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 Door de ogen van...

Foto: stevehackman.net  19 maart: het rode potlood.

Voor welke partij moet ik kiezen?

Op naar de stembus
Op weg naar school kom ik 
ze al meerdere malen tegen. 
Langs de weg hangt de ene na 
de andere poster met het aan-
sporende opschrift om te gaan 
stemmen. Woensdag 19 maart 
zijn namelijk weer de gemeen-
teraadsverkiezingen. Driemaal 
raden wie er dit jaar voor het 
eerst haar stem mag uitbren-
gen? Deze meid. 

De woorden ‘politiek’ en ‘saai’ zijn 
een geliefde woordcombinatie in 
de puberende volksmond. Bij 
maatschappijleer krijgen we een 
grote brok politieke geschiedenis 
voorgeschoteld, gecombineerd 
met een vleugje parlementaire
democratie. De één ontdekt tij-
dens deze lessen zijn voorliefde 
voor politiek, terwijl de ander 
liever zijn tijd besteed door uit 
het raam te staren. De uiteinde-
lijke bedoeling is dat we de juiste 
kennis meekrijgen, zodat we later 
goed voorbereid onze eerste stem 

uit kunnen brengen. Hoezee!
Dus zit ik me nu, achttien jaar en 
stemgerechtigd, af te vragen wat ik 
straks met mijn rode potlood aan 
zal kruisen. Om heel eerlijk te zijn, 
heb ik nog geen fl auw idee… Par-
tijen onderverdelen in links, midden 
en rechts kan ik zo onderhand wel. 
Maar wat het beste bij mij persoon-

lijk past, is dan weer een heel ander 
verhaal…

Campagne-bomen
Ongetwijfeld ben ik niet de enige 
die door alle campagne-bomen het 
politieke bos niet meer ziet. Om 
me heen zie ik steeds meer men-
sen achttien worden en op de vraag 

‘Wat ga jij stemmen?’ volgt door-
gaans een lange stilte. ‘Geen idee, 
misschien stem ik wel niet,’ heb ik 
ook een paar keer horen vallen. 
Ja, ik kan me zeker voorstellen dat 
je als jongere geen fl auw benul hebt 
welke standpunten van de lokale 
partijen bij jou passen. Daarnaast 
is het zo dat lokale partijen vaak 
een ander programma aanbieden 
dan hun grote landelijke broers. In 
Soest hebben we de keuze uit der-
tien verschillende smaken: van de 
VVD tot het Lokaal Anders Soest, 
allemaal met hun eigen uitgebreide 
programma’s. Pff f…
Dan maar over op plan B: Het doen 
van talloze online testen, in de hoop 
te ontdekken wat het beste bij me 
past. Klein minpuntje is dat ik dan 
wel weer mijn mening moet geven 
over allerlei onderwerpen die me 
eigenlijk helemaal niet zo interes-
seren. Vooral leuk als na drie testen 
blijkt dat er drie totaal verschillende 
uitkomsten zijn. Als ik niet eens uit 
mijn eigen kieskwestie kom, ben ik 

dan wel in staat om te zeggen wie 
volgens mij ons nederige dorpje 
mag besturen?

Rood potlood
Maar aan de andere kant… Niet 
stemmen omdat je geen idee hebt, 
is naar mijn mening zonde. Stem-
men is een voorrecht dat lang niet 
iedereen heeft, en daar moeten 
wij als actieve stemmers zeker 
gebruik van maken. Misschien 
heb jij net als ik nog geen idee 
voor welke partij je gaat en volgt 
er nog een lang proces van wik-
ken en wegen. Toch hoop ik dat 
uiteindelijk iedereen die in staat 
is op 19 maart naar de stembus 
gaat en, net als ik, gewapend met 
rood potlood zijn of haar stem uit-
brengt.

Illustrator Gert Wessels (19), 
student aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht, is een 
van de deelnemers aan Kunst-
lint in de Lente. Samen met zijn 
vrienden Jasper van Doorn en 
Bert Zonderg, beiden studenten 
aan het Grafi sch Lyceum, zal hij 
de wanden van de fi etstunnel 
onder de Dalweg verven. 

Wessels, Van Doorn en Zonderg 
beginnen zaterdag 22 maart met 
het in één kleur verven van de 
wanden van het tunneltje. Die ne-
men ze daarna op verschillende 
manieren onderhanden, waarbij 
zij spuitbussen, plantenspuiten, 
kwasten, stencils en rollers ge-
bruiken. Of dat een of twee da-
gen in beslag zal nemen, vijf uur 
of zeventien uur zal duren, kan hij 
vooraf niet zeggen. 'Dat ligt eraan 
hoe het die dag gaat. Hoe het tus-
sen ons drieën gaat, maar ook hoe 
je het er als individu vanaf brengt. 

Dat verschilt nogal. Het is niet zo 
dat wij vooraf bij elkaar aan tafel 
een schets maken en dan zeggen: 
zo gaat het worden. Los van el-
kaar maken we uiteraard wel veel 
schetsen en leggen we ook onze 
ideeën aan elkaar voor. We be-
ginnen vanuit een kleur en zien 
wel wat erbij komt aan abstrac-
ties en vormen. Voor ons is het 
net zo'n grote verrassing wat het 
gaat worden als voor de mensen 
die komen kijken. Wij weten ook 
niet waarin het zal resulteren. Het 
gaat die dag vooral om de chemie 
tussen Jasper, Bert en mij.'
Wessels nodigt iedereen uit om 
ook eens naar de tunnel te ko-
men en zelf te gaan verven. 'Het 
is meer dan alleen een plek voor 
graffi  tiartiesten: eenieder met 
kwast en verf is welkom. Dat mag. 
Ik ben druk met mijn opleiding, 
maar ga er elke week wel een keer 
kijken want er is altijd wat anders 
te zien.'

Roos Willemsen (17) en Sophie 
Roovers (15) zitten in het eind-
examenjaar van de Waldheim-
mavo. Over een paar maanden 
zijn ze middelbare scholier af. En 
dan? Kiezen ze een studie die ze 
leuk vinden of maken ze een stra-
tegischer keuze? 

Binnenkort rondt Roos Willemsen 
haar middelbareschoolperiode af. 
Omdat ze natuur- en scheikun-
de interessant vindt, koos ze een 
technisch profi el. Ze heeft lang over 
haar vervolgopleiding nagedacht, 
omdat er zoveel te kiezen viel. Tij-
dens de mentorlessen werd daaraan 
aandacht besteed en ook moesten 
de leerlingen open dagen bezoeken. 
Roos: ‘Dat hielp mij vooral bij het 
kiezen van welke richting ik níet 
uit wil. Na de zomer begin ik met 
de opleiding audiovisuele vormge-
ving, want het is mijn grootste wens 
om live visuals te maken voor een 
animatiestudie of voor muzikanten.’

Doorleren
Haar vriendin Sophie Roovers 
maakt een andere keuze. ‘Omdat ik 

Van leuke naar slimme studie
‘Deze opleiding biedt veel kansen’

niet overtuigd ben van een vervolg-
opleiding wil ik verder leren. Daar-
om stap ik na de zomer over naar de 
havo, ook omdat ik verwacht dat de 
havo een betere doorstroom biedt 
naar het hbo.’

Veel mogelijkheden
Over de kans op werk na haar 
opleiding maakt Roos zich weinig 
zorgen. ‘De opleiding die ik heb ge-
kozen biedt veel mogelijkheden. Ik 
kan voor creatieve bedrijven gaan 
werken en bij reclamebureaus, maar 

  Sophie Roovers (l) en Roos Wil-
lemsen. Foto: Fotokruis

Middelbare scholieren kiezen 
vooral voor vervolgstudies die 
ze ‘leuk’ vinden. Velen van hen 
worden daarin aangemoedigd 
door ouders en leerkrachten. Hun 
argument is vaak: als je nou maar 
doet wat je leuk vindt, word je 
daar vanzelf goed in en krijg je in 
no time een baan. De tijd waarin 
dat ook daadwerkelijk zo ging, 

ik kan ook een eigen bedrijf begin-
nen.’ Sophie: ‘Als ik na de havo een 
vervolgstudie kies, zal ik zeker kij-
ken of in die branche banen te vin-
den zijn, maar je kunt de toekomst 
toch niet voorspellen. In korte tijd 
kan er zoveel gebeuren op de ar-
beidsmarkt. Bovendien denk ik dat 
als iets echt je passie is en je er goed 
in bent, er altijd wel een baan te 
vinden is.’ 

Jongeren in de WW
lijkt echter passé. Door het volgen 
van opleidingen met weinig uit-
zicht op werk in combinatie met 
de crisis, belandt een steeds groter 
deel van de jongeren na hun op-
leiding in de WW. Langzaam maar 
zeker laten steeds meer middel-
bare scholieren daarom de kans 
op een baan zwaarder meewegen 
bij hun opleidingskeuze. 
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