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Echt werk 

Jacco van Uden 

 

Voor ons lag de zwaarbevochten notitie. Hij was er na een hoop sleuren, duwen en masseren 
eindelijk doorheen. Nu stonden we – wisten we – voor een minstens zo zware opgave: de 
implementatie. De werksessie was bedoeld om te bedenken hoe we dit plan in de praktijk 
zouden gaan brengen. Laaghangend fruit zouden we gaan plukken. Dingen goed monitoren 
voortaan. En afspraken nakomen natuurlijk. Iemand stelde voor om voortaan minder te praten, 
en meer te gaan doen. Daar was iedereen het mee eens. Het echte werk wachtte op ons, en we 
waren er klaar voor. 

Werken in organisaties van formaat betekent dat we voortdurend het gevoel hebben dat we 
het echte werk omcirkelen, maar nooit bereiken. We zijn in afwachting van het echte werk, 
doen dingen in voorbereiding op het echte werk, en vrezen dat we collectief steeds vaker 
dingen doen ten koste van het echte werk. We hollen van stuur- naar werkgroep, leggen dingen 
in de week, ruimen puin in de mailbox, stemmen wat zaken informeel af, informeren nog even 
naar de stand van zaken en concluderen op de fiets, in de auto en de trein dat het échte werk is 
blijven liggen. Wéér is blijven liggen. Hard gewerkt te oordelen naar wat ons lijf ons influistert, 
maar weinig gedaan. 

Onze dagelijkse verzuchtingen geven een aardig inkijkje in hoe we tegen ons werk aankijken. In 
hoe we onze dagen slijten en hoe dat contrasteert met wat we eigenlijk zouden moeten doen. 
We doen echt iets niet goed, houden we onszelf voor. 

Onwillekeurig dwalen onze gedachten af naar het werk van anderen. Naar eerlijke beroepen, 
waar volstrekt helder is waar echt werk op neerkomt, waar het werk wordt uitgeoefend en hoe 
die uitoefening eruitziet. We denken aan de verpleging, waar het bed centraal staat en we 
goed, echt werk herkennen aan handen aan het bed. Of we nemen het onderwijs, dat een 
vergelijkbaar overzichtelijke situatie kent: een lokaal, een groep leerlingen en een docent die 
voor de klas staat – daar en zo gebeurt onderwijs. Politie zelfde verhaal: politie is blauw en met 
genoeg blauw op straat weten dat er echt werk geschiedt. Dat ook in deze beroepen de kern 
van het vak onder druk staat, realiseren we ons maar al te goed. Ook verplegers, docenten en 
agenten zitten meer in overleg en achter hun computer dan goed voor het vak is. Wat nog maar 
eens benadrukt hoe belangrijk het is om het echte werk veilig te stellen, het ware werk te 
isoleren van perifeer en betekenisloos gedoe … 

Maar is zo’n onderscheid in alle eerlijkheid wel te maken? 
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Ik bleek er zelf in ieder geval de grootst mogelijke moeite mee te hebben toen ik ooit mijn werk 
moest overdragen. Dat was in 2017, toen ik een maand van baan ruilde met Mercedes 
Azpilicueta. Mercedes nam mijn baan over als lector Change Management aan De Haagse 
Hogeschool en ik heb me de hele maand maart ontfermd over het werk van Mercedes, een 
Argentijnse beeldend en performance kunstenaar. 

Omdat Mercedes en ik hadden bedacht dat onze job swap zo radicaal mogelijk moest worden 
vormgegeven, zouden we al ons werk achterlaten en overdragen aan de ander. Geen getut, en 
dus een maand lang geen toegang tot ons eigen werkterrein en alles wat daaraan toebehoort. 
De banenruil begon dus noodzakelijk met een terreinverkenning: wat valt onder mijn 
werkgebied? De verwachting dat in het geval van Mercedes de grens tussen werk- en 
privéterrein behoorlijk poreus zou zijn werd snel ingelost. Mercedes beschikte weliswaar over 
een werkatelier in de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam, maar werk en 
privé, het persoonlijke en professionele waren verder zo innig met elkaar waren verweven dat 
we bijvoorbeeld niet anders konden concluderen dat ik dan maar volledig toegang moest 
krijgen tot het e-mailaccount van Mercedes. Een maandlang onbeperkt grasduinen dus in de 
Gmail van Mercedes om daar met behulp van Google translate – ik spreek geen Spaans – 
proberen te achterhalen wat echt werk was, wat echt privé was, wat zich op het grensvlak 
bewoog en wat zich sowieso aan dit onderscheid onttrok.  

Bij mij, met m’n twee email-adressen, leek het iets overzichtelijker. Mercedes kreeg de 
inlogcodes voor mijn werkmail, maar niet tot mijn Gmail.  

Maar wat te doen met mijn mobiele telefoon waarop alle mails, contacten en afspraken 
samenkomen? Afgeven aan Mercedes, inclusief het WhatsApp-account waarin zakelijke 
conversaties en privé-chats elkaar vrolijk afwisselen, en waar zakelijk bedoelde groepjes in het 
weekend en in de avonden drukker worden gebruikt dan tijdens kantooruren? Die maar niet 
achterlaten, na enig wikken en wegen.  

Vergelijkbare overwegingen speelden een rol bij de vraag wat te doen met ‘mijn’ Macbook. Die 
stond weliswaar op de zaak, maar had zich in de loop der tijd ook verrijkt met software, films, 
foto’s, muziek, bestanden, krassen, vlekken en stickers met een niet altijd even overtuigend 
zakelijk karakter. Toch maar mee naar Amsterdam. Zo ook de enorme zitbal die in tijden van 
lage rugpijn de klassieke bureaustoel vervangt. Ook van de baas, maar wel op mijn maat 
gekocht en veelvuldig bezeten door mij. Lastige zaak. Enerzijds, anderzijds, zitbal ook mee naar 
Amsterdam.  

Een ogenschijnlijk eenvoudige geste – ik laat mijn werk achter zodat Mercedes ermee aan de 
slag kan – bleek een bron van verwarring. De terreinverkenning, de inventarisatie van het 
materieel en het materieel waarmee ik mijn werk als lector voortbreng, lekte naar alle kanten 
weg. Antwoorden op de vraag of bestanden, contacten, meubilair of apparaten in formele zin 
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aan mij of aan de baas toebehoren leken geen recht te doen aan de kwestie. Mijn werk, 
teruggebracht tot de dingen waarmee ik mijn werk realiseer, leverde kortom een allesbehalve 
helder plaatje op. Wat ik uiteindelijk achterliet aan Mercedes en wat ik meenam naar mijn 
nieuwe werkplek in Amsterdam werd de uitkomst van overwegingen en onderhandelingen die 
net zo makkelijk tot een andere uitkomst hadden kunnen leiden. 

Niet veel beter werd het toen ik mijn werk probeerde te vatten in termen van de dingen die ik 
daadwerkelijk doe. Dat de formele functieomschrijving van lector weinig houvast zou bieden 
had ik al ingecalculeerd, maar ook mijn eigen beschrijving wat mijn werk is en inhoudt werd een 
project op zich. Het identificeren van resultaatgebieden en het daarbinnen omschrijven van 
mijn werk als ‘het aanjagen aan onderwijsinnovaties’, het ‘bijdragen aan de wetenschappelijke 
body of knowledge op het gebied van organisatie- en veranderkunde’ of het ‘sturing geven aan 
de onderzoeksgroep’ – het leverde weinigzeggende abstracties op die Mercedes nauwelijks 
houvast zouden bieden in de tijdelijke overname van mijn werk. 

Kijken dus of het wat concreter kan, kijken naar de dingen ik feitelijk doe onder werktijd. Het 
terughalen van afspraken en het screenen van verzonden e-mail items leverde een treurig 
plaatje op: een aaneenschakeling van min of meer structurele activiteiten, een hoop 
projectdingen en vooral heel veel losse dingetjes. Zo banaal kan mijn werk toch niet zijn? 

Je werk willen omschrijven is een merkwaardige exercitie. Interessant, maar ook confronterend 
en frustrerend. Wat doe ik nou eigenlijk? Beschrijvingen vallen nooit samen met het echte werk 
en doen haar gevoelsmatig altijd tekort. Het echte werk is toch meer dan het aanschuiven bij 
meetings, meer dan het baggeren van je inbox, meer dan het voeren van je administratie, meer 
dan brandjes blussen, meer dan de plannen en de verslagen. Het onderhanden werk, zo 
concludeer je, is afgeleid werk. Het echte werk, het ware werk, dat werk is elders. 

Het was uitgerekend in de periode dat ik van baan ruilde met Mercedes dat ik het boek The 
Apparently Marginal Activities of Marcel Duchamp van Elena Filipovic getipt kreeg. Een boek 
met een nogal verontrustende visie op werk, en hoe echt werk zich verhoudt tot ogenschijnlijk 
triviale activiteiten. 

Marcel Duchamp kende ik vooral, en dan vooral een beetje, van zijn werk Fountain: het urinoir 
dat tot een van belangrijkste kunstwerken van de vorige eeuw wordt gerekend. Wat Fountain 
zo bijzonder maakte was dat de pispot die Duchamp1 in 1917 als kunstwerk aanbood aan de 
Society of Independent Artists Exhibition noch artistiek bloed, zweet en tranen noch 
bewonderenswaardig vakmanschap had gevergd. Fountain was een ordinair urinoir dat 
Duchamp naar verluidt gewoon in de winkel om de hoek had gekocht. 

                                                            
1 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/14/de-leugen-van-marcel-duchamp-a1606507 
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Fountain is van de bekendste zogeheten readymades, industriële voorwerpen die volgens de 
gangbare omschrijving uit hun alledaagse contexten werden gehaald en middels plaatsing in 
een museale of anderszins artistieke context kunstwerken werden. Readymades – in de 
woorden van Filipovic (p.5) “ordinary-object-elevated-to-art” – zijn van groot (kunsthistorisch) 
belang geworden omdat zij het gangbare beeld verstoorden van de eisen die worden gesteld 
aan kunst én aan kunstenaars: 

“In its refusal to claim the artist as vessel of technical skills, craft, romantic vision and 
authentic experience channeled into the making of unique and auratic objects, the 
readymade is generally claimed to have promulgated a demystification of artisthood.” 
(p.276) 

Readymades zijn verwarrend omdat we niet goed weten waar we überhaupt moeten kijken als 
we op zoek zijn naar ‘het werk’ van de kunstenaar. We kunnen maar zo lang naar een alledaags, 
industrieel vervaardigd urinoir kijken, voordat we tot de conclusie komen dat we het echte 
werk elders moeten zoeken. Dat was dan ook precies wat Duchamps goede vriend Henri-Pierre 
Roché indertijd voorstelde: Duchamps “finest work” trof je niet aan in materiele output, maar 
in Duchamps “use of time”. En juist die tijd, stelt de auteur van The Apparently Marginal 
Activities of Marcel Duchamp, besteedde Duchamp op een manier die niet in overeenstemming 
was met opvattingen over hoe een kunstenaar zich hoorde te gedragen. Duchamp zelf deed er 
alles aan om zijn als zodanig herkenbare artistieke praktijk zo klein en onbeduidend mogelijk 
voor te stellen. Dat de kunstenaar die naar de maatstaven van zijn tijd geen artistiek bestaan 
leidde kon uitgroeien tot een van de invloedrijkste kunstenaars van de 20e eeuw was voor 
Filipovic reden om de aandacht te vestigen op de ogenschijnlijk onbetekenende activiteiten 
waar Duchamp zich wél op toelegde. Haar uitvoerige analyse van deze activiteiten, stelt 
Filipovic, is niet gericht op de verdere cultivering van de kunstenaar als persoon, maar is 
noodzakelijk om het werk van Duchamp te snappen: 

“[Duchamp] replaced the creative and generative processes traditionally associated with 
the artist with a multitude of seemingly practical activities – administrating, archiving, 
curating, dealing, historicizing, publicizing, reproducing et cetera – that became 
themselves veritable artistic procedures. Largely unnoticed or perhaps taken as 
excessively mundane in their day, these would gain phenomenal importance for the 
artistic generation that followed him …” (p.276) 

Volgens Filipovic slaan we de plank finaal mis wanneer we denken het ware werk van Duchamp 
kan worden teruggebracht tot twee handelingen: zijn keuze voor een schijnbaar willekeurig, 
industrieel vervaardigd object en de plaatsing (lees: verheffing) daarvan in een kunstinstituut. 
In de analyse van Filipovic is er in zekere zin niks ‘ready made’ aan Duchamps readymades. 
Werken als Fountain waren letterlijk jaren in de maak, waarbij we voor het maakproces veel 
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verder moeten kijken dan de overduidelijk artistieke praktijken uit het atelier. In haar heerlijk 
vuistdikke boek laat Filipovic zien hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om tot de kern van het 
werk van Duchamp te komen, juist omdat het idee van een kern zo misleidend is. Voor een 
goed beeld van het werk van Duchamp kunnen we niet anders dan nauwgezet reconstrueren 
hoe de kunstenaar zeeën van tijd stak in vermeende “extra-artistic activities”. Het bijhouden 
van een precieze administratie, het documenteren en archiveren van het eigen werk inclusief 
aantekeningen, het voeren van uitgebreide correspondentie over het werk, het fotograferen en 
reproduceren van zijn eigen werken, het vorm- en uitgeven van zijn eigen catalogi, het 
onderhandelen met verzamelaars en musea – Duchamp deed het allemaal zelf en dat doet er 
ontzettend toe. 

Alles bij elkaar was er niets onbeduidends aan de schijnbaar terloopse en vaak nauwelijks 
opgemerkte activiteiten van Duchamp. Het mooie aan het boek van Filipovic is de radicaliteit 
van haar claim. Bij Duchamp kun je geen zinvol onderscheid maken tussen een zuiver artistieke 
praktijk leidend tot het echte werk (“proper artworks”) enerzijds en onbeduidende 
randpraktijkjes anderzijds. De apparantly marginal activities van Duchamp zijn zo belangrijk, 
niet omdat ze kleur geven aan de persoon Duchamp, en zelfs niet omdat ze zich in dienst 
stelden van het echte werk, het ware werk in praktische zin faciliterend. De ogenschijnlijk 
marginale, futiele praktijkjes doen ertoe omdat ze het echte werk maken. 

Vraag: wat zegt dit over ons werk, het werk van de organisatiemens? 

 

“Dit is Tegenlicht, welkom in de wereld van het echte werk” (2m17s) 

 

Er komt een tijd, bij iedereen, dat we ons afvragen wat ons werk is, wat ons werk inhoudt, wat 
ons werk bewerkstelligt, wat ons werk betekent. Dat doen we als we ons werk voor een maand 
moeten overdragen aan een ander, maar veel vaker nog doen we het wanneer we de tijd 
nemen om te reflecteren op ons werk. Die reflectie pakt zelden hoopgevend uit. Uit onderzoek 
blijkt dat meer dan twintig procent van de werkende mensen in het Westen heeft het idee dat 
wat ze doen helemaal geen zin heeft. En erger nog, vaak zeker weet dat hun werk niets van 
betekenis bijdraagt: “het is werk dat, als het niet zou worden gedaan, door niemand wordt 
gemist. De wereld zou er zelfs beter van worden, als het gewoon zou blijven liggen.” 2 

Deze mensen zitten vast in wat de Amerikaanse antropoloog David Graeber een bullshitbaan 
noemt. Een bullshit job is een baan waarvan de werker zelf aangeeft dat het een onzinbaan is, 
een baan waarvan de werkzaamheden nutteloos en overbodig zijn. De VPRO wijdde er in 2019 

                                                            
2 https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2018-2019/Mijn-bullshitbaan.html 
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een aflevering van Tegenlicht aan, Mijn bullshitbaan. De strekking van de documentaire: door 
allerlei perverse bureaucratische én kapitalistische prikkels ontstaat er meer en meer werk dat 
er niet toe doet, zelfs niet in de ogen van de werknemers zelf. Het gaat volgens de 
documentairemakers veelal om kantoorwerk, waarvan we de nutteloosheid met mooie 
woorden proberen te verdoezelen. Werk dat in de ogen van schuldbewuste werknemers de 
plek inneemt van echt, wel belangrijk werk – waarna het tv-beeld verspringt naar verpleegsters 
aan de rand van het bed. Bullshitwerk produceert volgens een (in het kader van zijn 
carrièrekansen anoniem geïnterviewde) betrokkene een giftig “Kafkaëske situatie” die zichzelf 
verdoezelt met “Orwelliaanse newspeak”. In de Tegenlichtaflevering wordt door experts, de 
voice-over en schuldbewuste (ex-)bullshitjobbers overtuigend verwoord wat de 
organisatiemens denkt en vermoedt: het werk dat ik doe, dat kan toch niet echte werk zijn? 

Dat het ware werk elders zou zijn, verstopt onder de bureaucratische laag of uitgeoefend door 
mensen met een echte baan is in zekere zin een aantrekkelijke, geruststellende gedachte. Het 
zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat als we slim zouden snijden en snoeien in onze 
organisaties we weer zicht zouden kunnen krijgen op het werk zoals het bedoeld was. Het zou 
ons er ook toe kunnen aanzetten onze bullshitbaan op te geven en iets zinvols te gaan doen, 
zoals reclameman uit de Tegenlichtaflevering die kunstenaar werd. Dat het echte werk elders te 
vinden zou zijn houdt de gedesillusioneerde organisatiemens op de been: het kan anders. 

Maar wat als we hoop of troost uit een andere bron zouden kunnen putten?  

Wat als we het boek van Elena Filipovic serieus nemen, niet alleen als analyse van het werk van 
een groot kunstenaar als Marcel Duchamp, maar ook als leeswijzer voor ons werk, het werk van 
de organisatiemens? Wat als we ons inbeelden dat de vele onbeduidende activiteiten die ons 
werk kenmerken slechts ogenschijnlijk onbeduidend zouden zijn. En dat al die marginale 
activiteiten – net als bij het werk van grootmeester Duchamp – ertoe doen, en niet zo’n beetje 
ook? Wat als al die vergaderingen en presentaties, al die updates en evaluaties, al die te 
checken lists, die bila’s, de protocollen en de oploopjes, het aanzitten en het bijpraten, het 
afstemmen en het voorsorteren – wat als dat allemaal niet alleen geen onzin is, maar écht werk 
zou kunnen zijn. Groots, Duchampiaans werk? 

 


