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Laat Utrechts corps
de leiding nemen

In N RC viel veel ellendigs te lezen over
de sfeer binnen de Leidse Studenten
Vereniging ‘Miner va’, oftewel het
Leidse corps. (Alles moet anders bij ‘ve r-
stikke nd’ Mine rva, 10/9). Eerder al ging
het over rotte vis in slaapkamers tijdens
de ontgroening in Delft, dubieuze lijst-
jes in Groningen, een ‘cultuur van fysiek
ge we ld’ in Rotterdam en gevarieerde
ontgroeningsmisstanden bij het
Utrechtse vrouwencorps, de UVSV.
Alleen het ongemengde Utrechtsch Stu-
denten Corps kwam de laatste jaren niet
in opspraak.
Dat de LSV in de problemen zit, is op
zich niet erg. We zijn allemaal jong
geweest en het Leidsche Studenten
Corps werd pas in 1839 opgericht, om
nog maar te zwijgen van de fusie en
naamsverandering in 1974. Naakt door
de sociëteit rennen en bier door bilna-
den van onze toekomstige ambassa-
deurs en ministers laten stromen, zoals
beschreven in het artikel – het hoort er
allemaal bij, zeker in Leiden.
Het zijn fases – maar wel fases die je
beter overslaat als je het landsbelang
voorop stelt. Is het daarom niet een idee
de leiding van het Leidse corps zolang
als nodig in handen te leggen van een
corps dat zo oud is dat het nooit opge-
richt hoefde te worden? Van een corps
d at sui generis ontstond, in 1636 bij de
start van de Universiteit Utrecht?
Kortom, is het niet voor alles en ieder-
een het beste om de leiding van de LSV
voorlopig over te dragen aan Rector et

Senatus Veteranorum van het
Utrechtsch Studenten Corps?
Binnen het USC wordt niet vaak gespro-
ken over wat er gaande is ‘achter Woer-
d e n’, behalve natuurlijk als het daar ont-
spoort. Dan biedt het USC waarschijnlijk
de beste oplossing. Dat Leiden een tijd
geen eigen bestuur zal hebben wordt
nog lastig, maar als de LSV zich bij het
USC meldt voor therapie wordt dat
bepaald niet sine regno. Want het USC
zal zijn als een vader die kastijdt met
tranen in de ogen, net zo lang tot de
LSV-leden weer verder kunnen zonder
zich aan lantaarnpalen te hoeven vast-
klampen.
Te denken valt ook aan een uitwisse-
lingsprogramma waarbij LSV-leden een
paar weken meedraaien in een USC-huis
om weer eens mee te maken wat dat is,
een streng corvee-schema; om te erva-
ren hoe dat slaapt, met Hoe hoort het
eigenlijk van Amy Groskamp-Ten Have
op je nachtkastje; om weer eens vroeg
op te staan en dan eerst een zuur kwar-
tiertje gymnastiek op het balkon.
In Leiden wordt nu gedacht aan ‘meer
c ultuur’ – maar wat als die is opgelost in
jenever? Wat was dat ook alweer, cul-
tuur? Dan ben je blij dat er nog een corps
bestaat waar kunst meer waarde heeft
dan bier en waar beschaving belangrij-
ker is dan bitterballen. Niet veel, maar
to c h .
Michiel�Hegener�reünist�USC�en�auteur
van�Placet hic Requiescere Musis 1816-
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