
De onschatbare waarde van Jan Doedelen 
 
' Ben je nou lui, of ben je dom?' Ik was voor de klas geroepen door mijn 

mentor, in een poging meer te weten te komen over de redenen voor mijn lage 
cijfers en onrustige gedrag. Ik was 13, zat in 2 gym, haalde alleen onvoldoendes, 
klom in de pauzes op het dak van de school of in de touwen van het gymlokaal. 
Dat had nog nooit een meisje gedaan, erger nog, ik kreeg vriendinnen zo ver om 
met me mee te doen. Maar die haalden wel goede cijfers. 
 
Ik vond het ongepast van mijn mentor om me deze vraag te stellen in het 
openbaar.  Het was natuurlijk beter om lui te zijn dan dom, anders moest je naar 
de HAVO of erger. Maar ik was niet lui, ik deed juist erg mijn best met huiswerk, 
vond ook alles interessant, alleen snapte ik er weinig van. Waren moleculen 
bijvoorbeeld kleine beestjes? Kon je een ampere zien onder een microscoop? 
Waarom was iedereen sneller dan ik met woordjes Latijn? Wanneer was die taal 
eigenlijk uitgestorven, behalve bij dokters? 
 
Dus ik keek extra dom de klas in en trok een gezicht dat ik nu een puberhoofd 
zou noemen. Boeje...duh...Mijn klasgenoten schaterden. De mentor zuchtte en 
liet me gaan.  
 
a. Mijn enige goede prestatie dat jaar en mijn enige 10 ooit was het voordragen 
van een gedicht bij Nederlands. Een schelddicht tegen een kapitalist van Willem 
Elsschot. Het succes kwam voor iedereen totaal onverwacht, behalve voor mijn 
vader die me het gedicht had aangeraden. 

Op mijn werk, nu ruim 40 jaar later, begrijp ik gelukkig vrij veel. En ik klim ook 
niet op het dak van de Hoftoren. Hoewel..ik hou van het uitzicht in de koffieruimte 
bovenin en zit daar vaak te mijmeren over alledaagse ambtelijke dilemma's. Over 
doelen, krachtenvelden en strategieen. Maar vooral over hoe ik mijn passie voor 
emancipatie kan combineren met geduld. Mijn stelling: dat lukt alleen via 
bewust Jan Doedelen.  

b. Het gekke is dat ik toen het beter ging op school zomaar ineens hoogtevrees 
kreeg, of diepte-angst zoals ik het later de socioloog Kees Schuyt weleens heb 
horen noemen. Misschien omdat ik niet meer letterlijk hoefde te klimmen om de 
wereld van een afstandje te bekijken.  
 
c. Als kleuter zat ik graag onder de tafel of de bank om alles en iedereen te 
bekijken. Of ik klauterde in het raam of op de rand van het balkon. Mijn moeder 
en ik wisten dat ik me niet verveelde en dat ik niet zou vallen. 
 



Jan Doedelen staat volgens een vrije vertaling van de Van Dale voor zaken 
aanpakken die nergens toe leiden, ijverig zinloze doelen najagen. Hoe langer je 
ermee bezig bent, des te groter het risico dat je maar doorgaat, vanuit de angst 
dat al je inspanningen voor niks waren. Volgens deze definitie is Jan Doedelen 
dus dom. Niet lui, dat is alvast iets :-). 
 
Mijn Jan Doedelen is net iets anders. Het gaat dan om het loslaten van directe 
doelmatigheid door het uitleven en genieten van een diepere passie. Er is niks 
mis met passie, maar die omvat veel meer dan de doelen die je op korte termijn 
nastreeft, toch? En je bent wel uniek, maar niet alleen. 
 
a. Met mijn meest directe collega houd ik onze successen bij. Dat zijn zaken die 
we niet perse hadden hoeven doen, niet de gewone werktaken die van ons 
worden verwacht. Nee, het zijn de dingen die we soms tegen beter weten in toch 
probeerden, die een lange adem vergden en waar we stapjes harder voor 
hadden moeten lopen. Niet recht vooruit, maar met omwegen. 

c. Mijn gedicht bij Nederlands had ik met veel plezier goed voorbereid. Ik hield 
van lezen -het was ook niet erg als ik het maar half begreep. Dat is voor mij ook 
de essentie van Jan Doedelen -leren zonder direct doel. Het gedicht dat mijn 
vader had uitgezocht, raakte me. Ik begreep al iets van politiek en vond het mooi 
dat er zoveel scheldwoorden in voorkwamen. Had ook een vaag vermoeden dat 
ik mijn keurige docent en klas zou verbazen, maar daar deed ik het niet voor. Het 
was gewoon verrassend leuk.  
 
In mijn leven heb ik veel gejandoedeld, maar dan onbewust. Hard gewerkt aan 
dingen die de grote wereld vrij idioot vond, zoals actievoeren en liedjes zingen. 
Toch wetenschapper geworden, toen politica en nu beleidsmedewerker. Maar 
nooit in snelle, hapklare brokjes, altijd met zijpaden en omwegen. En ook altijd op 
terreinen niet niet in hoog aanzien staan. Sociale wetenschappen, GroenLinks, 
emancipatie. Veel buffelen voor weinig geld. Maar vaak met veel plezier en toch 
ook wel resultaat. En een soort opgebouwde weerstand tegen drang naar snelle 
successen. 
 
a. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat ik gewoon bang ben om echt iets te 
bereiken, een hoge boom te zijn die veel wind vangt en die glazen plafonds durft 
te doorbreken. Ja, ik hou niet van plannen en laat me graag afleiden. Ben 
ongeduldig, maar ook voorzichtig. Hou van luieren en spelletjes zonder te 
hoeven winnen.   
 
c. De resultaten van activisme en beleid zijn trouwens vaak anders dan wat je als 
doel had gesteld. De neveneffecten die je niet had verwacht, doen het hem vaak. 
Of de wendingen die je gaandeweg maakt. De verbindingen die je aangaat met 
andere mensen. 
 



'Ledigheid is des duivels oorkussen, succes is een keuze, maar ook: de 
wereld gaat aan vlijt ten onder en brave meisjes komen nergens, stoute 
meisjes overal. Niemand wil dom en lui zijn. Iedereen ziet het wel veel bij 
anderen. Bovendien: wat is er dom aan de Havo? Of aan mensen met een laag 
IQ? En is luiheid niet juist het hoogst haalbare doel? De macht en het geld 
hebben om lekker niks doen, anderen voor je laten werken zonder je daar 
schuldig over te voelen. Dat is pas slim. Misschien gemeen, maar lieve mensen 
en dromers komen nooit hoog. Dat zal altijd zo zijn'. Dat zijn zo wat uitspraken 
die door mijn hoofd spoken. 
 
b. Een vraag die ik vaak stel aan mensen is: stel, je zou 4 uur minder slaap nodig 
hebben dan nu, wat zou je met die uren doen? Het antwoord is meestal: boeken 
lezen, mijn administratie doen, sporten, vrijen, musea bezoeken. Ben ik dan de 
enige die gewoon die uren zou willen blijven slapen? Ik ben dol op slapen en 
dromen. Je maakt van alles mee, al weet je er vaak weinig meer van. En je 
hersenen werken heel hard om alles goed op orde te houden. Of eigenlijk je blik 
te verruimen. 
 
a. De wijsheid ligt op straat, dus ik legde tijdens een avondwandeling mijn oor te 
luisteren bij flarden van gesprekken van passanten. Flard 1: 'Het is wel een 
gedoe hoor, zo'n boot'. Flard 2: 'Speeddaten, ja, dat wil ook ook nog weleens 
proberen'. Flard 3: 'Goedenavond maar weer' van een zwerver die ik eerder die 
avond al had gezien. Hij zat nog op dezelfde plek in een portiek en had zo te zien 
nauwelijks bewogen. Nummer 1 onderstreepte voor mij dat hobbies, die toch het 
ultieme Jan Doedelen zouden moeten zijn, vaak in de praktijk een ballast 
worden. Het begint met passie, maar eindigt in ijver. De boot moet worden 
gepoetst, vergunningen aangevraagd, drank en hapjes ingeslagen. En dan die 
verveling aan boord en het risico van botsen en verbranden. Bah, gewoon 
werken is makkelijker. Nummer 2 vond ik wel passen bij deze tijd waarin je alles 
een keer moeten hebben gedaan, anders mis je misschien iets. Flard 3 gaf me 
een grote glimlach naar de zwerver, maar daarna ongemak. Had ik hem niet 
gewoon wat geld moeten geven? 
 
Stop! Even terug naar de basis. Alle tegenstellingen zijn eigenlijk paradoxen die 
overstegen kunnen worden, zegt Hegel. Slim en dom, ijverig en lui. Was ik dom 
en lui op mijn 13e? Of keek ik juist verder dan anderen? Ik was vooral vol 
levenslust. Nog geen kunst, maar wel in wording. Of ben ik nu hovaardig en 
zelfingenomen? Ja, een beetje wel, ik heb een stevig ego :-). 
 
De conclusie van mijn docenten indertijd: Els is nog een beetje speels. Dus ik 
mocht op het gymnasium blijven. Alleen is dat speelse nooit overgegaan. Nu 
heet dat creatief, out of the box enzo. Dus -en nu komt het- ik denk dat Homo 
Ludens de overstijging is van de dubbele tegenstelling slim-dom/ijverig-lui. 

Wat heeft dat te maken met Jan Doedelen? Alles! Het gaat in het leven 
uiteindelijk niet om macht, status en geld -niet dat je daar helemaal niet maar 



moet streven, maar het zijn middelen om je passies mogelijk te maken. En met 
passies bedoel ik dan de zaken die je inspireren, die raken aan je eigenheid. Je 
kunt doelen stellen zonder passie, dan helpt ijver enorm om er iets van te maken 
en ook niet te teleurgesteld te raken als er niks uitkomt. Passie zonder doelen 
kan ook, maar dan moet je geen activist, wetenschapper, politica of 
beleidsmedewerker worden. Columnist of cabaretier past dan beter :-). Passie 
betekent ook niet dat je die passie zelf niet steeds kritisch bekijkt! Anders worden 
je doelen star en wordt je een niet creatieve, vervelende fundamentalist! Passie 
geeft ijver een extra drive, een flow, zelfs als het tegen zit. 
 
a. Mijn passie is emancipatie -vrijheid in denken en doen, ruimte voor verschil. 
Tegen het recht van de sterkste en het gemak van vanzelfsprekendheden. 
 
b. Jan Doedelen is emancipatie op zich, gaat over het achterliggende proces. 
Iets gaan doen zonder dat je weet of het nut heeft. Niks ingewikkelder maken 
dan het is, maar ook buiten gebaande paden durven treden. Je intuitie volgen, 
hoe naief ook. Niet mitsen en maren. Tenzij je van nature een twijfelende 
treuzelaar bent. Hoe je het aanpakt, moet passen bij je persoonlijkheid. Jezelf 
daarin de vrijheid geven, is de basis. 
 
c. Ik moet bekennen dat ik me vaak in eerste instantie erger aan andere mensen 
en ze snel dom of lui vind. Terwijl ik weet dat ik eerst goed moet luisteren naar 
anderen voor mijn oordeel klaar te hebben.  
 
d. Wat helpt, is het besef dat we allemaal maar heel weinig weten en dat er 
eigenlijk geen domme vragen zijn. Je moet ze alleen niet altijd hardop aan 
anderen stellen, niet zozeer vanwege angst voor gezichtsverlies, maar omdat het 
een luie manier manier van leren is. Ga zelf op zoek, in gesprek met anderen, 
maar ook alleen. 

Jan Doedel omzeilt al deze klippen en durft haar soms twijfelachtige passie in 
tijdelijke doelen te vertalen, er met vlijt en plezier aan te werken, met een open 
mind en een speels gemoed, samen met anderen, in dialoog en strijd. Jan 
Doedel koestert niet alleen haar successen, maar ook haar falen. Zij is niet altijd 
blij, zeker niet. Zij kan intens verdrietig en boos zijn. Zeker als anderen haar dom 
en lui noemen. Maar dat klimt zij gewoon even in een boom of belt een vriendin. 
Want het leven heeft dan wel geen zin, dat is helemaal niet erg. Je moet 
gewoon zelf een beetje zin maken. 
 


