
Kill the boy. Kill the boy, and let the man be born. Meesten van ons kregen waarschijnlijk ooit eens dit 

of een soortgelijk advies: wij moeten volwassen worden. Dit is een moderne, moeilijke wereld en wij 

moeten op gegeven moment gewoon eens beginnen met serieus doen om hier ons plekje te vinden, 

zegt men. Daarbij doet iedereen uiteraard zijn best om zichzelf (en zijn CV) zo efficiënt en snel 

mogelijk zo ver mogelijk persoonlijk verder te ontwikkelen,en dit dan in ieder geval meer succesvol 

dan al je collega’s en vrienden: academische studie, buitenlandervaring, Honours-programma, 

bijbanen, vrijwillige engagement. De lijst aan extra taken waarmee we onszelf maar al te graag mee 

bemoeien is eindeloos en op deze lijst is natuurlijk ook dat ene ding te plaatsen wat de laatste tijd 

meer een stempel heeft gedrukt op mijn leven dan al het andere: het bestuursjaar. 

Nu een nieuw, enthousiast en energierijk kandidaatsbestuur voor 2016-2017 aan het rondlopen en 

kandidaatsbestuurdingen aan het doen is en de helft van je handelingen als bestuurder op afsluiting 

en overdracht doelen, kom ikzelf net zoals ook veel andere scheidende bestuursleden natuurlijk op 

het punt waar ik mezelf afvraag wat precies dit eigenlijk geweest is allemaal. Waarom heb ik één jaar 

lang 30 tot meer dan 50 uur per week in niet-betaald bestuurwerk van een bachelor-studievereniging 

gestopt die me binnenkort helemaal niet meer zo veel kan bieden zodra ik met mijn Master begin? 

Was het dat waard? Was dit mijn manier ‘to kill the boy’? Wel, ja. En nee. Na een bestuursjaar vol met 

reizen, borrels, vergaderingen, lezingen, uren en uren aan computerwerk, feesten, overleggen, mails, 

discussiëren, slaaptekort en het doorleven van alle vormen van sociale dynamiek die een groep kan 

ervaren sta ik voor hetzelfde probleem als iemand die net een jaar naar buitenland geweest is en nu 

ineens door iemand gedachteloos gevraagd wordt: “En, hoe was het?”. Niemand zou hierop een 

zinnig antwoord kunnen geven. Te veel dingen zijn gebeurd, te veel dingen heb je gezien, geleerd, 

gehoord, gevoeld, gedaan, gezegd, gegeten, gehaat; beleefd. 

Het is moeilijk om woorden te vinden die het gevoel wat nu overblijft kunnen omschrijven, die 

kunnen uitbeelden op welke manier ik gegroeid oftewel tenminste veranderd ben tijdens en door dit 

bestuursjaar. Dit is vooral een persoonlijke ontwikkeling van ons allemaal, maar ook weer geen 

ontwikkeling die sociaal geïsoleerd plaatsvindt: zinloos zou een bestuur zijn zonder een vereniging 

die bestuurd wordt; zonder leden die de raison d’être vormen voor die vereniging. En alles wat je in 

een bestuursjaar doet hangt samen met andere mensen, wat het allemaal toch best.. intens maakt. 

Wat blijft dus over van deze gekke tijd waar je ineens een zo grote rol speelt voor zoveel mensen die 

je misschien eigenlijk nauwelijks kent? As far as I am concerned personally, the boy is still not dead. 

Terugkijkend lieten de laatste paar activiteiten, de training in het ontleden van een rattenbrein 

bijvoorbeeld of onze diesviering met een bierfiets, me vooral zien dat er nog steeds veel nieuws te 

beleven is. Dat SPiN je, ook na een jaar intensief ermee bezig geweest te zijn, nog kan verrassen, dat 

je fris en jong blijft. Ben ik misschien bang om los te laten, om het kindje waar ik zoveel energie in 

gestopt heb in de handen te geven van onze ijverige opvolgers, terwijl, wij van de oude garde, 

toekomstig hopelijk met andere spannende dingen bezig gaan zijn? 

No, most certainly not. Big changes are coming and SPiN will continue to grow with her challenges. 

More than ever before, I’m curious about how this beloved blue study association of mine will 

develop in the light of new circumstances and I’m sure that it’ll never cease to amaze me how 

elegantly she will keep to be what she needs to be for all of her members. She once was a place for 

me to get to know the Dutch culture and language and now, here I stand. Whatever I will choose to 



think about this bestuursjaar a few years from now, I definitely enjoyed this time to serve you on this 

humble manner, in every way possible, believe me. The boy lives on and the man was already born, 

with the boy forever being a part of him, providing his soul with the light-heartedness of a child in a 

sometimes somber world that asks for grown men. No need to kill the boy, for there lies too much 

truth in the words of one of my favorite writers, Erich Kästner: "Die meisten Menschen legen ihre 

Kindheit ab wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr gilt. Früher 

waren sie Kinder, dann wurden sie Erwachsene, aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen wird und 

im Herzen ein Kind bleibt, ist ein Mensch." 

Bedankt, SPiN. Bedankt voor deze tijd. Tot snel! 

  

Liefs, 

Mesian Tilmatine 

Commissaris Onderwijs SPiN 2015-2016 

 


