
Whoa. Hoe ik het ook draai, wat ik ook bedenk, bij best bewustzijn van het feite dat dit misschien niet 

formeel genoeg klinkt voor een aankomend bestuurslid, weet ik toch geen ander woord dat mijn 

gevoelens op dit moment beter samenvat: whoa. 

Uiteraard hebben jullie als lezers hier niet al te veel aan. Derhalve wil ik ook mijn best doen om het 

jullie uitgebreider toe te lichten. Bij alles wat ik jullie echter in de volgende regels ga vertellen, 

moeten jullie dat woord in je achterhoofden houden en, nog veel meer dan dat, ook het gevoel dat 

het uitdrukt: iets wat jullie het best ergens tussen verbazing en ontzag, verwarring en ongeloof 

kunnen zoeken. Whoa. 

Waar komt het vandaan, dit ‘whoa’, dat zo diep in me lijkt te zitten op dit moment? Is het (nog-

kandidaats-)bestuurswerk zoveel meer dan verwacht? Zo veel minder? Wat verbaast me, de 

vereniging of het werk? Is het überhaupt echt werk? De DUO vindt dat in ieder geval van niet, laat ze 

me als reactie op mijn verzoek voor studiefinanciering weten. Of zijn het misschien gewoon mijn 

eigen tekortkomingen die me versteld doen staan, nu ineens duidelijker dan ooit tevoren door de 

eerste paar maanden proeftijd als kandidaatsbestuur? Sta ik misschien onder de indruk van mijn 

eigen domheid? De domheid die me eind mei een sollicitatie voor een plek in een van de meest 

drukke besturen van Nijmegen liet schrijven? 

Wel, nee. Het laatste in ieder geval niet. Waar over de juiste antwoorden op de daarvoor genoemde 

vragen nog te twisten valt, weet ik één ding toch zeker: ik heb er geen spijt van deze sollicitatiebrief 

gestuurd te hebben, en nog steeds geen enkel beetje sinds we als uitvoerend bestuur aan de slag zijn 

gegaan. Zelfs als het toen wel domheid geweest was waardoor ik me liet leiden, had ik het geluk om 

door deze domheid nog steeds een goede keuze gemaakt te hebben, want ik ben meer dan blij 

hiermee. Beter ook maar, we zijn op het moment van het schrijven van deze woorden nog niet eens 

ingestemd, en dit zou toch erg vroeg zijn om nu al berouw te hebben aan het hele jaar dat nog komt, 

toch? Maar sterker nog, ik heb het gevoel dat ik ook nooit in mijn leven ooit spijt hiervan ga hebben, 

en dat zegt wel iets, want normaal gesproken ben ik als ware Pruis toch wel voorzichtig met dit soort 

extreme uitspraken. 

Normaal gesproken, ja. Maar wat is nog normaal? Normaal gesproken ben ik ook eerder het 

tegenovergestelde van een emotioneel mens (ook wat dat betreft ben ik helemaal trouw aan mijn 

Pruisische wortels dus), en toch heb ik het in deze korte tekst alleen al drie keer over gevoelens 

gehad. En nu zelfs vier keer. Whoa. Aan al die lezers onder jullie die eigenlijk meer van meer grijpbare 

concepten houden dan het continue terugbrengen van de uitdrukking ‘whoa’ als rode lijn, wil ik nog 

even vertellen dat van wat ik kan vertellen, vooral een verandering in mijn zichtwijze gebeurd is. De 

zichtwijze op onze vereniging SPiN, maar ook op onze universiteit, ons studentenschap en op al die 

wonderlijk geweldige individuen die je als bijkomstigheid ineens overal tegenkomt. Waar ik SPiN 

vroeger als een klein clubje van overenthousiaste Fuik-gangers beschouwde, dat feesten organiseert 

en af en toe ook en lezing, snap ik nu pas echt dat het concept van een organisatie die is opgericht, 

gevormd en helemaal beheerd door studenten om de medestudenten in hun opleiding zo gunstig 

mogelijke diensten aan te bieden. Een verschrikkelijk fraai iets hebben we hier. Verschrikkelijk fraai 

hoe het zich invoegt in de universitaire structuren die we als (aankomende) bestuursleden al in de 

meest verschillende vormen mochten bewonderen. ’s Avonds bij wilde brasjachten op de 



constitutieborrels van andere besturen, ’s ochtends vroeg met de eerste studenten die al voor de 

SPiN-kamer staan te wachten omdat ze hun bestelde studieboeken nog niet ontvangen hebben of 

snel een rekenmachine moesten lenen. ’s Middags bij vergaderingen met allerlei universitaire 

organen met grappige afkortingen zoals OWI, SOFv, FOS en SOS, en lange avonden lang waar we in 

(kandidaats-)bestuursvergaderingen tot laat onze ideeën over het beleid, de begroting en de juiste 

manier van het roosteren van boterhammen tegen elkaars hoofden werpen. 

Verschrikkelijk fraai is het om voor jullie een door jullie zo interessante vereniging te mogen besturen. 

Aangenomen natuurlijk dat jullie ons willen instemmen. Whoa. 
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