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Voorwoord

Voorwoord

In den beginne was het Woord en na het Woord was er een wereld waarin een heleboel
mensen het Woord namen, het gebruikten en weer doorgaven. Sommigen gingen er in op,
anderen konden er niets moois mee. Weer anderen bedankten zelfs voor het Woord, maar
in plaats van te zwijgen, spraken zij. Vreemde dingen gebeurden er toen het Woord er
eenmaal was.
Maar, mijn waarde amicae amicique, wat was er vóór het Woord? Wat bestond er toen, wat
had betekenis, waarin school waarheid en zin?
Als u deze vraag op u laat inwerken, zult u inzien dat het schrijven van een Voorwoord
eigenlijk een grove blasfemische poging is, een onmogelijkheid, een contradictio in
terminis. Waarom toch hebben vele mensen op aarde zich dit aangematigd, waarom wordt
dit zelfs aangeleerd op universiteiten en scholen? Een misplaatste grap is het. Dit
voorwoord spijt mij – het had niet gehoeven.
Het Woord is er om te koesteren. Wie het neemt, plukt daarmee een rode roos. Ze geurt en
ze is mooi, maar wie haar misbruikt zal bloeden.
In den beginne was het Woord en na een tijdje was er Senaat Verbree.
Amicae amicique, nog eenmaal neemt Senaat Verbree het Woord.
A.T. Verbree – praeses
B.M. Borkent – abactis
J. Bakker – fiscus
G. Kant – assessor

foto
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Meneer de praeses

foto

Liefde voor de vereniging, dat kan niemand meneer de praeses ontzeggen. Op zijn stoel
droomt hij over hoe zij is, hoe zij was en hoe zij zou moeten zijn. Hij is de motor van de
Senaat en weet de aanwezige paardekrachten tot grote hoogten aan te vuren. Tegelijkertijd
weet meneer de praeses waar het heengaat en houdt hij de teugels vast met een
bewonderenswaardige souplesse.
Ja, amice Verbree lijkt wel een geboren praeses. Waar het in zijn bereik ligt om toezicht te
houden of in te grijpen laat hij zich daarin niet tegenhouden. Verantwoordelijkheid is voor
hem kenmerkend, hoewel dat hand in hand gaat met een grote mate van studentikoziteit.
Voor amicale acties draait hij zijn vingers dan ook niet om. Van de vele aspecten van de
VGST geniet hij met grote overgave. Hij staat dan ook niet voor niets met graagte langs de
kade met zijn praeseslint te dwepen en hij roept en hij schreeuwt en weet velen in zijn
enthousiasme mee te slepen.
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Het Praesediaal Jaarverslag

Al in het begin van het jaar had ik het moeten zien aankomen en toch deed ik het niet.
Nog maar net was ik tot praeses geïnstalleerd en u nam langzamerhand al terug wat u mij
net gegeven had. Door enkele woorden van u werd ik meteen op mijn plaats gezet. Waar
vroeger keizers werd toegefluisterd dat ze ook sterfelijk waren liet u mij meteen merken
dat ook ik dechargeerbaar was. Onder leiding van amice Aalbers zaagde u langzaam aan
mijn poten. Werden mijn voorgangers nog aangesproken met “meneer de praeses”, u
maakte er na korte tijd al “meneer de p.” van. Maar amicae amicique, voordat u mij ook nog
mijn “p.” afneemt en mij achterlaat met enkel “meneer”, of “meneer de”, houd ik de eer
aan mijzelf. Ik trek mij terug, het is een mooi jaar geweest.

Algemene Vergaderingen
Het was één van de leukste dingen die ik mocht doen dit jaar: de AV leiden. Alhoewel het
vaak niet mee viel om me niet inhoudelijk in de discussies te mengen en dat dan ook een
paar keer mislukte, kijk ik met een goed gevoel terug op de AV’s. Toch bleek het leiden
van de vergadering mij moeilijker af te gaan dan ik had gedacht. De goede mix tussen
plezier en efficiënt vergaderen, tussen iedereen het woord geven en de discussie niet
langer laten duren dan nodig is, is ook dit jaar weer niet bereikt. Uiteraard is de 97e
vergadering mij bij gebleven. Er zijn weinig donderdagen in mijn leven geweest waarop ik
mij zo slecht heb gevoeld. Uw reactie op de sociëteit deed mij goed. U was eerlijk en
vertelde de Senaat dat hij een fout had gemaakt. Tegelijkertijd wilde u meedenken aan
een oplossing, dat heeft mij en de rest van de Senaat goed gedaan.
Opvallend vond u misschien de tijd die ik uittrok voor de opening van de AV. Zoals ik ook
in Kleintje VGST 3 afgelopen jaar heb aangegeven deed ik dit om het kader van de AV
duidelijk te stellen. Ik hoop dat dat niet alleen gebleken is aan de tijd en aandacht die wij
bij de opening aan onze God hebben besteed. Ik hoop dat het ook mocht blijken uit wat ik
u vertelde in de opening en het hele verdere verloop van de AV.
Senaat Verbree heeft getracht de eloquentia op de AV’s te vermeerderen door bij
voorstellen verschillende leden vanuit hun standpunt te laten speechen. Niet alleen de
welsprekendheid nam toe, ook de overzichtelijkheid van het debat verbeterde erdoor.

Senaatsvergaderingen
U zult er weinig mee te maken hebben gehad, maar de Senaat vergaderde uiteraard
regelmatig. Zo nu en dan werd u in commissieverband uitgenodigd of kwam de Senaat bij
uw commissie op bezoek. Echter buiten deze bezoekuurtjes was hij ook druk bezig. Het
was moeilijk voor mij om een jaar lang senaatsvergaderingen goed te leiden. Enerzijds is er
het plezier dat een ieder wil beleven, anderzijds zijn er de zaken die geregeld moeten
worden. Met een gerust gemoed kijk ik echter terug op de 35 Senaatsvergaderingen. De
Joseph Guy die de hoog opgolvende discussies weer deed liggen, het rustige vaarwater waar
ik de vergaderingen heen moest leiden en stormen in glazen water: ik mocht genieten.
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Jaarthema: Taal en communicatie
Lezing 1: Taal en betekenis
Met een stevig bemande ProgrammaCommissie kon er al vanaf 1 juni 2002 een begin
worden gemaakt met de invulling van het jaarthema. Voor de eerste lezing kon een beroep
gedaan worden op René van Woudenberg, de hoogleraar in kentheorie en onthologie aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Met behulp van voorstudiemateriaal uit zijn recent
verschenen boek “Filosofie van taal en tekst” onderwierp hij het begrip ‘betekenis’ aan een
nader onderzoek. Aan de hand van Wittgenstein werd gekeken of de betekenis van een
woord lag in het object waarnaar het verwees. Met voorbeelden van woorden zonder
verwijzing naar bepaalde objecten (zoals ‘als’), woorden die naar verschillende objecten
verwijzen (homoniemen) en verschillende woorden die naar het zelfde object verwijzen
maar toch niet hetzelfde betekenen (“De kroonprins van Nederland” en “de echtgenoot
van Maxima”) werd duidelijk gemaakt dat betekenis nog niet zo simpel is en dat er nog
genoeg te onderzoeken is op het gebied van taalfilosofie.

Lezing 2: Schrijven aan God. Derrida en het schrift
In de tweede lezing nam Rico Sneller, docent Ethiek en Geschiedenis van de filosofie aan
de Universiteit Leiden het woord, of beter gezegd het gesproken schrift, tot ons. In een
uitermate boeiende, maar grotendeels onbegrijpelijke lezing trachtte hij ons bekend te
maken met het gedachtengoed van Derrida. Allereerst werd beweerd dat alle taal eigenlijk
schrift was, waarbij schrift dan weer breed genomen moest worden als een inscriptie van
tekens die alleen bestaat bij de gratie van het verschil. Dit verschil is volgens Derrida juist
schrift, waarmee klanken ideeën of werkelijke dingen ook schrift zijn. Dit lokte uiteraard
reacties uit als ‘ja, zo kan ik het ook’.
Nadat Sneller uiteen had gezet hoe Derrida tegen taal aankeek spitste hij zich toe op het
beeld van God dat Derrida heeft. Volgens Derrida is God niet een object, maar een proces.
God is de verwoestijning, God is het zoeken naar een betekenis die we nooit zullen vinden.
Dé manier om God te ontmoeten is dan ook om de woestijn te betreden en ons eigen
ongebaande pad te gaan, op zoek naar het verschil, op zoek naar betekenis. Na deze lezing
was voor velen het abstractieniveau ver overschreden, maar werd ook menig verstand
geprikkeld met het idee dat er dus nog heel wat te denken viel.

Lezing 3: De wederzijdse invloed van taal en cultuur
Op 9 januari, de dag dat de derde lezing gehouden zou worden vond er een treinongeluk
plaats in Rijssen, waardoor de spreker halverwege zijn reis terug moest keren naar huis om
twee weken later terug te komen en alsnog zijn lezing hield. De spreker, Vincent de Rooij,
doctor in de algemene taalwetenschap en werkend aan de universiteit van Amsterdam
wilde ons duidelijk maken dat taal en cultuur volledig in elkaar verweven zijn en deed dit
aan de hand van vele voorbeelden. Eén van de meest aansprekende voorbeelden was het
feit dat aboriginals slechts ‘denken in windrichtingen’ en niet in ‘links of rechts’. Met nog
vele andere voorbeelden betreffende het verschil tussen de indianentaal Yucatec en het
Engels, het gebruik van metaforen in verschillende talen en over het verschil in toonhoogte
en volume waarin verschillende talen worden gesproken, werden wij naar de sociëteit
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gestuurd om daar te bewijzen dat ook in de VGST taal en cultuur moeilijk tot niet te
scheiden waren.

VGST Congres: Sprekend taal
De dag voor het congres organiseerde het theologisch dispuut Cauvin een lezing over het
bijbelvertaalwerk dat verricht wordt door Wycliffe, maar op zaterdag begon het congres
onder de titel ‘Sprekend taal’ pas echt. Uw praeses en de gehele ProgrammaCommissie
begonnen de dag in spanning toen de aankomst van de eerste spreekster maar uitbleef.
Gelukkig kwam zij, enigszins koortsig, nog net op tijd zodat het congres geopend kon
worden. Mevrouw Klamer, die verbonden is aan de opleiding Talen en culturen van
Zuidoost-Azië en Oceanie van de Universiteit Leiden, hield haar lezing over taal, betekenis
en denken. Allereerst scheidde zij de syntax en de semantiek van de taal. De syntax, de
droge regels waaraan een zin moet voldoen wil het een goede Nederlandse zin zijn noemde
zij de eigenlijke taal en daar viel weinig over te zeggen. Over de semantiek, de betekenis
viel veel meer te zeggen, zoals ook al bleek uit de eerste lezing van Van Woudenberg.
Tijdens haar uitleg over betekenisverschuiving in de loop van de tijd schrikte mevrouw
Klamer de aanwezigen op en vertelde hen iets volledig nieuws toen zij beweerde dat het
woord ‘lul’ in onze tijd een volkomen geaccepteerd woord was in tegenstelling tot zo’n
vijftig jaar geleden. Terwijl uw praeses zich hevig zat af te vragen hoe groot de vrijheid van
de sprekers was en of hij moest ingrijpen vertelde mevrouw Klamer verder over het
mentale lexicon dat eenieder had dat informatie over woorden, over delen van woorden en
over uitdrukkingen bevatte en in staat was om met verschillende regels syntactisch
correcte zinnen te vormen. Tot slot borduurde dr. Klamer verder op de lezing van De Rooij
toen ze meer vertelde over het mentale lexicon en de invloed daarvan op het denken. Met
voorbeelden over verschillende kleurbenamingen en metaforen bracht ze het gebruik van
het mentale lexicon in de discussie over de verbondenheid tussen taal en cultuur. Na deze
lezing waarin de rode draad maar moeilijk te onderscheiden bleef, werden verschillende
workshops gehouden over bijna alles wat met taal te maken heeft. Veel VGST’ers hadden
zich verdiept in een onderwerp dat met taal te maken had, dat ging van taal en muziek tot
kerktaal en van formele talen tot Fries. Aan het eind van de middag hield drs. Dolf te
Velde, afgestudeerd in de theologie aan de universiteit Kampen, zijn lezing over “Taal,
concepten en theologie”. Hij leidde zijn lezing in met verwijzingen naar Loonstra, De
Bruijne en de oproep tot reformatie en deelde de theologie op in vier verschillende
vakgebieden. Van deze vier vakgebieden beoefende Te Velde vooral de Systematische
Theologie, dat handelt over concepten en dogmatiek, van waaruit hij ook deze lezing hield.
Te Velde liet de verschillende niveaus zien waarop taal belangrijk is in de theologie, zoals
daar zijn de bijbel, het dogma, de theologische verwerking en het alledaags spraakgebruik
en geloofsleven. Op elk niveau moet goed worden beseft wat er eigenlijk staat en welk
gedachtengoed er achter schuil gaat. Dat is dan ook de rol die de taal heeft in de theologie
volgens te Velde. Hierna besteedde hij aandacht aan de concepten die God betreffen en in
taal uitgedrukt worden door ons. Duidelijk blijkt dat God te groot is om te vatten in taal en
dat de zondeval het er ook niet makkelijker op heeft gemaakt. Aan de andere kant is het
wel onze taak om God zo veel mogelijk en zo goed mogelijk te leren kennen en zullen wij
dus menselijke uitspraken moeten doen over de God die zichzelf aan ons openbaart.
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Met dit in het achterhoofd gaf Te Velde de weg die de theologie zou moeten inslaan. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld Taylor stelde Te Velde dat een negatieve theologie niet
nodig is, omdat God de levende God is die zich zelf openbaart. De beoogde theologie
bestond volgens Te Velde dan ook uit drie punten:
• Binding aan de Heilige Schrift, waarin God een betrouwbare openbaring geeft. Zoek je
startpunt altijd in de Bijbel
• Traditie georiënteerd: Je bent niet de eerste die de Bijbel leest en er dingen over
gezegd heeft. Maak dus gebruik van belijdenisgeschriften, maar toets ze wel aan de
Bijbel
• Context: Voer vragen uit onze tijd terug naar de Bijbel.
Deze afsluiting gaf duidelijk de relevantie aan van zijn vakgebied en hij oogstte dan ook
ruim applaus. Na deze tweede lezing was het congres echter nog niet afgelopen. Nadat ik
het inhoudelijke deel van het congres met u afgesloten had, hebben wij mogen genieten
van een heerlijke maaltijd onder de leiding van meneer de praeses f.t. en van goed cabaret.
Aan het eind van de dag mocht eenieder concluderen dat het de VGST wederom gelukt
was om een goed congres neer te zetten, interessant voor VGST’ers, ouders en andere
geïnteresseerden.

Lezing 6: De Nederlandse taal
De laatste lezing van het jaar werd gehouden door Marc van Oostendorp, hoofd van de
taalkundige afdeling van het Meertens instituut. Hij hield zijn lezing over de geschiedenis
en de toekomst van het Nederlands en leidde in met de roman “Zilah”, waarin de
Nederlandse taal wordt verkocht aan de USA. Van Oostendorp wilde duidelijk maken dat
het idee dat taal een ‘pakje’ is, een telbaar object dat grenzen heeft en duidelijk te
onderscheiden is van elke andere taal, een achterhaald idee is. Van Oostendorp wilde taal
meer karakteriseren als een pak, het is functioneel en ergens ook niet. Taal wordt een
persoonlijk iets dat u ‘draagt’ zoals u het wilt. Dit gebeurt nu ook al, in verschillende
situaties maken wij op andere manieren gebruik van onze taal. In de VGST spreken wij
heel anders dan thuis-thuis. Door deze benadering verliezen de spellingspuristen heel wat
aan terrein, want als taal heel persoonlijk mag zijn dan is de goede spelling van een woord
alleen maar interessant om te zorgen dat een ander u goed begrijpt. Deze analyse trok Van
Oostendorp door naar de toekomst en hij riep dan ook op tot verdere normvervaging en
personificalisering van taal, waarmee hij de laatste jaarthemalezing afsloot.

Toegift
Naast deze zes jaarthemalezingen verzorgde de ProgrammaCommissie ook enkele artikelen
in het Kleintje VGST en werd midden in het lustrum een avond gevuld met het eerste
“groot dictee der VGST”, alsmede een gedichtenwedstrijd.

Dispuutslezingen
In de door Senaat Verbree gestelde dispuutsregels worden de disputen verplicht om zeker
één maal in het jaar een lezing te organiseren voor de gehele vereniging. Het theologisch
dispuut Cauvin organiseerde als eerste een lezing die plaats vond op de avond voor het
Congres. Mevrouw Kutsch-Lojenga hield haar lezing over het bijbelvertaalwerk dat verricht
wordt door Wycliffe. Zij begon haar lezing met het schetsen van de problematiek van het
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vertalen. Er moest contact worden gemaakt met het volk, de taal moest vaak eerst worden
geanalyseerd en worden opgeschreven en pas daarna kon het echte vertaalwerk beginnen.
Ook in het echte vertaalwerk kwamen problemen voor, wat ze liet zien aan de hand van het
‘vissen van mensen’. In sommige inlandse talen kent men namelijk geen werkwoord voor
‘vissen’, maar alleen het werkwoord ‘doden van vissen’. Via nog enkele andere
aansprekende voorbeelden die ook andere problematische vertalingen lieten zien met
betrekking tot de cultuur sloot zij haar lezing af met de oproep om het werk van Wycliffe
te steunen aangezien er nog erg veel werk te doen was.
Ook filosofisch dispuut Φ organiseerde een lezing. Deze lezing vond plaats op de
vrijdagavond van het amicale weekend met de GSVG. In een stampvol zijzaaltje van de
Immanuëlkerk sprak Van Roermund over de filosofieën van Rousseau. Van Roermund
bracht de gedachten van Rousseau over het maatschappelijk verdrag aan de man, maar liet
ook zien waarom het hele gedachte-experiment van Rousseau (want dat was het) mislukt
was. Het maatschappelijk verdrag dat gesloten wordt tussen twee partijen kan namelijk
alleen geldig zijn als al eerder besloten is dat men over verdragen over elkaar kan afsluiten.
Veelal werd echter gedacht dat Rousseaus gedachte-experiment mislukt zou zijn, omdat
het niet uit te voeren was. Echter de uitvoerbaarheid van een project is geen filosofisch
criterium, betoogde Van Roermund. Na deze lezing trok eenieder naar de sociëteit der
EHTSV waar met een groot feest de amicitia met de GSVG werd gevierd.
De derde dispuutslezing stond dit jaar op naam van Ethics Ltd., dat de heer Van
Middelkoop wist te strikken. Van Middelkoop besprak onder meer de doctrine van de
humanitaire interventie. Van Middelkoop liet de geschiedenis zien waarin deze doctrine
ontstond en analyseerde uitvoerig het idealistische karakter. Daarna besteedde hij
aandacht aan de onbepaaldheid van de doctrine, de spanning tussen de humaniteit en
soevereiniteit en het morele karakter van de doctrine. Ook liet van Middelkoop de
doctrine schijnen over de actuele spanningen in Irak, wat de lezing actueel en interessant
maakte.

Jaarplannen
Op de 19e Jaarvergadering der VGST zijn het beleid en de jaarplannen van Senaat Verbree
aangenomen. Nu, een jaar later, is het moment aangebroken dat er geëvalueerd moet
worden. De vier beleidspunten die Senaat Verbree opstelde aan het begin van het jaar
waren:
• Sociale betrokkenheid binnen de vereniging verhogen.
• Wezenlijke, dat wil zeggen inhoudelijke en persoonlijke, bijbelstudies.
• Academische vorming, het gereedschap voor de christen-academicus, krijgt de hoogste
prioriteit.
• Het verenigingsleven laten opbloeien tot een ware climax in het lustrum.
Deze zal ik kort bij langs gaan:

Sociale betrokkenheid binnen de vereniging verhogen
Als eerste middel om de sociale betrokkenheid te vergroten heeft de Senaat de
groepsgrootte van de bijbelstudies verkleind tot 6 à 7. Halverwege het jaar is er een
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evaluatie gehouden met betrekking tot de bijbelstudies. Hieruit bleek onder meer dat
meer dan 50% van de ondervraagden de bijbelstudiegroepen hechter vond dan het vorige
jaar, wat als positief mag worden gezien. Verder was er aan het begin van het jaar een
‘sociale bijbelstudie-avond’, kregen de bijbelstudieleiders een ‘herderlijke’ taak en was er
elke twee week bijbelstudie zonder gaten in het rooster.
Echter niet alleen plannen met betrekking tot de bijbelstudie zijn ingezet voor dit
beleidspunt. De Senaat heeft ook getracht extra aandacht te besteden aan de ouderrol,
heeft de sociëteit zeer goed bezocht en heeft zitten borrelen met commissies of in ander
verband.
Het is uiteraard niet te controleren of de verhoogde sociale betrokkenheid is bereikt door
de plannen van Senaat Verbree of dat het andere oorzaken heeft. Dit doet er ook niet toe,
Senaat Verbree is blij met het feit dat verschillende mensen hebben aangegeven dat zij de
sociale betrokkenheid verhoogd hebben zien. Toch moet ook gezegd worden dat
bijbelstudies niet de sociale ruggengraat zijn geworden, waar de Senaat op gehoopt had.
Sociale betrokkenheid kan mooi worden vormgegeven in bijbelstudies, maar moet toch
door mensen zelf gepraktiseerd worden.

Wezenlijke, dat wil zeggen inhoudelijke en persoonlijke bijbelstudies
Om inhoudelijke en persoonlijke bijbelstudies goed te organiseren heeft Senaat Verbree
voor de BijCo een grotere taak bedacht in de aansturing van de bijbelstudieleiders. Dit
contact is een lastige en tijdrovende klus gebleken, waardoor het te wensen over liet.
Tevens was een KIK-deelname verplicht voor bijbelstudieleiders en werd die gesponsord
door de vereniging. Uiteindelijk zijn er twee bijbelstudieleiders niet naar de KIK geweest.
Ook de kleinere groepen moesten bijdragen aan een persoonlijke bijbelstudie. Uit de
gehouden bijbelstudie-enquête blijkt dat door al deze maatregelen de bijbelstudies over
het algemeen inhoudelijk genoeg waren en tevens dat ze opener en persoonlijker zijn
geworden. Voor dit laatste is de groepsgrootte hoogstwaarschijnlijk als hoofdoorzaak aan te
wijzen. Niet alleen zijn er bijbelstudies in groepen verricht, maar zijn er ook twee plenaire
bijbelstudieavonden gehouden door Cees Griffioen en ds. De Boer. Hoe deze door de
vereniging zijn ontvangen is bij de Senaat niet geheel duidelijk. De Senaat was tevreden
over de avonden, maar vond het zelf ook jammer dat de groepsbijbelstudie hierdoor moest
komen te vervallen. Met 90% van de ondervraagden dat tevreden is over de bijbelstudies
en goede ervaringen bij de vier senatoren lijkt dit beleidspunt geslaagd.

Academische vorming, het gereedschap voor de christen-academicus krijgt de hoogste prioriteit
Aan het begin van het jaar vonden de grootste veranderingen plaats bij de bijbelstudies.
Voor velen was het dan ook moeilijk te zien dat academische vorming de hoogste prioriteit
kreeg bij Senaat Verbree. Toch heeft de Senaat zijn uiterste best gedaan om de
academische vorming hoog op de agenda te plaatsen. In enkele artikelen van de hand van
meneer de praeses werd het onder de aandacht gebracht en een discussie op het VGSTForum vond plaats over het onderwerp. De versterking van de TheGroCo had niet het door
de Senaat gewenste gevolg. Nog steeds konden niet alle themagroepboeken van te voren
gelezen worden. Wel heeft de Senaat extra aandacht besteed aan de tweede
themagroepronde, door vooraf met commissie en leiders hierover te praten. De ProCo zou
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meer doen dan 6 jaarthemalezingen organiseren. Dit is wel gebeurd, maar de samenhang
van de verschillende lezingen is er niet door versterkt. Dit had tot gevolg dat de zes
verschillende lezingen niet gezien werden als zes lezingen betreffende één jaarthema, maar
meer als zes lezingen die uit dezelfde grote hoek kwamen.

Het verenigingsleven laten opbloeien tot een ware climax in het lustrum
Het verenigingsleven mocht bloeien en floreren. Met succesvolle amicale bezoeken,
grootse AV’s, gezellige sociëteitsavonden en zelfs een after-midi-tentamen-borrel-borrel
werd toch langzamerhand toegewerkt naar een groots lustrum.
Senaat Verbree had de eer om de vierde lustrumsenaat te zijn. Hoewel de Senaat er een
hard hoofd in had met het lustrum aan het eind van het jaar, werd het lustrum toch met
twee weken bomvol activiteiten groots gevierd. De maaltijd waarmee het lustrum opende
was mede dankzij de adembenemende ‘ritslezing’ van am. De Roode een groot succes.
Hierna werd meteen Enschede-West op de hoogte gebracht van het vierde lustrum
middels een het lustrumopeningsfeest op de Petteflet en TDK. Op dinsdag mochten we
middels een sing-in samen met de verschillende (vrijgemaakte) gemeentes in Enschede
God loven en prijzen, waarna de eerstejaarskast ‘Het Snuijfhuijs’ voorzag in de behoefte tot
een feest. Een dag later mochten we genieten van de kunsten van menig VGST’er. Zang,
cabaret, didgeridoo, ja zelfs jongleren mocht er zijn. De borrel op Ons Huus maakte het
voor velen mogelijk om nog eens na te praten over de diepe inhoud van de bijdrage van am.
Beugelink en ama. Slot. Ook de sportieve VGST’er kwam aan zijn trekken met de 11kastenloop waarin zelfs twee senaatsteams mee liepen, waarna de oude vetrouwde
bijbelstudie en een sociëteitsavond op het programma stonden. Op vrijdag moest men
weer vroeg op en moest het bier van de avond ervoor er worden afgelopen, want het
interamicale sporttoernooi stond op stapel. Deze sportdag werd afgesloten met een
interamicaal feest waar de aanwezigheid van amicae en amici uit den lande te wensen over
liet. Na een rustig pinksterweekend kon een ieder zich op de tweede pinksterdag weer te
buiten gaan op het Loofhuttenfeest, gehouden op HimalAmA BBQ of Zoo. De filmavond
een dag later verliep niet geheel zoals gepland, vanwege een onsuccesvolle ramactie
richting de GSVG. Op de debatteerwedstrijd een dag later mochten de teams van ‘Twek’
en ‘West’ tegen elkaar strijden om de titel van ‘het beste debatingsteam van de VGST’. Na
een verhitte strijd ging het team van Twek met het bord naar huis en kon het team van
West aan de bar hun verdriet verdrinken. De tweede donderdag van de lustrumweken werd
ingevuld met niet alleen een sociëteitsavond, maar ook met het eerste ‘Groot dictee der
VGST-taal’, wat gewonnen werd door een niet-VGST’er. En toen kon nog maar één ding
deze twee grootse lustrumweken het lustrum afsluiten: de Dies Natalis. In de stijlvolle
locatie ‘De Jaargetijden’ mochten de VGST, haar reünisten en verschillende verenigingen
uit den lande de 20e Dies Natalis van de VGST vieren. Na een zeer geslaagde avond, met
verscheidene after-dies-borrels die doorgingen tot in de vroege uurtjes had nog een
enkeling zelfs de energie om de dag erop aanwezig te zijn op de after-dies-brunch die
gehouden werd op Emerge. En zo werden twee week lustrumgekte afgesloten met
gekookte eieren en croissantjes.
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Broederverenigingen
In ChOOSE-verband mocht de vereniging afgelopen jaar ook veel activiteiten organiseren.
Zo begonnen we het jaar met een broeder sing-in. Na een ietwat rommelig begin mochten
we als Christenen met elkaar tot Gods eer zingen. Ook dit jaar werd een Happietaria
georganiseerd. En alhoewel die niet onder ChOOSE-vlag valt is dit voor de meesten van
ons toch dé broederactiviteit. Het lukte prima om gezamenlijk drie weken het restaurant
draaiende te houden, ons zelf en anderen bewust te maken van de onderwijsproblematiek
in Kenia en een boel geld in te zamelen voor onze verre naasten. Het broederforum dat in
februari werd gehouden had als onderwerp “Nederland = Geweld(ig)”. Onder leiding van
de bij ons al bekende prof. dr. Henk Procee lieten een theologe, een politicoloog en een
justitiepredikant hun licht schijnen over het onderwerp. De opkomst liet helaas te wensen
over. De Happening, dat vorig jaar een financieel debacle bleek, verliep dit jaar niet alleen
op financieel gebied prima. ’s Middags kon er gevoet- en gevolleybald worden. De
inschrijvingen hierop waren laag. Bij het Hongaarse eten, dat zich kenmerkte door uien,
paprika en vet, waren er al meer mensen aanwezig. Hierna speelde in de net verbouwde
Bastille een toneelgroep een dramastuk met een diepere bodem. Dit toneelstuk nodigde
uit tot een gesprek, waar dan ook ruim de gelegenheid voor was in de daaropvolgende
borrel.
De broedersportdag was voor de VGST een groot succes. Met twee teams in de
voetbalfinale en een volleybalteam dat veel lol had, kon de pret bijna niet op. De sportdag
werd traditioneel afgesloten met een goede barbecue. De SpoCo had de organisatie goed
voor elkaar en uit eigen intense ervaring kan ik u melden dat de gewonnen taart er ook
mocht zijn.

Eigen mening
Het afgelopen jaar was een jaar vol hoogtepunten. Het idee dat ik praeses mocht zijn van
een vereniging als de VGST, ja van de VGST zelf, maakte mij wel een beetje trots. Ik hoop
dat u niet vaak hebt moeten twijfelen of het trots of arrogantie betrof bij mij. Senaat zijn
van de VGST betekent echter ook zo nu en dan kritiek krijgen terwijl je er geen behoefte
aan hebt, veel aanwezig zijn en veel luisteren. Achteraf gezien zou ik veel dingen heel
anders hebben gedaan. Zo zou ik meer mijn oor te luister willen hebben leggen bij mensen
waar ik uit mij zelf niet zo snel mee zou praten.
Ook begon de verantwoordelijkheid zo nu en dan te veel op mij te drukken. Waar u met
volle teugen kon genieten van bijvoorbeeld een Dies Natalis is de Senaat druk bezig met
wat iedereen er wel en niet van zal vinden. Ook bij een ramactie naar bijvoorbeeld de
VGSU, GSVG of FQI was het niet altijd even makkelijk om stante pede de juiste beslissing
te maken.
Maar goed, al doende leert men en veel heb ik mogen leren het afgelopen jaar. Ik heb u
mogen kennen als een vereniging die enerzijds lam is, maar anderzijds veel kan eisen van
haar Senaat. U was voor mij degene die naast mij aan de bar hing terwijl u mij het de dag
ervoor nog moeilijk maakte op de AV. U was voor mij de vereniging die ik vanaf een stoel
bewonderde en lief had.
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Rest mij slechts het bedanken van enkelen: Bakker, Borkent, Kant, bedankt. Bakker, die
altijd de rust bewaarde en daarmee senaatsvergaderingen nog enigszins ordelijk liet
verlopen. Kant, die het begrip borrelen tot een ware kunst verhief. Borkent, degene die het
voor elkaar kreeg om ieder willekeurig iets zo groot te maken als het maar kon.
Uiteraard ook dank aan de Petteflet, de kast die er altijd op de één of andere manier was.
De ene keer met een luisterend oor, de andere keer met ontspanning. Ook vrienden buiten
de Petteflet hebben daar uiteraard aan bijgedragen, zij ook bedankt.
Rianne, degene die mij in de weekenden weer oppepte om een week later te kunnen
knallen en tevens de enige die het vermogen had om de Senaat te verdringen naar de
tweede plaats.
Maar mijn allergrootste dank gaat toch uit naar God. Hij die met zijn zegen het senaatsjaar
tot een succes maakte en mij leerde genieten van de mensen die Hij tot zijn beeld schiep.
Amicae amicique, het jaar is over. De hamer verhuist dan van de eerste kamer rechts naar
de derde kamer rechts, het zuiden van de Petteflet1 blijft leiding geven aan de vereniging.
Ik maak plaats en bied amice Bos senissimus de stoel op de sociëteit aan en dan terwijl ik
naar de bar loop bedenk ik me en loop terug. Ik pak een nieuwe stoel en zet hem weer
achter amice Bos ss. Het is weer genieten geblazen
A.T. Verbree
Praeses

1

Als we over drie jaar rekenen zelfs het zuiden van de Thomas de Keyserstraat

Jaarverslag Senaat Verbree

Si undat, undat bene

13

Praesediaal jaarverslag

foto

14

Si undat, undat bene

Jaarverslag Senaat Verbree

Undus, het golfje

Daar staan ze. Als backstreetboys die smachten naar hun liefje, zo bezingt dit viertal
Undus. Zo intens als dit Undus-lied over hun tongen rolt, ja zo vurig rolt Undus naar zijn
geliefde zeemeermin op de rots. “Undus, jij golfde goed. De rots was hard, en jij vol moed.
Jij wist niet van dat botsen. Dus brak je stuk...voor dat stuk op de rotsen.” Dan is het lied
voorbij, het melodrama is compleet, de dramatiek druipt stukgeslagen af van de
toekijkende gezichten. Alles wat volgt deze avond, zal stukbreken op dit Moment.

foto

De ramgolf

Doordat van tevoren was uitgezocht waar het Rotterdamse vaandel hing, was de Twentse
ramploeg er snel ter plaatse. De assessor van de VGSR, die het vaandel diende te bewaren,
kwam net thuis en liet de voordeur van het nachtslot. Die was daardoor met een ad hoc
gefabriceerde haak snel weer open. We slopen voorzichtig de trap op, openden de
bovendeur, liepen op het vaandel af en terwijl de twee Rotterdammers perplex toekeken
togen we er alweer met de buit vandoor. “Het zijn de Twe.. Twe... Twentena’en”, wist er een
nog uit te stamelen.
Terwijl de VGST trots is op haar vaandel en op haar veroveringen, heeft de GSVG de
merkwaardige neiging haar vaandel in een kluis op te bergen en het gebraste Twentse
vaandel op zeer slinkse wijze verborgen te houden. Daar was voor ons geen eer aan te
behalen, maar een studentikoze uitdaging gaan we natuurlijk niet uit de weg. Enkele
kasten werden op brute wijze van hun voordeur ontdaan en toen bleek dat de Groningse
senatoren het hazepad hadden gekozen. De Groningers waren gealarmeerd, dus zat er niets
anders op dan meneer de praeses van verband te voorzien en gezellig met de GSVG’ers te
borrelen. Studentikoziteit en amicaliteit gaan hand in hand.
Het onverwachte sociëteitsbezoek in Utrecht was minder onverwacht dan gepland. Toch
stonden de miepjes duidelijk te trillen op hun gladgeschoren benen. Onze reputatie was
ons vooruit gesneld. We zouden ons wel eens als lompe boeren kunnen gedragen, moeten
ze gedacht hebben. Hekken, borden met “eerst ontsmetten” en iets van een scrum
verzochten ons vriendelijk even te wachten. Toen we eindelijk naar binnen mochten,
vonden we daar de amicitia waarvoor we gekomen waren.
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Meneer de abactis

foto

Als er één is die volstrekt willekeurig het ene zo groot maakt en het andere weg relativeert,
dan het is het meneer de abactis wel. Met zijn vaardige pen en creatieve vermogens jaagt
hij menig abactis in den lande op stang. Maar ook in een ander soort jagen is meneer de
abactis vaardig gebleken, één dies bij de FQI en twee weken kerstvakantie bleken
voldoende te zijn om de banden met de andere niet CV-vereniging TaM aan te halen.
Amice Borkent is niet alleen een man van zijn woord, maar meer nog een man van het
woord. Literaire hoogstandjes ontspringen uit hem als water uit een fontijn. Steeds weer
verbaasde hij zijn omgeving met de vele schrijfsels van zijn hand. Hij heeft veel
geschreven, maar blijft ook telkens in de weer in een bijna onbegrensde nieuwsgierigheid
naar alles wat de natuur en de natuurwetenschappen prijs geven. Zo heeft hij afgelopen
jaar ook het fenomeen ‘vrouw’ beter leren kennen. Door zijn ijzeren discipline weet hij dat
echter – op die eerste paar weken na – prima met al het andere te combineren.
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Het Abactiaal Jaarverslag

Met woorden schept de mens onvoorstelbare werelden, maar de Mystiek van het Woord is
en blijft onvoorstelbaar.
Amicae amicique,
Ik ga u vertellen over de leden der VGST, ik toon statistieken, verhaal over dies en
amicale contacten, ja ik ga u zelfs een blik gunnen in mijn kritisch en zelfreflectief
vermogen. Maar over één ding kan ik u niets vertellen: de Creatie van Werelden. Ik heb
geen idee hoe het kan dat de mens in staat is om met woorden een wereld te creëren
waarin gelachen wordt of gevochten. Waarin zilte stranden zijn te ruiken, het ruwe
eikenhout van vaten cognac te voelen is. Een wereld waarin Anastasia rondloopt en een
ieder haar kan aanraken, maar waarin zij ieder troostend gebaar afweert en in stilte weent
om haar teloorgegane prins. Ik kan u veel vertellen en u een kijk geven op een jaar lang
abactiaat. Maar de Mystiek van het Woord, wie zal haar vinden, wie zal haar zien? Laat het
geheim geheim en dank voor wat u ziet en vindt.

Ledenmutaties
Het jaarverslag van van mijn voorganger am. Horst eindigt op 27 augustus 2002 met 111
(gast)leden2. Op 1 september 2002, de officiële peildatum, telt de VGST er nog maar 103.
Tijdens de 96e AV, gehouden op 13 september j.l., worden gelukkig 26 nieuwe druppels
toegevoegd aan de ‘zee’ waarmee meneer de praeses in zijn troonrede de VGST beschrijft.
Sinds 27 augustus 2002 hebben 31 leden de golven vaarwel gezegd, waarvan 23 met een
brief3. Afscheid namen wij van de amicae De Haan, Van der Woude, Mast, Mak, Troost4,
Teekens, Vosslamber, Kleefsman en Dijkman en van de amici Verhagen, Brouwer, Willems,
Van Houdt sr., Tack, Van der Schoot, Klapwijk, Laan, Siebring, Hilboezen, Van den Berg,
Rakhorst, Pansier, De Haan, Pitlo, Schmits, Cnossen, Tempelman, Ter Horst, Buit,
Willering en Snijder. Per 1 september 2003 telt de VGST dus 106 (gast)leden.

Ledenstatistieken
Het vruchtwater golfde bij de geboorte van Anne, een dochter van am. Van den Berg, en bij
Matthias, een zoon van am. Robert Boersma, één van onze ereleden.
In het huwelijksbootje stapten de echtparen Pansier-Mast en Willering-Aalderink. Ook am.
Siebring en am. Tack gingen ieder met zijn vrouw de blauwe oceanen verkennen.
Een zevental nieuwe kasten is dit jaar opgericht, te weten: Andromeda, De Brug, Het
Colosseum, Emerge, Huize boompje beestje, De Klaagmuur, Het Snuifhuis en OostTimor. Een zeemansgraf was echter bestemd voor de kasten Äarons baard, Het Colosseum
(snelle dood), Mercurieus en De TuXeR.

2

Dit aantal volgt door terug te rekenen en wordt bevestigd door de gegevens op de overdrachts CD-Rom. Het staat
m.i. foutief vermeld in ‘het A4-tje’ behorend bij het jaarverslag van Senaat Boersma II
3
Gemeten op 1 september 2003. Er zijn blijkbaar enkele oud-leden die geen afscheid kunnen nemen, maar toch hun
contributie niet wilden betalen
4
Zij werd begunstiger
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Ledenaantal per jaargroep
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Victorie amicitia
Het was het jaar van onze strijdkreet: Victorie amicitia! Zowel in den lande als thuis wist
de VGST menig amicaal contact te organiseren. Als het niet in een amicaal weekend kon,
gingen we zo nodig zelf wel op pad. Ik heb weinig jaren meegemaakt waarin de amicaliteit
zo bruiste, waarbij de studentikoziteit er zo van afdroop en waarbij het allemaal zo goed
afliep. Het begon met de VGSEi. Nadat wij in ons novitiaat de praeses uit Eindhoven
hadden ontvoerd, brasten de VGSEi’ers in een ReActie ons vaandel en maakten daarbij
enkele attributen buit. Al gauw kon ons vaandel weer worden opgehaald en beklonken we
de amicale banden tijdens het tunnelfeest in Eindhoven, alwaar de VGST met 21 man
gezellig domineerde.
De VGSD was dit jaar aan de lieve kant, want ze had iets goed te maken met ons. Op 13
februari kwamen zo’n twintig Delfterikken op onze sociëteit, om op symbolische wijze de
weerstanden weg te nemen en de banden te hersmeden. De VGSD toonde dat haar wrevel
weg was en de banden werden in ere hersteld.
We kregen de smaak van de amicaliteit te pakken en vereerden op 15 mei de VGSU met
een spontaan sociëteitsbezoek. We feliciteerden de jarige praeses, bralden de miepjes
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omver, dronken tot diep in de nacht bier en keerden huiswaarts. Hoewel de gastvrijheid
aanvankelijk te wensen over liet, werd het toch een gezellige avond in de domstad.
De VGSR kon het afgelopen jaar minder goed met ons vinden. Hoewel het amicaal
weekend van 25-27 oktober door de geldwolven als zeer goed werd ervaren, was de VGST
‘traditiegetrouw’ niet welkom op de Dies van de VGSR. Een vieze traditie, net als de
gewoonte om niet buiten het novitiaat te rammen. Om dit af te leren reisde een boze brief
af naar Rotterdam, op 20 mei gevolgd door de Senaat c.s.5 om het VGSR-vaandel te
brassen. Helaas konden de Rode Broeken deze actie niet waarderen. Toch bereikte de
actie haar doel: op 27 juni ramde de VGSR, onder toeziend oog van onze vereniging, Het
Dilemma op symbolische edoch onbeholpen wijze. Hierna werd hen het vaandel
overhandigd en vond een korte, maar gezellige borrel plaats, zodat de banden weer eens
stevig werden verankerd.
De VGSR kon niet voorkomen dat het derde trimester werd gedomineerd door acties met
de GSVG. Na het zeer puike amicale weekend van eind maart brasten enkele Groningers
op 15 mei het VGST-vaandel. Ons vaandel zwierf lange tijd door het noorden, geadoreerd
door de één, verguisd door de ander. Spannende tegenacties werden op touw gezet, maar
door een speling van het Lot moest ons vaandel nog een tijdje in Groningen ronddobberen.
De GSVG was echter na een kleine maand zo vies van ons vaandel (en ons vaandel was
inmiddels vies van hun), dat ze het golvende gevoel aan ons vaandel dachten te moeten
bijbrengen door middel van een wasbeurt. De GSVG overhandigde op onze eigen Dies
Natalis het schone Rood-Blauw aan meneer de praeses.
De interamicale sportdag op 6 juni werd redelijk goed bezocht, maar op het aansluitende
lustrumfeest waren weinig zusters te vinden.
In het novitiaat van 2003 bezochten zo’n 70 VGST’ers de Sociëteit der Kerken. Een
voorbestemde FQI’er wandelde door de trein waarin de gehele ramploeg zich bevond. Hij
verijdelde daarmee een ramactie, maar wist de Twentenaren naar de sociëteit te brengen,
alwaar de amicitia een hoogtijdag kende.

Dies
Het senaatsjaar is een groot feest, zeker als er zoveel Dies zijn te bezoeken. Afgelopen jaar
heeft u via het Kleintje VGST vrijwel alle verslagen hierover kunnen lezen. Daarom wil ik
het nu houden bij een etiket, aangevuld met hoogte- en/of dieptepunten.
VGSL FG
GSVG
VGSEi
VGSW
IBI
GSVA PP
5

Stijlvol

Het cabaret was erg geslaagd, de voorgelezen pleerol
slaapverwekkend.
Banaal
Mannetjesmakerij en kinderachtig gegooi met gebak.
Gemoedelijk
Prima eten en gratis cognac, helaas geflankeerd door
een suffe AV.
Gezellig
Komische agricultuur waarbij stijl niet hoog in het
vaandel staat.
Aardig
Absurde gebeurtenissen met Friezen.
Teleurstellend Matige bediening, slechte tegenspeeches en

De NovCie 2003 en meneer de Nestor
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FQI

Briljant

Pro Deo

Abominabel

AC

Bijna

VGSD

Amicaal

VGSU

Standaard

VGST

Schwung

bedroevend cabaret (alleen am. Pool deed het goed).
De duurste Dies van Nederland was een flop.
Alleen maar hoogtepunten zoals een nachtelijke
zwempartij, literaire voordrachten en een zeer rijkelijk,
exquise driegangenbuffet (incl. paradijselijke
afterparty).
Het tutoyeren, de praeses zonder smoking en de HBOmores waren stuitend.
Het eten was te langdradig en het cabaret te
voorspelbaar.
Het oude zeer was niet meer terug te vinden. Qua stijl
de VGST benaderend.
Buiten de diesrede om kon niets, maar dan ook niets
imponeren.
Schitterende locatie, goed cabaret, eloquentia alom en
indrukwekkende reünisten.

Briefwisseling
Het was het jaar waarin ik heb ontdekt hoe mooi afscheidsbrieven kunnen zijn: veranderde
levens, gegroeide karakters. Ik las dank, maar ook kritiek, leermomenten en grote verhalen,
een moraal of gewoon een lamme boodschap. Iedere keer constateerde ik dat de brief een
blauwdruk van diens schrijver was: ik zag mijn amicae en amici er in terug. Ik vond het
daarom erg uitdagend en inspirerend om steeds weer met een passend laatste woord te
reageren. Voor zover ik de reacties heb gehoord, is me dit gelukt en daar ben ik blij en
dankbaar om.
Verder heb ik zeer veel genoegen beleefd aan het schrijven van brieven naar onze zusters.
Ik wilde de oeroude verhalen boven water halen. Helaas kon alleen de oeroude FQI hieraan
beantwoorden, maar met verve: een interessant Anastasia-epos dook op uit de diepe
wateren. De HBO-verenigingen kregen halverwege het jaar een brief waarin uitgelegd werd
hoe de banden er volgens ons uitzien. Met AC werd een kleurrijke briefwisseling gevoerd.
De VGSEi kwam later ook goed voor de dag. De andere verenigingen waren vrijwel
gespeend van iedere vorm van creativiteit, genialiteit of lammiteit. Ik heb me daarover
verbaasd. Zelden hebben we dit jaar op de AV om brieven van andere verenigingen moeten
lachen. Het genoegen moest daarom grotendeels voortkomen uit mijn eigen creaties en
gelet op de reacties op de AV is ook dat me gelukt. Ik heb 66 brieven ontvangen en er meer
dan honderd verstuurd. Alle eer aan Hem die het eerste en het laatste Woord heeft.

CV
Op de CV gebeurden geen heftige dingen dit jaar. De VGS-promotie is beter geregeld,
door flyers te maken. Ook is het Paascongres zoals elk jaar kritisch geëvalueerd en werd er
een profielschets van de VGS’en opgesteld. Op de laatste CV werd heftig gediscussiëerd
over amicale acties, met de VGST als spil van alle amicaliteit. Mooi om als afgevaardigde
mee te maken.
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Beleid
Het mondeling verdedigen van beleid ging me in het begin moeilijk af. Mijn pen is
scherper dan mijn tong6. Soms had ik het idee dat ik me er maar uitkletste. Ik heb
gedurende het jaar geleerd om niet lukraak antwoorden te geven, maar om eerst goed na te
denken met de hele Senaat. Dat voorkomt loze beloften.
Het aantal beleidsvragen liep rond de 20e jaarvergadering in de honderden, maar dit aantal
doofde in de loop van het jaar als was het een nachtkaars. Als ik uit twee mogelijke
oorzaken zou moeten kiezen, namelijk het goede werk van de Senaat óf de lamheid van de
vereniging om na te denken over de uitvoering van het beleid, neigt mijn pessimistische
geest naar het laatste. Gelukkig is er ook nog een derde optie: realisme. Het beleid heeft
achteraf niet gefloreerd zoals we in ons perfectionisme zouden willen en ik heb het idee
dat de AV daarin heel realistisch was en het ons vergaf, maar ook denk ik: zij had het beleid
ook wat scherper in de gaten kunnen houden.

Wat ik er zelf van vond
Ik heb genoten. Een jaar lang volop tijd maken voor de vereniging van mijn leven, ik vond
het heerlijk. Het kon en het mocht en het belangrijkste: ik wilde. Ik heb gezien dat het
zijn vruchten mocht afwerpen: ook afgelopen jaar zijn er mensen gegroeid en
getransformeerd binnen de vereniging – en daar deed ik het voor. Niet alleen de mensen,
maar ook de vereniging an sich is het waard om een jaar lang voor te gaan. Ik heb
regelmatig mogen horen hoe het er bij andere verenigingen aan toegaat. Niet één keer heb
gedacht: zo, van die vereniging zou ik ook wel abactis willen zijn. Nee, met gepaste trots
kan ik zeggen dat de VGST in mijn ogen boven alle andere verenigingen uitsteekt. En los
daarvan heeft zij mij haar pracht getoond: de VGST is tof.
Zelf heb ik het idee dat ik ook veel geleerd heb afgelopen jaar, maar ik zou niet weten hoe
ik het in drie zinnen zou moeten duiden. Een moeilijk punt vond ik achteraf het in praktijk
brengen van het door mijzelf verdedigde senaatsbeleid. Ik heb wat dat betreft een te grote
scheiding tussen functie en persoon gemaakt, gestimuleerd door het idee dat senatoren
een dikke olifantenhuid zouden moeten hebben. Nu denk ik daar anders over.
De mens jaagt altijd dromen na, is altijd onderweg. Het is een vreemde ervaring om dat
wat na jaren verlangen eindelijk bereikt is, te verlaten. Soms bekruipt me daarom het
gevoel dat ik helemaal geen abactis ben geweest. Laat ik die grote droom nu weer achter
mij? Ja, maar de droom is daad geworden. Er stonden geen wetten in weg, noch praktische
bezwaren. God zij hiervoor grote dank!
Naast onze Vader wil ik mijn amici, medesenatoren en maatjes Verbree, Bakker en Kant
bedanken voor de tomeloze inzet die zij met hun inspirerende gaven hebben getoond. Het
wierp vruchten af: liefde voor de vereniging, vriendelijkheid voor haar leden, trouw aan de
Senaat en vrede met God. Bijbelstudies, cabaret, borrels, niets was te veel. Heren
senatores, mijn dank is groot. Vaar wel!
Nu is het over en draag ik de Muze op om haar woorden am. Leskens in te fluisteren.
Meneer de abactis f.t., ik ben vol vertrouwen dat uw voornemens zullen gelukken.

6

In navolging van am. De Roode
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‘Wat is het leven anders dan afscheid nemen?’ Een oude man kijkt me onderzoekend aan.
Een strak kapsel van zwart-grijs haar is vertrouwelijk in een scheiding gedrapeerd boven
zijn vriendelijke gezicht. De kraaiepootjes, die zich hebben neergezet naast zijn nog altijd
blauwe ogen, verlenen hem de strepen van een grijsaard. Ik denk aan zacht ritselend stro
en aan zacht klotsend pap. Hoe kan ik daar ooit afscheid van nemen?
Avé
B.M. Borkent
Abactis

foto
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Meneer de fiscus

foto

Meneer de fiscus, dat is de man die de rust zelve niet alleen verpersoonlijkt, maar lijkt te
hebben uitgevonden. Met zijn immer luisterende oor en doordringende ogen hield hij
tijdens menige senaatsvergadering de anderen in toom. Uiteraard speelde hierbij de dan
ineens vol behaarde en dan weer kale kin van amice Bakker ook een grote rol. Dat dit niet
alleen indruk maakte op de Senaat, maar ook op het andere geslacht is proefondervindelijk
aangetoond met de onvoorziene inkomst van amica Van der Bijl. Toen zij zich aandiende,
was daar ineens de snelheid, die amice Bakker, paradoxaal aan zijn rust, volledig in zich
heeft. Ook in zijn studie en het sporten knalt amice Bakker er doorheen. Zijn
uithoudingsvermogen is hierbij enorm, zijn gestalte imponerend, zijn geest intrigerend.
Kortom, amice Bakker heeft zich laten kennen in een combinatie van idealisme en scepsis.
Het is mooi om hard te werken en een goed jaar neer te zetten, maar dat alles doet hij op
zijn natuurlijke wijze met een nuchtere kijk op de zaken.
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Het Fiscaal Jaarverslag

Het fiscaat staat al enige jaren bekend als het werk achter de schermen. U heeft hoogstens
gemerkt dat bedragen van uw rekening werden afgeschreven en dat ik een voorstel
presenteerde op de Algemene Vergadering. Kortom het is tijd dat ik u verantwoording afleg
over mijn fiscale praktijken. Voordat het zover is treft u eerst nog een paragraaf aan over
IFES omdat ik, namens u, IFES-vertegenwoordiger was. Daarna zal ik u inwijden in
geheimen van de schatkamer van de VGST.

IFES
De VGST is al een aantal jaren lid van International Fellowship of Evangelical Students
(IFES). Hiermee zijn we verbonden met christelijke studenten in de wereld. Elke
vereniging die lid is van dit verband krijgt een stafwerker toegewezen. De VGST heeft
Cees Griffioen als stafwerker. Aan het begin van afgelopen jaar heeft hij een lezing gegeven
over de werking van de Heilige Geest, als opening van het bijbelstudiejaar. Ook is Cees
Griffioen dit jaar nog een keer op bezoek geweest bij de Senaat. Dit gesprek is door de
Senaat als nuttig ervaren, ondanks het late tijdstip van het bezoek in het seizoen.
De conferenties, KiK(Kringleiders Instructie Conferentie) en ToKo(Toerustings
Conferentie) werden door veel VGST’ers bezocht. Naar de KiK gingen ongeveer 20
mensen en de TOKO mocht rekenen op een bezoek van ongeveer 15 VGST’ers. Beide
conferenties werden als zeer positief ervaren door de deelnemers.
Dit jaar werd de World Assembly (WA) georganiseerd, twee VGST’ers mochten daar, als
steward, aanwezig zijn. De opbrengst van de collecte kwam ten goede aan deze
conferentie. In onderstaande grafiek is de opbrengst van de collecte per AV weergegeven.
In totaal is er € 372,42 binnen gehaald ten behoeve van de WA.
Opbrengst collecte per AV
€ 120,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 20,00
€96

97

98

99

100

101

Grafiek 1: opbrengst collecte per AV
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De schatkamer
Het afgelopen jaar begon rustig om uiteindelijk
heel heftig te eindigen met een lustrumweek en
een lustrumdies. Als u aan alle activiteiten
deelgenomen heeft dit jaar dan heeft u een
bedrag van ongeveer € 360 uitgegeven.
(Soosavonden niet meegerekend)

Balans
Op de balans vindt u de bedragen die
overgedragen worden op het volgende boekjaar.
Het is een momentopname van de mensen die
nog moeten betalen, de mensen die nog geld
krijgen, de zaken die de VGST op voorraad heeft
en de voorzieningen die getroffen zijn om
uitgaven in de toekomst gespreid op te kunnen
bouwen. Het tegenovergestelde is het geval met
de postbus omdat een deel wordt betaald in het
volgende boekjaar.

Activiteit
Themagroep ronde 1
Jaarvergadering weekend
1e deel contributie
Startavond
Novitiaat 2002
Ramuitje novitiaat 2002
Congres
Themagroep ronde 2
Amicaal weekend
2e deel contributie
Batavierenrace
Lustrumbundel
Verweguitje
Dies Natalis
Sportdagen
Lustrumweek
Afsluitend weekend
Totaal

Bedrag
€ 12,00
€ 18,50
€ 40,00
€ 3,00
€ 7,50
€ 20,00
€ 17,50
€ 12,00
€ 10,00
€ 39,00
€ 20,00
€ 17,50
€ 25,00
€ 50,00
€ 5,00
€ 8,00
€ 55,00
€ 360,00

Tabel 1 : kosten VGST-lidmaatschap

Activa
Debiteuren
Giro
Commissies
Giro VGST

01-09-2002 31-08-2003 Passiva
€ 1.803,70 € 3.300,60 Crediteuren
€
594,45 €
594,45 Eigen Vermogen

01-09-2002 31-08-2003
€ 2.003,33 € 2.716,01
€ 3.110,29 € 3.351,89

€

1.989,15 €

€

- €

90,00

Giro
Spaarrekening
Postbus

€

83,34 €

671,00 Vooruitontvangen
bedragen
- Voorziening brief

€

0,45 €

0,45

€

94,39 €

€

29,93 €

29,93

Voorraad
Briefpapier
Voorraad
goederen
Voorraad
Kleding
Voorraad
Lustrumbundels
(Quartz)
Voorraad
Lustrumbundels
(Indruk)
Vooruitbetaalde
bedragen
Totaal

€

70,00 €

€

19,73 €

19,73

€

- €

€

4,64 €

54,64

€

622,45 €

94,17 Voorziening
kantoorartikelen
60,00 Voorziening
statuten&HHR-bundel
49,26 Voorziening
statuutwijziging
151,61

€

- €

630,00

€

46,29 €

28,61

€

408,00 €

682,95

€

5.711,57 €
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6.262,65 Totaal

€

5.711.57 € 6.262,65
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Toelichting:
De post ‘debiteuren’ is gestegen o.a. doordat een aantal zusterverenigingen en reünisten
de Dies Natalis nog niet hebben betaald. De post ‘voorraad kleding’ is afgenomen door de
verkoop van shokers, stropdassen en truien. De post ‘voorraad goederen’ is toegenomen
door de inkoop van badges. De post ‘voorraad lustrumbundels’ is toegenomen door het
uitgeven van de bundel Quartz. De post ‘vooruitbetaalde bedragen’ bestaat uit een
voorschot voor huur van de boerderij tijdens de jaarvergadering plus een bedrag dat al
betaald is aan de fotografen van de Dies Natalis.
De post ‘crediteuren’ bestaat o.a. uit een bedrag van ongeveer 600 euro die nog steeds naar
de Russen overgemaakt moet worden. De post ‘eigenvermogen’ is het verschil tussen de
activa -en de passivakant van de balans. Nu stonden er op de balans bedragen die een
verkeerd beeld van de huidige situatie schetsen omdat deze bedragen nooit meer
geïncasseerd danwel betaald zouden worden. Hieronder treft u een overzicht aan van de
afgeschreven debiteuren en crediteuren.

Eigen Vermogen
Beginsaldo (01-09-2002)
Afschrijven debiteuren 99-00
Afschrijven debiteuren 00-01
Afschrijven crediteuren 00-01
Afboeken interne verschillen debiteuren
Afboeken interne verschillen crediteuren
Afboeken interne verschillen
Winst
Totaal

€ 45,38
€ 90,76
€ 13,64

€ 3.110,28
€
€

157,28
0,02

€
0,01
€
234,08
€ 3.351,89

Rekening van baten en lasten
Baten
Post
1
2
3
4
5
6

Contributie leden
Contributie reunisten
Sponsoring
Rente
Inkomsten
abonnementen
Voorziening lustrum
Giften
Onvoorziene
inkomsten
Totaal

€
€
€
€
€

Begroot
8.966,50
650,00
750,00
40,00
300,00

€
€
€
€
€

Werkelijk
9.243,00
370,92
718,55
10,04
222,50

€
€
€
€
€

€
€
€

543,40
-

€
€
€

543,40
75,00
4,25

€
€
€

75,00
4,25

€

11.249,90

€ 11.187,66

€

62,24-
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Verschil
276,50
279,0831,4529,9677,50-

Verschil (%)
3%
-43%
-4%
-75%
-26%
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Toelichting:
Contributie leden:
Contributie reünisten:

Sponsoring:

Rente:
Inkomsten
abonnementen:
Giften:

De contributie bedroeg 79 euro per lid. Doordat een aantal
mensen langer lid bleef dan verwacht is deze post hoger
uitgevallen.
Dit jaar werd voor het eerst in de VGST geschiedenis
contributie geheven bij reünisten. Vooraf was het moeilijk om
in te schatten hoeveel reünisten contributie wilden betalen.
Achteraf gezien heeft een redelijk deel van de reünisten
contributie betaald.
Er waren grote beloften over grote contracten met bedrijven
die, na een paar maanden, een grote luchtbel bleken te zijn.
Door een contract met Boekhandel Broekhuis te sluiten is toch
een goed resultaat behaald.
Door late inning van de contributie is deze post lager
uitgevallen.
Het aantal abonnementen op het Kleintje VGST is teruglopen.
Een tweetal begunstigers heeft in totaal 75 euro geschonken
aan de VGST.

Lasten Senaatskosten
Post
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Afdruk/kopie
AV-kosten
Bedankjes commissies
Porto/telefoon
Presentatie
Senaatsgeschenk
Tegemoetkoming dies
Reiskostenvergoeding
IFES
Reiskostenvergoeding
CV
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€

Begroot
300,00
150,00
81,20
100,00
960,00
80,00
337,50
90,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Werkelijk
203,32
106,69
81,20
82,26
1.018,55
80,00
247,50
18,60

€
€

Verschil
96,68
43,31
17,74
58,5590,00
71,40

€
€
€
€
€
€
€
€

180,00

€

154,00

€

26,00

2.278,70

€

1.992,12

€

286,58

Verschil (%)
32%
29%
0%
18%
-6%
0%
27%
79%
14%

Toelichting:
Afdruk/kopie:
AV-Kosten:
Porto/telefoon:
Tegemoetkoming dies:
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De Senaat heeft dit jaar heel wat papierwerk geproduceerd
desondanks is deze post iets lager uitgevallen.
Door goede inschatting van de benodigde hoeveelheid port
per AV is deze post binnen haar grenzen gebleven.
Door de vele communicatie via het internet is deze post
lager uitgevallen.
De Senaat heeft besloten niet zoveel meer met HBO-zusjes
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Reiskostenvergoeding
IFES:

te doen daardoor is deze post flink lager uitgevallen.
Doordat meneer de fiscus halverwege het jaar overstapte op
een weekend OV is deze post lager uitgevallen.

Lasten Commissies
Post
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
-

ABC
AcCie
Afweco
AlmanakCie
ArchiefCie
BijCo
CoCoHu
DichtbijCie
DisCo
InternetCie
JaCo
LustBunCie
LuWeekCie
Lustrum DiesCie
NovCie 2003
OSeKeCo
ProCo
PropCie
Redactie
ReunIe
Sociëteitsbestuur
Soramco
SpoCie
Spons
TheGroCo
Verwegcie
Subtotaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Begroot
5,00
5,00
5,00
277,00
12,50
15,00
34,70
5,00
503,28
100,00
10,00
50,00
300,00
649,40
70,00
110,00
51,40
50,00
1.684,00
20,00
127,60
5,00
5,00
70,00
10,00
4.174,88

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Werkelijk
2,55
3,33
0,01
241,86
26,10
5,10
340,93
107,10
7,50
54,50289,99
691,59
70,00
60,00
30,10
35,40
1.701,30
9,61
133,60
0,3067,2017,76
9,03
0,073.660,79

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Verschil
2,45
1,67
4,99
35,14
12,50
11,1029,60
5,00
162,35
7,102,50
104,50
10,01
42,1950,00
21,30
14,60
17,3010,39
6,005,30
72,20
52,24
0,97
0,07
514,09

Verschil (%)
49%
33%
100%
13%
100%
-74%
85%
100%
32%
-7%
25%
209%
3%
-6%
0%
45%
41%
29%
-1%
52%
-5%
106%
1444%
75%
10%
0%

Toelichting:
AlmanakCie:
BijCo:
Disco:
OSeKoCo:

Doordat de Nashuatec soepel was met factureren kon deze commissie
binnen haar budget blijven.
De BijCo heeft een aantal avonden georganiseerd voor
bijbelstudieleiders. Voor deze avonden zijn kopieen gemaakt die niet
begroot waren.
Door goed werk van de disco-voorzitter is een minimaal aantal Kleintjes
VGST verstuurd via de TPG waardoor deze commissie binnen haar
budget bleef.
Doordat de kosten niet duidelijk waren van de olim-senator ketens was
het moeilijk om een realistische schatting te maken. Uiteindelijk zijn de
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SpoCo

VerwegCie:

kosten van de ketens erg meegevallen.
Deze commissie heeft drie activiteiten georganiseerd, namelijk de
batavierenrace, de interamicale sportdag en de broedersportdag. Het
aantal deelnemers van de broedersportdag leek aanvankelijk tegen te
vallen waardoor het bedrag per deelnemer vooraf te hoog is vastgesteld.
Hierdoor heeft de commissie winst kunnen draaien.
Deze commissie is de ‘vergeten’ commissie, de commissie stond namelijk
niet vermeld op de begroting.

Lasten Voorzieningen
Post
41

Voorziening
statutenwijzing
Subtotaal

€

Begroot
50,00

€

€

50,00

€

€
€
€

Begroot
526,64
1.073,42
1.600,06

Werkelijk
50,00
50,00

Verschil
€
€

Verschil (%)
0%

-

Lasten Contributies
Post
42
43

CV
IFES
Subtotaal

€
€
€

Werkelijk
597,73
1.073,42
1.671,15

Verschil
€
71,09€
€
71,09-

Verschil (%)
-13%
0%

Toelichting:
CV Contributie:

De post CV contributie is iets overschreden doordat er bij het
begroten geen rekening is gehouden met het feit dat er naast
contributie ook bijgedragen dient te worden aan de kosten van de
CV.

Lasten Vaste kosten
Post
44
45
46

Abonnement Girotel
Kamer van
Koophandel
Postbus
Subtotaal

€
€

Begroot
35,00
30,00

€
€

Werkelijk
35,40
33,33

€
€

Verschil
0,403,33-

Verschil (%)
-1%
-11%

€
€

115,00
180,00

€
€

113,22
181,95

€
€

1,78
1,95-

2%

€

Begroot
280,00

€

Werkelijk
305,00

Verschil
€
25,00-

Verschil (%)
-9%

€
€
€

180,00
548,00
1.008,00

€
€
€

94,20
464,00
863,20

Lasten Kosten lezingen
Post
47
48
49

30

Boekenbonnen voor
sprekers
Reiskosten sprekers
Zaalhuur
Subtotaal
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€
€
€

85,80
84,00
144,80
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Toelichting:
Reiskosten
sprekers:
Zaalhuur:

Doordat niet elke spreker een reiskosten vergoeding indiende
konden de kosten voor deze post laag gehouden worden.
De kerk van Enschede-West heeft meerdere malen gratis een
kerkzaal verhuurd aan de VGST. De post zaalhuur hoefde daardoor
niet overschreden te worden. Ondanks een extra kleinkunstavond
en een bijbelstudieleiders avond.

Lasten Overige kosten
Post
50
51
52
53
54
55

Broederactiviteit
Jaarverslag Senaat
Boersma II
Sooshuur
Tegemoetkoming
KIKkers
Te laat ingeleverde
declaraties
Onvoorzien
Subtotaal

€
€

Begroot
128,18
85,00

€
€

€
€

1.820,00
180,00

€
€

€

74,96

€
€

170,12
2.458,26

Werkelijk
232,68
85,22

€
€

Verschil
104,500,22-

Verschil (%)
-82%
0%

1.956,50
180,00

€
€

136,50-

-8%
0%

€

74,97

€

0,01-

0%

€
€

5,00
2.534,37

€
€

165,12
76,11-

97%

Toelichting:
Broederactiviteit: De post broederactiviteit is dit jaar flink overschreden doordat de
Happening vorig jaar flink verlies geleden heeft.
Onvoorzien:
De post onvoorzien is dit jaar allen aangesproken om een nieuwe
giropas aan te schaffen.

Totalen
Begroot
€ 11.249,90

Totaal baten
Senaatskosten
Commissies
Voorzieningen
Contributies
Vaste kosten
Kosten lezingen
Overig
Totaal lasten
Verschil

€
€
€
€
€
€
€

2.278,70
4.174,88
50,00
1.600,06
180,00
1.008,00
2.458,26

Werkelijk
€ 11.187,66
€
€
€
€
€
€
€

€

11.749,90

€

500,00-

1.992,12
3.660,79
50,00
1.671,15
181,95
863,20
2.534,37
€ 10.953,58
€

234,08

Tabel 2 : Totalen van de rekening van baten en lasten
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Tot slot
Het was fantastisch om fiscus te mogen zijn van de VGST. Zonder enige ervaring mocht ik
beginnen met boekhouden en begroten. Een taak waar ik aan het begin best tegen op zag
omdat het allemaal nieuw was. Achteraf gezien was het beheren van de schatkamer een
kwestie van precisie en niet meer dan dat. Gelukkig stond am. Kralendonk afgelopen jaar
altijd klaar om de nodige vragen te beantwoorden waar ik hem dankbaar voor ben.
Het was fantastisch om senator te mogen zijn van de VGST. Nog nooit was ik zo intensief
betrokken bij alle activiteiten die georganiseerd werden. Ik heb genoten van de activiteiten
en van u die de activiteiten organiseerde.
Tot slot ben ik dank verschuldigd aan mijn senaatsmaatjes Verbree, Borkent en Kant voor
alle gave dingen die we dit jaar samen hebben mogen neerzetten.
J. Bakker
Fiscus

foto
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Elfkastenloop

De dag na de geweldige Kleinkunstavond werd het tijd dat de sportieve kwaliteiten van de
VGST’ers getest zou worden tijdens de 11-kastenloop. Volgens de redactie van de
lustrumtukker was er voordat de loop begon al sprake van enige excessen. De loop was
verdeeld over drie etappes. De eerste etappe was van Opus 12 naar de Nachtwacht, de
tweede van de Nachtwacht naar Het Dillema en de derde van Het Dilemma naar
OnsHuus. De 11 kastenloop was de enige activiteit tijdens het lustrum die overdag
plaatsvond, maar ondanks dat was het een groot succes!
Uitslag:
Plaats
1
2
3
4
5
6
7
8

Loopgroep Loopnummer
Tijd
Herinckhove
20
45:49:88
Lama
112
46:34:18
Petteflet
100
49:10:91
Senaat II
008
50:12:62
DVN
538
50:53:31
Het Station
1923
51:02:97
Het Diana
0
53:14:00
Senaat I
007
53:26:02

foto
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Meneer de assessor

foto

Er is maar één senator die het lukt om geregeld actiepunten te laten liggen en toch het
predikaat trouw opgeplakt te krijgen van zijn mede-senatoren. De immer aanwezige
meneer de assessor mocht dan niet altijd zijn grote beloftes nakomen, de trouw was er
duidelijk. Met een aan ziekelijkheid grenzend fanatisme stortte hij zich op menig
themagroep of ander academisch vormend iets. Dat dit ten koste ging van zijn toch al
weinig aandacht krijgende studie mag dan ook geen wonder heten. Amice Kant is het
verenigingsbeest, de VGSTijger in optima forma. Hij schreef geen boek dit jaar, want hij
was zelf een boek. Zijn commissies lazen enkele interessante hoofdstukken hieruit en
gingen spontaan floreren. Het hoofdstuk ‘Debby’, met daarin een interessante affaire, bleef
alleen inzichtelijk voor de Senaat. En dat is maar goed ook.

34

Si undat, undat bene

Jaarverslag Senaat Verbree

Assessoraal jaarverslag

Het Assessoraal Jaarverslag

Het assessoraat maakte in het jaar van Senaat Verbree een bruisende start. Snel
inventariseerde meneer de assessor welke mankracht door de Senaat kon worden ingezet
om samen te werken aan een verenigingsjaar vol activisme en verdieping. In een mum van
tijd werd een commissieapparaat in het leven geroepen dat na enkele instruerende
woorden van meneer de assessor de vereniging haar slagkracht bezorgde. Het leek erop dat
het enthousiasme van de leden en de inzet van de commissies de assessor alle werk uit
handen namen en de werkzaamheden zichzelf lieten uitvoeren.
Als de assessor niet beter wist, zou hij comfortabel achterover leunen en langzaam in slaap
sukkelen. Toch bleef hij achter de schermen alert. Steeds op de uitkijk voor onverwachte
tegenslagen, op de loer voor de verradelijke lamheid en natuurlijk ook actief genietend van
al het moois dat ons in deze vereniging is gegeven.
Het werk van de assessor springt niet vaak in het oog buiten het lobbyseizoen en het
voorleesuurtje tijdens de Algemene Vergadering. De assessor notuleert de Algemene
Vergaderingen en werkt ze uit, installeert senaatscommissies en geeft ze instructies. De
assessor is voor commissies het aanspreekpunt binnen de senaat, communiceert
senaatsbeleid naar commissies en legt verantwoording af voor het werk van commissies
binnen de senaatsvergadering.
Het is de assessor niet gelukt het aantal pagina's notulen per Algemene Vergadering te
reduceren. Dat was ook niet het streven. De Algemene Vergaderingen zijn uitvoerig
genotuleerd, omdat het de Senaat is opgevallen dat voorgaande jaren enkele belangrijke
AV-besluiten slecht gedocumenteerd bleken te zijn. Zo bleek bij statutenwijzigingen vaak
niet te achterhalen welke tekst is veranderd en om welke reden en soms was zelfs de
letterlijke tekst van een voorstel niet meer te vinden. In het algemeen is het de Senaat
opgevallen dat discussies en argumenten erg vaak ontbreken in de notulen. Door de
concentratie op compleetheid voor toekomstige lezers zijn de notulen al met al wel lijvige
documenten geworden.
De notulen waren steeds maar net op tijd af en tijd voor een uitgebreide controle was er
dan ook vaak niet. Feit is dat de notulen van de 96e tot en met de 100e AV stuk voor stuk
zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Het actief aansturen van commissies zou dit jaar intensiveren. Meneer de assessor heeft
daartoe zich ingezet door achter notulen van commissievergaderingen aan te gaan en bij
commissies die weinig van zich lieten zien en horen actief te vragen naar de activiteit
binnen de commissie. Dat heeft onder andere geleid tot het activeren van commissies die
maar moeizaam om gang kwamen, maar ook tot decharge van de PropCie, omdat het werk
binnen de commissie niet van de grond kwam. Commissies die prima zelfstandig hebben
gefunctioneerd hebben echter aangegeven dat zij ook meer een actieve blijk van interesse
hadden gezien. Zo las de assessor in de notulen van de LustrumWeekCie de opmerking:
“Eigenlijk balen we een beetje van meneer de assessor. We vinden dat hij naar ons toe
slecht communiceert”.
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De Algemene Vergaderingen
96e Algemene Vergadering, tevens 20e Jaarvergadering – vrijdag 13 en zaterdag 14 september
2002
Nog voordat de vergaderruimte op Camping Twente, Oude Deldenerweg 1 te Boekelo,
gesloopt werd, mocht het nog onderdak bieden aan de 20e Jaarvergadering. Het gebouw
was decor van de installatie van 26 nieuwe leden – jaargroep 2002 –, de decharge van
Senaat Boersma II en de installatie van de 20e Senaat der VGST, Senaat Verbree. Senaat
Boersma II had de reünisten geen fysiek exemplaar van zijn jaarverslag gestuurd. Tijdens
de AV werd een motie ingediend om dat alsnog te doen, maar die overleefde de stemming
niet.
Met ruime meerderheid verwerpt de AV na een uitgebreide discussie over de voor- en
nadelen een voorstel tot een algeheel rookverbod op de sociëteit. Tevens spreekt de AV
zich uit over een voorstel tot het vergoeden van autokosten bij de ontvoering van foeten.
Nadat een poging van jaargroep ’98 om in het stembureau de stemming op de AV te
beïnvloeden wordt verijdeld, wordt over het voorstel gestemd, dat niet wordt aangenomen.
Enkele amici verstoren daarna de AV door rookbommetjes. De actie wordt niet opgeëist,
maar wel als hinderlijk ervaren.
Tijdens de behandeling van het jaarverslag van Senaat Boersma II blijkt dat het verslag
nogal summier wordt gevonden. Op verschillende punten verwacht de AV een aanvulling,
het zogenaamde A4-tje.
Bij de bespreking van de jaarplannen van Senaat Verbree worden die op verzoek op
bepaalde punten toegelicht. Naar aanleiding van opmerkingen uit de AV worden ABC en
AfWeCo formeel gescheiden en worden enkele wijzigingen in het jaarrooster en in de
begroting doorgevoerd.
Besluitenlijst:
96.1 in artikel 3.2, lid 6a van het HHR de zinsnede “namens de Senaat zal de assessor of
de fiscus als contactpersoon optreden” te wijzigen in: “de Senaat zal uit zijn midden
een contactpersoon voor de commissie aanwijzen”.
96.2 het praesediaal, abactiaal en assessoraal jaarverslag van Senaat Boersma II goed te
keuren.
96.3 het fiscaal jaarverslag van Senaat Boersma II goed te keuren.
96.4 de jaarplannen van Senaat Verbree goed te keuren.
96.5 de begroting voor het boekjaar 2002/2003 goed te keuren.

97e Algemene Vergadering – woensdag 13 november 2002
De gewoonte het punt ‘Kwelen’ op de agenda te plaatsen vangt aan. Het wordt vanaf nu
steeds tijdens het punt ‘Vaststellen agenda’ toegevoegd.
Het voorstel tot een algeheel rookverbod is opnieuw ingediend, zij het dit keer in een
meervoudig voorstel. De eerste optie, gelijk aan het op de vorige AV verworpen voorstel
wordt niet-ontvankelijk verklaard en dus niet in stemming gebracht. Er wordt een motie
ingediend om de optie alsnog in stemming te brengen. De motie wordt aangenomen. Dan
wordt van het meervoudige voorstel de eerder verworpen optie gekozen en aangenomen.
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Later wordt het besluit echter nietig verklaard omdat tevoren niet duidelijk is aangegeven
dat het voorstel in stemming zou worden gebracht tijdens deze AV.
Omdat het quorum niet meer wordt gehaald, worden verschillende voorstellen
ingetrokken. Dan ontstaat een wonderschoon tafereel: De kleine groep die nog aanwezig is
schaart zich rond de senaatstafel waarachter meneer de abactis zijn literaire kunstjes
tentoonspreid. De vergadering eindigt gemoedelijk, maar de naslaap hield de gemoederen
nog even bezig. Achteraf oordeelde de Senaat dat het te onduidelijk was of er een voorstel
zou worden behandeld of niet. Tevoren heeft de Senaat laten blijken het voorstel niet te
behandelen, terwijl het toch behandeld is. Het besluit wordt nietig verklaard en de Senaat
biedt excuses aan voor de chaotische gang van zaken.
Besluitenlijst:
97.1 tot het verlenen van toestemming aan de fiscus tot vooraf incasseren voor bepaalde
activiteiten.

98e Algemene Vergadering – woensdag 11 december 2002 (extra ingelast)
Het op de 97e AV genomen besluit over het voorstel tot een algeheel rookverbod is nietig
verklaard. Om onduidelijk over het te voeren rookbeleid weg te nemen en teneinde een
bevredigende oplossing te zoeken is deze extra AV bijeengeroepen. Er ligt een nieuw
voorstel tot een algeheel rookverbod, dat wederom niet-ontvankelijk is verklaard, maar
ditmaal ligt er ook al tevoren een beroep tegen dat senaatsbesluit. Het beroep wordt
verworpen, dus de optie betreffende een algeheel rookverbod op de societeit wordt niet in
stemming gebracht. Wel de optie van een rookverbod op de societeit tot 1:30 uur. Dat
wordt aangenomen. De stemming verloopt echter chaotisch, doordat er ongeldige stemmen
zijn uitgebracht.
Een voorstel tot verbod op het spreken van Duits op de societeit tot 0:30 uur wordt
verworpen. Tijdens de hoofdelijke stemming over het voorstel blijkt dat onduidelijk is wat
een standaard beleefsheidsfrase is. Daarom stelt de AV een onderzoekscommissie aan het
werk.
Vanwege de onduidelijkheid over het opnieuw indienen van een verworpen voorstel wordt
een voorstel ingediend om hiervoor een duidelijke regeling te treffen in het HHR.
Besluitenlijst:
98.1 dat op de societeit een algeheel rookverbod geldt tot 1:30 uur.
98.2 een commissie in te stellen die onderzoek doet naar “een standaard
beleefdheidsfrase” en de volgende AV de resultaten presenteert.
98.3 het HHR aan te vullen met de volgende artikelen:
4.2.5 Herzien van AV-besluiten
1. Een, door de Algemene Vergadering genomen, besluit kan slechts herzien
worden in een Algemene Vergadering waar tenminste de helft van de
kiesgerechtigde leden aanwezig is en waartoe is opgeroepen met de mededeling
dat aldaar de herziening van een genomen besluit zal worden voorgesteld.
2. Het herzieningsvoorstel is aangenomen indien tenminste tweederde van het
aantal uitgebrachte geldige stemmen dat voorstel steunt.
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3. De bepalingen in dit artikel zijn niet van toepassing op voorstellen tot het
wijzigen van een AV-besluit van een eerder verenigingsjaar.
4.2.6 Controversieel verklaren van besluiten
Een voorstel kan eenmalig op verzoek van de helft van de aanwezige kiesgerechtigde
leden worden doorgeschoven naar de volgende Algemene Vergadering
alsmede dat artikel 4.1.3 wordt aangevuld met de volgende bepaling:
4.1.3, lid 4
Een herzieningsvoorstel, zoals bedoeld in HHR artikel 4.2.5, dient tenminste drie
weken voor aanvang van de Algemene Vergadering bij de abactis te zijn ingediend.
98.4 tot het verlenen van toestemming aan de Senaat om het gepresenteerde contract met
boekhandel Broekhuis te tekenen, mits de wet Bescherming Persoonsgegevens
daarmee niet wordt geschonden.

99e Algemene Vergadering – woensdag 5 februari 2003
Eenmalig vergadert de Algemene Vergadering niet in de gebruikelijke Maranathakerk,
maar in de Immanuelkerk, waar geluidsoverlast niet op prijs gesteld wordt.
Meneer de abactis toont een roze brief van HBO-zusje Ultrajectum. Hij verbrandt de brief,
waardoor die ons meer verwarmt dan de banden die er zijn met HBO-zusjes. Het tafereel is
zo tekenend dat de brief in stukken gescheurd wordt en de delen door het hele land
gestuurd.
De pers wordt twee mannen in witte jassen. afgevoerd. Was hij gek? Of gewoon niet
begrepen? Zullen we ooit nog van hem horen? De brief van stichting ‘Nebukadnezar’ laat
er geen twijfel over mogelijk.
De JaCo presenteert drie opties voor het jaarthema voor het seizoen 2003/2004. Bij het
onderdeel ‘Commissies’ kunt u hierover meer lezen.
De Senaat heeft aangegeven geen BijbelstudieUitwisselingsAvond te willen organiseren.
De AV roept hem op dat alsnog te doen.
Meneer de praeses verschaft enige duidelijkheid over de betekenis van ‘berde’ in ‘Wvtbk’.
In een presentatie vertelt hij over de huneberdes die aan het agendapunt ten grondslag
liggen.
Besluitenlijst:
99.1 voor het seizoen 2003/2004 ‘Esthetica’ te verkiezen tot jaarthema
99.2 tot het verlenen van toestemming aan de fiscus tot het overschrijden van de post
‘Broederactiviteit’ van het boekjaar 2002/2003
99.3 dat ze de Senaat oproept een BijbelstudieleidersUitwisselingsAvond te (laten)
organiseren

100e Algemene Vergadering – woensdag 16 april 2003
Het is de 100e AV en dat is reden voor feest en dus een extra feestelijke invulling van de
avond. De vergadering wordt geopend door ChristenUnie wethouder De Weger. Na zijn
openingsrede krijgt amice Abbring het woord, die lid was ten tijde van de 25e AV. In die
tijd werden allerlei mooie zaken als de verenigingsdas en het verenigingslied ingevoerd, die
we tegenwoordig nog kennen. Amice Veldkamp heeft de 50e AV genotuleerd en vertelt
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levendig over de beroerde kwesties die toen speelden, zoals het verdwenen praeseslint, en
het studentikoze in die tijd. Amice Almekinders was assessor tijdens de 75e AV en verhaalt
ons over het verloop daarvan.
Er worden feestmutsjes uitgedeeld door de FeestMutsjesCie en meneer de praeses
herinnert bij de opening van elk agendapunt aan de geschiedenis door te vertellen over de
gang van zaken op AV’s in vroeger tijden.
Het hoogtepunt van de AV is de verkiezing van de 21e Senaat der VGST. De
kandidaatsenaten Elementair, Concrete, Hole-in-one, Trapgansch, APK, Body, Bos en
Bos® presenteren zich op ludieke wijze en amici Bos ss. Kranenburg, Keuning, Verbree jr.,
Leskens en Stoel houden elk een rede waarin zij zich van hun retorische kant laten zien.
Na een discussie- en een vragenronde volgt de stemming.
Besluitenlijst:
100.1 als senatoren voor het jaar 2003/2004 te verkiezen amici W.J. Bos, R.M. Keuning, J.G.
Leskens en J. Verbree.

101e Algemene Vergadering – woensdag 21 mei 2003
De AV roept een commissie in het leven om alternatieve straffen te onderzoeken voor
diegenen die gevoelige informatie lekken.
Er is nogal wat ophef ontstaan over de actie in Rotterdam, omdat de vereniging daarover
van tevoren niet is ingelicht. Mogelijk lekken zijn niet voldoende reden om de vereniging
onwetend te laten. Daaruit spreekt wantrouwen jegens de leden. Meneer de abactis legt
uit dat het om een verassing ging.
Ook wordt de vraag gesteld of de actie door de VGSR kon worden gewaardeerd, aangezien
zij niet doen aan studentikoze acties buiten het novitiaat. “Alleen studentikoos zijn tijdens
het novitiaat is als enkel op zondag christen zijn”, aldus amice Zwarts. Uit een peiling
blijkt dat een grote meerderheid voor de actie is.
De commissie Nadere Statuten Beschouwing presenteert de resultaten van het onderzoek
naar de onduidelijkheid rond de lidmaatschapseisen.
Het beloofde brallen in de kerkzaal kon daarna helaas niet doorgaan, omdat de deur
daarheen op slot was. En daardoor liet de VGST zich weerhouden.
De motie ‘hard voor het vaandel’, om een actie naar Groningen financiëel te ondersteunen
wordt verworpen.
Vanwege het quorum kan een ingediende motie over marketingtrucs niet worden
behandeld. De opkomst is betreurenswaardig.
Aspirant-senaat Bos presenteert zijn beleid. Een uitgebreid verslag daarvan is in de notulen
te vinden.
Besluitenlijst:
101.1 dat zij een commissie instelt die mogelijkheden onderzoekt voor alternatieve straffen
en de volgende AV resultaten presenteert.
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De commissies
ProCo
De ProCo startte dit jaar op tijd waardoor de eerste lezing al snel geregeld kon worden.
Met goede sprekers die zorgden voor afwisselende lezingen kreeg het jaarthema gestalte.
Ondanks de aanvankelijk moeizame communicatie met de CoCoHu, mocht het congres
uiteindelijk inhoudelijk zeer geslaagd worden genoemd. Helaas kon de samenhang van de
verschillende lezingen niet duidelijk genoeg gemaakt worden.

TheGroCo
De commissie heeft prima lijsten opgeleverd en heeft ook kritisch gekeken naar de
onderwerpen op de lijst. De tweede lijst was gevarieerder dan de eerste en dat is een
positieve ontwikkeling. De commissie liet wel weinig enthousiasme voor de themagroepen
merken en dat kwam onder meer bij de leiders vandaan, die zelf ook vaak niet enthousiast
waren. De commissie had dan ook meer aandacht moeten besteden aan haar
enthousiasmerende taak.
In de tweede ronde heeft de TheGroCo meer werk gemaakt van het begeleiden van leiders
en is ook intensiever geïnformeerd naar het verlopen van de avonden.
De TheGroCo heeft voor het bestellen van boeken afspraken gemaakt met Boekhandel
Broekhuis en heeft met de boekhandel een opzet voor een contract opgesteld. Dat contract
is door de AV goedgekeurd. Als Broekhuis een activiteit heeft en VGST’ers daarvan op de
hoogte wil stellen, stuurt de vereniging een e-mail naar haar leden. In ruil daarvoor krijgt
de VGST extra korting op de boekenprijs. Tot nu toe is er nog geen promomail van
Broekhuis ontvangen.
Hieronder volgt een overzicht van de twee themagroepronden. Een evaluatie van de
themagroep is te vinden in het commissiejaarverslag.
Eerste ronde:
- A. van den Beukel, Met andere ogen, over wetenschap en het zoeken naar zin
- Bert Keizer, Ludwig Wittgenstein: Taal, de dwalende gids
- Francis Fukuyama, Het einde van de geschiedenis en de laatse mens
- Dr. Gregory A & Edward K. Boyd, Brieven van een scepticus, een zoon schrijft met zijn
ongelovige vader
- Dr. L. Wierenga, De macht van taal en de taal van macht
- J.I. Packer, Fundamentalisme en het woord van God
- Fynn, Hallo God, met Anna
- C. Trimp, A.L.Th. de Bruijne, J.J.T. Doedens en B. Kamphuis, Woord op schrift
- W.J. Ouweneel, Wijs met de wetenschap. Inleiding tot een christelijke wetenschapsleer
Tweede ronde:
- Gordon Graham, Internet, een filosofisch onderzoek
- Homoseksualiteit
- B. Russell, Mystiek en logica
- Prof. dr. H.J. Selderhuis, Morgen doe ik het beter
- Hertz, De Stille Overname. Globalisering en het einde van de democratie

40

Si undat, undat bene

Jaarverslag Senaat Verbree

Assessoraal jaarverslag

-

De Swaan, Woorden van de wereld. Het mondiale talenstelsel
Christelijke Vrijheid
A. Heschel, Wie is de mens?
J.I. Packer, Oppervlakkigheid troef?

BijCo
De BijCo was een belangrijke commissie die aan het beleid van de Senaat handen en
voeten moest geven. De commissie is voor de vakantie begonnen met het indelen van de
groepen en het werven van leiders. De BijCo is samen met de bijbelstudieleiders naar de
KiK gegaan om daar toegerust te worden. In de loop van het jaar heeft de commissie een
aantal evaluatieavonden georganiseerd en leiders persoonlijk aangesproken om ze scherp te
houden. De commissies heeft aan het begin van het jaar een plenaire bijbelstudieavond,
waardoor iedereen weer enthousiast voor de bijbelstudies was. De BijCo heeft ook nog
aansluitende bijbelstudies onder de groepen verspreid. Ook via het Kleintje VGST wist de
commissie bijbelstudie onder de aandacht te brengen. De BijCo heeft aan het eind van het
seizoen een avond georganiseerd over bijbelstudiemethodes.

JaCo
De JaCo is dit jaar enigszins laat geïnstalleerd (begin november 2002) en moest dus vrij
snel aan de slag om onderwerpen te bedenken, in te vullen en op 5 februari 2003 te
presenteren aan de 99e AV. De JaCo heeft de volgende drie thema’s voorgesteld:
- In het licht van Europa
- De vitaliteit van de gereformeerde theologie
- Esthetica
Het eerste thema richt zich op de wenselijkheid en de maatschappelijke betekenis van de
ontwikkelingen in de Europese politiek. Het tweede stelt de vraag of de gereformeerde
theologie, met name de belijdenisgeschriften, wel aansluiten bij ons geloofsleven vandaag
de dag. ‘Esthetica’ is vooral een filosofisch thema, maar gaat ook over wat schoonheid met
mensen doet.
Het is daarmee een brede lijst met zeer verschillende en ook verrassend actuele
onderwerpen.
Tijdens de 99e Algemene Vergadering werden aan de commissie vooral vragen gesteld over
de inkadering van de onderwerpen en of er wel voldoende invulling aan gegeven kan
worden. Dergelijke vragen zijn echter tevoren bijna niet aan de commissie gesteld. De
uitwerking van de JaCo bood een prima beeld van de mogelijkheden met de thema’s.
Tot jaarthema voor het seizoen 2003/2004 heeft de AV ‘Esthetica’ gekozen. De JaCo heeft
dat onderwerp verder uitgewerkt en daartoe onder meer concrete doelen voor lezingen
geformuleerd en namen van potentiële sprekers verzameld. Op de 100e Algemene
Vergadering is een tussentijds verslag uitgebracht.

CoCoHu
De CoCoHu werd dit jaar bevolkt door zeer ijverige mensen, die vanaf het begin al
vastberaden waren het congres huishoudelijk tot in de puntjes piekfijn te verzorgen. De
locatie was snel geregeld (Stedelijk Lyceum aan de Tiemeister), begrotingen opgesteld
(verschillende begrotingen voor verschillende scenario’s) en planningen gemaakt (ook de
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ProCo kreeg deadlines). Het ging allemaal zo soepel en de commissie liep zich zo te
profileren dat enige tegenwerking niet kon uitblijven. De ProCo deed een schamele poging
om de CoCoHu te frustreren en enkele weken voor het congres wist de beheerder van de
locatie de commissie een onverwacht hoge prijsopgave te presenteren. De commissie liet
zich niet uit de weg slaan en regelde snel de Immanuëlkerk en de Beatrixschool daar
tegenover. Met het contact met de ProCo is het ook nog goed gekomen. De catering was
goed verzorgd, de bundel zat prima in elkaar, het congres was genieten. De akoestiek liet
te wensen over, maar de vele koffie, de interessante lezingen en de goede werkwinkels
deden dat vergeten. Het leuke cabaret en de goede kleinkunst maakten een mooie
afsluiting.

LustrumDiesCie
Meneer de abactis heeft reeds een treffende beschrijving gegeven van de fantastische Dies
Natalis, door de LustrumDiesCie georganiseerd. Aan het begin van het jaar was de locatie
geregeld. Restte geduld te bewaren en de voorbereidingen voor de avond goed te plannen
de invulling goed te verzorgen. De voorzitter van de commissie, amice Boersma, kon zijn
geduld niet bewaren en nam afscheid. Amice Van Ommen jr. nam zijn taak over en de
commissie werd aangevuld met amice Hakvoort. Gemotiveerd werd verder gewerkt aan het
zoeken van sponsors (en met succes!), het invullen van het thema ‘Back to basic’ en allerlei
andere voorbereidingen. De locatie kwam vlak voor tijd opeens met een hogere rekening
dan afgesproken en dus moest de commissie inleveren op de bediening en viel de prijs voor
de bezoekers hoger uit. Desondanks is het een prachtige, stijlvolle Dies Natalis geworden
in “De Jaargetijden” in het wonderschone Volkspark.

LustrumWeekCie
De LustrumWeekCie heeft aan het begin van het jaar een gevariëerd programma opgesteld
voor de twee weken voor de LustrumDies. De verschillende activiteiten laten de
verschillende aspecten van de vereniging prachtig tot hun recht komen. Ruim van tevoren
is een uitgebreide planning gemaakt en de commissie ging gemotiveerd en vol energie aan
de slag. Vooral ook tijdens de lustrumweken waren de commissieleden steeds in de weer
om van het lustrum het succes te maken dat het geworden is. In het praesediaal jaarverslag
kunt u een verslag lezen van het geweldige resultaat.

LustrumBundelCie
Jarenlang heeft de LustrumBundelCie foto’s verzameld. Vele jaren hebben die foto’s geexisteerd. Na jaren hebben de foto’s hun bestemming gevonden. Gebundeld tezamen met
grote verhalen geven zij een heldere blik op vijf jaren VGST-geschiedenis. Dit jaar heeft de
lustrumbundelcie artikelen verzameld, verloren en weer gevonden. Een jaar redactie heeft
de prachtige bundel Quartz opgeleverd.

NovCie
De NovCie heeft in de kampweek 23 foetjes en op maandag daarna nog een foetje stevig
voorbereid op een intensieve AfKap vol kennismaken met elkaar en de vereniging, maar
ook vol uitdaging en lamme grappen. Helaas is een foetje na de kampweek gestopt, omdat
hij het studentenleven niet zo zag zitten. De rest mocht het als jaargroep 2003 opnemen
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tegen de ouderejaars. Tijdens het bezoek van de Senaat aan het kamp leek het er op dat de
jaargroep geen schijn van kans had. De AfKap was gelukkig een week die gevuld was met
activisme aan beide kanten. In het begin lieten kennisniveau, kritische houding en
groepsband nog te wensen over en hadden de ouderejaars duidelijk moreel overwicht, maar
aan het eind van de week lieten de foetjes zien dat er een actieve en hechte groep was
gevormd. Daardoor kon er dit jaar al op de vrijdag verbroederd worden. Helaas is er van
rugby dit jaar niets gekomen. De NovCie heeft goed werk afgeleverd in de voorbereiding
van zowel de foetjes als de ouderejaars op de AfKap.

Redactie
Het Kleintje VGST kenmerkte zich dit jaar niet alleen door stijl, maar ook door vele
originele artikelen en boeiende verhalen. Ons officiële orgaan deed haar naam eer aan. De
redactie heeft hier goed aan meegewerkt door dit jaar haar stimulator-functie met verve in
te zetten, wat onder meer een serie over Kerkvaders en een spannende schrijverswedstrijd
opleverde. Over het inleveren van artikelen en het idee ‘doodlijn’ zijn de gemoederen in de
loop van het jaar weer eens hoog opgelopen. Tweemaal verscheen er een extra uitgave van
het Kleintje VGST, waarvan alleen de laatste door de Redactie werd uitgegeven.
De acquiserend redacteur werd halverwege het jaar geïnstalleerd om extra sponsorgelden
binnen te halen. Dit viel door de economische malaise niet mee.
De voorkant van ons Kleintje was het hele jaar onderwerp van gesprek. Zo leverde het
eerste Kleintje VGST door een aantal kwetsende woorden op de omslag ietwat commotie
op. Maar ook de vraag wat de geheimzinnige letters zouden betekenen, hield de
gemoederen bezig. Uiteindelijk kon de oplettende lezer het bijna Russische woord
‘laatottsgv’ ontdekken. Traditiegetrouw provoceerde de redactie de Senaat, ditmaal door
een lelijk plaatje op de voorkant te plaatsen. Hiervoor werd een passende straf bedacht
door de Senaat.

AlmanakCie
De AlmanakCie werd eind juni 2002 aan het werk gezet om de eerste Almanak der VGST
samen te stellen en op de 20e AV te presenteren. De commissie kwam snel op gang, maar
doordat de AV zich eerst moest uitspreken over de begroting liet de uitgave van de
almanak helaas een tijdje op zich wachten. Voor een eerste keer heeft de commissie het
idee en het werk snel opgepakt en een prachtig resultaat opgeleverd. Het werken tijdens
het zomerreces leverde echter wel moeilijkheden op en de opmaak bleek meer werk te
kosten dan verwacht.

InternetCie
Aan het begin van het jaar presenteerde de InternetCie grootse, ambitieuze plannen voor
een nieuwe opzet van de website van de VGST. De invoering van de nieuwe opzet zou wat
werk kosten, maar wanneer het eenmaal klaar zou zijn, zou de vereniging beschikken over
een zeer gemakkelijk te onderhouden site. Een technisch ontwerp en een nieuwe layout
waren tegen de kerst wel af, maar sinds de kerstvakantie werd geen actiepunt meer
aangeraakt. Vragen van de assessor over de voortgang van het project leverden niets op. De
Senaat was dan ook zeer teleurgesteld in het functioneren van de commissie. Nadere
aansturing vanuit de Senaat had tot gevolg dat de helft van de commissie opeens op stage
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ging of ging afstuderen. Welnu, daartegen is zelfs uw assessor niet opgewassen. Het was
dus tijd voor een drastische reorganisatie. Drie leden werden gedechargeerd en nieuwe
leden gerecruteerd. Het grote project is afgeblazen en alle energie gericht op het
onderhouden van de bestaande site en het opleiden van de nieuwe leden. Zij staan nu klaar
het roer over te nemen en vgst.nl in de goede richting te sturen.

PropCie
De PropCie had in het begin niet alleen de taak aspirant-leden te werven en te informeren
over de vereniging, maar ook om in Enschede open activiteiten van de VGST te promoten.
Omdat deze laatste taak door de commissie meerdere malen, ook na vermaning door de
assessor, is verzaakt, zijn de leden van de commissie gedechargeerd. Zij hebben wel de
VGST vertegenwoordigd bij een open dag op de gereformeerde scholengemeenschap in
Rotterdam. In de commissie zijn drie nieuwe leden geïnstalleerd en de promotie van open
activiteiten is een verantwoordelijkheid van meneer de abactis geworden. De nieuwe
commissie heeft ervoor gezorgd dat de VGST ook op open dagen in Zwolle en Amersfoort
aanwezig was en heeft ook via andere middelen contact onderhouden met
geïnteresseerden.

Sociëteitsbestuur Galliërs
Het societeitsbestuur heeft elke donderdag weer, vakanties en bepaalde tentamenweken
uitgezonderd, gezorgd voor ontzettend gezellige avonden in onze societeit boven Cafe De
Boemel. Paradoxaal hadden de Galliers, zoals zij zich noemden, telkens weer moeite de
laatste bezoekers van hun barkruk te verjagen. De sfeer zat er goed in, zozeer zelfs dat het
societeitbestuur het gebral probeerde te overstemmen met allerlei muziek. Dat is
natuurlijk niet de bedoeling. De miditentamenborrels waren op creatieve wijze ingevuld,
hoewel de aankleding wel wat mager was. Ook de verspreiding van posters was beperkt.
Het societeitsbestuur is te prijzen om zijn flexibiliteit in het opdraven voor ad hoc borrels
in het jaar. Societeitsbestuur, bedankt!

SpoCo
De VGST heeft zich dit jaar weer van haar sportieve kant laten zien. Door de strakke
organisatie door de SpoCo konden de sporters zich ten volle richten op hun sportieve
prestatie. Ondanks regen en een kleine omweg werd de VGST 90e bij de Batavierenrace.
We kunnen terugkijken op een geslaagde Broedersportdag, met een prachtige overwinning
voor de VGST en een gebroederlijke BBQ daarna. Een week later was de vereniging niet
alleen door de broederactiviteit goed voorbereid voor de Zustersportdag, maar ook weer
vermoeid door de elfkastenloop in de lustrumweek. De Zustersportdag was zeer
professioneel georganiseerd. Hulde voor de SpoCo! De aanwezigheid van de
zusterverenigingen had wel hoger gekund, zeker op het feest na de sportiviteiten. Schande
voor de zusters!

AcCie
Het was in het begin nog onduidelijk waar de door deze commissie te organiseren
activiteiten op het jaarrooster een plaats zouden krijgen. Die onduidelijkheid had zijn
weerslag op het functioneren van de commissie. Steeds weer werden de activiteiten
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verplaatst. Dat is jammer. De voorbereidingstijd voor de startavond was krap, maar de
commissie heeft een succesvolle activiteit neergezet. Er waren wat organisatorische
onduidelijkheden, maar de opkomst was groot, de maaltijd gezellig en de invulling van de
avond was tot in de puntjes geregeld. De kleinkunstavond heeft weinig cabaret opgeleverd,
maar wel veel muziek en een spetterende eloquentiawedstrijd. In korte tijd heeft de
commissie deze een fantastische avond georganiseerd.

ABC
De ABC heeft een spetterend amicaal weekend neergezet, waar de GSVG massaal op af
kwam. Met ongeveer evenveel VGST’ers als Groningers was het amicitia tot en met. Het
weekend begon met een Φ-lezing over de politieke filosofie van Rousseau, waarna de
meeste Groningers helemaal perplex naar het amicale feest togen. De zaterdagmiddag was
met allerlei activiteiten gevuld, waarvan de een beter georganiseerd was dan de andere.
Vanwege gebrek aan belangstelling voor kleinkunst bij de Groningers werd de
zaterdagavond gevuld met het kijken naar films en voetbal. Het weekend heeft de amicale
band tussen Twente en Groningen verbeterd en ineens was de GSVG in periode daarna in
sterk verhoogde mate aanwezig op amicale activiteiten.

AfWeCo
Ter afsluiting van het jaar vertrok de VGST dit jaar weer naar Ameland. De locatie van het
afsluitend weekend was dit jaar zo goed voor elkaar dat op de zondag alle trouwe
Gereformeerden, toen zij in Nes voor een dichte deur stonden, op de diensten van de
VGST konden rekenen, die de beschikbare ruimte en koffie ter beschikking stelde. Het
weekend was vol van activisme en ontspanning. Een baardencompetitie, een mooie
valpartij, skelteren, fietsen, een Hermans-hoekje en kampvuur op het strand. Een zeer
geslaagde voorbereiding op de vakantie.

VerWegCie
Na een succesvolle liftwedstrijd, gewonnen door amici De Jong en Gortemaker, verkenden
de 24 VGST’ers die deelnamen aan het VerWeg-uitje de indrukwekkende stad Berlijn.
Prachtige parken en aansprekende tekenen van de geschiedenis waren het toneel van een
leerzaam en gezellig weekend. Mening VGST'er kan u uitgebreid verhalen over de
bijzondere Duitse miljoenenstad.

DichtBijCie 2003
De DichtbijCie is dit jaar op zoek gegaan naar een nieuwe locatie om met de
Jaarvergadering de ware verbroedering met de nieuwe leden en de echte start van het
verenigingsseizoen te beleven. Een locatie in Haaksbergen met een prachtige
vergaderruimte is daarvoor geregeld. De weken voor de Jaarvergadering zorgt de commissie
ervoor dat er aan het weekend niets ontbreekt.

DiesCie 2004
De nieuwe DiesCie is de afgelopen tijd bezig geweest met het zoeken van een geschikte
locatie voor de 21e Dies Natalis en het plannen van verdere voorbereidingen.
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Nadere Statuten Beschouwing Commissie
Doordat de gereformeerde synode geen uitspraken heeft gedaan over het erkennen van
andere kerken als ware kerk, is niet duidelijk wat artikel 2.2, lid c. van de statuten: “lid zijn
van kerken die door de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt)
als ware kerk van Christus zijn erkend” betekent. Daarom is de commissie Nadere
Statuten Beschouwing ingesteld om te onderzoeken wat deze onduidelijkheid betekent
voor de interpretatie van het artikel, hoe het een en ander rond het besluit tot voornoemde
formulering is gegaan en wat het beste manier is om de onduidelijkheid op te lossen. De
commissie heeft op de 101e AV een presentatie gehouden waarin het probleem is uitgelegd
en mogelijke oplossingen worden aangedragen. Ook daarna heeft de commissie de Senaat
van het nodige advies voorzien bij het werken aan een oplossing.

$pon$
De $pon$ heeft dit jaar een transformatie doorgemaakt. De bezetting is halverwege het
jaar gewisseld omdat de commissie niet goed functioneerde. De motivatie om bedrijven te
benaderen was helaas nauwlijks aanwezig. Daarom is besloten een nieuwe opzet te maken
voor deze commissie. De nieuwe commissie bestond uit afvaardigingen uit de commissies
CoCoHu, DiesCie, LuWeekCie en Redactie. Het voordeel van deze aanpak was dat
sponsoring centraal geregeld werd. Tevens konden de commissieleden die
verantwoordelijk waren voor de sponsoring binnen hun commissie nu makkelijk ervaringen
uitwisselen en kon iedereen zich richten op een bepaald markt-segment.

SoRamCo
De SoRamCo heeft verschillende opties onderzocht voor een sociëteitsbezoek tijdens de
AfKap. De FQI werd verkozen en ongeveer zeventig VGST’ers overspoelden de sociëteit
boven de Theologische Universiteit in Kampen. De VGST verzorgde de aankleding en de
drank, de Kampenaren overlaadden ons met gastvrijheid.

ArchiefCie
De ArchiefCie heeft zich dit jaar weer regelmatig gestort op het ordenen van de
archiefstukken, het weggooien van overbodig materiaal en het opzetten van een
labelsysteem. Ook is een archiefsite opgezet met onder meer de geschiedenis der VGST in
woord en beeld. Een prachtige site.

ReUnie
Vanwege AV-besluit 89.3 heeft de ReUnie het animo onder de reünisten onderzocht voor
een reünistenactiviteit. Dat animo bleek er haast niet te zijn, vooral omdat dit jaar al de
lustrumdies was, dat menig reünist zeker niet wilde missen. En vrije dagen zijn schaars. De
ReUnie heeft veel contact gehad met onze oud-leden om ze op te sporen en om ze op de
hoogte te brengen van de nieuwe regeling en van de nieuwe reünistensite die dit jaar is
opgeleverd. Ook is de commissie ingezet bij het innen van de contributie.

Pedel
Am. Van Dijk heeft meneer de praeses steeds met verve ondersteund in het bewaren van
de orde tijdens de Algemene Vergaderingen.
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FeestMutsjesCie
De FeestMutsjesCie heeft voor het feestelijke karakter van de 100e Algemene Vergadering
feestelijk mutsjes vervaardigd en aan de aanwezigen uitgedeeld. De mutsjes werden met
plezier gedragen en leverden een vrolijke sfeer op. Kleine nadelen waren de scherpe
punten en de zwarte kleur van de mutsjes van de senatoren.

OSeKeCo
Dankzij het werk van de OSeKeCo zit Senaat Verbree na zijn decharge niet zonder
senaatsketen. De commissie heeft voor de prachtige olimketens gezorgd.

DisCo
De DisCo heeft dit jaar zeer goed gefunctioneerd voor een commissie bestaande uit enkel
sjaars. Hoewel de leiding van am. Van Ommen jr. daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol
heeft gespeeld, moet dit toch wel duiden op een sterke jaargroepband binnen de jaargroep
2002.

Vaandelkast
De Klaagmuur heeft als vaandelkast ernstig gefaald. Zelfs Groningers konden het vaandel
meenemen en we weten allemaal hoe gruwelijk zij het vaandel hebben behandeld.
Gelukkig ligt het vaandel alweer enige tijd veilig op Emerge.

Broedercommissies
Over het werk van de commissies onder ChOOSE kunt u lezen in het praesediaal
jaarverslag.

AV commissies
Standaard beleefsheidsfraseCie
De commissie heeft statistisch onderzoek gedaan naar gebruikelijke beleefdheidsfrasen en
heeft daarmee in een behoefte voorzien. De resultaten staan als bijlage bij de notulen van
AV 100.
InquisiCie
De 101e AV heeft besloten een commissie in te stellen om alternatieve straffen te
onderzoeken en op de volgende AV resultaten te presenteren.

Opinie
Amicae amicique,
Het was echt prachtig om een jaar als assessor de VGST te hebben mogen dienen.
Vanachter de assessorale stoel is het prachtige beeld te zien van een vereniging waarin
iedereen zich op zijn eigen manier inspant tot het verwezenlijke van haar doelstelling. Vol
enthousiasme zijn commissies aan het werk. Iedereen wil zijn steentje bijdragen en
iedereen wil ook zijn eigen stempel drukken op het verenigingsjaar. Zo ook ik. Het was
mooi om met z’n vieren beleid te schrijven en dat vervolgens in de assessorale praktijk door
te voeren. Met plezier heb ik tegen de inlevertermijnen voor het Kleintje VGST aangehikt
om toch te proberen een boodschap over te brengen of gewoon een leuk stukje te

Jaarverslag Senaat Verbree

Si undat, undat bene

47

Assessoraal jaarverslag

schrijven. Van de assessormails probeerde ik ook steeds iets meer te maken dan een kaal
mededelingenbord. Ik hoop dat u de inzet gewaardeerd heeft. Ik heb in ieder geval de
inzet van mijn senatorenmaatjes zeer op prijs gesteld. Hun creatieve inbreng, kritische
noten en vooral hun motiverende rol waren onmisbaar.
God is bovenal te danken voor de voorspoed die hij geeft en om zijn leiding, waardoor we in
de vereniging tot Zijn eer mochten bezig zijn.
Weldra mag amice Keuning het assessorlint overnemen. Ik wens hem veel succes in de
veelzijdige rol die hij krijgt.
Amicae amicique,
Hoezee VGST!
G. Kant
Assessor

foto
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Commissieindeling
ProCo

Ama. Van As
Am. Bos ss.
Am. De Ruiter
Am. Verbree sr.
Am. Zwarts

TheGroCo

Am. Jager
Am. De Ruijter
Am. Van Veluw
Am. Wiskerke

BijCo

Am. Dekker
Am. Kranenburg
Am. Pot
Ama. Veurink

JaCo

Am. Alons
Am. Van Berkum
Am. Boiten
Am. Tijssen

CoCoHu

Ama. Van der Bijl
Am. Keuning
Am. Norg
Ama. Van der Veen
Am. Stoel

LustrumDiesCie

Ama. Willering-Aalderink
Am. Dekker
Am. Leskens
Am. Van Ommen jr.
Ama. Post
Am. Boersma
(tot januari 2003)
Am. Hakvoort
(per februari 2003)

LustrumWeekCie
Am. Beugelink
Am. Havinga
Ama. Kooiman
Am. Saathof
Am. Zomer

LustrumBundelCie
Am. Bodewitz
Am. Schutten
Am. Verbree jr.

NovCie

Am. Bos ss.
Am. Horst
Am. Pot
Am. Van Veluw
Am. Van Wuyckhuyse

Redactie

Am. Broenink
Am. Borkent sr.
Am. Huisman
Am. De Man
Am. Maclean
(per maart 2003)

Sociëteitsbestuur Galliërs

Am. Aalbers (hoofdbestuur)
Am. Bos ss. (hoofdbestuur)
Am. Beugelink
Am. Broenink
Am. Deddens
Am. Kamsteeg
Am. De Man
Am. Oldegberts
Am. Saathof

SpoCo

Am. Hindriks
Am. Norg
Am. Wesseling

AcCie

AlmanakCie

Ama. Bodewitz
Am. Kamsteeg
Am. Schaap

InternetCie

Am. Draijer sr.
Am. Haarsma
Am. Kreeft (tot juni 2003)
Am. Wijma (per juni 2003)

Am. Broenink
Am. Horst
Am. Mol sr.
Am. Vuurboom
Am. Deddens
Am. Gortemaker
Am. De Jong
Tot april 2003:
Am. Fritz
Am. Koster
Am. Mol sr.
Vanaf april 2003:
Am. Van de Belt
Am. Lourens
Am. Runhaar

PropCie

Tot januari 2003:
Am. Hindriks
Am. Hakvoort
Am. Jagersma
Vanaf januari 2003:
Am. Beimin
Ama. Broekema
Am. Stoel

Jaarverslag Senaat Verbree

ABC/AfWeCo

VerWegCie

Am. Leskens
Am. Rosier
Am. Fritz

DichtBijCie 2003

Ama. Hoogendoorn
Am. Plaggenmarsch jr.
Ama. Slot

DiesCie 2004

Ama. Hoogendoorn
Ama. Knigge
Am. Norg
Am. Rosier
Ama. Veurink

Nadere Statuten
Beschouwing Commissie
Am. Boiten
Am. Vuurboom
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$pon$

Oude stijl:
Am. Kamsteeg
Am. Bos jr.
Am. Hindriks
Nieuwe stijl:
Am. Bakker
Am. Leskens (LuDiesCie)
Am. Norg (CoCoHu)
Am. Maclean (Redactie)
Am. Saathof (LuWeekCie)

SoRamCo

Am. Aalbers
Am. Broenink

ArchiefCie

Am. Cnossen
Am. Mook
Am. Van Wuyckhuyse

ReUnie

Am. Almekinders
Am. Bodewitz
Am. Van Wuyckhuyse

Pedel

Am. Van Dijk

FeestMutsjesCie
Am. Beugelink
Ama. Slot

OSeKeCo

Broedercommissies

DisCo-voorzitter

Am. Van Ommen jr.

DisCo

Am. Alons
Am. Van Berkum
Am. Bos jr.
Am. Bos ms.
Am. Bosscha
Ama. Broekema
Am. Van Dijk
Am. De Gelder
Am. De Graaf
Ama. Hoogendoorn
Am. Ter Horst
Am. Jagersma
Am. Kievit
Am. Lourens
Am. Maclean
Ama. Meijer
Am. Mol jr.
Am. Plaggenmarsch jr.
Am. Rosier
Am. Runhaar
Ama. Slot
Ama. Stoorvogel
Am. Van Veen
Am. Weening
Am. Wijma
Ama. Willemsen

Sing-in-commissie
Am. Koster
Forumcommissie
Ama. Knigge
HappeningCie
Ama. Post

Contactpersoon
interamicale gedenkbundel
Am. Cnossen

AV commissies

StandaardbeleefdheidsfraseCie
Am. Bos jr.
Am. Horst
Am. Huisman
InquisiCie
Theoretisch onderzoek
Am. Broenink
Am. Bos ss.
Am. Saathof
Huishoudelijk

Am. Bos jr.
Am. Stoel
Am. Rosier

Am. Zomer
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De cognac proef

Op 21 oktober 2002, precies 20 jaar nadat de VGST was gestart, organiseerde Senaat
Verbree een cognac-proef uurtje. Senaat Verbree, die zich had voorgenomen om het
lustrum zich niet te laten beperken door twee weken in juni, wilde zo het vijf jarige feest
inluiden. Zo’n twintig amici kwamen gezamenlijk met 6 á 7 flessen cognac aan. Ook Senaat
Verbree had uiteraard zijn Joseph Guy v.s. en v.s.o.p bij zich. Onder het genot van
verschillende glazen cognac werd er getoost op de VGST, die twintig jaar eerder was
gestart. Met een goede sigaar en golvende Joseph Guy in het glas werd zo op waardige
wijze de geschiedenis eer aangedaan.

Senator zijn

foto

Jaarverslag Senaat Verbree

Si undat, undat bene

51

foto

52

Si undat, undat bene

Jaarverslag Senaat Verbree

