
65 jaar...  en toch gaan we door
 
Het begon een paar maanden geleden toen ik de paaseditie van En Toch op het bureau legde 
en mijn neef opmerkte dat het tijdschrift al 65 jaar bestond. Toen ik naar de jaargang keek, kon 
ik maar aan een ding denken: ik moet het eerste nummer vinden! 
1 juni 2012: na het vinden van de juiste mensen had ik hem, de aller allereerste! Met een titel 
gemaakt met één of andere pen. 1946, één jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. 65 
jaar lijkt zo dichtbij, maar toch ook zo ver weg. Met de gedachte ‘mijn grootouders waren toen 
zelfs nog niet geboren’ in mijn hoofd, begon ik te lezen. 
Gij kunt niet geloven hoe het Nederlandsch veranderd is. Er is een 
duidelijk verschil te zien tussen de professoren (misschien nog 
paters?) en de studenten, namelijk in hun taalgebruik. Het begint 
met een intro. De eerste zin was: “Zoo’n rare naam, Zoo’n vieze 
titel !.....” “EN TOCH …. hebben we hem gekozen!” De ‘En Toch’ als 
naam staat dus voor voor “wilskoppigheid” of zoiets. ‘En toch’ moest 
het woord van de studenten kunnen verspreiden. Wat tot op de dag 
van vandaag nog zo is. Het eerste artikel, naast de twee pagina’s 
lange intro, gaat over een dagdroom tijdens het studeren. Hieruit 
kan de geschiedenisliefhebber al concluderen dat de mensen toen 
heel christelijk waren. Het gaat namelijk over iemand die een 
bezoekje brengt aan de hemel en daar zijn favoriete pap eet. 
Een paar pagina’s verder een gedicht over Allerzielen.
Het college staat bekend om sport, wie dat niet weet, moet zich 
maar eens goed informeren. Ook in 1946 was dat al het geval. Er 
was net zoals nu een klassencompetitie, weliswaar niet op een 
professioneel soccerveldje. Er bleek zelfs een nationale 
collegeploeg te zijn.
Wat ook al meer dan 60 jaar bestaat, zijn de wistje’s. Om geen concurrentie met de sportbladen 

te vormen - alsof ze dat ooit konden - hebben ze 
een “Wist ge? …” gemaakt over sport op het 
college, met daaronder een paar typische 
collegemoppen. Zouden die nog bestaan? Op het 
einde vinden we dan weer een oproep en een 
kruiswoordraadsel dat we nog kunnen 
binnenbrengen tot 6 december bij Antoon van 
Genechten in een gesloten 
omslag met 1fr.
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