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Inleiding

De OV ROSTRA werd op 27 oktober 1951 opgericht. Zij kwam voort uit de
OV PASCAL die door ledengroei een zodanige omvang bereikte dat een
nieuw dispuut noodzakelijk geacht werd.
Tijdens het tweede jaar van Rostra’s bestaan kwam de continuïteit in gevaar
door een gebrek aan novieten. Om dit gevaar te bezweren zocht men contact
met de SSR. De besprekingen over een fusie ketsten af, omdat de eisen,
opheffing van ROSTRA en binnen de SSR een dispuut oprichten, voor de
Rostranten onaanvaardbaar waren. Kort hierna ging men een
samenwerkingsverband aan met de OV ALPHA en de OV PASCAL in de
Federatie van Vrije Oratorische Verenigingen aan de Vrije Universiteit (13
mei 1954).
De federatie, die als grondslag had de erkenning van de Bijbel als het woord
van God (art. 3 van de statuten), stelde zich als doel het studentenleven te
bevorderen daar waar de middelen van de leden ontoereikend waren. In de
praktijk betekende dit een gezamenlijke werving van nieuwe leden en het
organiseren van de groentijd.
Het federatiebestuur werd benoemd uit de leden van het consilium, welke
was samengesteld uit afgevaardigden van de drie oratorische verenigingen.
In 1956 trok ALPHA zich terug uit de federatie na een conflict met de OV
PASCAL. Een jaar later zou zij zich weer aanmelden. Na 1956 bereidde de
federatie zich gestaag uit met andere oratorische verenigingen, waardoor zij
een bredere basis kreeg.
Op 19 oktober 1962 besluit men de federatie, om reden van
rechtspersoonlijke aard, om te zetten in een vereniging. Dit was noodzakelijk
in verband met de huur van sociëteitsruimte en om wanbetalers te kunnen
aanpakken. De nieuwe vereniging, SV LIBER, kende als hoogste macht de
ledenvergadering. Het bestuur, het collegium, werd bijgestaan door een
raadgevend lichaam het consilium, welke bemand werd door afgevaardigden
van de oratorische verenigingen en door een vertegenwoordiger van het
sociëteitsbestuur.
In 1965 vond er opnieuw een structuursverandering plaats. Het adviserende
werk van het consilium werd overgenomen door het seniorenconvent, terwijl
het consilium een besluitvormend orgaan werd.
Tot opheffing van de OV ROSTRA word besloten op de vergadering van 20
mei 1970. Dit besluit genomen n.a.v. een nota van H. Veer moet gezien
worden tegen de achtergrond van de algehele malaise in het corpsleven in deze
periode.
H. Reitsma
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