
De helden van de barre tocht van 2005? 
 

De teerling is geworpen – en hoe. De debatclub van Pius deed op vrijdag 25 

november duchtig van zich spreken op de voorronde van het NK debatteren 

2005. 

Nu het stof optrekt, luidt de feitelijke conclusie, dat het ons deze eerste 

keer helaas niet gelukt is, om een vervolg bij de eindronde in Leiden te 

bewerkstelligen. Dat is jammer, maar ook niet meer dan dat. Er is veel 

geleerd en nog meer genoten, al eindigde de spurt naar de eindronde dit 

jaar in een onverwacht felle sneeuwjacht. 

 

Vol goede moed namen we afscheid van een in winters wit getooid Almelo. We 

konden toen nog niet voorzien, dat het prentbriefkaartenuitzicht nog een 

bar en boos staartje zou krijgen.  

Na een letterlijk swingende ontvangst op het Agnietencollege in Zwolle 

startte het verbale treffen.  

Ons team diende in een wedstrijd tegen de thuisploeg van het 

Agnietencollege aan te tonen, dat er niets klopte van de stelling ‘Alle 

vormen van kinderarbeid moeten worden afgeschaft’.  

Om een lang verhaal kort te maken: onze debaters openden met een klinkende 

overwinning: een opperbest debuut op het landelijke platform!  

De aansluitende tweede ronde ging tegen het Groninger Willem Lodewijk 

Gymnasium en handelde over de stelling ‘Alle schulden van derde 

wereldlanden moeten direct worden kwijtgescholden’ Opnieuw konden we 

plaatsnemen in het oppositiebankje. 

Na een prima debat waren voor- en tegenstanders het er eigenlijk wel 

roerend over eens, dat de Piusmatadoren ook dit keer aan het langste eind 

zouden trekken. De jury besliste in wijsheid echter anders – en dat was op 

zijn zachtst uitgedrukt toch wel enigszins verrassend.  

Het tandenknarsend aanvaarden van die beslissing hoort echter ook bij het 

spel, al is er geen enkele debater die een verlies gelaten accepteert.  

Toch zat er wel degelijk een luchtje aan dit oordeel: in dit geval hadden 

we zeker wel recht tot klagen over het besluit van de vierschaar.  

Dat is overigens opmerkelijk te noemen, want traditiegetrouw opereren de 

arbiters bij het NK op een zeer behoorlijk niveau. 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De laatste partij ging over de stelling 

‘Commerciële tv leidt tot geestelijke armoede’. 

Schrijnende (of verdachte?) bijzonderheid aan dit potje was toch wel, dat 

het team van de tegenstanders enkele jaren getraind bleek door de 

Piusoefenmeester. Dat wierp klaarblijkelijk toch vruchten af, want de 

Twentse broederstrijd werd beslecht in het voordeel van SG Twickel uit 

Hengelo. 

Einde oefening dus, al flakkerde de hoop in de harten weer even op, toen 

bij de einduitslag bleek, dat er in de finale ook ruimte was voor een team 

met één overwinning – maar helaas. 

 

De ware beproeving moest op deze dag nog komen. Weeralarm? Zware storm? 

Hevige sneeuwjachten? Ruim 800 kilometer files? Treinverkeer plat? Kort en 

goed: Koning Winter sloeg deze vrijdag genadeloos toe.  

Daar stonden ze dan, schoolmeester en leerlingen, op een winderig en guur 

station in Zwolle.  

Na spoedberaad besloten we, om het te proberen via Deventer en het lukte 

daadwerkelijk, om tot in de Hanzestad te geraken. Daar bleek echter geen 

enkel treinverkeer meer mogelijk.  

Daar stonden ze dan, schoolmeester en leerlingen, op een winderig en guur 

station in Deventer.  

Het scenario werd er nu bepaald niet beter op en de kiosk deelde 

ondertussen met gulle hand gratis warmte en mondvoorraad uit aan de vele, 

vele gestrande reizigers.  

Dat werd dus allemaal heel serieus en het zag er toch wel naar uit, dat we 

de nacht door zouden moeten brengen in de Deventer noodopvang. 



Na een fikse wachttijd kwam dan toch de verlossende tijding door: er zou 

nog één trein naar het oosten rijden: tot aan Almelo. 

Dat de wagons uitpuilden behoeft geen toelichting, maar daar lette op dat 

moment uiteraard niemand meer op: het ging op huis aan! 

Eind goed, al goed dus. Om tot een toepasselijk einde te geraken, zou ik af 

willen sluiten met de verwijzing naar het louterende effect van deze dag. 

We laten ons dan ook niet kennen. In januari staan de debaters van Pius 

gewoon weer op de stoep van het Provinciehuis - inderdaad in Zwolle - voor 

de VARA-wedstrijd ‘Op weg naar het Lagerhuis’. En dan maar eens zien, of al 

die teambuilding succes heeft gehad. 


