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 Verantwoording

Op 8 februari 1963 werd BAART opgericht, een dispuut binnen de Amster-
damse Studenten Sociëteit Olofspoort. Deze gemengde vereniging was in 
1951 gesticht als alternatief voor de traditionele en elitaire Amsterdamse 
studentenverenigingen, en trok al snel een bonte verzameling van non-
conformistische leden van uiteenlopende studierichtingen (Van Eĳ k, 2001). 
In 1970 is Olofspoort opgeheven.

Bĳ  de oprichting bestond BAART uit vĳ f leden. Tot en met 1966 zĳ n 
nieuwe leden toegetreden, waardoor ten slotte het aantal van 18 werd 
bereikt. Van hen hebben 16 tot lang na de ophefffĳ ing van Olofspoort contact 
gehouden (zie Jansen van Galen, dit boek).

Op 8  februari 2018, bĳ  het elfde lustrum van het dispuut, wordt het 
archief van BAART overgedragen aan de afdeling Bĳ zondere Collecties 
van Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Bĳ  die 
gelegenheid verschĳ nt dit boek, dat voornamelĳ k bestaat uit publicaties van 
BAART-leden uit de eerste tien jaar van het dispuut. Die spreken voor zich.

Het boek wordt ingeleid met een portret van het dispuut en zĳ n leden 
door John Jansen van Galen. Het boek wordt besloten met twee evaluerende 
essays van de hand van twee buitenstaanders, Katharina Kouwenhoven en 
Arend Jan Heerma van Voss.

Wĳ  hebben de redactie van dit boek verzorgd. Daarbĳ  was het uitgangs-
punt de publicaties onverkort af te drukken. Slechts evidente zet- en spel-
fouten werden verbeterd. De onconventionele spelling, die in de jaren zestig 
en zeventig in veel van de periodieken waarin BAART-leden publiceerden 
veelal gebruikelĳ k was, werd gehandhaafd.

Frits Boer
John Jansen van Galen
Bert Vuĳ sje

Referentie:
Inez van Eĳ k (2001): Voorhoede van een andere tĳ d – Bloei en teloorgang van 
Studenten Sociëteit Olofspoort. Uitgeverĳ  Contact, Amsterdam.





 Inleiding
John Jansen van Galen 

Het is woensdag 6 februari 1963 om 0.59 uur als vĳ f mannelĳ ke leden van 
Ping Wong op de studentensociëteit Olofspoort aan de Keizersgracht in 
Amsterdam besluiten uit dit dispuut te treden. Ze hebben genoeg van het 
‘kleinburgerlĳ k gedoe’, van het breien door de ‘nufffĳ ige dames’ die er lid van 
zĳ n en van de schamele ‘kruidenierswĳ n’ die voor dispuutsbĳ eenkomsten 
mondjesmaat wordt aangeschaft. Na zo’n avond plegen Jan Donkers  en Bert 
Vuĳ sje  zich naar het dichtstbĳ zĳ nde café te spoeden om ‘even bĳ  te drinken’.

Die avond zĳ n ze nog allemaal met Ping Wong op stap geweest. Na een 
ingetogen borreluur bĳ  Heineken’s Hoek aan het Kleine-Gartmanplantsoen 
heeft het dispuut getafeld in Felix Meritis (waar ook het hoofdkwartier 
gevestigd is van de Communistische Partĳ  Nederland) om daarna in het 
Nieuwe de la Mar Theater de opvoering bĳ  te wonen van drie eenakters van 
Harold Pinter . Een van hen herinnert zich diens De Huisbewaarder.

Maar dan is de maat ook vol. De ‘irritatie’ over het ‘saaie’ en ‘sullige’ 
gezelschap heeft zich al maandenlang opgebouwd bĳ  de scheurmakers die 
elkaar die avond laat in de sociëteit trefffen. Het vĳ ftal besluit een nieuw 
dispuut op te richten onder de naam Udarnik, wat Servo-Kroatisch is voor 
‘stootarbeider’, een eretitel in het Joegoslavië van Tito. Een aantal leden van 
het dispuut reist in die jaren ’s zomers naar dat land om ten dienste van 
het socialisme te helpen bĳ  de aanleg van een autoweg. Met het predicaat 
‘udarnik’ steken ze graag de draak omdat het in de praktĳ k doorgaans wordt 
toebedeeld aan apparatsjiks en partĳ bonzen.

Twee dagen later, op 8 februari 1963, vindt de daadwerkelĳ ke oprichting 
plaats, maar onder een andere naam. Waarom van Udarnik is afgezien,wordt 
nooit opgehelderd. Wel waarom er van de vĳ f uittreders maar vier (Frits 
Boer , Martien Dillo , Jan Donkers  en Bert Vuĳ sje ) over zĳ n: Wim Breur  heeft 
spĳ t gekregen van zĳ n desertie uit Ping Wong, mede omdat zĳ n zuster 
Dunya  (zĳ  zĳ n kinderen van een vermaarde, in de oorlog omgekomen 
verzetsheld), lid blĳ ft van dat dispuut. Dat schĳ nt ook de reden te zĳ n 
waarom de later roemruchte islamoloog en PVV-Europarlementariër 
Hans Jansen  er bĳ  nader inzien van afziet om Ping Wong te verlaten: hĳ  is 
verliefd op Dunya, Wel ben ik  op die 8ste februari uitgenodigd, al ben ik van 
Ping Wong noch Olofspoort lid, maar ik werk met twee van de oprichters 
samen in het Amsterdamse bestuur van de democratisch-socialistische 
studentenvereniging Politeia.

Nvegmond
Cross-Out

Nvegmond
Inserted Text
.
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Voor de oprichtingsbĳ eenkomst is café ’t Prinsenhof gekozen, op de 
hoek van de Damstraat en de Oude Zĳ ds Voorburgwal. Het wordt gedreven 
door ene Henri J. Baerts  en de befaamde docent politieke fĳ ilosofĳ ie Lucas 
van der Land  neemt er na zĳ n hoorcollege aan het eind van de ochtend 
soms bĳ  een goed glas tentamens af. De naam van de uitbater komt terug 
in de naam van het dispuut, die in zĳ n oubolligheid ook verwant is met 
die van het harmonieorkest waarin Martien Dillo  trompet speelt: Kunst 
en Strĳ d. Zo komen de oprichters op Oefening Baart Kunst, in de wande-
ling afgekort tot BAART. Daarin klinkt de hang naar ironie en afkeer van 
gewichtigdoenerĳ  door die het dispuut zal kenmerken: disputen heten 
niet naar harmonieorkesten, maar naar literaire helden en Griekse goden.

***

Heeft het gezelschap een doel voor ogen? Voorlopig niet meer dan regelmatig 
gezellig bĳ eenkomen om te praten, te drinken en te lachen. Wel lĳ kt het 
zaak ‘erkend’ te worden als dispuut van Olofspoort, zodat BAART in de 
kennismakingstĳ d kan meedoen in de werving van nieuwe leden. Want 
nu zĳ n het er nog maar vĳ f. Schielĳ k wordt het lidmaatschap ook aan 
geschiedenisstudent Rob Presser  aangeboden en acht anderen worden 
uitgenodigd als aspirant-lid te komen ‘kennismaken’. Twee van hen treden 
daadwerkelĳ k toe tot BAART: Jos Faber , die als enige niet aan de Universiteit 
van Amsterdam maar aan de Vrĳ e Universiteit studeert, en Fridjof Laroo , 
via de middelbare school bevriend met Jan Donkers en ook een zoon van 
een in de oorlog omgekomen verzetsstrĳ der.

Aan het eind van februari 1963 wordt tevens psychologiestudent Theo 
Capel  in het dispuut opgenomen en in het daarop volgende jaar een hele 
stoet: Jan Suurland , Beer Meĳ er , Jan Jansonius , Hans Knegtmans  en Ro-
gier Proper , die tĳ dens de kennismakingstĳ d een dispuutsavond hebben 
bĳ gewoond en daarbĳ  kennelĳ k (in tegenstelling tot talrĳ ke anderen) in 
de smaak zĳ n gevallen. In het najaar volgt de toetreding van Frans van 
Weeren , student Nederlands; in het jaar daarna worden Koen Koch  en 
Wim Noordhoek  lid, beiden politicologiestudent; en naar aanleiding van de 
tentoonstelling van de Stichting Jeugdsentiment ‘De Jaren Vĳ ftig’ (waarvan 
Noordhoek de voornaamste gangmaker was) treedt als laatste ook Guus 
Luĳ ters  toe. Onder de brief die hĳ  stuurt laat zĳ n vriendin Olga Madsen  
uitdrukkelĳ k weten niets met het gezelschap rond die ‘jongetjescultuur’ te 
maken te willen hebben.

Want dat is vanaf het begin een kwestie: Ping Wong was gemengd, en 
alleen al uit recalcitrantie tegen het gebrei van die meisjes telt BAART 
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alleen mannelĳ ke leden. Punt 1 van het ‘statuten-reglementen-boekje’ 
onderstreept: ‘Dispuut is ongemengd.’

‘Niet uit principe, maar omdat geen enkel meisje voldeed aan de eisen 
bleven we ongemengd,’ betoogt Frits Boer . In een ‘informatiebulletin’ van 
BAART wordt echter tussen ‘twee kneutelrĳ men’ over vrouwen in het dis-
puut vastgesteld: ‘We kunnen er nu eenmaal geen bende van maken.’ Boer, 
met het oordeel van nu: ‘Dat was die walgelĳ ke seksistische humor van ons.’

Eensgezind zĳ n de leden overigens niet over dit uitgangspunt. De notulen 
melden dat Capel  een gemengd dispuut voorstaat, maar dat Laroo  en Dillo  
mordicus tegen zĳ n, onder meer omdat de aanwezigheid van vrouwen 
‘kliekjesvorming’ in de hand zou werken. Dory Ezechiëls , toen de vriendin 
van Koen Koch , herinnert zich hoe ze ooit als ‘vrouwtjes van BAART’ braaf 
bĳ eenzaten terwĳ l de leden in een belendend gesprek bĳ  bier het hoogste 
woord voerden. ‘Mĳ n vriendin Olga Madsen  had daar een gloeiende hekel 
aan en jutte mĳ  op om samen die “burgerlĳ ke houding” te doorbreken. En 
zo stonden we ons geforceerd op te dringen om mee te kunnen doen aan 
de borrelpraat van BAART.’

Er werden overigens wel degelĳ k meisjes uitgenodigd voor een kennis-
makingsgesprek, maar kennelĳ k zo weinig dat de leden hun namen vĳ ftig 
jaar later kunnen opnoemen: Tineke Funhofff , Femke Martelhofff , Karen 
Tand . Met eerstgenoemde treedt Jan Donkers  in 1967 in het huwelĳ k, en 
hun zoon Sander  wordt geboren terwĳ l een van de BAART-leden, Rogier 
Proper , gevangen zit in de Krententuin te Hoorn, vanwege een spotprent 
over de toenmalige kroonprinses in het Olofspoortblad Bikkelacht, waar de 
rechterlĳ ke macht majesteitsschennis in ziet.

***

De arrestatie van drie leden in verband met die ‘Playmate’ van HKH Beatrix, 
het beschermheerschap van Gerard Reve  en de tentoonstelling onder het 
motto Jeugdsentiment Jaren ’50 zĳ n, hoe ongelĳ ksoortig ook, de voornaamste 
wapenfeiten van BAART. Maar bĳ  elk van die highlights is telkens slechts 
een deel van het dispuut nauw betrokken en je kunt dan ook niet zeggen 
dat ze bĳ  elkaar een soort van ‘ideologie’ van BAART vertegenwoordigen.

Die majesteitsschennis bĳ voorbeeld wordt niet gepleegd vanuit een 
geharnaste republikeinse opstelling. Als de leden van BAART iets tegen 
de Oranjes hebben is het vooral de pomp en praal, de vrome plechtigheid, 
de aanstellerĳ  waarmee het koningshuis omgeven is. Nooit wordt op 
dispuutsbĳ eenkomsten vurig gepleit voor afschafffĳ ing van de monarchie, 
en de voorstelling van de kroonprinses als pin-up in Bikkelacht is dan ook 
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vooral een vorm van pestkopperĳ , verwant aan de provocaties van Provo in 
hetzelfde jaar 1966. Het ìs trouwens Beatrix  niet eens, maar een halfblote 
jongedame uit een Brits blad die als twee druppels water op haar leek, 
vooral qua kapsel.

De leden die door Justitie voor deze plaagstoot verantwoordelĳ k wor-
den gesteld zĳ n Frits Boer , Hans Knegtmans  en Rogier Proper , van wie 
Frits en Rogier drie weken moeten brommen. De zaak tegen Hans wordt 
geseponeerd omdat hĳ  geen lid meer is van de redactie van het blad. Als 
Bert Vuĳ sje  aan Rogier in gevangenschap een ansichtkaart stuurt met de 
tekst ‘De poet is veilig’, blĳ kt de ironie van BAART niet aan de autoriteiten 
besteed te zĳ n: de geadresseerde wordt er grondig over aan de tand gevoeld.

Frits Boer  vormt ook, met Fridjof Laroo  en Jan Donkers , het drietal 
dat de connectie met Gerard Reve  tot stand brengt. En Donkers vormt 
dan weer, met vooral Wim Noordhoek  en de nieuwkomer Guus Luĳ ters , 
het trio gangmakers van de Stichting Jeugdsentiment. Andere leden zĳ n 
geen tegenstanders van zulke manifestaties, maar hooguit instemmende 
toeschouwers voor wie het dispuut voornamelĳ k ‘gezellig’ is en moet zĳ n.

Ook dat jeugdsentiment is geen ideologie, maar meer een houding van 
dwarsheid, nu overal wordt verkondigd dat de jaren vĳ ftig zo ongeveer het 
somberste en meest benepen tĳ dperk uit de Nederlandse geschiedenis 
waren, een soort naoorlogse Middeleeuwen die pas zĳ n opgehouden als 
in en na 1965 de verlichte geesten van Provo, Nieuw-Links, D’66 en Man-
Vrouw-Maatschappĳ  aantreden.

Nostalgie is nog niet in de mode, maar BAART keert zich met deze 
verkenning van het jeugdsentiment bĳ  voorbaat tegen een overspannen 
verheerlĳ king van de sixties. Maar het is ook een staaltje van manipulatie 
van de media: hoe je met de introductie van een fonkelnieuw begrip, plus 
wat oude jongensboeken, gezelschapsspelen, plusfours en flauwe moppen 
de publiciteit haalt. Kranten en radioprogramma’s komen er gretig op af.

De band met Reve  is in de eerste plaats gebaseerd op literaire bewonde-
ring voor zĳ n vroege werken. Op dispuutsavonden kun je scoren door uit 
je hoofd De avonden te citeren, al is het achteraf de vraag of alle leden dat 
boek gelezen hebben. Donkers  heeft de volksschrĳ ver weten te strikken als 
‘begeleider’ tĳ dens een ‘indoctrinatiereisje’ voor schoolkrantredacteuren 
naar West-Berlĳ n (ter bevordering van de ‘Duitse eenheid’), waaraan ook 
Laroo  deelneemt. En op Frits Boer  is Reve verkikkerd. ‘Hĳ  vroeg aan Jan,’ 
herinnert deze zich, ‘om een door mĳ  gedragen hemdje aan hem op te 
sturen.’

Al in het eerste stencil dat BAART verspreidt staat Reve met zĳ n vol-
ledige adres (‘Huize Algra, Greonterp, 1e Rozendwarsstraat 9 A’dam-C., tel 
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234530’) als ‘beschermheer’ vermeld en hĳ  is daar volgens Donkers  ‘heel 
trots op’. Bĳ  een voetbalmatch tegen het dispuut Nisita van het Amsterdams 
Studenten Corps staat hĳ  als ‘coach’ langs de lĳ n en poseert vaderlĳ k voor 
de elftalfoto. Veel vriendinnen van BAART-leden zĳ n ook bĳ  de wedstrĳ d 
present. Donkers: ‘Je had toen de mode van witte kousen en daar werd 
Gerard heel geil van: lĳ kenbenen.’

(Dat het dispuut af en toe voetbalt is ook een statement dat past bĳ  
de voorkeur voor popular culture op muzikaal gebied. Op de universiteit 
wordt sport over het algemeen minderwaardig geacht, behalve bĳ  de stu-
dentencorpora, maar dan alleen voor zover het hockey en roeien betreft. 
Voetbal wordt onder (semi-)intellectuelen pas populair na 1971 als Ajax 
drie Europa-Cups achtereen wint en Johan Cruĳ fff  onweerstaanbaar blĳ kt.)

De grootste gemene deler van BAART en Reve is de ironie. In het dispuut 
is het not done om wat dan ook serieus te nemen, althans niet onder elkaar, 
althans niet in het openbaar. En Reve neemt werkelĳ k alles op de hak, in 
sublieme taal. ‘Ik was toen al niet zo’n voorstander van sommige van zĳ n 
uitspraken,’ zegt Bert Vuĳ sje  achteraf, maar Reve’s tirade tegen zwartjes 
die op de tjoeki-tjoeki-stoomboot terug naar hun takki-takki-land moeten 
worden gezet dateert pas van negen jaar na de oprichting van het dispuut. 
Nog enige jaren later zal Harry Mulisch  in Het ironische van de ironie wĳ zen 
op de valkuilen van deze stĳ lfĳ iguur. Maar Mulisch staat niet in hoog aanzien 
bĳ  BAART. De contacten van BAART-leden met Reve lopen overigens na 
enige jaren spaak op de onmogelĳ kheid nog vrĳ elĳ k met hem van gedachten 
te wisselen over politieke onderwerpen.

***

‘Politiek niet geïnteresseerd’ staat achter alle namen op een ledenlĳ st van 
BAART. Dat kan verbazing wekken omdat de leden in het algemeen als ‘links’ 
of minstens ‘progressief’ te boek staan, net als de Studenten Sociëteit Olofs-
poort waarvan het dispuut deel uitmaakt. ‘Het corps was vreselĳ k en Unitas 
veel te kleinburgerlĳ k,’ zegt Martien Dillo . ‘Maar de Olofspoort, dat was echt 
iets in die tĳ d als je een beetje links was: de voorhoede van een andere tĳ d.’

In hetzelfde jaar als BAART is door Ton Regtien  de Studentenvakbeweging 
opgericht en de meeste, zo niet alle leden treden toe tot deze organisatie. Zes 
van hen staan op de kandidatenlĳ st voor de ledenraad van de belangenor-
ganisatie ASVA (Algemene Studenten Vereniging Amsterdam), en vier van 
hen maken na de verkiezingen deel uit van de SVB-fractie in dat orgaan.

Maar geen van hen neemt er met passie of geestdrift aan deel. Jan Suur-
land  ‘knapt er echt volkomen af op politiek: die sfeer van elkaar afzeiken en 
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voor rotte vis uitmaken, van gekonkel en geroddel’. ‘Het was nooit serieus 
bedoeld,’ zegt Frits Boer . ‘Zo ongelooflĳ k saai: al die vergaderingen.’

Het begrip ‘vakbeweging’ wordt in verband met studenten al een beetje 
potsierlĳ k gevonden en op dispuutsavonden wordt gretig de spot gedreven 
met degenen die zulke dingen wel serieus nemen en vergaderen niet ‘saai’ 
vinden: gewichtigdoeners, baasjes, partĳ bonzen in de dop. En dat is wellicht 
het meest kenmerkend voor BAART, in de woorden van Jan Eĳ kelboom : 
‘Niet te bedaren/ was ons plezier wanneer de zware/ ernst van anderen 
werd uitgesliept.’

Het dispuut heeft een linkse reputatie, maar slechts een minderheid 
engageert zich in politieke zin. Bert Vuĳ sje  en ik  besturen in die jaren 
de Amsterdamse afdeling van de democratisch-socialistische studenten-
vereniging Politeia en ook Frits Boer , Koen Koch , Wim Noordhoek  en Jan 
Donkers  zĳ n daarin actief, of minstens aanwezig Maar dat socialisme mag 
nooit te ernstig worden opgevat. Als weer eens een motie is aangenomen ten 
faveure van een socialistische vrĳ heidsstrĳ der in Zuid-Amerika, zegt Bert 
Vuĳ sje  al gauw dat ‘we ons weer hebben ingespannen voor een of andere 
linkse struikrover’.

Op dispuutsavonden komt de Haagse noch de internationale politiek 
vaak ter sprake. Het gangbare humorloze activisme wordt geïroniseerd 
met het, uiteraard nooit uitgevoerde, plan voor een ‘hongertocht’ door 
Amsterdam: de BAART-leden in een kleine stoet achter een rolstoel waarin 
de lĳ vige Bert Vuĳ sje zit, licht kwĳ lend, met een scheefgezakte alpinopet 
op en een bord voor zich waarop staat: ‘Honger!’, terwĳ l de anderen de oude 
communistische leuze scanderen: ‘Wie maakt onze centen zoek? Dat is 
Ruĳ s de Beerenbrouck!’

Links zĳ n ze wel, in algemene zin, maar met de humorloze vernieuwings-
drang van Nieuw Links hebben ze weinig op, evenmin als met de pretenties 
van D’66. De brutale provocaties van de provo’s spreken BAART meer aan 
dan hun hemelbestormende ‘witte plannen’, en met het alternatieve uni-
versum dat de Kabouters in hun Oranje Vrĳ staat willen scheppen steken 
ze graag de draak; de zweverige gedachtenwereld van de hippies wekt hun 
ergernis op. Als Rudy Kousbroek  in 1970 in Het avondrood der magiërs de 
gevaarlĳ ke onwetenschappelĳ kheid van al die pseudo-linkse stromingen 
scherpzinnig en meedogenloos fĳ ileert, kan hĳ  rekenen op de bĳ val van de 
BAART-leden, op hun dispuutsavonden bĳ een.

Popmuziek is vaak onderwerp van gesprek, evenals de Nederlandse 
literatuur, en dan niet zozeer inhoudelĳ k, als wel inzake verwikkelingen 
in de literaire wereld, de pretenties van schrĳ vers en hun recente ruzies. 
En ook: ontwikkelingen in de media, die dan het epicentrum schĳ nen te 


