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No; ja, red.aktie: tviee personen van de
lustrumkomlii ssie zLJn enkele weken vóór
de daturrr van het lustrum zo hier en daar
aan het verzalnelen geslagen. Behalve het
noo d.zakeli j ke gepraat ( van Hal-l- , Hpi sman,
praeses zus, praeses zot progranma) vindt
u vrat literair geschri jf van grotendeels
wat vergeelde figuren die eens tot de
rer]aktie van het eens be staande Kaas & Brood
behoorden. Voor het nerendeel stukjes die
nj-et vroeger in Kaas &, Brood gepubliceerd
;ïïn ( i r.'cli en vrel , s taat d.e b ron ve rmeld ) .
Illisschien zuLt u, reunist of oud-lid, een
enkei redaktielid uit uw ti j d rni ssen; dat
weterr u/e, jarnmer, naar pakt u Kaas & Brood.
van d ie ti j d even en zoek een makkeli jke
stoel uit. Scheuï't u de literaire afcleling
van dit boek j e er everr uit r eil doe daar hetzeLfde [ree.
.
'Zorgt u dat u de z akel-i j ke af deling d e
gehele lustrumweek (22-29 april) als gids
ir:. d.e chaos in u\\i portefeuille heeft z:-tt en.
Da,:rkzij de tiidige irr vrijheidsstelling van de Bikkelacht-redakteuren, kon
cij-t nurnmer ook technisch nog net oB tijd
afk oinen . K.a,thari n"a he ef t naón tenlaire zítten
typen, Ro.elier z:-tten plakken (d.aar il.oest hij
nou eerst voor vrijgelaten worden), Mark
zt n kof'fie heeft ons al die ti jd op d.e been

gehouden.
Va.l-t het mee, Ben? lVat weÍnig advertenties,
vind j e o ok nÍe t? Een strop , j a.
Tom Stcm

Joost van

Leeuwen.

Sertu_s. Huisnan (tionlnêe L.J..Hu1srnan)1s__oprlchter van de Olofêpoort. Van Eê:I].,
tiJdelijk aLs pre sidêrt -curator van tle Universitej.t, en hlj zulleD wel zoLang'er
l"ustra van ttê olofspoort gevl-erd word.en op tteze pagina van het lustrumboekee

vê"schi jnen.

societeit, die een nieuïve
sti.jl zou voeren om attraktief te kunnen
ztJn voor de toenmaleige 'nihilistenr en
die bovend.ien zou kunnen dienst d.oen als
kontaktcentrum voor de d.iverse levensbeschouwelijke groeperingeh in het
komen rn&n een

Amsterd.amse studentenleven.
Velen hebben toen misschien gedacht bij
het l-ezen van de aankondiging, dat er een
niet al- te geslaagde aprllmop was uitgebroed, maar het vervolg heeft we1 aange-

Geacht bestuur en leden,
Ter gelegenheid van het derde lustrum
brengen wij u graag onze hartelijke
gelukwensen. De kornmissie. die het feest
voorbereidde, wilde graag op de eerste
april het materiaal bijeenhebben voor
dit boekje. Ze zull-en d.aarbi j wel niet
bedacht hebben, dat bet inderdaàd vijftien
jaar geleden ook de eerste april \ryas, die
een aantal mensen bijeenbracht in de
bovenzaal van de I ijsbreker-prijsbreker'
aan de weesperzLit om tot onrichting te
V0ORVTIOORD

van de President-curator van de Universiteit
van Ams terdam r Mr. G. van IÍaIl .
De o4tplooiing van de persoonlijkheid van
de student verdient grote' aand.acht.
Jonge mensen die de universiteit uitsluitend
beschouwen als een instltuut ter verwerrring
van kennis en zích- niet inlaten net hun
medestud.enten, zullen later moeite hebben
zLch in te passen in het maatschappelijk
bestel.
De zogenaam.de gezelïigheidsvereniging heeft
d.aarom een grotere betekenis dan het ïvoord
zegt. De kameraadschappelijke ongang met
studerenden van verschillende studierÍch*
tingen, behoedt de stud ent voor d.e gevaren
van eenzijdigheid en zelfoverschatting en
vernrimt zi-jn geestelijke horlzon,
De op demoeiatische grondslag lngerlchte
Studenten Societelt Olofspoort, welke
ernaar stre ef t een blnd.ing tot stand te
brengen tussen aIle studenten die zLch
de zin van de gemeensehapsgedachte bewust
zLjn, maar ook met d.e wereld buiten de

Universiteit, heeft zrcLt in

cle

betrekkelijk

toond, dat de rOlofspoort' in een behoefte
voorzag. Vijftien jaar kunnen gemakkelijk
voldoend.e zrJn om je bepaal.d rgezetenr te
gaan voelen, maar de snel wisselende
generaties en de spirit van de Amsterdamse
student zorgen er wel voor dat dit niet
geb eurt .
Dat vooral is ook wel een extra gelukwens
waard. r [[ snelle verand.eringen in het
geheel van het maatschaopelijk leven
d.wingen tot een ni-euwe instelling op een
toekomst, waaraan word.t meegebouwd. in het
levan van de Universiteit.
Proflciat Olofspoortl 3lijf maar bedacht
o.p wat vernleuwing nodig he ef t en ook op
wat áan meer traditlonele waarden bewaard.
of herrljkt zou moeten worden. Uit die
spanning is de soos geboren.
Dat zíj er nog lang in mag leven!
Sertus'Huisman.

korte tijd van haqr bestaan een eigen
plaats in het academische leven weten te
veroveren.
Het doet ni j d.an ook groot genoegen' èdt
deze societeit h,aar lustnrm nag
vieren en ik wens bestuurderen en leden
hieraede van harte. .. .
(ttier gaat d.e speciale persteJ.efoon. Steu
aàn de and.ere zi jde: Goed nieuws, Gi jsr er
zítrn heel wat arrestaties verrieht vannacht. ïtlat j ongens op straat, die verveland ïvaren, j ongens van e en of ander
studentenblaadje, studenten dus, van cle
Olofspoo:lt, dat ls êorlr... ïÍatl mensen
van de Olofspoort opgepakt, dat tuigr is
d.at zotn verenilging, nou, ik heb het d,an
we1 bekeken, ik zal ze laten weten, dat
dat bootkonsert nu ook niet meer d.oor
gaat en op een felicitatj-e van hun
zove.elste lustrum }:unnen ze J-ang waehteD die schoften van stud.enten, die nare iongell
nou vreer, hè. (ïregt zeer beslist de hoorn
oB de haak. VÍeet niet of hij straks kraatl
moet doen of bedroefd, g1-imlacht nu tevreden, ondat toeh niemand. hem ziet) )t
(Voorwoord zelf samengestelcl uit snipperst
verzam.eld. uit. de pm1lebak in de werklraner
van van Ea].l)
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frHet is volbrachttt, kunnen we verzuchten.
wanneer u d.eze regels leest" A1 moet het
feest nog beginnen. wii zt)T1 ervan overtuigd dat de uitvoering ervan aaruoerkefijk
minder moeite en ne.er pLezier met zich
mee zal brengen dan de voorbereiding.
Niet dat $/e het nu z6 rot hebben gêhad.
ïíe hebben geen medell jden nodie, maar we1
kunnen wii u meede].en dat nte af en toe
behoorli jk de zenulven hebben gehad. Vooral
toen het er oneens naar uLtzag, dat tive
zeLf de uitgave van het lustru-mboekje ter
hand zoud^en moeten nemen. Dankzlj de
onverflauwde energie (waarvoor onze grootste waardering en d.ank) van de op ti.id
jk verbli jf
uit hun buitengemeenschappeli
|
t
Bikkelacht
teruggekeerde
-redaeteuren
heeft niets eehter het verschijnen van
d.eze ultgave in de weg gestaan.
De

mogelijkheid bestaat dat er wljzigingen

aangebracht moeten word.en in het geoubliceerde progranma. Onze excuses in dat
geval. ltaar 1n een zo uitgebreid progranna
moet wel- eens iets mj-s gaan. VÍindt u daar
dus niet over op. Dat doen wij ook niet.
De lustnunkonmissie
BEN
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Het derde lustnrm staat voor de d.eur.
Olofspoort bestaat vijftien jaar. Een hele
leeftijd aI voor een vereniging als de onze.
Olofspoort, hoewel ze helaas nog steeds
uniek is, is aanvaard, bekend en êrkend..
Die erkenning, en ook de geleidelijke
verand.eringen in andere verenigingen, lei dt
ertoe, dat we ons wat minder afzetten tegen
and.eren. Het 1id zijn van de stud. soc.
Olofspoort vinden wij een vanzel-fsprekende
zaak, trïie doet ons ( 6OO) iets? Wat kan
ons tiberhaupt het oord.eel van anderen
schelen?
Neen, in dit vijftiende jaar van ons
bestaan komt het gevaar niet van buiten,
veeleer schuilt dat in de vereniging zelf.
Afgezien van ons ruimtegebrelr, waaraan hopelfjk dit Jaar een (voorlopie) einde zaT komen, lijken er gevaren te liggen in het,
uiÈeraard door oud.eren vastgestelde,
veruind eren van idealisme 3 ttl/Vi j waren veel
meer ethisch ingesteld.,... , wij diskussieer
den nog....tt
ïs het nu inderdaad zo dat de syrnbolische
vlaggen nog wapperen en de machines (preambule, statuten, besturen) nog draaj,en, maar
de geest van Olofspoort geweken 1s? Zítrn
we werkelijk een (t<ate) tienertent geworden?
De vraag stellen is haar beantwoorden.
VÍelneen, natuurlijk zLJn er in d.e studentenwereld bewegingen ontstaan ïvaaraan veel van
orLze leden hun energie en idealisme kwijt
kunnen. Natuurlijk is d.aar de beat, dle rive
graag beoefenen, maar deze laatste vo:rn van
ont- s zo u wilt lnspanning 1s zeker niet
bJ.ijvend. AItijd echter zal blijven de funkt
van Olofspoort: n.1, te ztJn een ontmoetlngs
centrum en bindmlddel van, wat achtergrond,
geloof en idealen betreft, we1 zeer uiteenl-opende typen jonge mensen.
Ik wens u allen een goed. lustn.tm' toe.
Sursrm. eorda! Ad fund.um!
Hans van der Caai j ,
praeses

S. S.0.

Van de perschef:
Klapperende gebitten en dynamiek.
De Olofspoort bstaat bij de gratie
van haar dynamiek. Deze stelling
van mij kfinkt wat hoogdravend., raaar

ik zeg di_t

het tegenover al_'d.j-e
ouwe zeuren te stellen d.ie voort_
durend eÍ]meren over het id.ealisme van
de Olofspoort en zídn bezorgd af vra_
gen wat er toch wel_ van die Olofs_
poort terecht moet komen. Dat gebeurt
nu a1 sinds de oprichting van de
Olofspoort. (lees er dit lustrunboekje
maar op na) en dat moet maar eens uit
zijn,, Mensen die zich dit soort ding_
en afvragen geven niets anders te kénnen dan dat er in tle Olofspoort een
veranderj_ng heeft plaats gevonden,
die zij negatlef interpreteren, oáaat
zij bij d.ie verandering geen ró1 hebben gespeeld. Zij komen áan met het
goeie idealisme aandragen en zo.
-ouwe mensen hebben
Deze
dus ten áanzien
van de vereniging een conservatieve
houding en d.lenen deswege geweerd. te
worden. Dat wil_ zeggen dat ze geen
funkties in konmissies en bestàren
meer mogen veryullen. Laat het niet
meer voorkomen.
ik zei, de Olofspoort bestaat
Ígql:
or-J de gratie van haar dynamiek. Zodra
er in de 0lofspoort geen veranderingen
meer plaats vinden, betekent dit he{
einde van cie Olofspoort. Daarbij heeft
niemand het reeht d.eze veranderingen
als positief of negatief te kwaliÍice_
ren. Iedere verandering is goed, de
inhoud van de verandening doet niet
ter zake.
We kunnen gelukkig vaststellen dat met
haar zestiende verjaardag het einde van
de Olofspoort nog niet gekomen is. Het
valt gemakkelijk te konstateren dat
veel aktieve Olofspoortleden vooruit
zijn op, vooraanstaan in en teiding
geven bij de betangrijkste politieke,
maatschappelijke en kulturel_e ontwikkelingen (trefwoorden: beat, provo,
S.V.3., Republiek, pop, Hitweek), die
hed.en ten dage oniler d.e Amsterdamse
jongeren (waaronder studenten) plaats
vinden. Het is goed mis met de Olofspoort wanneer over zeg twee jaar er
geen andere trefwoorden voor in de
plaats gekomen zijn.
Ik vÍnd het d.anook bijzonder jarnmer.
dat de redaktie van hèt lustrri.nboekje
het nodig voncl een boekje samen te átetl-en waarvan de inhoud gèricht is op d1e
goeie ouwe tijd zoncler ook maar en:_ge
aandacht te besteden aan de 16-jarige
Olofspoort. Poezie is mooi troor] aaàr

ad.v.

om

niet_vanr- maar een Reviewing Kaás &
Srood lijkt me voornamelijk*nuttig voor
d.egenen die dlt jaar 1id van de Ofofspogr] ?!in geworden, ter vergetijking
net Sikkelacht. Laten we elkáar nou
geen mietjes noemen.

Perschef S. S.Oo
ttog].er Proper
De redaktie van het lustrumboekje ging
er vanuit dat BIKKEIAOHT vold.oencle
aanclacht aan d.e eigentijd.se verràhiln_
selen zal besteden.
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DE FASER

L.GANS

GRAFISCHE KUNST
EE1I WAS DONDERDAGÀVOND EOEN EEN DEET' VAN

bet licht in bet societeitsgebouw uitviel
en Joost van Ïreeuwen, litl van de nakennisueklngskomrnissie mê van 'een vervefende
ái"poot"aoorlichtlng kwam wegroepen om de
sluitlna maar even te gaan lokallseren.
Gelukklg bleek clat hel, mankement zich
aDÓntaan had opgelost en mijn eer had
gered.

Xijn eerste officlele verrichtingen als
faÉer tteetl ik sarnen met Rainer Veltlhuis.
le begonnen rs middags om drie uurr gingen
naar cle houthandel en het Lizetzaakje' we
dronken wat pils en cofa en sloegen en
passant ergens een soijker in. Zo mod.derden
ie enkele maanclen voort tot in september
1964 het plan i{attanburg werd verwezenlijkt.
Eattanburg was êen grote holle snookachtige
ruimte met een slechte vl-oer en het bleek
rle bedoeling te zijn om daar even een gezell-ige societeit van te maken. tlÍe bouwden in
één week een enorme bar, legclen verlichting
aan en deden andere nuttige dingen. Rainer
bapt'e af., maar gelukkig had ik ook nog
hulp van twee rpseudo-fabersr. Toen al1es

klaar was schudden de besSuursleden ons de
hand en zeiden dat ze het a]1emaa1 erg
nool vonden. Kortè ti.jd later richtten we
rtog een solide .ganget.ie op om de vanuit het
oosten opdrlngende Kattenburgers te weren
Een paar weken heeft het gebouw uog dienst
gedaàn, alvorens het voor onbepaalde tiid
*erd gesloten.
frà-aiï áeuacfe vestigden we (Bob Víielinga
en ikzelf ; later kwa^n Tom ÏVansbeek er nóg
b1j) onze aandacht weer op de societeit
aaa tle Keizersgracht, waar het destruktleproces reeds in een vergevorderd stadium
verkeerde. lil/e schaften ons een uitgebreicle
verzaneling gereedschap aanr maar deden
dlt geleideliik, zodat niemand heeft
remerkt hoe duur tlat alLenaa1 was. Van
Eattenburg hadclen we gele€rd aan welke
eisen een voorwerp moet voldoen om langere

tlJtl

onbescháaiga

te blijven:

onbrancl-

baarheid en bestand tegen tenminste drie
dronkenanskrachten. Onze gellefdste
materialen werden dan ook hoekiizer 3x3
en keilbouten 3/8! l. líerd iets toch vernleld
rlan was het kennelijk niet sterk genoeg
en noest clus zwaarder worden uitEevoerd.
Uitgàancle van d,eze regel werd het hele
gelouw gerestaureercl, welk proces on het
ogenbllk van verschijnen van dlt boekje
re1 za1 zijn voltooid. Dan zuIlen we aan
ile verbouwi.ng van de tweede verdieping

beginnen.
.En zo zal.

er we1 altijd ienand uit die
k1eine aktieve Olofspoortkern zj-in (zLt
-ue uiet zo uit te laèhen. l'ettie) die
xeer een kastje, busje. of een nieuw slot
nodig heeft; er za]- altijti wel iets wortlen
iirletraot en er zullen altijd we1 larnpen
gneuYeLen.
Yan nij mag het we1 zo bll..iven.
FRED HARTJES

tllerken van grafische kunst - etsen.
houtsneden, ]itho's - zijn originele
kunstwerken, d.ie door de kunstenaat zelf
word en verueni. .grruldigd.
Een schilderij bestaat slechts één keer.
Een grafisch werk daarentegen komt voor
in een tien- of honderdtal exemplaren,
waarvan el.ke afdruk de kwaliteit heeft,
die eigen is aan een origineel kunstwerk:
ze zijn het directe resul-taat van ontwerp
en uitvoering door de kunstenaat ze1f.
Een werk van grafÍsche kunst heeft danook
een levend oráanisme en zal hierdoor nooit

verÍrelen. Dit naakt dat grafiek wezenlljk
anders is dan langs mechanische weg
vervaardi'gde renrodukties van kunstwerken.
Daarbij kont dat grafische werken worden
uitgevóerd op het foruaat dat door de
kunstenaar zeLf werd. aangegevenr terwijl
reprodukties vaak een verkleinlng of
vergroting van het oorspronkelijk kunstwerk te zien geven.
Het feÍt dat werken van grafische kunst
in vele originelen voorkomen en daardoor
relatief Iaág in prijs kunnen zLin-. maakt
d.eze kunstvo:crn bij uitstek geschlkt voor
het particulier kunstbezit.
Toch hebben de grafische kunste4 nog niet
die álgenene beÉendheid en waardering
ondervonQen, die men on grond van bovenstaande eigenschappen zou verwachte4.
Over het algemeen is de kennis van de
grafische kunsten gering. Ook zij tliebelangsteJ-ling hebben voor beeldencle kunst
zijn er zich nog te weinig van bewust dat
in-deze kunstvort de nogeliikheden liggen
om voor bedragen die aan reproduktiês
worden uitgegeven, kunstwerken van het
hoogste niveau te verwerven.
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Co V{esterik, tw_ee mannen }n 994-!99jt
et s / aquat:-nt, -iÏÏEAïe-;an-FFÉmÍÏGÓ;Co ïrresterik (eeb. 192+) 1s een vertegenwoordiger van de z.g. flguratieve richting
ln de beeldende kunst, - de richting
waarin de herkenbare voorstelling gehandhaafd blijft. Hij onderscheldt zich echter
van vefe and.ere figuratieve kunstenaars

d.oordat hij in zijn voorstellingen altijd
bewust een duldelijke e€g1iEi3g
aanbrengt ten opzichte van. de visuele
werkeli.ikheicl, ri[ant ook a1 lijkt de voorstelling door de nauwkeurige manier u/aarop
hLj werd getekend op het eerste gezicht
direct aan de werkelijkheid ontleend, toch
onttrekt hij zich aan wat wlj a1è onze
werkelijkheid kennen. Dingen uÍt onze
dageljikse omgeving zLjn op een d.usdanige
wijze-in een ónderlinge sanenhang geolaats-tt
d,aÍ ze met elkaar weer een buiten-werkeli ik-

heid oproepen.
In het konflikt dat hi-erdoor ontstaaten
tussen bekende vorm: de zorgvuldige
traditionele wijze van tekenen, en de
nieuwe inhouct: àe eombinatie van elementen
dle we niet gewend zijn in één voorstelling
fil eftaar té zien, --in deze tegenstriidigUeia tigt voor een groot deel de werking
clie van cle kunst van [esterJ-k uitgaat.

herkent in één oogopslag de
rulmte en de verhoudingen daarinr men vere€
zelvigt zich met de personen die daarin
optreden, maar men voelt zich tegelijkertiid buitengesloten, ondat de voorgesteltle
realiteit bij nader inzien toeh de onze ni

V'lant men

r

blijkt te zijn.

bij het bekijken van cleze
voltrekt zich op het moueat
waarop men ontdekt dat datgene wat men voo:
een bekende wereld hieId, verschuift tot
iets waarin e].ke vertrouwd.e sarnenhang
ontbreekt.
De ruimte van de voorstelllng bJ-ijkt een
and.ere, gezichten vervagen of verstarren,
d.e mensellJke flguur staat 1n een geheel
andere relatle tot zijn omgeving dan men
aanvankelljk meende. Het geloof in de
herkenbare wereld. en het gevoel van houvas'
maken d.oor d.ie afwijking plaats voor
onzekerheld en twijfel.
ïn een shock-effeet wordt ons de werkelijk
heid onthuld. In dit opzlcht is het werk

De sensatie nu
voorsteJ-lingen

van \if/esterik vergelijkbaar met d,at van cle
Ámerikaan Ben Shahn en de Engelsman Franci_r

3acon.

Ir.

Gans

STESDS K,EÏNER

Zelfs d.e kern van het bestaan
wij voor ons zeLf niet behouden

mogen

verstandeli$ke mannen inmers
en versteencle vrouwen
werken lange tlagen

verborgen in mikroskopen
aan d.e uiteenrafelÍng van de natuur
met ver'nuftige beitels en harrers
verdelen zij eencellige dieren

voor het genoegen van

tien of twaalf potentaten
links of rechts
zLi stuwen zeggen zLj

PI,EIDOOT VOOR PROVOKATÏE

Zullen er morgen nog bloedrode bLoemen
een bloelwijze tonen
tlie niet gepast 1s in het schema
van een parijtlig streven
niet geleid door een naarnloos llchaan
nlet gezwicht voor een kompromis
zull.en er morgen nog

de vooruitgang

ja
tlat zeggen zIj
Ibrahi-m Fabel

ordeverstoorders ziJn?
Vrees tlat dit niet za1

zijn
J.ijkt gegrond
want meer en meer wordt geprezen
het irunktuele vlijtig zijn
bezemste3.en in het gareel
wolken driemaal daags te stoffen
getend het kintl van de baas te zijn
uurwerk tot geweten
want het mechanisme dulclt
geen graafspirlnen
zLe d,aaron in de tijd
en zoek een broeinest.
1

958

Ibrahin Fabel.

Naar aanleding van het gedicht
fPleid.ool vooq Provokatiermerkt de schrl,
y"T (in een bàgeleiclende brief) ops
Het vers, dat begint net de woórdén rzul_
er morgen, nog bJ_oedrode bloe[rêno o. ... . I
kon ik vriJwel ongewijzigd laten.
geen titáI 6ovenstond, koos
$dat."I
logoog
ik net het
op de aktuele inhouá
opschrlft rPLeidool voor provokatleral_s
en
voegde ik er het jaartal 1958 aan toe,
daanm.ede duiclelijk aangevende, ttat Ibi,ahi
Fabel toen eigenlljk eèn visiónaire bI1k

treven.

leven dat is in een wiJde boog
dansen om cle zon
sons gelukkig soms bedroefd
rusteloos voortwentelend

aIle clagen alle nachten
als een viervoeter arn of rÍJk
schuchter het hoofd draaiend
on zijn sp1l
en dapper cirkelend
naar alle zijclen
on het eigen kogelgewricht.

Ibrf.

Ï_rgd.of
wasl

zo je wilt zljn tljcl ver vooruit

Ter gelegenheid van het.2e lustrum merkt
d.e praeses e.t. in zijn voorïvoorat
in het
lustrurnboekje op:
"ne afgelopèn vi;f jaren, met hun grote
aanïvas hebben hun problemen gebracht. En
wij
kunnen niet zeggen d.at wij zË h;;;;;'"pË"ïilt
Het is, geloof ik, nai_ef ïe ve"onOerstellea
tlat een o_rganisme'a1s dó óioi"poo"t vanzelf
zal voortbestaan. De komendÀ-"iif
Saren---zullen.wij een g1C9n
moeten vinclen
voor bijroorbeeld-het oplossing
irraagÀiït van ae
mensen die niet in een disfuut opgenomen
werdenr_op het moment reeA-s een kwart der
l-eden. En hoe zaT het societàiïsteven
er uit
gaan zien?

(1961)
VAN DE PRAESES

CORSTIAAN DE VRÏES

CORSTIaan d.e vries
kromme Dad {a

tel.O29j3-3285
IAREN-nh

Hooggeêerd publiek,

In het begin begreep ik
- getoog ik - niet ÉelenaàI. fk yr1lde
lr"t
helemaaL niets met een sportvereniging
te maken hebben. (Neen , ik heb er a1s_
z-odanig niets tegen) en tot sisteren heb
ik hardnekkig'Olafs- sport,"verstaan.
Enkefe jaren geled.en wai :-t< vebo.nden
aan rlURElEf', korte tijd daarna pleegde
ik rone-man-kabaret' in Rotterdamr zo
af en toe ben ik te strikken voor een
T.V. r als ik er maaï bij nag tekenen en
deeortjes ontwerpen.
Thom de Jong (hij ontvangt ui_t handen van
Koekoek een legpennlng al_s all_es voorbij
is) inforneerde indertijd losjes of ik er voor voelde een groepje studenten
te willen........
enfin, we repeteren nu
haast ledere aae (Ulj wijze ván spreken)
en het wo'nd.er 1s
geschiedt,
-ter pletcte
ik ben van het wakkerè
troepje kabarei_
repeterend.e gaan houden. Het repetere_n
heeft lang-geslulmerde vaderlijke gevoe_
lens in nij wakker gemaakt, 1k'besóhouw
het zo talentvolle gezelsctranje als mijn
eigen kabaret-kind.eren.
Na de echtseheiding wi1 ik de kinderen
hebben, dan gaan we iedere dag liedjes
zingen, iedere d.ag zal in het teken staan

van:

Dit

Hoeperdenoep,
sadt op d.en êtoep, Comt,
vrolick wesen
ende sal. vanavond. ook ons

laeten wi
motto zijn.

Heel- veel- U-efs,
kus 1es,

Corstiaan.

aan alle leden.

Volgens sonmigen onder ons glijdt onze
vereniging langzaam maar zeker af naar het
moeras van d.e burgelijke gezapigheid. van
niets meer weten, niets raeer willèIl en
niets meer kunnen. Om daarin te verzinken
en te vergaan tot een groot Niks, dat wel-licht d.oor latere generatles za1-'word.en
opgegraven al.s een allerbelangwekkendst
maar al-lerafschuwelijkst voorbeeld van
fossiel nihilisme. Volgens sommlgen onder
ons bewegen wi j ons wankelend. d.oor de
neveli-ge moerasd.ampen, de modder van ile
vergane weggebridged.e hersenen van generaties en generaties slurpt begerig aan
onze schoenen, één stap kan de dood betekenen.
Deze mensen, waard.e

Olofspoorters, zien
scherp en juist!
In verlokl<ende kl_euren
schil-deren zij U het groene land.schap,
de ruisende bomen en de opstijgende léeuwerikken hunner idealen: de vaste grond, die
wij ongemerkt verlieten. In stotend realisne
vertellen zij u van het verschrikkelljk
e i nde . Go e d.e , analytl ci .
Maar geen goede gid.sen.
lndien gij persoonlijk in een crisis verkeert, houdt u zich rustlg en verandert gij
niet te veeL aan uw levensomstandigheden.
U werkt d.oor tot er afstand is tussen u en
de dingen die u verwamen.
Welnu: onze vereniging verkeert in een zeer
werkelljke crj,si-st een lj-chaan dat welhaast
bezwijkt oniler de stuwlngen van de ziel.
De idealen die in onze vereniging,leven,
kunnen niet in daden worden omgezet. Ons
al1er 01of lijdt gewoon aan consti_patie.
Niets bijzonders dus, maar laten we
voorzichtlg zijn nu. De zachte heelmeesters,
waar sornmige groeperingen zo voor zLjn,
voorkomen in dit geval buikloop.
Het bestuur nu wil trachten gids te zijn
in het moeras.

\4reJ-licht zullen zij tenslotte slechts

dwaallichten zljnr
Achter ons zien wij echter zeven dwaaïLiclten spijtig d.ansen i_n de grauwe nevel.
Zien wij vooruit of J.iever achterom?
Vooruit, want daar is vaste grondl
J.H. G.
praeses
(x-PB no.

s. s. o.

4, juni

1953)
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M

MA

dat u nog
IIoeneI het in de bedoeling ligt voor
de
ontvangt
programma
áàn tetcnopt
het
lijkt
beginnen,
ioát"orr"Ëtiï:-téiten
een
uitgave
ons verstandig u in deze
volledig overzicht te geven van alle
gebeurtenissen, die deze week plaats
lebben, versierd met het hoe en ïvaarom
door de lustmnkommissie,

leden van de senaat der universiteit, de
deelnemende kunstenaars, d.e aanwezige
pers, d.e eventuele geldschieters en
besturen van andere verenigingen en
genodigden. Na afloop van d.e reeeptie
bestaat er waarschijnlijk gelegenheid
om op d.e soeieteit iets te nuttigen.
Vervolgens is er een normale societeitsavond tot zolang het duurt.

Het derde lustmm word.t gevierd in de week
van 22 tot 29 apr11. "Een hele week, waarin dus een heel progralnma wordt afgewikkel-d dat er op is afgestemd u zodanig
bezig te houden, dat u nergens anders meer
tijd. vor-.r heeft. Na deze. week vergeet u
vijf jaar lang dat u li-d bent van de S.S.0.
Dat lijkt ons een heel belangri-jk resultaat.

Zatetd.ag 23 apri1, gelegenheid. om met
uw moeder de tentoonstelling te bezoeken.
Ook a1 uw andere vrlendjes èn vriendeinneOok a1 uw andere vriendjes en vrlend.innetjes zijn van harte welkom.

Het prograruna begint op vrijdag 22 aprLL
met een receptie in de Àcademie van
Bouwkunst. Deze receptie word.t niet gegeven om het lustrun alleeni Ter gelegenheid. van ons vi-jftien-jarig
bestaan organiseren wij nameJ-i-jk een expositie van
jonge arnsterdanse grafiei in de Aeademie
van Bouwkunst. Waarom?, vraagt u zieh af.
Gesoon omdat we van grafiek houden, omclat het voor velen van ons een bereikbare kunstvorrn is (financieel gezien),
a1s onderdeel- van het maatschappeliJk engagement (wie doet ons wat) en om een
heeJ. andere reden. Uit het tentoongestelcle werk zal door de Olofspoort n.1.
een keuze gemaakt word.en, afhankel-ijk van
het o.ordeel van de leden van een speciaal
hiervoor in het leven geroepen conmissie
waarin, naast praeses Hans v.d.. Caaij
ea Thom de Jong, ook Prof. Jaffé en
Dr. ï,. Gans zitting hebben. De keuze zal
voor een belangrijk gedeelte bepaald
worden door d.e aanwezige finaneiele midd.e1en die gevorrnd. worden door de
bijdragen van bedrijven en instellingen
op sociaal- en cultureel gebi,ed. rÀlaarom
deze aankoop? Orn. het aangekochte ogenblikkelijk weer af te staan aan cie Unj-versiteit en op deze wijze bij ons derde
lustrun onze verbondenheid aan de a]-ma
mater te tonen. Dit houdt ulteraarcl
ook in d.at wij zelf (de S.S.0.) een of
meer graflsche werken kopen en aanbied.en,
Hoe groot uiteindelijk het kunstbezit zal
zijn is op het moment d.at dit geschreven
wcilt nog niet bekend. Dat zult u gewaar
word.en op de receptle, die om 4 uur p.m.
begint en waaï al-le led.en en reunisten
uiteraard harteLijk wel-kom zíjn. U kunt
dan tegelijkertijd
kennj-s maken met d.e

Heel missehlen wordt er voor den aantal
uwer een weekend georganiseerd.. De
beroemde en beruchte weekends uit het verIeden indachtig, behoeft dit voor de
meesten van u geen aansporing u hier
dan ti.idig voor op te geven.
Zond.ag 24

april. Bijkonen en adem
veel energie vergende

scheppen voor ile
komende week.

apriI. trVe beginnen met een
sportmitldag. ï/at voor sport en tegen wie
en vraarom en waarvoor is nog een seheim.
Dat hooÍt u nog tijdig. rs Avond.s is
er gelegenheid om op d.e societeit de
naaltijd te gebruiken. Het is echter we1
zaak dat u zorgt naaltijd-bonnen in uw
bezit te hebben, dit om een zo snakelijk
nogelljke kookprestatie te bevorcleren.
De bonnen voor deze en volgende maaltijden
zijn op de bekende adressen te verktljgen
(vrijd..avond. 22 april op de societeit).
Zond.er bonnen geen eten, dus op goed
geluk komen helpt u niet.
Uraandag 25

i

On 20. O0 uur is een Verenigingsgesprek
geplanned. Een soort led.envergadering
voorgezeten door oude prominenten, met
als doel een frisse kijk oB de vereniging te ver(her)krijgen en/of te
behouilen. Wij rekenen op u.

Dinsdag 26 apríL. Sportmidd.ag. Hiervoor
is georganiseerd. een voetbaltoernooit
plaatsvlndend gp het Sportpark Middenmeer
aan de Kruislaan, aanvang 1{.00 uurt
met aIs d.eeJ.nemende verenigingeni

o].ik:

S.S.C.A. Ákhnaton,
s.s.R.A.,
N.Z.S.O.,
U.S.A.r

rijB beraad is 01ik er toe overgegaan
aleze gelegenheid een beroepskracht
aan te trekken. De keuze is gevallen op
Corstiaan d.e Vries, die zich elders in
dÍt boekje presenteert. Aan het door hen
Na

voor

IJ. S. V. A. ,

N.C.S.V.,
s.
S.

v.3.

op de planken gezette kabaret werken
Nienke Sarbiers,
Gedy van de le1y,
Trudy Thijsen,
Hanneke Zeítr,
nirrarj oli jn Sabarte Belacortu,
Jan Jaap Sorber,
Sert Jan Vlsser,

,

S.01ofspoort.

In de vooravond wederom een maaltijd, aIs
u van tevoren tenminste een bon heeft
aangeschaft; later op de avoncl een
schaaksimultaan tegen onze meester Hans Ree,
voor d.eelnening waaraan u zich nog kunt
opgeven en om 0.15 uur ('s nachts) een
filmvoorstelling in Kriterion met als
streefprogranma
rI,e petit Sotrdat' van Jean Luc Godard,
f laby DolI' van El-1a Kazant,
rTwee
mannên en de kastr van Roman Polanslqr,
(tekenfilnpje) van George Dunning
Appel'
'Ihe
en andere tekenfilnpjes.

mee:

Peter Nicolai,

Hans Schendeler en
Thom de Jong.

Begeleiding: Corstiaan d.e Vrles.
Muziek en bijna al-le teksten:
Corstiaan de Vriesl overige teksten van
Jan Jaap Sorber en Thom de Jong.

s

apri1. Op deze dag hebben we
de grote hereniging met onze reunisten
geplanned. Al1e oude banden weer eens
aanhalen en zo. Leden hebben geen toegang
bij de borrel en d.e naaltijdl-T-friïs eten
dus. In de loop van de avond brengt Toets
een concert in de openlucht, waarschijnl-jop het Amstelveld. Na dit klassieke conce
nodigen wij u uit voor een nachtvoorstelling van Kilo in de Brakke, Grond.
Over deze manj-festatie van Kilo zijn op
het moment van het terperse gaan nog geen
nadere gegevens bekend.
Uiteraard zi_jn concert en Kil-ovoorstellin
voi:r all-e leden toegankeli jk.
D,onderdag 28

[roensdag 2'7 aprJJ-, Beglnt met de naaltijd
(denk aan de bonnen). Na de rnaaltijd woiden
aIle 0lofspoorters event. met introducé(e) (s)

uitgenodigd om in zaal I'etix Meritis te
genieten van een door Toets en Olik aangeboden avond.

loets betreft, hieronder volgt een
prograruaaoverzichtje, waarbi j inbegrepen
de uitvoeringen op donderctag 28 april.
Er zullen uitgevoerd word.en werken van
Johanna Rosenmttller, J.J.Fux, Heinrich
3iber, J. S.3ach, (o.a. rBaueikantater ),
J.Ilaydn, W.A.Mozart, A.Honneger, 3.3artok,
Paul Hindemith, Charles Yves.
Wat

VriJdag 29 april. De laatste uiting va4
ze grenzeloze vreugd.e over het 1J-jari.g

medewerke nden:

viool:
Peter Schrier, Ularcel v,cl. Broecke,
Joke Engel, Jan Jaap Sorber
altviool: Rina Strasser (a.g.) e.a.
cello:
Josje Pothart, Wieke Meijer (a.g.)
fluit:
Bartel Poortman, José Lewis,
YÍin van Hoboken
klarinet: Hans Di}lo
trompet: Martien Dillo
trombone: Paul Dillo
hoorn: vakature
klavecimbel: Geert-Jan van Gelder
pianos Nienke Bouma, Joost van Ïreeuwen,
Robert van der Ï.,elr
sopraan! Cock ter Voort (a.g.)
barlton: Gerard Mostert
bas:
Joost van Ïreeuwen
dirigent: Joost van freeuwen
Bovendien za1 tijdens het openluchtkoncert
het koortje rte,etarer te beluisteren zJ-jn.

or

bestaan.

jA
tD

Een reusachtig slotfeest daf gegeven za1
worden in het Rothaanhuis. Een beatbaud
rivaar u stijl van achterover gaat. laat u
echter nlet weerhouden om met aanhaDg te
komen. Voor waarschijnli.ik de luttele son
van f. 0r5O bent u vàn hárte welkon om
onder luid gejuig dit lustrum uit te vien
Na drie uur kunt u nog even bijkomen op rl
societeit om met elkaar d.e week voorbi-j t
laten draaien. VÍij hopen, dat u er met
plezier op terug kunt kijken.
De f,ustrumkommissie.

E-

a-

I

r-

t
F

!

pereeptie

wgntrouwig

bet binnenmonds gemompel van mijn
kgp ik vandaag weer nlet verstaan
ze zltten slinks

te seinen op de kasten
aqhter nljn rug
ik nu op te vangen
-toch_meen
hge Poemie met haàr rechtËr-pootje
op haar voorhoofd wi.ièt
nidden
ea (oko gri.jnzend knikt.
Sonja pos
4Oeder

het Leefde en alles
was'elr nooi aan

rvlÍegend.e
zei de meester
fniet afleenvlssenr
zwemmen ze, nee
ze vliegen ookl
en hij wees op de plaat
waar ze inderdaad hun kunstje volvoerden
boven spitse golfjes achteloos
in de leegte zwemmend.
zo zwierden ze met roze vinnen
cloor mi jn fantasle
en jaren later zag ik pas
dat d1e vissen d.oor haaien
aehtervolgd tot aan de oppervlakte
blindel-ings even de lucht in springen

Sonja

ogen mond handen

Ilezen en geslacht
en later deed hig a11es

natuurlljk beter

poezen

Pos

dan een ander

als. beloning voor haar Ieed
graag naakte zi_j openbaar
boe b1j naar geen meisje omkeek
naar llever nog d.oor moeder

werd vertroeteld
ao bleef het ook lang
aie heT nu onbereikbáar
naar zijn vriendje in deki-iken
Aón--

Sonja

Pos

l,!;

Ílrffi

a,b.
van

:

Ontheemden, ets/aquatint

Theo Daameir, Amstêrdam-

_UIT

VROEGER

K&B

TUDEN-

Redaktieleden Kaas & Brood anno 1958i

Ter gelegenheid van het eerete (of toch
tlerdte?) lustrum, slaakte de Kaas & Sroodrerlaktie de vollende verzuchtlng:

... .
Het is bijzonder verheugentlr dat een vareniging aIs deze, die toeh a1s experiment
is opgezet, en zoveel noeilijkheden van
technische en theoretisehe aard heeft
moeten doormaken, met vallen en opstaan
zijn eerste lustnrm volgeleeftl heeft.
Me,ár tocb.,...wê zi jn licht geneigtl zo bli j
te zijn dat we eind.elijk wat vaster in onze
schoenen zijn konen te staan, dat we geen
andere schoene durven aan te trekken.
In het tot zekerheid overgedragen streven
voelt men zich behaaglijk en men laat het
werk vooral graag door anderen doen.
Waar is het idealisme van de beginperiotle?
De Olofsgeschiedenis ziet nen vrij aardig
weersp iegeld in de ontwikkeling van de
Het systee.m: rrHler. zijn
Eennisnakingstijd,
de woorden van een spreker, jongens, kiik
maar eens wat je ermee iloetrr, moet a1s
overwonnen worden beschouwcl, want in zijn
hart gaat toch ieder liever voetballenr dat
de praktijk uitgewezen. Ook cle methode:
heeft
I'Feut, ga zitten op je krentrr, beschouwen wij
OIOFSPOORI PROFICIAT! trIAAR.

a1s veroud.erd.
ilHelp nlj on het zelf te cloenrr, tvas Maria
Montessorirs leidraacl bij het ontwerpen van
haar onderwi jssysteem. De kennismakingscornni.ssarissen behoeven nlet gedegradeerd
(of gepromoveerd?) te worclen tot Montessorileiders, maar naar onze mening ls tlit de

juiste richting. Kennismakers komen tot ons
als MENSEN, die zich aan een nieuw mlllieu
noeten aanpassen en als dat niet voorzichtlg
gebeurt, zou er wel eens een bedenlelijk
grote hoeveelheid antl-stof tegen deze
infectie van persoonJ.ijk denken gevormd
kunnen worden, tot schade en schande van ons
a1len. We hebben inmers niet voor nlets een
onrustbarencl groot aantal papierenleclen, en
dat heus niet alIeen uit laksheld van hun
kant. .. ...
Dat men ter geJ.egenheicl van dit lustrun
feest gaat vieren, biedt de gelegenheid de
stroef en stram geword,en ledematen.te smeren
met de olie van een nieuw enthousiasme. Dat
men angstvallig moet zorg dragen ze niet
meer vagt te laten roesten, staat belichaa,rntl
in tleze leuze voor de toekomst:

,'trtrÍNDER OUDSAKKEN 3R0OD, MEER KAÀS!x

Profieiatl
redaktie Kaas en Brood.
(K&3 no. 22, 1956)

Vondelpark.
De aarde \ryas zowaar gekookt.
Zomaav, Het was vanzel-f gekomen.
Kleine barsten in de grond
lieten in hun gaping zien
a1 wat daaronder leefde.
Draden en wortels zag je
van de planten, wijd vertakt
als van een zenuwstel
d.at veel te raden 1aat.

Het lopen vías moeilijk, maar
toch geen beproeving. Wijd
was het landschap, en zo,
voetje voor voetje leerde men eerst
te lopen, iedere stap een stàp.
Hier en daar waren hekken versprei-d,
wat doel].oos als een decorati-e.
Herinnering aan lang vervlogen tÍjden.
Je kon ze heffen uit de grond.
met een lichte beweging.
De zon, de zon was groot
en overstroomde aI met li-cht.
Reina van Lier.
oé5à vu.

-Z!ezo, zei ík, daar ben ik weer. Ik tro
nijn colbertjasje uit.
dat meer?r vroeg mijn vrouw.
-Hebt u .wát
meer? Ik zette d.e radio aan.
ik
-Heb
-NoEr dat u denkt dat u hier woont.
-Veríloekt, zei ik, dat is rret oéjà-vu
gevoel $/eêr.
Dat heb ik nu bijna elke dag. Ik maakte
mijn excuses en ging weer weg naar huis
O:derweg kwam ik nijn vrouw a1 teg
je
mee?, vroeg ze.
-Ga
was aJ. onderweg.
-Jazeker, zeí Lk, Íkwoning
en genoten a]
\r{e gingeir naar onze
vanouds het LiefdessPel.
Toen gaf ik haar wat huishoudgeld en gir
op weg naar huls.

Rutger van

Zeljst.

noctambule

vannacht
heb ik mij voorgedaan al.s waker van de
nacht
en alle deuren aangeraakt
en aIle ramen luid doen horen
tot dienstkantoren en tot kerken
sprak ik vrijmoedig drieste vragen
orn in hun muren mee te dragen
te snel kwa.m zonllcht boven hÈizen zreYt
cle orgelsPeler van de Dam
blies 1n een liehttromPet
ik heb het uniform weer ui-tgedaan
de dienstPet

afgezet.

Egbert 'ifari-es.

In 1961 (tweede lustnrn) scbrljft
iËn"íï'vlà;;i;;-(K&; ;;:42, lusi".nnumer)

r

Ja. beroert is het altijd

gegaan, .zeker
fret (nl-er
van
redakteuren
l7oísens de
wat
r""" en Sroocl. lees Èaar
;;-ï;il";)
worclt
oprichting
jaar
de
na
àt ""o"tt
eenparig versnald'e
"-"róir"".t"á,'Met
spoedt Olofspoort u':! ln de
Ëè*èài"e
rrchÍrng van burgerdom en traditie.
Nette pákken, public relatlons. WIJ
Likken ons dà zogeheten studentenmaatechappLj int Moeten we het vooral na de
laatste-zlnsnede niet zien als een
wbntler en als een overwinning van innerLljke kracht dat onze voorlaatste praeses
geÍukkig nog een gebaarde anar-chist a1s
Èoogland rnocht zi-Jn? En dat onlangs als
hoogste bewlntlvoerder werd gekozenjed'e
artistiek begaafde Kf,nzel waarvan hÍj
leder ogenblik kan verwachten dat
met aarzelend-zacbte stem een nieuwe

revolutie gaat aanko'ndigen? Ja, een
wonder is het zeket.... maar er zíjn nog
meer hoogtepunten....
....2oa1á bijvoorbeeld het ín 1957 gekonponeerde stuk dat vooraf gaal aa:a
é"liàá"ri-jas árïenaar gewijzigcte)
il;;;;;;
Reglementen: de Prea,nbule. I{oogd'ravend'
en gezwollen, maar opreeht en stellÍg van
lnvloed bultên onze verenigin-g. Naar
binnen schljnt d.e invloed te verslappen.
f s dat cle vergankell jkheid'van een
roenriJk verled.en?

w1e

wijst

.(Egbert hoopt dat zijn roverzichtr, waar
het bovenstaande een fragment u1t lst
geschreven is) !, . r . . . , in de geest van hén
die de vereniging hebben gemaakt tot wat
ze ntt lsi Een geest die *envankelljk
sterk bepaal-d was door negatleve waarden
en die thans besllst nog niet geheel door
posltigve waarden 1s bepaaltl. Ik hoop dat
het verval dat zieh ln deze tlen jaren
telkens heeft genanlfesteerd, za1 wortlqn
gvenronnen door d1e geest. Dat we altlJtl

wers zu11en blijven van die symbolen die
na twee bestuurswisselingen onvem.ijde1ljt
tot holle traditle lelden. Dat we er nog
eeps in zullen slagen op onopzettellJke
wL|ze clat kontakt nÊt cle maatschappij te
veroeteren. Dat we niet tot klelnburgerl-tJk fatsoen zullen vervallen en ook nlet
tot a-soclale studentlkositelt. Dat we
ook altijd lets zull.en bewaren van het
ironlscbe en'halsstarige van d.e hoofdstetlellngen. Kortom: dat onze sterke
kwantitatleve groel zal- worden geevenaard
door een minstens even kwalitatleve.
A1s ik tiáár nu maar eens zeket van kon

zijn.....

Egbert Warries

oooaa

me de wegwijzer

toen. elbert na het zevende flesje pils
om een kelkje vroeg
had lk hem toen dat bodempje \t9F-Jonge
wel moeten geven

trfiark

l-iJn

4

Europaple

in-Centraal Station

passeert
tle Sakkerstraat

Mond, lltho van Marte 'Rólhg

11jn 4
Eentraal Station-Europaplein
passeert
hen

nlet
katharina

DUCO VAN ITEERLEE

AFLgc'66^l €NZOvaaRTS

29/3o-3-.6+ (rasen)
naar a1 heb je geen
je bent lief kom maar haar
je ogen zijn vies en hoornig,
je lippen weg, en d.oornig
je huid, lach maar verlegen

kom

19-2-,64
een stijf boeket van vingeren
(ae kteinkinderen)
waar is de kiespijndoek, d.e watten
kan zij de slaaB wel vatten?
zij heeft voor wij het wisten
verclomd

zich laten kisten

we komen niemand tegen
ze àijn al vaker opgestaan
met gekkere kleren aan
leun maar je kan nÍet lopen.
we zullen nieuwe kopen
wat is nou d.ood, wat leven

zeg

zelf

erej_s even
Dr co

21-2-t

64

receptie ten serenen huize
van één die zielen doet verhuizen
bij rt leven, die geschoeide hand
houdt m.et een en ancler verband.;

gedag aanstaande tweed.e vrouw
verkwikkentl staat u deze rouw
gerlag u hoog edel achtbare
hier graag urv naan om te bewaren
dit zwetend jong hier is de zoon
kniJp hem rnaar even in cle koon
liever niet de overled.ene
om hygienische reclenen

22-2-.64
vooraan intense schommellngr zod.at
de kist verkruimelt op het pad
(welteruste leggen 4iènand ?eggen
geigertellers in cle heggen)
ik heb uw nooie hart gebroken
verkllde vingers en d.e neus gesnoten

È) 0 t-Oêt

iCttc

ool? Lo6VoERtA) ê

J_lj weert mij af, ik graaf mij in.
Het is dus oorlog, liéve bur:cËt.
Sehuw mij naar als d.e pest. Bezorgd.
om ons, sluit ik je binnen in
gljn nagische omsingellng.
Jij hebt {e tljcl, i[ ook. rt Verheugt
zeer ctat hiJ ons samenwurgt.
Tij
Je sterkten zijn bekehd: geri.ág.
De nijne ook, mijn kru.it étaat-droog.
Geen grof geschut: een koppel duiven
slechts met dit sonnet. Hóé noog
en- sierlijk in de 1ucht, hoe zuiver
grijs hun buik, en als áe rillen:
rlit briefje draagt mijn pestbacj.llen.

Afb. :

Reisdoos no.
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ets/aqustint van Rob Otte,
Amsterdam.
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len Weledelgeboren Heer
len Heer B.J.lV,ijnheer
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LLUS]RISSIMUS SENATUS

STUDtOSORUtl
AMSTELODAMENSIUM

"Ve1edeJ_geboren

Heer

namens den r'1usr"ï:3r*;:"Ë"Hff:*lf*àïo"o",*
Amstelodamensi'"rm_ ile ontvangst- van U*

d.d. 23 febr. j.1., waarin U melding maakt"
"àir"ij"Ën
van een door U te organi_seren voetbàltournooi
tussen de verschillende hoofdstedelijke
studentenverenigingen ter gelegcnheid van
het derde lustrun van de Studenten Societei_t
01 ofsp oort.

,ïi.5ïï"ï Ë:ï;9"Ë:1,
voetbalvereniging is,
het

Amsterdarnsch

dar

c.q.
uoËvereniging
heeft wel_ke genoencle
"er.'
beoefent,
iá"]
halve niet aan Ulv tournooi_
"po"t zal deeláemen.
""
manirestatie to"*"Ïu 3ff :"$3lri,.]i"rf,"ilaagde
gevoelens van hoge achting jegeis U,
/ieledelgeboren Hóer, *rrrrrË"i-ït- tet<en ats
d e dienstvaarrlige
D. !Vi_arda
S. S. A. h, t, Assessor ï
IiV.

f.
(Ready nade)

D. T.

SESTïAfRE

entre

Surrexit vero

nous

Dagdroom-klokken

litotes

luiden monotoon
drlekwart slag

bi jvoorbe eId

ligt besloten aohter

de muziek van Sach

netgeklede dromedaris danst
ingehouden passen in
domino samen kaarten

tle noten van

cleze

onopgevo erde r, d.ranatl ek

boven de toren verrezen

van gele tlas en ook

niet slecht zingen
als bened.icamus domino' amen
in driekwart (tango) naat
en: zoekt lang niet onbeniddeld
koelkastmanieren zoal.s dat gaat
van nee en ja sind.s eergisteren
ook niet zou ik menen

korte schok van \iveerzien vanaf rni jn stoel
het doek val_t van de

Christus neer-op mij
aanstond.s vliegt de duif
traag zijn doel voorblj
J. H.

hyperbooJ-

onderwijl
intenser geklaxon dan gistere.n
d.oor dooie boel in zwembad gespatter van pieren
stoelendans buiten gekijf

ik slow slow
ik meen langzaam goed verminken
van d.ierenkostuum etc.
fluiten in het rood. en tijd.ig
jarnner stinkend verdrinken ze
en wielen gevat in akkupompje
konstant niets aan te d.oen
dans

tautologie
gefoeter
van ondermondse figuranten
kinderspel uitstekend bij
frigidair gekoelde kelner
ongezond gevoelen ditnaal
chronische overd.revenheid suggere:ren slakkolonie
510 wíe zit verroert nog
matig ontworpen onbed.revenheid
vercler nog toneeltechnisch met
lege flessen en soms even stop
net nog de laatste bus
J. H.

s\,
a1les klinkt

nee

gebit brokkelt af
nieuwberichten achttien uur
het recitatief der soldaten

naamloze vennootschappen
daggeld
de henelmeesters
met gezang

tr'red van tlÍi]-ligen

I

Marjan PIug
Barndesteeg 15' 3958?
Cpleid ing : Ri jksnornaalschoo1- A'dam
beurs van d.e franse regering

ffi"ï903""

Xxposeect:
Onweer in de provence ('64)

EXPOSERXNDE KUNSTENAARS

Edgar eonradtr

sep.1942
Kf-ej-ne ïYittenburgerstraat l2 I I
Heeft geêxposeerd Academie 63 en
Atelier Friso ten Holt.

Gustave Asselbergs

geb. 1938
lÍolvenstraat 26 66524
Koninklijke subsidie voor d.e
schilderkunst 1963, I[arknessFellowship of the Cornrnonwealth
Fund 1966; vele tentoonstellingen
in binnen- en buitenfand.
Heeft werken perncanent in

colleetie

Publication

VeLdhoen

geb.

1934

Bloemgracht 64 233493
Opleid.lng: Ri jksno:maalschool A' darn
Geëxposeerde werken:
Ets

litho

Rotagrafure

Galerie 845 A'dan
Sditions Al-ecto london

New Wave

de

van

Ari

New

York
Theo Blon

seb.

Wilfred Voet
Passeerd.erstraat

1

67682

1935

Xl-andstraat BB 24629,
Opleiding: kunstnijverheldschool A' dam

Sipke Huismans

Theo Daamen

Haarlenner Houttuinen 3
Opleiding: Rijksnormaalschool, Ar ilam
Zijn werk wordt vnl. bepaald door de
fantasie met d.e sterke behoefte aan
een navrante sfeer. De Themaf s komen
voort uit een lrreele maar in voor hem
in wezen waarachtig bestaand.e wereld.

gêb. 21-5-1938

Kazernestyaat 22 7+1582
Geen opleid.ing.
Stelde met Holstein en lucassen in
galerie Espace tentoon en met o.a.
Theo 31om, Marte RóIing en Han Bennink

in

Fod.or.

Neemt op rt ogenbli_k met o.a. Gustave
d.eel- aan d.e tentoonsteJ.llng Atel_ier 3

in het stedelijk

museum.

Geëxposeerd.e werken:

Diek

Het Concortlaat ( ets)
Contact en Conmunicatie (]-itho)
Het raatlsel (ets)

Cassee

seb,
Brachthr.r.ysenstraat 5t t I
1931

732472

Opleiding: Academie' Ensehede
Exposeerde oa- in Atel:i-er 1J Hay.tert
Parijs, Salon de.Mai, Parijs 1965r Craptriètr Blennaf e te Ljub jiana, 1965,
Biennale te Parijs, 1965
GeËxposeerde werken:

Rel-iefdruk 1 '65
Reliefdruk 2 '65
Rellefdruk 3 '65

Pieter Holsteln
Pijlsteeg 39' '

Pieter

Engels

geb. decenber 1938
Val-eriusstraat 109 73481
beweegt zLch - in ruimere zi'n op schilderkunstig, plasties en
1

literair gebied.
oprichter, direkteur, promotor

van
ENcsrs PRoDUCTS oRGANTZATToN (Epo)
en ENGELS ROOM (showroom voor Engels

243712

Products) obstakel-s, assemblages
herstelde meubelen, prototypes,
monotypes, curtain-pieces, letterpieces, wonder events.
ENGEIS word.t tot de belangrijke
avant-garde kunstenaars gerekend

Frank

Jaap Hillenius

T-,odeizen

geb.

seb.

2B-9-1931
Zwanenburgwal 621,, 236046
Vanaf 1950 werkeno. al-s kur,stenaar

1953

daa::na

1934

Zomerclijkstraat 24 727493
Opleiding: Ri jksnorrnaalschool A, iiat
Ir-oninkli jke subsidie. Reisbeurs voc
het nidden-oosten.

e eenmanstentoonstelling,
velen in buitenland.
1

Decorontwerper voor verschillend.e
toneeJ-stukken, tekeningen voor
Tabou, Twen, Zwart en V{it, Ruimte,
Kunst van Nu. Boek samen met Hans

Geêxposeerde werken:

Nienke
Tineke
Pod

And"reus.

In
voorbereiding iliustraties bij
rlagboek
ban
een gekr Gogolj,
.Vietnan
boek over
met Bert Schierbeek.
fn 1965 versiering van het Concertgebouw t,g,v. lustrugr VU-corps.

'65

'64
'63

lViarte Ró1ing

Anrstel

22

244589

Opleiding: Rijksacademie A' dam
Eervol-le vemreld.ing kunstprijs v.d.
sport 1959, Kulturele prijs van d.e
gemeente Hilversum 1964. Heeft
geëxposeerd" op de Biennale te Parij

Rob Otte

1965

Geëxposeercle werken:

'Ets met lÍcht'

F.eisd.oos

no,7

Geè'xpose erd.e

werken:

Medaille '65
Zwayte Hand

t64
' 64

Reisdoos no.23 '64

'65
,64

R, 25

vêrvrv. achterkant
uit het christelijk milieu en zonder belemmerende bin-

voortkomend

dingen haar mening erover formulerend, dat is taak en pogen van onze
redactieleden en medewerkers.

De mens staat daarbij centraal. Over
mensen in politiek, religie, kunst,
sport enz. en over de mens in zijn
bewuste

en onderbewuste leven in

het algemeen, door mensen met

een

eigen doordachte, uitgesproken mening, voor mensen met een persoon-

lijk

geweten, die willen meedenken,
dat wil zeggen bijvallen óf van me-

TI

te

schrijven.

STUDENTENABONNEMENT
OP,,DE NIEUWE LINIE''

Ons blad is aan geen partij gebonden. Een sociaal gerichte politiek
heeft onze steun. De Nieuwe Lihie

E halfjaarabonnement à f
tr jaarabonnement àf

ning verschillen: zó trachten wij

wil

met behoud van
mening
- een podium zijn eigen
ook
voor hen die
-iets van belang te zeggen hebben.
Voor prominente gastschrijvers uit
allerlei, met name ook academische

kring, staan onze kolommen
In toenemende mate

open.
geven zulke gas-

ten aan onze uitnodiging gehoor. Wij
zijn voor de dialoog (ja ook met de
Marxisten), maar we schuwen een
fikse polemiek niet.
Dat we democratisch zijn, antiGaul-

listisch, vóór humor, oecumenisch
ingesteld, wel eens fouten maken,
van goede boeken en goede foto's
houden, en redelijk korte tenen hebben, behoeft geen betoog.

Abonnementsprijs Í 22,- per jaar;
voor studenten Í 15,-.

KAN ONGEMANÍETD

ONDERGETEKENDE WENST EEN

S.V.P.

IN

WOR,DEN VERZOhDA.I

7.50
15.00

BLOKLETTERS

Naam

ANTWOORDKAART

Woonplaats

Machtlglng nr. 1855
E

HET VERSCHULDIGDE
AEONNEMENTSGELD ZAL
WORDEN VOLDAAN DOOR STORTINC
oP G|RO 558183 T.N.V.

DE NIEUWE LINIE
PRINSENGR^CIiT {63,

AMSTERDAM

AMSTERDAM.C.

SCHELTEMA

&HOLKEMA

MAARTEN, ERNSÏ
ANNE-MARIE,

Uniaersitcitsboekhandel en Uitgeoet

JANWILLEM,

LIEDEWIJ

EN

GUIDO

1853

SINDS

eten vanavond ook in

CANTIEN
Snelle levering van alle binnen- en buitenlandse boeken

kerkstràat grz

tijdschriften

*

Uitgave van leer- en handboeken,

oraties en proefschriften

vanaf f 185

*

Levering

in

rekening-coura

Rokin 74-76, tel, 67212
Grimburgu)d,I 4, ïel. 24 82 7 2
De jonge geschiedenis van De Nieuwe Linie is nogal turbulent geweest.
We hebben naast alle andere belangwekkende onderwerpeí een aantal
zaken, die tot dan toe kennelijk voor
openbare behandeling min of meer
taboe waren
zeker in het katho-

liek milieu - op, dachten wij, normale journalistieke
wijze beschreven.
Zoals geboorteregeling en pil, eucha-

ristie, celibaat. De reacties erop
trokken grotere kringen in de vijver
var het kerkelijk personeelsbeleid en
ook in de zee.van de publiciteit, dan
de r,:dactie in haar ,,onschuld" had

WILT U OP DE HOOGTE

BLIJVEN ABONNEER U DhN OP

DE NIEUWE LINIE
HET ENIGE R.K.-OPINIEWEEKBLAD.

DIT BLAD, DAT VOLGENS
MODERNE, J OURNALISTIEKE
NORMEN WORDT GEMAAKT,
STAAT VOORAAN BIJ DE
OPINIE-VORMING.

DAÏ

kelijk en zindelijk denkend, ook dit
soort kwesties te belichten. Zíj gaat

er dus mee door.
AIs opinie-weekblad van katholieken

huize gaat De Nieuwe Linie daarbij

uit van de christelijke ideeën,

maar

het blad gelooft, dar deze vrij-makende ideeën in de loop der geschfedenis
zijn en steeds dreigen te worden in-

gekapseld in structuren en kaders
van organisatorische, juridische, fflo-

ACTUEEL, INDRINGEND,
GEVARIEERD, DIRECT
EN PERSOON LIJK

Kunnen vermoeden. Naar de mening
van de redactie is het echter haar
plicht en bestaansreden om, onafhan-

G

ESCHÍIEVE N

IS

DE NIEUWE LINIE

sofische en quasi-dogmatische aard,
die aan de ene kant nodig of onver-

mijdelijk zijn, maar aan de andere
kant vaak, ten onrechte, pretenderen
eeuwigheidswaarde te hebben. Het
besef moet levendig blijven dat voortdurende vernieuwing en evolutie

levensnoodzakelijk

zijn. Staaude in

de wereld en erover

schrijvend,

vervolg z,o.%.

