de melodie. Daar

dat de knoop werd gehakt, toen konden

meer te leven. Niet ver voor Generations

hebben we drie uur over gedaan. Tot de

we door. We deden alles in overleg met

hebben we het hele reünistenbestand

kerst bleef het carillon studentenliederen

Iungit Iunctos en de jonge oud-leden van

nagebeld met teams van vrijwilligers.

spelen, erg leuk. Er viel een enorme last

JOL. Want iedereen verwachtte er het zijne

Die gingen avonden lang bellen en dat

van mijn schouders toen de Reünie erop

van. Iedereen wilde wat anders.

heeft redelijk wat oud-leden over de
streep getrokken. We hebben uiteindelijk veel positieve reacties gehad. Ik ben
vooral blij dat we veel oude U.S.R.-bandjes konden terugvinden. Net als enkele
DJ’s van toen hebben die zich laten horen
in de bruine zaal. Ze hadden soms jaren
niet opgetreden of samengespeeld. Het
pakte ongelooflijk leuk uit.”

Unitas S.R. vereeuwigd

Unitas S.R. vereeuwigd
bestellen?
Het eeuwboek kost 29,95 euro.

‘Geen groter gevaar bedreigt een studentenvereniging wanneer zij haar eigen historie

Als u het boek thuis wilt ontvangen,

niet meer kent (…)’, zo stond al in het U.S.R.-jaarboek van 1929 geschreven. En hoe

betaalt u 6,75 euro aan verzend-

rijker de historie, des te meer dit geldt. Het twintigste lustrum van Unitas S.R. gaf

kosten bovenop de aanschafprijs.

aanleiding om de geschiedenis van de vereniging te vereeuwigen.

Samen maakt dat 36,70 euro.

Tekst: Maaike Grevelink
U kunt het eeuwboek bestellen door:
Een ruim driehonderd pagina’s tellend

1966 het lustrum ‘Tussederusse’ gevierd.

boek vol foto’s, anekdotes en gebeurte-

Compleet met een groep Russische

sturen naar senaat@usr. Vergeet u

nissen uit het verleden is het resultaat.

studenten met wie gegeten, gedronken

niet ‘Eeuwboek’ als onderwerp van

Bladerend door ‘Unitas S.R. vereeuwigd’

en gediscussieerd werd. Herinneringen

uw mail te vermelden. Uw bestelling

krijg je een indruk van alles wat er in

zijn nooit zonder sterke verhalen, en die

wordt dan in behandeling genomen.

honderd jaar is veranderd: kleding,

bleven ook in dit geval niet uit; in het

Of:

vrouwen op de vereniging en gezichts-

boek is te lezen hoe de ambassadeur van

•

beharing. Maar wat vooral opvalt is wat

de U.S.S.R. en andere ambassadeverte-

nummer 40.86.61.437, onder

hetzelfde bleef: het kroegleven. Met tra-

genwoordigers in zwarte limousines af

vermelding van ‘Eeuwboek’ en

dities die de jongste generatie zal blijven

en aan op het Lucasbolwerk reden. ‘De

uw adresgegevens.

voortzetten, mede dankzij dit boek.

Senaat deed hiervoor niet onder met een

•

	een e-mail met uw gegevens te

	Geld over te maken naar rekening-

beige Cadillac cabriolet. Men zegt dat de
Unitas S.R. vereeuwigd staat vol met

BVD, verschanst in café Flora, een oogje

anekdotes. Zo vertelt oud-lid W. van Pelt

in het zeil hield, wat de feestvreugde niet

(Praeses Sociëteitsbestuur 1967-1968)

mocht drukken.’

bijvoorbeeld over ‘de zwemwedstrijd’:
een geslaagde borrelavond die eindigde
met een speech van één van de leden.
Zijn laatste zin: ‘En, mijne heren, nu zal
ik mij naar de singel begeven, alwaar ik
te water een bos rozen zal consumeren’.
Het bleef niet bij grootspraak en niet veel
later lagen alle aanwezige leden in het
singelwater. Een zwemwedstrijd onder
toeziend oog van de politie volgde.
Ook worden in het boek herinneringen
aan lustra opgehaald. Deze waren altijd
verbonden aan de actualiteit. Zo werd in
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Mevrouw
Kieboom
roept op

Mevrouw D. Kieboom - Jansen hield zich in de eerste
helt van de jaren tachtig bezig met de opbouw van het

Als Senaat willen wij in samenwerking met Iungit Iunctos

oud-ledenbestand van Unitas S.R. Begin deze eeuw

deze jaren meer carrièregerichte activiteiten optuigen

inventariseerde zij in Het Utrechts Archief de fotocollectie

voor de leden die bezig zijn met de afronding van hun

van Unitas S.R. Als laatste project wil zij zich bezighouden

studie. Bijvoorbeeld business courses, inhousedagen en

met de collectie in het Utrechts Universiteitsmuseum.

bedrijvendiners. Omdat deze leden misschien interessant
zijn voor uw onderneming, zouden we deze activiteiten

Onder de voormalig conservator Studentenleven van het

graag samen met onze reünisten organiseren.

Universiteitsmuseum (de functie is thans opgeheven)
was er vrijwel uitsluitend aandacht voor de collectie

Binnen Unitas S.R. is er een mailinglijst en CV database

van het U.S.C. Mevrouw Kieboom heeft onlangs, na

opgezet van leden die geïnteresseerd zijn in dergelijke

veel moeite, toegang gekregen tot het depot van het

evenementen. Wij zoeken nu alleen nog bedrijven die

Universiteitsmuseum, om te kunnen zien wat er aan

willen meewerken en een voor beide partijen gunstige

U.S.R.-memorabilia aanwezig is. De collectie mag schamel

samenwerking helpen opbouwen.

genoemd worden en ze is slecht gedocumenteerd.

Heeft u binnen uw bedrijf een leuke vacature, zoekt

Uitbreiding van de collectie is dus dringend gewenst.

u een intelligente en spontane stagiair of wilt u de

Daarom doet mevrouw Kieboom via deze weg een

naamsbekendheid van uw onderneming vergroten

dringend beroep op u allen: heeft u voorwerpen, Unitas S.R.

onder studerend Utrecht? Wij bieden hiervoor de

betreffende, die u voor de geschiedenis van de vereniging

volgende oplossingen:

wil behouden? Wees dan zo vriendelijk dit te melden aan
mevrouw Kieboom. Zij zal ervoor zorgen dat de voorwerpen

•

	
Business Course of Inhousedag: geselecteerde 		

worden geïnventariseerd en door de Senaat aan het

gemotiveerde studenten komen bij u langs voor een

Utrechts Universiteitsmuseum ter bewaring worden

informatieve dag;

overgedragen.

•

	
Bedrijvendiner: u schuift aan bij studenten die

•

	
Promotie: u promoot via onze vele communicatiekanalen

geïnteresseerd zijn in uw organisatie;
een vacature, stageplaats of traineeship onder U.R.S.-leden.

U kunt contact opnemen met mevrouw Kieboom:
Boekelaan 26, 3571 XD Utrecht
030-2724611. dkiejan@xs4all.nl

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een directe mail aan alle
leden in onze carrièredatabase, een advertentie in de Vivos

NB: desgewenst is mevrouw Kieboom bereid voorwerpen

Voco of een bericht in de ledenmail.

bij u op te halen.

Als u interesse heeft in een samenwerking of meer informatie

BN’er in de Hijweege

De redactie

Kort nadat hij vice-ab actis van de NC was, werd Menno Bentveld een bekende
Nederlander als presentator van Club Veronica en later Veronica Reisgids.
Zijn snelle tv-carrière voorkwam dat Bentveld rector werd van Unitas S.R.
Een terugblik op zijn jaren in Utrecht.

wilt over de mogelijkheden, kunt u contact opnemen via
assessor@usr.nl of 030-2312962.
Met vriendelijke groeten,
F.C.P. Putman
Assessor Senatus 2011-2012
Tekst: Pim Walenkamp | Beeld: Vara
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Menno Bentveld

Heeroom op de W.C.’ heeft verzonnen, komt die eer volgens Bentveld toe aan

Theaterwetenschappen. Onderwerp:

Pieter-Joost Schaap. Hij componeerde wel alternatieve teksten op stukken van

hoe kijken grote theatergroepen in

Drs. P., verlengde bestaande verenigingsliederen en bedacht enkele nieuwe.

Europa aan tegen de Europese een-

Zo is ‘Het tienercafé aan de Kromme Nieuwegracht’ aan zijn brein ontsproten.

wording? Op 7 augustus zat ik in het
vliegtuig naar Griekenland als presen-

Op de middelbare school, het christelijk college De Vlietschans in Leiden, maakte

Adcom en ICI

tator van Reisgids. Gelukkig hadden de

Menno Bentveld deel uit van toneelclub ‘De Jonkies’. Het gezelschap was genoemd

Het eerste jaar van zijn U.S.R.-tijd was Bentveld actief voor de Adcom, de commissie

juristen van Veronica snel gezorgd voor

naar de organiserende leraar Bert Jonk. Vijf jaar in successie stond Bentveld op de

die advertentiegelden verzamelt. ‘Zeer belangrijk, maar wel de grootste kloteklus die

een onmisbaarheidsverklaring, zodat ik

planken tijdens het schooltoneel: ‘Waar anderen dolkomisch, wat overdreven gingen

er bestaat’, blikt hij terug. In de zomer van 1988 was hij actief voor de ICI, de Introductie

niet in militaire dienst hoefde.’

acteren, probeerde ik dicht bij mezelf te blijven. Naturel spel staat voor mij voorop.

Commissie Intern. ‘Wat nu volstrekt niet meer zou kunnen: we kropen door het dak-

Dat is veel overtuigender, dan blijft beter hangen, raakt het veel meer.’

raam van de Offset (de eigen U.S.R.-drukkerij tot begin deze eeuw, red.) en sliepen die
weken op het dak. Als we moesten plassen, deden we dat in de dakgoot.’

Antroposofisch dansen

Als NC op onderzoek

Omdat hij nog niet wist wat hij wilde gaan studeren besloot Bentveld een tussenjaar

Egbert Schroten, praeses van de Novitiaats Commissie 1989-1990, vroeg Bentveld

te volgen op de Vrije Hogeschool te Driebergen. Dit jaar (1985-1986) was gevuld met
cultuur, wetenschap en allerlei sociale en vormende vakken. ‘Tot die vaste, vreemde

Over Menno

als vice-ab actis. Ter voorbereiding dook Menno met een paar anderen Het Utrechts
Archief in om het verleden van de novitiaten van Unitas S.R. te bestuderen. Daar

vakken behoorde euritmie, een soort antroposofisch dansen waar je als een halve fee
moest leren dansen afwisselend op de hak en op de bal van je voet. Tijdens die sessies

Menno Bentveld werd geboren op 22

ontdekte hij dat de novieten vroeger door de achterdeur naar binnen kwamen, terwijl

hoopte ik altijd maar dat de gordijnen van de sportschool goed dichtzaten. Toch heb ik

juni 1967 in Leiden, in een gezin met

ze de voorbije jaren gewoon door de voordeur waren gekomen. ’Wij vonden als NC dat

daar veel van geleerd, onder andere om je over te geven en helemaal in te leven in een

nog een oudere broer. Hij kreeg begin

volwaardige leden ook volwaardige leden zijn, dus dat nog-niet-volwaardige leden

onderwerp en goed te kijken en luisteren naar de posities van anderen.’

jaren negentig landelijke bekendheid als

zoals vroeger gewoon weer via de achterdeur binnen moesten komen. Het is een goede

televisiepresentator van Club Veronica

zaak dat deze traditie sinds ons novitiaat weer in ere is hersteld.’ Ook ontdekten Bent-

De Kromme Nieuwe Scène

en Veronica Reisgids. Na zijn overstap

veld en consorten dat novieten tot begin jaren zestig een novietenpet droegen. Menno:

Bentveld liep de algemene introductiedagen van de universiteit, voor hem de ‘A-dagen’

naar de Vara (1995) presenteerde hij tv-

‘Wij voerden een alternatieve hernieuwde traditie in: nieuwelingen moesten een soort

in augustus 1986. In zijn eerste Utrechtse studiejaar speelde hij toneel bij ‘De Kromme

programma’s als Twaalf steden, dertien

McDonald’s-klep op hun hoofd zetten met op die klep hun naamkaartje. Deze oplos-

Nieuwe Scène’, de toneelclub van studentenvereniging Veritas. ‘Daar mocht je lid van

ongelukken, Jules Unlimited, Herexamen

sing bestaat voor zover ik weet nog steeds. Het belangrijkste als NC vonden we de

zijn zonder lid van Veritas te worden. Je kon ook naar de Veridisco gaan zonder lid te

en Nieuwslicht. Hij is thans een van de

groepsvorming - met een knipoog. Dat dit een succes was, bleek wel uit het feit dat de

zijn. Het lidmaatschap van die vereniging mocht sowieso geen naam hebben: elk noviti-

presentatoren van Vroege Vogels, op de

novieten op de laatste dag van de binnenweek als één groep tegen ons in opstand

aat startte Veritas met achthonderd man, waarvan er na een jaar alweer zevenhonderd

Vara-radio, en hij staat regelmatig op de

kwamen, het Merwedekanaal overzwommen en NC, SB en Senaat in het water

waren vertrokken; bijna niemand werd toen lid van een jaarclub daar - los zand.’ Het

planken. In december 2011 mocht Bent-

traditionalisme van het Utrechts Studenten Corps was ook geen optie: ‘Asjeblieft zeg.

veld een paar keer de zieke Matthijs van

Ik ben opgegroeid in Leiden en ik heb iets te vaak Minervanen gezien. Wat hadden we

Nieuwkerk vervangen als presentator van

toen een hekel aan de parafernalia van de kakker met zijn collegesjaal, de loafer en de

De Wereld Draait Door. ‘Dat smaakt heel

polo’. In zijn zoektocht naar een niet-corporale, gemengde, besloten studentenvereni-

erg naar meer. ik ben wel toe aan een

ging, met hechte verbanden en historisch besef, kwam Bentveld uit op Unitas S.R.

“

gesprekken 
gevoerd en zowel
op kolderiek als
op intellectueel
niveau veel 
geleerd.

”

gooiden. Dat was een overwinning als groep voor de novieten, voor ons als NC en

“

voor Unitas S.R. Ik ga ervan uit dat dit nog elk jaar met elk novitiaat gebeurt!?’

Rector?

100 jaar Unitas S.R.
Menno Bentveld was aanwezig op
Generations, het grote eeuwfeest van

In zijn vijfde jaar was Bentveld behalve zangleraar ook met veel plezier nog kampleider:

Unitas S.R. op 19 november 2011. Hij

nieuwe stap in mijn carrière.’ Bentveld

‘Daarna heb ik het gewei uit handen gegeven. Ik moest afstuderen en aan het werk.

blikt terug: ‘Die zaterdagavond heb ik

heeft drie kinderen, Gijs (16), Jelle (13) en

Dat jaar was Willem van Weperen rector. Hij heeft me nog gevraagd of ik hem wilde

feestend doorgebracht met oude vrienden

Bachchus

Julia (9), en hij woont alweer jaren in de

opvolgen, maar dat ging vanwege mijn werk niet meer. Helaas, want daar heb ik nog

van de vereniging, Bachchus en mijn

Tijdens het novitiaat van 1987 werd student algemene letteren Bentveld gevraagd een

stad waar hij is geboren en getogen.

wel eens spijt van...’

jaarclub. Eerlijk gezegd had ik liever een

zogenoemd nabje te komen doen bij de heren van Bachchus. ‘Ik heb de schachtentijd,

aansprekender band dan Nick & Simon

de introductietijd van CCB (Collegium Cantantissimum Bachchus, red.) gelopen: met zes

Bekende Nederlander

gehad - dat is leuk voor mijn dochter van

Vanaf 1990 groeide Bentveld naar de status van bekende Nederlander: hij startte,

negen. Waarom in een hal in Nieuwegein

van ons kreeg een componist toegewezen waar we een boeiende lezing over moesten

Ieder novitiaat op de kroeg

dankzij oud-klasgenoot Jan-Pieter Stafleu, in 1990 zijn tv-carrière bij Veronica met het

trouwens? Ik had liever wat gezamenlijk

houden. Ik geloof dat ik Rachmaninoff in de maag gesplitst kreeg. In die periode heb ik

Menno Bentveld komt nog met enige

programma Club Veronica. Daarna maakte hij Veronica Reisgids. Toen hij in die periode

gedaan op de kroeg, met het scan-

ook een stadswandeling georganiseerd voor Bachchanten. We hebben verder een

regelmaat op Symposion, vooral met

eens op Symposion kwam, draaide men te zijner ere ‘Let’s stick together’ van Robert

deren van het Nobel-lied om twaalf

muziektheaterstuk moeten schrijven en opvoeren voor Senaat, SB en Bachchus, met

Bachchus: ‘We komen elk novitiaat één

Palmer, de herkenningstune van het reisprogramma.

uur, het inzetten van het Gummi en het

veel Russische en eigen liederen - prachtig!’ Bentveld noemt de actieve jaren met

zangles langs met de ouwe lullen. Dan

Bachchus, waarvan hij jarenlang zangleraar was, geweldig. ‘Ik heb er veel boeiende

bedenk ik weer wat een fantastische tijd

En de studie?

gezamenlijke verbondenheid heb ik wel

gesprekken gevoerd en zowel op kolderiek als op intellectueel niveau veel geleerd.’

ik heb gehad op de vereniging: je kunt er

Bentveld ronde zijn studie Algemene Letteren af in de richting kunst, beleid en ma-

wat gemist. De jaren dertig sfeer en de

veel experimenteren en over je grenzen

nagement. Hij liep stage bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. ‘Ik had toen echt

lederen fauteuils met de U.S.R.-band van

Hoewel sommigen denken dat hij het anti-Veritaslied ‘Moeder verwacht nu alweer de

gaan - en op tijd weer terugkomen.

de ambitie om directeur van een schouwburg of theatergezelschap te worden’, zegt hij

Marc Boijens maakten veel goed.

achtste / van wie - ze heeft geen idee / ik mag missen zingen en doe leuke dingen met

Vormend en verrijkend is het geweest.’

serieus. Dan lachend: ‘Op 6 augustus 1992 leverde ik mijn scriptie in onder de vlag van

kandidaat-leden werden we beziggehouden in de Heemel totdat het licht werd. Ieder

16

Ik heb er veel
“ boeiende

zingen van jaarliederen. Dat gevoel van
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Contributie
Iungit Iunctos

Verenigingsnieuws

Iungit Iunctos

Deze Reünisten Vivos Voco is mogelijk gemaakt door de

Het Unitas S.R.
en Iungit oud-Ledenbestand (UIL)

Senaat van Unitas S.R. en de reünistenverenging Iungit
Iunctos. Veel oud-leden hebben begin dit jaar positief

Deze Reünisten Vivos Voco is verstuurd naar meer dan vierduizend

gereageerd op ons verzoek om contributie te betalen van

oud-leden van Unitas S.R. We hebben echter ook nog een lijst

15 euro of meer. Hartelijk dank daarvoor!

van een paar honderd oud-leden van wie we geen goed adres

Van de voorzitter

Iungit-vlag voort te zetten. Verder zullen wij de uitgave van

Hoewel het alweer ruim een half jaar achter ons ligt, genieten

de Reünisten Vivos Voco voortzetten, voorlopig eens per

wij nog na van de viering van het eeuwfeest van Unitas S.R.

jaar. Wij onderzoeken de mogelijkheden om reünisten hun

Mocht u de oproep toen hebben gemist: u kunt contributie

onbestelbaar zijn. Wij verzoeken u het ons te laten weten als u

Honderden reünisten wisten op 19 november de weg naar

beroepservaring te laten delen met U.S.R.-leden en jonge

voor dit verenigingsjaar betalen door 15 euro over te

iemand kent van de lijst van zogenoemde Zoekleden (te vinden

Utrecht nog te vinden om deel te nemen aan de intocht, aan

reünisten. Tenslotte werken wij aan de ontwikkeling van een

maken op rekeningnummer 158508 t.n.v. Iungit Iunctos.

op de website www.iungitiunctos.nl). We horen het ook graag als

de reünie op de sociëteit en het geweldige Centenniumfeest

netwerk voor de vereniging, een platform voor contact tus-

U kunt op de site van Iungit Iunctos ook een machtigings-

u oud-leden kent, bijvoorbeeld uit uw jaarclub, college, subver-

in Nieuwegein. Vele oude bekenden troffen elkaar.

sen leden op internet. Plannen genoeg kortom!

formulier downloaden om uw contributie te voldoen.

eniging, commissie of bestuur, die deze Reünisten Vivos Voco niet

loodraam dat door Iungit Iunctos en het U.S.R. Reserve Fonds

Het bestuur hoopt vele Iungit-leden op 13 oktober te mogen

Surf naar www.iungitiunctos.nl

aan de vereniging werd geschonken. En wij droegen bij aan

begroeten!

hebben. Na elke mailing krijgen we poststukken retour omdat ze

De sociëteit is prachtig verfraaid met het nieuwe glas-in-

hebben ontvangen. Stuur hun gegevens naar uil@iungitiunctos.

Namens het bestuur van Iungit Iunctos,

het geschenk aan de stad Utrecht, een gedenksteen die nu
de Neude siert.

nl of per post naar Postbus 5044, 3502 JA Utrecht.

Rob van Mulken

Govert Veldhuijzen,
Voorzitter Iungit Iunctos

Hulde aan de velen die zich hebben ingespannen om het
eeuwfeest tot dit grote succes te maken. Aan de vereniging
en de Centenniumcommissie, maar ook aan de leden van het
vorige bestuur van Iungit Iunctos, dat er in slaagde zoveel
reünisten naar Utrecht te trekken. In het bijzonder danken wij
dat aan Hans Karelse, die voor de tweede keer in een kritieke

ij onderzoeken de 
“Wmogelijkheden
om reünisten 
hun beroepservaring 
te laten delen met U.S.R.-leden 

fase in het bestaan van Iungit bereid bleek de kar te trekken.
Zonder zijn bewonderenswaardige inzet was het eeuwfeest
niet zo’n succes geweest.

en jonge reünisten

Het is dan ook een grote uitdaging om als zijn opvolger nu

”

Honderd jaar Iungit Iunctos

u bent van harte uitgenodigd
Graag nodigen wij alle oud-leden en leden van Unitas S.R. uit
voor de viering van het centennium van Iungit Iunctos. Deze
avond voor en door oud-leden wordt georganiseerd op zaterdag
13 oktober aanstaande, vanaf circa 17.00 uur op Symposion.

Iungit te mogen leiden. Op 19 februari dit jaar trad een
gedeeltelijk vernieuwd bestuur aan. Naast vier leden van het

Die avond zal een feestelijk diner plaatsvinden. Jaap Pop,

oude bestuur werden Meta Prins-Schimmel en ondergete-

oud-burgemeester van onder meer Alkmaar en Haarlem

kende door de ledenvergadering gekozen. Met enthousiasme

Club van 100 borrel

en Rector Senatus toen Unitas S.R. zijn vijftigste verjaardag

Op 30 november as. wordt vanaf 20.00 uur een borrel

houden. Ook zal een stuk ten tonele worden gebracht, waar-

georganiseerd die in het kader staat van de Club van 100.

over nadere details volgen. Voor later op de avond staat een

En er komt alweer een nieuw eeuwfeest aan. In het najaar

De borrel op Symposion is bedoeld voor oud-leden die:

optreden gepland van dé hit van Generations: de inmiddels

bestaat Iungit Iunctos honderd jaar. In 1912 werd door,

•

natuurlijk, J.W. Wicherink immers de vereniging OudStudentenDag opgericht voor de oud-leden van de Utrechtsche

	
In 2010 of 2011 lid werden van de Club van 100, door

voormalige bandleden van Ballwork Seven elkaar weer.
Ze spelen Diexieland alsof ze al die tijd samen zijn blijven
spelen. Van links naar rechts ziet u op de foto: Jan Chris van
Kooten, Jaap Timmerman, Thijs Riechelmann, Willem van
Ewijk, Ernst Bruins, Miente Boersma en Wim Scherpenzeel.

heropgerichte Unitas-jazzband Ballwork Seven. Het uitgebreide

honderd euro te storten ten behoeve van het eeuwfeest

programma van de centenniumfeestavond is te bekijken op

van Unitas S.R.

onze website: www.iungitiunctos.nl

Studenten Bond en Unitas S.R. Wij zullen dit feit niet geruisloos

en/of

voorbij laten gaan. Op 13 oktober organiseren wij een reünie.

•

Meer daarover leest u in de uitnodiging op de pagina hiernaast.

Ruim een halve eeuw na hun eerste ontmoeting troffen de

vierde, zal bij deze bijzondere gelegenheid een bijzondere rede

zijn wij aan de slag gegaan om de onderlinge band van de
reünisten en hun band met Unitas S.R. verder te versterken.

Ballwork Seven

	
Mee willen denken over hoe we als oud-leden de vereniging en elkaar kunnen helpen met onze expertise.

U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen
naar: info@iungitiunctos.nl. We zien ernaar uit u op 13 oktober
te mogen verwelkomen om dit feest met ons mee te vieren!

Het bestuur is blij dat de Jonge Oud-Leden (JOL) zich met

Leden van de Club van 100 worden per e-mail nader geïnfor-

Iungit hebben verenigd. Wij hopen de succesvolle activiteiten

meerd over de borrel. Meer informatie volgt verder op

Namens het bestuur van Iungit Iunctos,

die JOL in de afgelopen jaren heeft georganiseerd onder de

de website van Iungit Iunctos: www.iungitiuntos.nl

Saskia Mouw, Secretaris
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An der schönen blauen Donau…

Het Centenniumgala
in Wenen
Iungit Iunctos

Nieuw bestuur

De ene zaal was nog fraaier dan de andere

het Iungit Iunctos bestuur. Op weg naar de keizerstad Wenen om het grootse

en al gauw gingen de voetjes van de vloer

Centenniumgala bij te wonen.

op de klanken van een strijkje, een dj of
een geweldige Oostenrijkse band. Tus-

Govert Veldhuijzen en Meta Prins-Schimmel werden op

praktijk onderzoek, waarvan de resultaten gewoonlijk worden

19 februari gekozen als nieuwe bestuursleden van Iungit

vastgelegd in een rapport of gepubliceerd in de vorm van een

Iunctos. Een introductie.

artikel of boek. Ook op juridisch gebied verleent ze regelmatig
ondersteuning door het wel of niet beschrijven van monumen-

Govert Veldhuijzen - voorzitter

tale waarden van een object of gebied. ‘Met veel plezier kijk ik

Govert Veldhuijzen kwam in 1973 aan bij Unitas S.R. Hij

terug op mijn lidmaatschap van Unitas S.R. Met name vanwege

studeerde geschiedenis en vervulde daarnaast vele functies in

mijn lidmaatschap van diverse besturen, zoals het Eerstejaars-

de vereniging: hij was ab actis Senatus in 1975, even rector in

bestuur, de USTV, de Senaat en de Strigwaf Cabgyat. Met veel

de eerste maanden van 1976, voorzitter van de Financiële

plezier ben ik aan de slag gegaan als lid van het bestuur van

Commissie, lid van de Novitiaatscommissie en lid van de Dies-

Iungit Iunctos.’

commissie. Hij had zitting in twee jaarboekredacties en de redactie van het gedenkboek ‘100 jaar Unitas S.R. gedachte’, uit-

Het bestuur van Iungit Iunctos bestaat thans uit de

gebracht in 1979. Na zijn studie belandde Govert in de politiek.

volgende leden:

Hij was twaalf jaar wethouder in Dordrecht en is momenteel
gedeputeerde in Zuid-Holland. Sinds 2005 is hij secretaris van

Govert Veldhuijzen | Voorzitter

het Unitas S.R. Reserve Fonds. Daardoor weer meer betrokken

voorzitter@iungitiunctos.nl

bij de vereniging en haar oud-leden raakte hij zeer gemotiveerd

Saskia Mouw | Secretaris

om voor Iungit Iunctos aan de slag te gaan. ‘Bij veel oud-leden

secretaris@iungitiunctos.nl

zijn er nog steeds warme gevoelens voor Unitas S.R. Het is de

Marc Wortmann | Penningmeester

moeite waard om te proberen die band voor zowel de leden van

penningmeester@iungitiunctos.nl

Unitas S.R. als de oud-leden meer inhoud te geven. Daar ga ik

Meta Prins-Schimmel | Lid

mij van harte voor inzetten.’

info@iungitiunctos.nl
John Speksnijder (niet op de foto) | Lid

Meta Prins-Schimmel - lid

info@iungitiunctos.nl

Meta Prins-Schimmel studeerde af als kunst-, architectuur- en

Rob van Mulken | Lid

bouwhistoricus in Utrecht. Vanuit KBOservices, een bureau

uil@iungitiunctos.nl

voor kunst- en bouwhistorisch onderzoek, is ze actief bezig

Bij de Jaarbeurs stonden bussen te wachten. Toen alle feestgangers waren ingeladen

sendoor kon er zoals vanouds een gokje

kon het vertreksein worden gegeven. De reis verliep voorspoedig. Na een enkele

worden gewaagd in het casino van Huize

tussenstops reden de Centenniumvierders vroeg in de morgen Wenen binnen, de

Willum en ook kon er een heerlijke Oos-

prachtige stad an der schönen blauen Donau. Iedereen werd afgezet bij zijn of

tenrijkse Gulaschsuppe genuttigd worden

haar hotel en vervolgens ging het na een korte opfrisbeurt Wenen in! We stortten

in het restaurant. Om deze onvergetelijke

ons op de kaart van de Wiener Linien om de juiste metrolijn richting centrum te

avond vast te laten leggen, was er uiter-

vinden. Wenen leek overspoeld met U.S.R.-leden. Bij een bezoek aan de prachtige

aard een galafotograaf aanwezig.

St. Stephansdom, bij het slenteren door de statige lanen en parken, bij het nuttigen
van Kaffee mit Sachertorte op een schitterend terras, overal kwamen we feestgan-

Mozart-kostuum

gers tegen.

Het deed ons deugd om behalve de
massaal aanwezige leden toch ook

Wedijveren met ballerina’s

een aantal oud-leden tegen te komen

Na een middag te hebben genoten van een fikse wandeling langs hoogtepunten

in Wenen, sommigen zelfs in Mozart-

als de Spaanse Rijschool, de Hofburg en het Sisi Museum, kwamen we terug bij het

kostuum gestoken. Het was kortom een

hotel om ons in onze Centenniumgalaoutfit te steken. In opperbeste galastemming

groots feest in een Centenniumwaardige,

begonnen we aan ons eigen avondprogramma: een concert van het Salonorches-

sprookjesachtige ambiance! We dwaalden

ter Alt Wien in de prachtige Kursalon. Wij genoten van een heerlijk diner alvorens

van Rosenkavalier tot Kronprinz Rudolf

ons naar de fraaie concertzaal te begeven. Het moet gezegd dat de aanwezigen,

Saal, van Wintergarten tot Musiksalon

waaronder ook veel toeristen, zich chique hadden gekleed voor de avond. Maar met

en zoals altijd bij dat soort gelegenheden

ons galatenue sprongen we er toch uit en konden we wedijveren met de ballerina’s

gleed de avond weer veel te snel voorbij.

in hun prachtige jurken. Het programma omvatte polka’s en walsen van Johann en

Na per bus weer bij het hotel te zijn

Josef Strauss. Uiteraard werd er ook veel van Mozart ten gehore gebracht, wat onze

afgeleverd vielen wij uitgeput in bed.

Weense stemming verder verhoogde.

De volgende dag hadden wij nog tijd voor
een bliksembezoek aan Paleis Schönbrunn,

Palais Auersperg

en al wandelend door de tuinen waanden

Na dit zeer geslaagde begin van de avond spoedden wij ons te voet door een nach-

wij ons even Sisi.

telijk en sfeervol Wenen, door kleine straatjes en steegjes, tot we Palais Auersperg
bereikten.Van alle kanten kwamen galagangers aangelopen en binnengekomen

Iedereen was het erover eens: het was

werden wij verrast door de pracht en praal van dit barokpaleis in de wijk Josefstadt.

een gedenkwaardig Centenniumgala!
Namens het bestuur van Iungit Iungit,

op het werkterrein van behoud en zorg voor het cultuurhistorisch erfgoed in de breedste zin van het woord. Meta is lid van

Voor algemene vragen, opmerkingen of suggesties kunt

verscheidene monumentencommissies, waarbij tevens het

u Iungit Iunctos bereiken via de centrale mailbox:

aspect welstand aan de orde komt. Daarnaast verricht ze in de

info@iungitiunctos.nl
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4 november 2011: daar gingen we dan, een klein clubje oud-leden als delegatie van

Tekst: Saskia Mouw
Beeld: Rob van Mulken
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Adverteerders

gezocht

Column

Thuis

Deze Reünisten Vivos Voco is voor een belangrijk deel mogelijk
gemaakt door een aantal adverteerders (waarvoor hulde).

De Heineken Studenten

voor intimi. Daar staat een gedateerde maar enorme televisie.

Om dit initiatief echter structureel voort te kunnen zetten,

Service weigert tien kratten

Twee magnetrons, waarvan één meestal werkt. Een gasstel dat

zijn extra adverteerders noodzakelijk. De Reünisten Vivos Voco

bier te bezorgen op naam

herinneringen koestert aan een schoonmaakbeurt in een vorige

is een uniek concept; het wordt gericht gestuurd naar 4000

van Benedictus, Pastoor van

eeuw. Oma’s bank van vlak na de oorlog. In het midden een

oud-leden, de inhoud heeft een hoog informatiegehalte en

Nuenenhof 5, postcode 3511

grote tafel (met brandplekken, vraag maar niks).

de doelgroep mag je op zijn minst als goede, oude of nieuwe

RK. Opnieuw bellen blijkt

bekenden beschouwen. Een advertentie kan in dit geval dus

nodig. Nee, het is geen grap.

Daaraan eten bijna dagelijks schepsels die het land gaan

wel degelijk wat gaan opleveren…

Naam en adres zijn echt. En

besturen – later, als ze groot zijn. Nu hebben ze een bioritme

tien kratten hebben we ook

dat niemand van boven de veertig langer dan een maand vol

echt nodig.

zou houden. Acht college-uren per week, een paar werkgroepen

Voor meer informatie over de verschillende advertentiemogelijkheden verwijzen wij u graag door naar

en veel zelfstudie. Dan ga je wel drinken. Aan de tafel ontstaat
Studentenhuizen zijn net

vivos@iungitiunctos.nl

In de volgende Reünisten
Vivos Voco
VERSLAG EEUWFEEST IUNGIT IUNCTOS

Suggesties
voor de
nieuwe Vivos?

ONVERWACHTE USR-BN-ER

Of heb je andere suggesties? Stuur dan

za 13/10/2012 (vanaf 17.00 uur)

een email naar vivos@iungitiunctos.nl

vr 01/02/2013

Reünie aankomstjaren 1995 t/m 2000

vr 15/03/2013 (vanaf 19.30 uur)

Ledenvergadering Iungit Iunctos

vr 30/11/2012 (vanaf 20.00 uur)

vr 15/03/2013
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tien kapotte naamplaatjes. Defecte deurbellen (‘bel kapot, graag

clubgenoot kan lekkere muziek draaien. Doet iemand nog een

06 bellen’). Instortende WOZ-waarde. En dat is nog maar de

briefje bij de burgerburen in de bus?

buitenkant. Het pand is opgedeeld in hokjes waar een legbatterijkip nog claustrofobisch zou worden. Aan de muur posters van

Het wordt weer een lange nacht lauw bier drinken en hopen op

bewoners die eigenlijk al vijf jaar weg zijn.

een glimlach van die leuke clubgenoot van de huisjongste. Dan
gaat de bel, om een uur of vier. Een man in uniform staat voor

Leidingen en kabels lopen als struikeldraden door de gang.

de deur. ‘Muziek uit, of verder feesten in de cel.’

Brandweervoorschriften vergelen naast de meterkast. Maar het
is gezellig! Vooral in de gemeenschappelijke ruimte, of geru,

Rinze Benedictus (1995)

leveren? Ken je potentiële adverteerders?

Centennium Iungit Iunctos

Club van 100 borrel

appelen. We bellen de studentenservice voor het bier. Die ene

zijn nog steeds van harte welkom! Wil je
misschien zelf wel een literaire bijdrage

Jaarplanning oud-ledenactiviteiten. Op Symposion, tenzij anders vermeld.

doen, want op vrijdag zit het halve huis al bij mams aan de aard-

liever niet in jouw straat. Zeeën van fietsen voor de deur. Acht-

gende editie van de Reünisten Vivos Voco

USR, ONDERNEMERSVERENIGING!

2012 - 2013

asielzoekerscentra. Je weet dat ze nodig zijn, maar je hebt ze

Ideeën voor leuke onderwerpen in de vol-

CLUB VAN 100, BLIJVERTJE?

Jaarplanning

het idee voor een huisfeest. Goed idee! Laten we donderdag

Reünie aankomstjaren 1980 t/m 1989

Colofon
De Reünisten Vivos Voco is een uitgave

Redactie | Rinze Benedictus, Peter Fasol,

in opdracht van Iungit Iunctos en Unitas S.R.

Arjan van Oosterhout, Maaike Grevelink en

Postbus 5044, 3502 JA Utrecht

Pim Walenkamp
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