
Dit manifest is opgesteld door het bestuur van de Reünistenverening en 

wordt expliciet mede gesteund door allen die het op de achterzijde onder-

tekend hebben.  
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REÜNISTENVERENIGING 
HENDRIK DE COCK EN 

DIONYSOS 

Wij, reünisten van de vereniging die in 1947 begon als VGS Hendrik de 
Cock, hebben begrepen dat jullie het pand FAX aan de Nieuwe Kijk in ‘t 
Jatstraat in Groningen willen verkopen. In dit pand hebben wij veel ge-
zellige uren doorgebracht en een onvergetelijke studententijd gehad. Ook 
hebben wij hard voor het pand gewerkt. Daarom is onze band met deze 
plek zo sterk.  

Het pand was en is onze trots 

FAX is in 1980 door de leden van Hendrik de Cock aangeschaft.  Daarna 
hebben generaties leden bijgedragen aan het onderhoud én de aflossing 
ervan. Fysiek deden we dat met schoonmaakacties en herstelwerkzaam-
heden. Financieel droeg elk lid van de vereniging gedurende zijn hele lid-
maatschap (met een hoofdelijke omslag) bij aan de afbetaling van de hy-
potheek. Ook organiseerden we werkacties, waarbij we samen een dag 
aan het werk gingen om extra inkomsten voor het pand te verdienen.  

Een gezamenlijk opgebrachte erfenis  

Bij de aanschaf van FAX is er bewust voor gekozen de vereniging eige-
naar te maken. Dit is gedaan in het vertrouwen dat ook de leden van de 
toekomst op een verantwoorde manier met het gezamenlijke kapitaal om 
zouden gaan. Nu de verkoop van het pand onvermijdelijk is, roepen wij 
jullie op om niet voorbij te gaan aan deze historie. Wij doen een moreel 
beroep op jullie om de opbrengst van FAX niet louter als een geldbedrag 
te zien, maar als een erfenis die door inspanningen van generaties studen-
ten bijeen is gebracht. Een erfenis die goed moet worden besteed. 

Dit vragen wij jullie 

Met dit manifest, ons testament in feite, vragen we jullie: ga in op het 
hoogste bod. En besteed het geld op een goede manier, in lijn met de 
missie en visie van de studentenvereniging die het pand gekocht en be-
heerd heeft. Zo bezorgen we via onze onvergetelijke tijd, ook anderen de 
tijd van hun leven.  

  


