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De waarheid achter deadlines
Tekst: Veelie

Deadlines. Volgens de van Dale is de definitie voor “deadline” als volgt: 
dead·line [detlajn] de; m -s uiterste tijdstip waarop iets gedaan moet zijn 
Deadlines. Je komt ze overal tegen. Niet altijd in de letterlijke zin van het woord, maar 
toch, deadlines. Waar je ook kijkt of bent, alles draait om deadlines. Alles staat en valt met 
deadlines. 

Een voorbeeld uit mijn op deadlines gebaseerde 
routines. Afgelopen week heb ik stage gelopen. 
Van tevoren een stageplan inleveren: deadline. 
Maandagochtend beginnen, half zes opstaan: 
deadline. Tien voor zeven de trein, half acht 
beginnen: deadlines! Ook met betrekking 
tot de studie kom je ze tegen. Hoorcolleges, 
werkcolleges, practica: deadlines. Echt om gek van 
te worden soms. Maar aan de andere kant, waar 
zouden we zijn zonder deadlines? Niets ligt vast, 
er is geen orde, niemand weet waar hij aan toe is. 
Er zou totale chaos heersen zonder afspraken en 
de wereld zoals wij die kennen zou niet bestaan. 
Dus eigenlijk moeten we blij zijn met deadlines. 
Maar toch is dat niet het geval. Deadlines 
leggen namelijk je leven vast, ze zorgen ervoor 
dat je niet 100% vrij staat in je doen en laten. 
Als je bijvoorbeeld moet koken in huize Cobra 
Destroyers zorgt die specifieke deadline ervoor dat 
je ’s middags boodschappen moet doen. ’s Avonds 
zorgt de deadline ervoor dat je tijd moet besteden 
aan koken en het eten klaar moet hebben. Je 
kunt niet zomaar weggaan, of gewoon lekker de 
hele dag series kijken om maar een voorbeeld te 
noemen. Nee, er wordt van je verwacht dat je het 
eten rond een bepaalde tijd klaar hebt, je zit vast 
aan een deadline.
Toch moet je definitie van deadlines niet altijd 
te letterlijk nemen. Bijvoorbeeld met het leren 
van tentamens. Je stelt voor jezelf een deadline 
tot wanneer je het leren kunt uitstellen, 3 dagen 
van tevoren om maar iets te noemen. Volgens 
de officiële definitie is een deadline het uiterste 
tijdstip waarop iets gedaan moet zijn. In dit 

Cobra Destroyers

voorbeeld, wanneer het over is met de pret en 
je moet beginnen met leren. Maar op de een of 
andere manier schijnt het iedereen keer op keer 
te lukken om deze deadline te laten verlopen en 
de uiterste datum waarop je moet beginnen met 
leren uit te stellen. Bij mij rijst dan de vraag: zijn 
deadlines wel deadlines in de letterlijke zin? Zijn 
deadlines niet gewoon richtlijnen waar je naar 
kunt streven die te halen maar die je ook met het 
grootste gemak kunt negeren? Voor sommige 
situaties geldt deze tweede definitie zeker, 
maar voor andere zaken als het maken van een 
tentamen geldt nog steeds de letterlijke definitie 
voor deadline. Om nog maar eens een voorbeeld 
te geven: mijn huisgenoot Eagle en ik hadden 
ons samen de deadline gesteld met betrekking 
tot het leren van K3 songteksten. We wilden 
nog een keer naar een K3 concert en wilden voor 
die tijd alle teksten uit ons hoofd kennen. Iedere 
week zouden we 3 teksten moeten leren om de 
“deadline” te halen. Zoals verwacht hebben we 
deze deadline niet gehaald en zijn we tot mijn 
grote spijt niet meer naar het concert geweest... 
Concluderend kan ik dus zeggen dat deadlines 
nodig zijn maar ook met het grootste gemak 
geschonden kunnen en ook mogen worden. 
Hetzelfde geldt met de deadline die ik had 
voor het schrijven van dit stukje: ik heb me aan 
de uiterste inzenddatum gehouden, maar met 
hetzelfde gemak had ik dit niet kunnen doen 
zonder me daar schuldig over te voelen. Ik wens 
iedereen die het tot hier heeft volgehouden met 
lezen veel succes bij het al dan niet volgen van de 
deadlines die gegarandeerd nog zullen volgen!Scala kerstdiner
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