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IN MEMORIAM

CHRIS JONKMAN

Onze collega Chris Jonkman-de Schrijver 
is overleden op de leeftijd van 54 jaar. 
Chris werkte sinds 1 augustus 2011 als 
huismeester op de locatie Museumpark. 

Hij bleek in december ernstig ziek te zijn. 
Het plotselinge heengaan van zo’n geliefde 

collega is niet te bevatten. 

Chris stond bekend om zijn zorgzaamheid 
voor anderen, zijn gezond-etenadviezen, 

zijn geduld en vooral ook zijn droge humor. 
Chris zelf zou zeggen: 

“Tering, we verliezen een vriend!”

Wij wensen de familie en vrienden van Chris 
heel veel kracht voor nu en straks om dit 

grote verlies te dragen.

Namens de dienst Faciliteiten  
en Informatietechnologie,

Anneli van der Reijden
Directeur

< IRIS TEMPELAAR
Student lifestyle WdKA
Derdejaars Iris zette 
voor de tweede keer 
onze culi Jonathan op 
de foto, ditmaal bij de 
vietnamees, District A 
(p. 27). 
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ROGIER MAASKANT > 
Fotograaf

Hij kan paarden en 
honden zo fotografe-
ren dat het lijkt alsof 

je ze kan aanraken 
vanaf het papier. Kijk 
maar op rogiermaas-
kant.com en op p. 10 

in dit nummer.

< INDI VOS
Student lifestyle
WdKA
Derdejaars Indi ging 
tijdens lunchtijd de 
school in. Wie neemt 
zijn eigen brood mee? 
Kijk op p. 7 voor de 
foto’s.

 Aan dit nummer werkten mee: 

FOLLOW US:

2041 UUR WAKKER
Wat gebeurt er met je als 

je 41 uur wakker blijft? 
Florantijn van Spronsen 

probeerde het uit

IN MEMORIAM

MR. W.G. KOPPELAARS

Hierbij informeren wij jullie dat ons  
het droevige bericht bereikte dat  
de heer mr. W.G. (Will) Koppelaars  

op 18 januari 2016  
op 90-jarige leeftijd is overleden.  

Will Koppelaars is, na zijn pensioen, van 
1991 tot 1993 voorzitter van het college 
van bestuur van de hogeschool geweest.

In deze periode, kort na de totstandkoming 
van de instelling, is hij belangrijk geweest 
voor de hogeschool. Onder zijn leiding is 

hard gewerkt aan de integratie en 
zijn inzet en bestuurlijk gezag zijn onmis-

baar geweest. Wij wensen zijn 
nabestaanden veel sterkte toe.

Ron Bormans
Voorzitter college van bestuur

IN MEMORIAM

MAIKEL KRUIS

Met ontsteltenis hebben wij kennisgeno-
men van het overlijden van onze student 

Maikel Kruis.

Wij hebben Maikel leren kennen als  
een intelligente en betrokken student. 

Maikel werd gewaardeerd door 
zijn klasgenoten uit de Wr1b en het 
werktuigbouwkunde-docententeam.  

Wij zullen hem missen.

Ons medeleven gaat uit naar de familie 
en wij wensen hen veel sterkte in deze 

moeilijke tijd. 

Team werktuigbouwkunde EAS 
Hogeschool Rotterdam

OPENINGSTIJDEN

DI. – VRIJ. 10-19 UUR
ZAT. 10-18 UUR

In Leeszaal Rotterdam West 
draait het om taal, verbeel-
ding, lezen, leren en ontmoe-
ten. Je kunt er boeken halen 
(GRATIS!) en brengen, een 
krant lezen, gebruik maken 
van Wi-Fi, aan lange tafels 
werken en werk besprekingen 
houden.

Er zijn literaire maaltijden en 
concerten, debatten, film-
avonden, lezingen en spoken 
word-sessies. De Leeszaal 
wordt volledig gerund door 
vrijwilligers. Dus je kunt er zelf 
ook iets organiseren.

Actueel programma op:
www.leeszaalrotterdamwest.nl
www.leeszaalrotterdamwest.nl

Rijnhoutplein 3
3014 TZ  Rotterdam

Bij ons leer je de wereld kennen

Weet jij al welke 
master je kiest?

11 maart 
Masterdag 
unileidenmasters.nl
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WAT: KINDU FOR COUPLES HEEL GESCHIKT VOOR: KOPPELS DIE 
HUN VASTE ROUTINE ZAT ZIJN MINDER GESCHIKT VOOR: PREUT-
SERIKEN EN FANTASIELOZEN BEOORDELING: 3 STERREN

SINDS GERT EN IK EEN KOPPELTJE ZIJN, ZITTEN WE NIET MEER 
OP TINDER. En Tinder merkt dat, want eens in de zoveel tijd krij-
gen we simultaan melding van niet-bestaande nieuwe matches. 
Oh Tinder, jij doorzichtige leugenaar. 
Waar loze tijd vroeger werd opgevuld met een rondje mannen-
swipen, speel ik nu Candy Crush. Minstens even verslavend, maar 
niet echt spannend. Tot een kennis me Kindu for Couples aanraadt 
omdat het sexy en hilarisch is. Het is ook een soort van Tinder, 
maar dan voor nieuwe ideetjes om je relatie spannend te houden. 
Ik sta altijd open voor nieuwe input en Gert is er ook wel voor te 
porren, dus we downloaden de app en koppelen onze accounts 
aan elkaar met een pincode. We krijgen nu allebei een reeks sexy 
voorstellen voorgeschoteld waarop we ‘nee’, ‘misschien’ en ‘ja’ 
kunnen antwoorden. Als we allebei ‘ja’ zeggen, kunnen we met 
het voorstel aan de slag.
3, 2, 1, SWIPE! 
‘Doe het eens in een schommelstoel.’ Hebben we niet. Next. 
‘Een rollenspel waarin hij de klusjesman speelt en jij een een-
zame huisvrouw.’ Eh, oké. ‘Geef je partner een serenade met een 
sexy stem, denk Happy Birthday van Marilyn Monroe.’ Eh, nee. 
‘Probeer de liefde te bedrijven in militaire barakken.’ Hoe dan?! 
Nee. ‘Laat hem eens sexy ondergoed dragen voor de verandering.’ 
Ik: JA! Hij: Misschien.
Dit schiet niet op, vooral mijn lijst met ‘dingen waar ik niet warm 
of koud van word’ is gegroeid. Maar ik moet niet zo flauw doen, 
vindt Gert. De eerstvolgende optie die op zijn beeldscherm 
verschijnt, gaan we doen. Dus hij swipet en ‘Gedraag je als een 
beest en ga op safari in je eigen slaapkamer’ verschijnt op zijn 
beeldscherm. 
Ik blaf als een hond om daarna knorrend als een varkentje in 
een eindeloze slappe lach te raken. Die avond wordt er alleen 
gecandycrusht.O 

Tosca Sel is redacteur bij Profielen en datedeskundige. Volg ook haar 
wekelijkse rubriek Lieve Tosca op profielen.hr.nl waarin ze raad 
geeft over liefde, leven, daten en seks.

‘GA OP SAFARI 
  IN JE EIGEN SLAAPKAMER’ 

DATEN MET TOSCA
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Kort
NIEUWS

STUDENTEN ontwierpen composttoiletten voor het Kaapverdiaanse eiland Sal. 
Kijk op profielen.hr.nl voor hun verhaal. Zoek op ‘compost.’

88%

69 %

van de medewerkers bij 
de sociale opleidingen is 

tevreden of zeer tevreden. 
Dat was in 2014 69%.

DALER

STIJGER

van de medewerkers bij de 
WdKA is tevreden 
of zeer tevreden. 

Dat was in 2014 77%.

Bron: Medewerkersonderzoek 2015 

‘Door mijn 
onderzoek is 
het mogelijk 
om levens te 

redden.’
 Ines Simic (23, 

vierdejaars informatica) 
deed onderzoek naar 

underwatersoundfiltering. 
Kijk op profielen.hr.nl 

voor haar verhaal. 
Zoek op ‘Levens redden’.

‘In de sloppenwijken worden de door de overheid 
geplaatste wc’s zelden gebruikt. Per bezoek moet 

betaald worden en daar is geen geld voor.’ 
 

   % van de Nederlanders 
van 12 jaar of ouder 

gaf in 2014 aan een depressie te 
hebben of in het afgelopen jaar 

te hebben gehad. 

% van de mensen
 tussen 20 en 29 

kampt met depressie.

Bron: CBS
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DEPRESSIE

  % van de 
vrouwen gaf aan 

vaker een depressie 
te hebben 
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Dat komt overeen met ruim 
1 miljoen mensen.

1 .X
X
X
X
X
X.

  tegenover         % 
van de mannen.
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Lies, 
lies, lies
Vertel je je ouders ook 
weleens zo’n leugentje?

Iedereen heeft slecht 
gescoord op dit 

tentamen.

. . .
Al mijn geld is opge-

gaan aan studieboeken.

. . .
Ik bel je snel!

. . .
Ik eet heel gezond.

. . .
Ik ben nog nooit in 

het openbaar dronken 
geweest.

Bron: Studenten.net

ROC Leiden 
wil schade 

ook verhalen 
op Bormans

ROC LEIDEN PROBEERT DE SCHADE DIE IS GELEDEN 
DOOR DE BOUW VAN TWEE NIEUWE ONDERWIJSGE-
BOUWEN TE VERHALEN op twee voormalige bestuur-
ders en dertien ex-toezichthouders, onder wie Ron 
Bormans, sinds 2012 collegevoorzitter van de HR. 
Het bestuur van ROC Leiden bouwde rond 2010 twee 
nieuwe onderwijsgebouwen. Vooral door de ingewik-
kelde vastgoeddeals voor de locatie Lammenschans 
kwam de onderwijsinstelling in grote financiële pro-
blemen. De overheid moest 40 miljoen euro bijpassen 
om een faillissement van het roc te voorkomen. Dat 
bedrag komt ten laste van de mbo-sector. 
Ron Bormans was van 2006 tot 2010 lid van de raad 
van toezicht en maakte deel uit van de commissie 
nieuwbouw. Op 30 december ontving hij een brief 
waarin ROC Leiden aankondigt ook de aansprakelijk-
heid van hem als toezichthouder te onderzoeken.

Hierin staat volgens Bormans dat de aansprakelijkstel-
ling dient ‘ter voorkoming van mogelijke verjaring’. 
Hij benadrukt dat de commissie-Meurs, die de zaak 
onderzocht, ‘ondanks kritische opmerkingen over het 
handelen van alle betrokkenen geen aanleiding zag 
voor nader onderzoek naar verwijtbaar handelen van 
de leden van de raad van toezicht’.
ROC Leiden wil de bestuurders en toezichthouders 
via zogenaamde ‘interne bestuurdersaansprakelijk-
heid’ voor de schade laten opdraaien en bepaalt de 
komende maanden welke personen waarvoor ver-
antwoordelijk worden gehouden, waarna ze een indi-
viduele dagvaarding krijgen. Bormans wil verder niet 
reageren: ‘Ik voel me - helaas - niet vrij om verder 
inhoudelijk op de situatie in te gaan, omdat de zaak nu 
een juridische context heeft. Ik wacht de uitkomsten 
van het onderzoek af.’
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NIEUWS

 DEMIAN JANSSEN, vierdejaars illustratie WdKA

 STRIP 

Kort TIPS
om indruk te maken 

op je docent 

Hoe kun je indruk maken op je docent? 
Wij vroegen het een aantal docenten. 

NEEM HET VOORTOUW
Neem bij groepswerk het voortouw, 
stel vragen en ga met de docent de 

discussie aan.

ZET JE MOBIEL UIT 
EN KIJK DE DOCENT AAN
Houd je mobieltje in je zak en 

laat je niet afleiden door andere 
studenten.

WEES ACTUEEL
Verwerk in je vragen en 

opmerkingen soms iets uit de 
actualiteit. Zorg dat je die in grote 

lijnen bijhoudt.

1

2

3

DOE IETS EXTRA’S 
NAAST JE STUDIE

Studenten die iets extra’s doen, 
horen vaak ook tot de betere 

studenten.

4

 41 uur wakker blijven!

VERS BETON voerde samen met Yournalism haar eerste crowdfundingcampagne om 
onderzoek te kunnen doen naar de mislukte fusie tussen de roc’s Zadkine en Albeda.

 ‘We weten bar weinig over wat er 
  achter de schermen gebeurt 

bij deze belangrijke onderwijsinstellingen.’ 
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Meer zien van het Aqualab? Ga dan naar profi elen.hr.nl 
en bekijk het fi lmpje. Zoek op 'Aqualab'.
Meer zien van het Aqualab? Ga dan naar profi elen.hr.nl 
en bekijk het fi lmpje. Zoek op 'Aqualab'.

DEAN - 23, CHEMIE 

 
ik neem eten mee omdat het 

is dan in de kantine op school

 

 
ik neem restjes mee 

om nog meer 

FOODWASTE 
te voorkomen

 

ik neem zelf eten mee 
omdat het

GOED-
KOPER is

 

  
IK NEEM ETEN MEE OMDAT HET 

GOEDKOPER IS EN 

GEZONDER
 

   
ik neem eten mee naar school 

omdat mijn moeder

VERS 
BROOD 

voor me maakt
 

  

ik neem zelf eten mee omdat het 

GOED-
KOPER 

is dan in de kantine op school

 

  
ik neem eten mee omdat het 

GE-
ZON-
DER 

is dan in de kantine
 

IK NEEM ETEN MEE OMDAT 
HET GOEDKOPER IS EN 

GEZONDER
 

ik heb 's ochtends geen tijd, dus 
koop en maak ik op school mijn  

B RO O D
 

 
IK NEEM ETEN MEE NAAR 

SCHOOL OMDAT HET

GOED-
KOPER IS 

 

ELLA - 22, VASTGOED EN MAKELAARDIJ

TIM - 20, BOUWKUNDE

LISA - 21, 
FACILITY 
MANAGEMENT

 LEKKER-

DER

ESME - 26, RUIMTELIJKE
ORDENING & PLANOLOGIE 

EVA - 22, VASTGOED EN
MAKELAARDIJ

EVELIEN - 23, 
CHEMIE

EDWIN - 25
ELEKTROTECHNIEK 

AYTAC - 21, LOGISTIEK EN ECONOMIE

JELLE - 24
BOUWKUNDE

 fotografi e: Indi Vos 
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Geen 
subsidie, 
wel 
waardering 
voor 
deeltijd-
plannen
DE HR KOMT NIET IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE 
VOOR DE ‘REVITALISERING VAN HET DEELTIJDONDER-
WIJS’. De hogeschool had daarvoor 2 miljoen euro aan-
gevraagd maar kreeg de subsidie niet omdat ze, net als 
veel andere hogescholen, niet meedoet aan het zoge-
naamde ‘experiment vraagfinanciering’. Daarin krijgt 
niet de hogeschool maar de student geld in de vorm van 
vouchers die deels door het werkveld betaald worden. 
De HR was van plan ook daar een subsidie voor aan 
te vragen (voor de Ad’s engineering en maintenance 

& mechanics) maar de brancheorganisatie die met de
school wilde samenwerken kon vooraf geen finan-
ciële toezegging doen. Voor de aanvraag was dat wel 
vereist. Zonder de toezegging voor cofinanciering kan 
en wil de HR het financiële risico niet nemen.
Het ministerie heeft wel toegezegd dat de hoge-
school, als ze er volgend jaar in slaagt alsnog een 
experiment vraagfinanciering in de sector zorg en 
welzijn te realiseren, met terugwerkende kracht 
in aanmerking komt voor de gevraagde subsidie.

6 PROFIELEN 7PROFIELEN



ERGENS HEERST NOG DIE GEDACHTE DAT HET LEERZAAM IS OM 
MENSEN ‘IN HET DIEPE TE GOOIEN’. Dat je vanzelf leert zwemmen 
als de grond onder je voeten verdwijnt en het water je aan de lip-
pen staat. Studenten worden vanaf dag één in het diepe gegooid 
als het om het oplossen van praktijkproblemen gaat. Ga er maar 
mee aan de slag, zegt je docent, in de hoop dat je iets opsteekt 
van je zoektocht naar een oplossing. 
Het hbo is gericht op het ontwikkelen van competenties, zoals 
problemen onderzoeken en oplossen. Praktijkproblemen of casus-
sen zijn het daarom helemaal. Maar zijn de praktijkoplossingen 
dat ook?
Wetenschappers raken er na decennia onderzoek steeds meer van 
overtuigd dat ‘leren van problemen’ niet altijd de beste methode 
is. Vooral beginnelingen leren meer van het bestuderen van een 
goed uitgewerkte oplossing dan van het zelf maar wat aanklooien 
met een praktijkprobleem. 

 OVERBELAST WERKGEHEUGEN 
Al in de jaren tachtig zagen wetenschappers 
dat beginnelingen die een moeilijk probleem 
aanvatten heel snel hun werkgeheugen over-
belastten. Ze leren zichzelf daardoor meer 
fouten aan en vallen terug op stereotypen 
(simplistische denkshortcuts). Wellicht komt 
een beginner door gewoon maar wat te pro-
beren tot een oplossing, maar hij ervaart 
ook meer stress en verliest zijn motivatie. 
Bovendien onthoud je, door eerdergenoemde 
overbelasting, niet hoe je tot een oplossing bent 
gekomen. Zeker voor beginners is het leerrendement 
daarom hoger als ze het trucje eerst een paar keer kunnen 
afkijken. 
Later, als studenten meer kennis en ervaring opbouwen, kun-
nen ze de problemen steeds meer zelf gaan oplossen. Maar dan 
kunnen ze het ook, zegt hoogleraar Jeroen van Merrienboer. Hij 
is onderwijspsycholoog aan de Universiteit Maastricht en heeft 
veel onderzoek gedaan naar het nut van praktijkproblemen en 
de bijbehorende oplossingen. In zijn ideale onderwijsprogramma 
worden de problemen die studenten moeten oplossen steeds in-
gewikkelder en krijgen ze steeds minder informatie over de juiste 
oplossing. 
‘Het kost docenten natuurlijk veel tijd om naast een goed pro-
bleem ook een goed uitgewerkte oplossing te maken. Maar ik 

denk dat er ook op hogescholen veel meer met uitgewerkte voor-
beelden gewerkt kan worden’, zegt Van Merrienboer, die veel in 
het mbo en hbo komt. 

 PRODUCTIVE FAILURE 
Voor veel docenten die studenten met een praktijkprobleem op-
zadelen, zal het niet per se om de oplossing zelf gaan, als wel 
om de weg daarnaartoe. Een probleem onderzoeken, de literatuur 
bestuderen, kritisch denken: een goed probleem vraagt veel van 
studenten. Het lijkt daarom zonde om bij het probleem ook de 
oplossing te serveren. Waarom zou een student zich dan nog in 
de stof verdiepen? 
Maar, zegt Van Merrienboer, ‘je kunt studenten op veel meer ma-
nieren uitlokken om actief met de stof aan de slag te gaan. Laat 
studenten bijvoorbeeld aan de hand van een uitgewerkt voor-

beeld onderzoeken en onderbouwen waarom de gegeven 
oplossing de beste is.’

Op zich kan het onderzoeken van een ‘open’ pro-
bleem (zonder oplossing) heel leerzaam zijn, 

weet Van Merrienboer. Maar dan is het wellicht 
beter om studenten ook niet naar een oplos-
sing te vragen. ‘Laat studenten dan gewoon de 
casussen ontdekken. Wat kun je allemaal uit 
de gegevens opmaken? Ik werk in het medisch 
onderwijs. Als we studenten vragen bij dertig 
patiënten een diagnose te stellen, krijg je der-

tig diagnoses. Ook als vijftien van die patiënten 
helemaal niet ziek zijn.’

Soms kan het geen kwaad studenten op te zadelen 
met een open probleem waar ze eigenlijk nog niet aan 

toe zijn. Die misschien meer stress dan kennis opleveren. 
‘Het kan nuttig zijn als studenten zich hierdoor realiseren dat 
ze nog te weinig weten.’ Noem het productive failure, zegt Van 
Merrienboer. ‘Maar vanwege de negatieve effecten die we vinden 
op de motivatie en op het leerproces, zou ik er wel zeer gedo-
seerd mee omgaan.’ Immers, een aaneenschakeling van failures 
kan nooit heel erg productive zijn. 
O Olmo Linthorst

Verder lezen?
Tamara van Gog & Nikol Rummel - Example-Based Learning: Integrating 
Cognitive and Social-Cognitive Research Perspectives, Educational 
Psychology Review, June 2010, vol 22, no 2. Open access.

Tamara van Gog & Nikol Rummel - Example-Based Learning: Integrating 
Cognitive and Social-Cognitive Research Perspectives, Educational 
Tamara van Gog & Nikol Rummel - Example-Based Learning: Integrating 

ZEKER VOOR 
BEGINNERS IS HET 

LEERRENDEMENT HOGER 
ALS ZE HET TRUCJE 

EERST KUNNEN 
AFKIJKEN

Na-apen moet
Beginnende studenten leren meer van goed uitgewerkte 
oplossingen dan van zelf problemen oplossen. Tenzij je 
ze vooral wilt laten zien hoe dom ze zijn.

ONDERWIJS

Na-apen 
moet
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 Fotografie: Rogier Maaskant  Tekst: Esmé van der Molen  

Lector onderzoekt 
hartritmevariatie  

bij paard, 
cliënt en coach 

Paarden en mensen 
houden van elkaar. 

Paardencoaching zet die 
wederzijdse liefde ook 

therapeutisch in. 
Lector Christoph Maria 

Ravesloot doet onderzoek 
naar hartritmevariatie bij 

paard, cliënt en coach en 
hoopt zo bij te dragen aan 

kennis over de effectiviteit 
van paardencoaching.

NIEUWS



‘Door de body language 
van het paard te lezen 
krijg ik als coach informatie 
over de cliënt.’

DIT IS LECTOR CHRISTOPH MARIA RAVESLOOT SAMEN MET MER-
RIE WINNIE. We zijn op de Hartenweide in Buren, Gelderland, waar 
Ravesloot en zijn medeonderzoeker Carla Rutgers een proeflocatie 
hebben ingericht voor een onderzoek naar hartritmevariatie bij 
paarden, cliënten en therapeuten tijdens paardencoaching. 
Naast zijn werk als lector duurzaam bouwproces met BIM is 
Ravesloot sinds vier jaar paardencoach. Ooit hielp hij een vriend 
bij een ingewikkelde bezwaarprocedure voor de bouw van een 
paardenstal. Als dank kreeg hij een opleiding paardencoaching 
aangeboden. Ravesloot was altijd al ‘dol op paarden’. ‘Ik ben opge-
groeid in de Achterhoek. Mijn vader en zus hadden een paard en 
ik werd regelmatig als chaperon met mijn zus meegestuurd als zij 
ging paardrijden. In galop ging het paard te hard om met de fiets 
bij te houden, en dan werd ik ook op een paard gezet. Toen ik naar 
de Randstad verhuisde om te studeren, verdwenen de paarden uit 
mijn leven, totdat ik de opleiding ging doen.’

 SENSITIEF 
Paarden zijn volgens Ravesloot zeer sensitief. Ze kunnen niet den-
ken zoals mensen, maar doordat het kuddedieren zijn en ze hun 
omgeving voortdurend scannen op veranderingen en gevaar zijn 
ze sensitief hoog ontwikkeld. Als mensen of teams gecoacht wor-
den via contact met paarden kan het paard de diepere gevoelens 
van de cliënt spiegelen. Ravesloot: ‘Paarden reageren op die ge-
voelens bij een ander. Door de body language van het paard te 
lezen, krijg ik als coach informatie over de cliënt en kan ik ver-
diepende vragen stellen. Het paard voegt echt iets toe. Een paard 

oordeelt niet. Het reageert ook op subtiele tegenstrijdigheden in 
een persoon, terwijl een mens zich sneller laat foppen.’
Waarom is het belangrijk om data over hartritmevariatie te verza-
melen? Ravesloot: ‘Verkennend onderzoek laat zien dat paarden 
en mensen, als zij samen zijn, duidelijke overeenkomsten hebben 
in hartslagmetingen. De theorie is dat het hart een directe afspie-
geling is van hersenactiviteit. Door deze data te verzamelen, kun-
nen we misschien een wetenschappelijke onderbouwing vinden 
voor de effectiviteit van paardencoaching.’
Ravesloot en zijn medeonderzoeker zullen alleen data verzamelen. 
Daarna is de wetenschap aan zet om iets met die gegevens te doen. 
De metingen vinden plaats op de daarvoor ingerichte proeflocatie, 
maar ook op de eigen locaties van paardencoaches door het land. 
Hoewel Ravesloot dit onderzoek niet doet vanuit zijn lectoraat, hoopt 
hij wel studenten van de hogeschool te kunnen betrekken. ‘Ik heb 
vier stageplekken. Met name ICT-studenten zijn welkom. De meetop-
stelling die we hebben gemaakt werkt op de testlocatie, maar moet 
nog gebruiksvriendelijker worden zodat paardencoaches er op hun 
eigen manege goed mee kunnen werken.’
Eind 2017 hopen Ravesloot en Rutgers hun data over te dragen 
voor verder onderzoek. O

Enthousiast geworden van dit verhaal? ICT- en technische 
bedrijfskundestudenten die stage willen lopen, kunnen een mailtje sturen 
naar christophmaria@ravesloot.nl.

COLUMN
Bart Siebelink
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DE ZWIJGSPIRAAL
EN HET OUDJAARSDRAMA

JE ZOU DENKEN DAT ALLES WEL IS GEZEGD OVER DE BRUTE 
MASSA-AANRANDINGEN IN KEULEN, HAMBURG, STUTTGART, 
ZÜRICH EN WIE WEET WAAR NOG MEER. Wat je volop hoort, 
is dat overheden willens en wetens gevoelige informatie over 
immigranten doodzwijgen om extreemrechts niet in de kaart 
te spelen. Maar ik heb nog niemand de link zien leggen met 
een wetenschappelijke theorie die dit verschijnsel weleens heel 
raak zou kunnen typeren. Ik doel hier op de zwijgspiraaltheorie 
uit het jaar – schrik niet – 1974, van de Duitse onderzoeker 
Elisabeth Noelle-Neumann.
De essentie van de zwijgspiraaltheorie is dat wanneer via de me-
dia maar lang genoeg stelselmatig een bepaalde opvatting over 
een kwestie wordt uitgedragen, zich een dominant meningskli-
maat vestigt waarbinnen mensen geen afwijkende standpunten 

meer durven te uiten uit angst voor sociale uitsluiting. Het 
gevolg is dat afwijkende meningen langzaam uitdoven. Als 

in een spiraal waarin de ene (dominante) opinie de andere tot 
zwijgen dwingt.
Valt er, kijkend naar de vluchtelingenkwestie, een zwijgspiraal 
te onderscheiden? In mijn persoonlijke beleving zie ik wel pa-
rallellen. Zeker sinds de foto van het aangespoelde kinderlijkje 
wereldnieuws werd. Hoe vaak heb ik niet mensen om mij heen 
horen verkondigen dat we als rijk en welvarend land asielzoe-
kers onbeperkt en ruimhartig moesten verwelkomen? Dat werd 
nooit zomaar eventjes terloops gebracht, maar met zo veel stel-
ligheid, aplomb en geloof in de eigen morele superioriteit dat 
het mij op die momenten niet zo handig leek om de vraag op 
te werpen hoe men dacht om te gaan met de maatschappelijke 
spanningen die de enorme toestroom van nieuwkomers nu een-
maal met zich meebrengt. Kortom: wat ik ervoer, was een ver-
stikkend meningsklimaat, een zwijgspiraal.
Ook in de media was de nuance zoek. De voorstelling van zaken 
was zo eenzijdig gericht op identificatie met het menselijke leed 
dat het in mijn ogen soms zelfs trekjes begon te vertonen van 
emotionele chantage. Het denderde maar door, zonder enige no-
tie van het belang de toestroom te reguleren.
Inmiddels, na het oudjaarsdrama, is duidelijk geworden 
hoe gevaarlijk een zwijgspiraal kan zijn. Immers, mas-
keert hij niet een pijnlijk onvermogen van veel media-
redacties om nuchter te blijven, verder te kijken en dieper 
te graven? Maskeert hij niet dat onze overheden de regie 
over de problematiek wellicht allang hebben verloren? Hoe 
in vredesnaam geef je de burger het vertrouwen weer terug 
als het op grote schaal misgaat?
Helaas lijkt het erop dat in Nederland de zwijgspiraaltheorie 
zelf wordt doodgezwegen. Ik heb ze een kwarteeuw geleden 
tijdens mijn studie ooit eens opgepikt als terloopse voetnoot. 
Sindsdien ben ik de naam Noelle-Neumann noch haar theorie 
helemaal nooit, nimmer nergens meer tegengekomen. Niet in 
kranten, niet in tijdschriften, niet in praatprogramma's, niet in 
boeken, blogs noch in gesprekken met anderen, zelfs niet op 
redacties. Best beangstigend.O

Dit is een docenten-wisselcolumn. Bart Siebelink is docent text & 
copywriting aan de Willem de Kooning Academie. Hij deelt deze 
column met Bart Bijl (IvL).

HOE VAAK 
HEB IK NIET 
OM MIJ HEEN 
GEHOORD 
DAT WE ALS 
RIJK LAND 
ASIELZOEKERS 
ONBEPERKT 
MOESTEN 
VERWELKOMEN.
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INTERVIEW

 Tekst: Saskia Stavenuiter  Fotografi e: Levien Willemse 

 ‘IK KAN ME VOORSTELLEN DAT HOMO’S 
 ZICH NIET VEILIG VOELEN OP DE HR’ 



Kelian Mos
Geboren op 27 mei 1991, 
te Rotterdam. Studeert nu 
drie jaar bedrijfskunde MER 
op de HOGESCHOOL ROT-
TERDAM. Heeft hiervoor 
een jaar bedrijfskunde op 
de ERASMUS UNIVERSITEIT 
gedaan. Zit nu vijf jaar bij 
STUDENTENVERENIGING 
LAURENTIUS, waar hij één 
jaar in het bestuur heeft 
gezeten.

INTERVIEW

Wat waren de reacties na je optreden 
in Uit de kast? 
‘Na de uitzending had echt iedereen het er-
over. Het was altijd het eerste gesprek. Als 
ik boodschappen ging doen, kreeg ik reacties 
van mensen zoals “hé, wat goed”. Zelfs op va-
kantie in Londen zijn er weleens Nederlanders 
op me afgekomen met “jij bent van tv”. Het is 
heel raar om dat te ervaren, ik kan me nu ook 
voorstellen hoe echt bekende mensen zich 
voelen. Maar in de loop van de jaren is het 
wel minder geworden, hoor.’ 

Geen negatieve reacties? 
‘Vooral op social media eigenlijk. Omdat ze 
je daar niet kennen, durven ze meer te zeg-
gen. Ik had een jaar later voor de grap een 
keer mijn naam ingetikt op Google met ‘Uit de 
kast’ erbij. Toen kwam ik ook op fora terecht 
waar mensen met elkaar over het programma 
praatten en dan zeiden: “Kelian heeft echt 
een raar loopje", of "een rare neus”. Dat soort 
dingen. Ik heb geen spijt dat ik heb meege-
daan. Ik was bang voor de reacties in mijn 

omgeving, en daar heeft het programma bij 
geholpen.’

Moet je mensen nog vaak vertellen 
dat je homo bent? 
‘Als ik ergens op een nieuwe plek binnen-
kom, zeg ik niet “hoi, ik ben Kelian en ik ben 
homo”. Ik weet ook niet of mijn hele klas weet 
dat ik homo ben. Maar op stage, met gasten 
onder elkaar, ontkom ik er soms niet aan. Het 
gaat vaak over vrouwen, en als ik me afzijdig 
houd, vragen ze: “Kelian, heb jij eigenlijk een 
vriendin?” Dan vertel ik wel hoe het zit. De re-
acties zijn vaak verbaasd, maar niet negatief.’

Wat maakt het zo moeilijk om bij een 
studentenvereniging uit de kast te komen? 
‘Iedereen zit nog in de ontdekkingsfase. 
Mannen manifesteren zich bijna dierlijk om 
de vrouwtjes voor zich te winnen. Je hebt zo 
veel momenten dat dat ter sprake komt, zo-
als gala’s waar je een date voor nodig hebt. 
Van het platte regelen tot een relatie: ieder-
een is er naast het studeren mee bezig. En dat 
kan dan elke keer weer confronterend zijn. 
Daarom zou ik iedereen die nog in de kast zit 
aanraden om te zorgen dat dat zo snel moge-
lijk achter de rug is.’

Dus je neemt nu wel een man mee 
naar het gala? 
‘Nou, het is er nog niet van gekomen. De vij-
ver waarin je vist, is natuurlijk toch wat klei-
ner. En veel homo’s zijn helemaal niet thuis 
in die wereld. Als ik een gast zou meenemen, 
zou dat ook veel aandacht trekken. Daar 
had ik niet zo veel zin in en dan nam ik ge-
woon een leuke vriendin mee naar het gala. 
Eigenlijk vooral uit gemak. Maar de laatste 
keer dat ik dat deed, kreeg ik ook opmerkin-
gen als “hé gozer, neem nou eens een gast 
mee”. Daardoor merk je dat het in die groep 
wel geaccepteerd is.’

Ken je hier homo’s op school die liever 

in de kast blijven omdat ze bang zijn? 
‘Ja. De hogeschool is een multiculturele in-
stelling. In deze tijd wordt alles extreem en 
zwart-wit bekeken, vind ik. Ik kan me best 
voorstellen dat mensen zich hier niet veilig 
voelen als homo. Dat ze zich gekwetst kunnen 
voelen in bepaalde situaties. Het woord homo 
wordt op school bijvoorbeeld als scheldwoord 
gebruikt. Als je het echt van je hart wilt, weet 
ik niet of dat makkelijk kan.’

Vind je dat de hogeschool meer aandacht 
aan homoseksualiteit mag besteden?
‘Ik denk dat het een goed idee is om te kijken 
of er een steunpunt nodig is. Of dat er op een 
andere manier aandacht voor is, zoals door 
dit interview. Zo weten mensen dat ze niet 
de enige zijn.’   

Wat zou je die studenten willen aanraden? 
‘Dat ze vooral uit de kast komen. Ik heb voor 
het programma nachten wakker gelegen. Ik 
zeulde het soms de hele dag als een blok aan 
mijn been mee. Ik was enorm opgelucht toen 
het programma achter de rug was. Het zat bij 
mij vooral tussen mijn oren. Niemand in mijn 
omgeving heeft er moeilijk over gedaan. Zelfs 
mijn voetbalteam niet, wat ik wel had ver-
wacht. Maar ik kan begrijpen dat het bijvoor-
beeld in een religieuze omgeving lastig blijft.’ 

Worden homo’s gepest op onze school? 
‘Ik denk zeker dat sommige opleidingen nog 
best wel schools zijn wat dat betreft. Bij be-
drijfskunde MER heb ik een zakelijke klas. We 
kennen elkaars voornaam en daar houdt het 
mee op. Maar bij sociale opleidingen of lera-
renopleidingen zal dat wel anders zijn. Als je 
meer van elkaar weet, dan is er ook meer om 
over te pesten.’

Hoe lang weet je eigenlijk al 
dat je homo bent? 
‘Ik wist altijd al dat ik anders was. Maar ik 
heb twee moeders, dus ik dacht: het is echt 

‘IN DEZE TIJD WORDT 
 ALLES EXTREEM EN 
 ZWART-WIT BEKEKEN.’ 

 KELIAN MOS STUDENT

‘IK HEB ZELFS OP 
INTERNET GEKEKEN 

OF HOMOSEKSUALITEIT 
ERFELIJK IS.’

‘ HET WOORD HOMO 
WORDT OP SCHOOL 
GEBRUIKT ALS 
SCHELDWOORD!’  

onmogelijk dat ik ook homoseksueel ben. 
Het was niet zozeer dat ik het niet wilde, 
maar dat ik dacht dat het gewoon niet kon. 
Ik heb zelfs op internet opgezocht of het 
erfelijk is. Toen ik net bij Laurentius zat, 
kwam ik erachter dat al mijn vrienden bezig 
waren met meisjes regelen. Maar ik merkte 
dat ik veel meer naar gasten keek. Toen vie-
len alle kwartjes tegelijk.’

Is je vader nog ergens in dit verhaal?  
‘Ik weet wie het is, maar ik spreek hem 
nauwelijks. Het is een bekende van mijn 
ouders. Ik weet waar hij woont. Volgens mij 
zijn we zelfs Facebookvrienden. Maar hij is 
nooit een vaderfiguur geweest, alleen een 
verwekker. Het is dus niet zo dat ik bin-

nenkort Spoorloos inschakel. Als ik hem 
wil ontmoeten, kan ik gewoon contact op-
nemen. Maar ik weet niet anders dan dat 
ik twee moeders heb. Ik denk dat ik ooit 
wel een keer een koffie met hem zou willen 
drinken.’  

Heeft hij wel iets van zich laten horen na 
de uitzending? 
‘Ja. Hij heeft contact gezocht om te zeg-
gen dat hij het bijzonder vond wat ik had 
gedaan. Maar het is niet zo dat er daarna 
dingen veranderden.’  

Irriteert het je dat mensen verbaasd zijn 
dat je er niet gay uitziet? 
‘In het begin vond ik het juist fijn als men-
sen dat zeiden. Dan dacht ik: YES, nie-
mand ziet het aan me. Je ziet ook niet aan 
elke Feyenoordfan dat hij of zij fan van 
Feyenoord is, toch? Ik weet van mezelf dat 
ik in vergelijking met veel homo’s best wel 
mannelijk ben. Dat is wie ik ben. Oké, ik kijk 
weleens een vrouwenfilm zoals The Devil 
Wears Prada. Eerst keek ik het stiekem, maar 
nu gewoon samen met mijn huisgenoten. 

Mijn vrouwelijke dan. Veel vriendinnen van 
mij willen dat ik hun shop-bff ben. Daar heb 
ik echt een hekel aan. Ten eerste houd ik niet 
van shoppen en ten tweede is het zo’n ste-
reotiepe manier van denken. Maar ik maak 
me waarschijnlijk ook weleens schuldig aan 
generaliseren. Dat is menselijk.’  

Heeft je televisieoptreden nog een 
onverwoestbare liefde opgeleverd?
‘Nee. Ik heb wel even een relatie gehad na 
het programma. Zes weken maar. Maar ik 
denk dat er in de homoscene meer mensen 
het vrijgezelle bestaan willen leiden. Als ik 
wil regelen, is het zo gepiept. Dat klinkt fout, 
maar het is wel zo. En dan heb ik het nog 
niet eens over de apps die daar allemaal 
voor zijn. Bovendien weet iedereen wel een 
beetje van elkaar of hij of zij homo is.’

Dus de meisjes zijn nu honderd procent 
buiten beeld? 
‘Het is sporadisch nog weleens gebeurd in 
combinatie met alcohol. Door de bierbril 
ziet alles er hetzelfde uit.’O

Zevenhonderdduizend mensen zagen in 
januari 2012 hoe student Kelian Mos (24) 

zijn vrienden en familie vertelde dat hij 
homo is. In het tv-programma Uit de kast 

was zijn angst voor slechte reacties van zijn 
clubgenoten bij studentenvereniging Laurentius 

voelbaar. Onterecht, zo bleek. Wel trekt hij 
de homotolerantie op de HR in twijfel.  
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kers vooral aan het feit dat ze in 2012 nog 
op een andere locatie, Academieplein, zaten. 
Deze uitkomst correspondeert met het ge-
geven dat een aantal geënquêteerden ‘vmbo’ 
invulde op de vraag wie verantwoordelijk 
was voor bijvoorbeeld geweld en agressie; in 
het STC delen hbo-studenten en -docenten 
het gebouw met vmbo’ers. 

 SFEER 
‘Dat we in een omgeving zitten met ook 
mbo’ers en vmbo’ers, doet wel wat met de 
sfeer. Het is anders dan alleen met hbo’ers’, 
vertelt Van Ogtrop die ook wijst op het me-
dewerkersonderzoek van het hele STC van 
twee jaar geleden. ‘Daar kwam een beeld uit 
dat docenten zich niet zo veilig voelden. Me-
dewerkers hebben daarna een cursus om-
gaan met ongewenst gedrag gevolgd.’
Paul Goossens, op de HR adviseur integrale 
veiligheid, vindt het lastig om de aanwezig-
heid van mbo’ers en vmbo’ers te linken aan 
een lager veiligheidsgevoel. ‘Dat is voer voor 
sociologen. Als je naar vmbo’ers gaat wij-
zen, moet je ook naar het waarom vragen. 
We moeten geen stickertjes op mensen gaan 
plakken.’ Jordi Caspers van onderzoeksbu-
reau Integron weet niet van het bestaan van 
onderzoeken die het veiligheidsgevoel van 
hbo’s en vmbo’s met elkaar vergelijken. Hij 
weet wel dat de HR het goed doet in verge-
lijking met andere hogescholen. 
Van Ogtrop vindt het zorgelijk dat, blijkt uit 
het onderzoek, onveilige situaties heel vaak 
niet worden gemeld. ‘Als er bijvoorbeeld 

seksueel getinte opmerkingen worden ge-
maakt, maar die persoon meldt dat niet, zal 
ik het niet weten. Misschien moeten we het 
makkelijker, laagdrempeliger maken om er-
gens melding van te maken. Dat je bijvoor-
beeld een mailtje kunt sturen. Een goed pro-
tocol dus, en dan dat protocol ook naleven.’
Eens, zegt Goossens die bezig is met een 
agressieprotocol. ‘Dat je weet wat je te doen 
staat als je met agressie wordt geconfron-
teerd. Dat gaat van melden tot een eventu-
ele aangifte en daarin staat ook welke on-
dersteuning een student of medewerker van 
de hogeschool mag verwachten.’ Goossens 
vindt vooral ook de terugkoppeling en na-
zorg belangrijk, dus dat je als organisatie aan 
het slachtoffer en zijn inner circle duidelijk 
maakt wat je met de melding gedaan hebt. 
Over de plek waar je met je melding moet 
zijn, is de veiligheidsmedewerker duidelijk: 
‘Daar waar je je veilig voelt. Dat kan je di-
recteur zijn, een decaan, een docent, een 
vertrouwenspersoon of bij de afdeling vei-
ligheid.’ Consequentie daarvan is dat zulke 
mensen allemaal bekend moeten zijn met 
het agressieprotocol. Goossens: ‘Bij de HR 
Academy van de hogeschool kunnen teams 
overigens ook een training agressiepreventie 
aanvragen.’ 

 RDM CAMPUS 
Naast de Lloydstraat wordt ook de locatie 
RDM Campus als minder veilig dan gemid-
deld ervaren. Zo geven vooral vrouwelijke 
niet-onderwijzende medewerkers aan dat ze 

zich op RDM niet altijd veilig voelen. ‘Zij 
ervaren het voornamelijk onprettig als zij al-
leen langs grote groepen studenten lopen en 
missen toezicht of toegangscontrole.’ 
In vergelijking met 2012 zijn er op alle ge-
bieden minder slachtoffers, met uitzonde-
ring van geweld en agressief gedrag. Hier is 
4 procent slachtoffer van geworden, drie jaar 
geleden was dat nog 2 procent. 
Dat het algehele veiligheidsgevoel is ge-
stegen, verheugt Goossens. ‘Ik ben er ver-
baasd en blij over’, zegt hij. ‘Hopelijk heb-
ben studenten voldoende kritisch vermogen 
gekregen om naar de wereld te kijken.’ Het 
veiligheidsgevoel wordt immers niet slechts 
bepaald door dat wat er – daadwerkelijk – 
op de hogeschool gebeurt. Goossens: ‘Men-
sen laten zich op verschillende manieren 
beïnvloeden; het gevoel wordt ook bepaald 
door de boze buitenwereld.’
Het onderwerp toezichthouders kan een ver-
klaring zijn voor de stijging van het veilig-
heidsgevoel, denkt Goossens. ‘Toen er werd 
geënquêteerd, waren de toezichthouders er 
nog niet, maar er was al wel veel aandacht 
voor dat ze zouden komen.’ 
Voor de flinke daling van het percentage per-
sonen dat slachtoffer werd van diefstal (van 
9 procent in 2012, naar 3 procent vorig jaar) 
heeft Goossens wel een duidelijke verkla-
ring. ‘Dat heeft waarschijnlijk te maken met 
een sluitsysteem van de deuren van kanto-
ren. Er worden geprogrammeerde sleutels 
gebruikt; als je zo’n sleutel kwijt bent, wordt 
hij gedeprogrammeerd.’ O

Op die locatie hebben de geënquêteerden 
vaker dan op andere locaties te maken 
met bedreiging, belediging, diefstal en met 
geweld en agressief gedrag. Ook discrimi-
natie komt er vaker voor. ‘Vooral mannelijke 
medewerkers (zowel onderwijzend als niet-on-
derwijzend) geven aan veelal slachtoffer te zijn 
geweest van incidenten’, zo staat in het rapport.

 ZOMER 2015 
In totaal hebben 42 studenten en 16 mede-
werkers van de locatie Lloydstraat de per mail 
gestuurde enquête vlak voor de zomervakan-
tie van 2015 ingevuld. Hogeschoolbreed na-
men 1.188 studenten en 777 docenten eraan 
deel. De uitkomsten van het onderzoek wer-
den eind vorige maand bekend. 
Jordi Caspers van onderzoeksbureau Inte-

gron geeft aan dat de respons op de Lloyd-
straat hoog genoeg is om er iets over te zeg-
gen, terwijl directeur Maarten van Ogtrop 
van de RMU (haven- en logistiekopleidin-
gen) daaraan twijfelt. ‘De respons is laag. 
Dat is jammer want wellicht is het geschetste 
beeld toch iets anders dan de realiteit’, op-
pert Van Ogtrop. 

 BEDREIGING 
Op de locatie Lloydstraat geeft 5 procent 
aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn ge-
weest van bedreiging. Onder de docenten lag 
dat percentage zelfs op 10 procent. Geweld 
en agressief gedrag komen nog vaker voor: 
respectievelijk 12 procent van alle Lloyd-
straat-respondenten en 20 procent van de 
Lloydstraat-docenten is er slachtoffer van. 

Slechts 47 procent zegt zich veilig te voelen 
op deze locatie waar, meer dan op andere 
locaties, studenten en medewerkers plekken 
bewust mijden. 28 procent zegt dit weleens 
te doen. 
Ondanks de lage respons neemt directeur 
Van Ogtrop de onderzoeksuitkomsten ‘uiter-
aard’ serieus. ‘Ik wil het verder onderzoeken. 
En ik zal de uitkomsten inbrengen in het zes-
wekelijkse veiligheidsoverleg dat we op het 
STC hebben. Ook zal ik aan studenten en 
docenten vragen wat we kunnen bedenken 
om het veiligheidsgevoel te verbeteren.’ De 
directeur weet in elk geval dat een medewer-
ker die zich nogal agressief gedroeg inmid-
dels niet meer op de HR werkt. 
Dat de medewerkers zich onveiliger zijn 
gaan voelen, wijten de Lloydstraat-medewer-

Het veiligheidsgevoel op de HR is tussen 2012 en 2015 toegenomen. 
Dat is de conclusie van het door Integron uitgevoerde veiligheidsonderzoek. 

Uitschieter qua onveiligheid is de locatie Lloydstraat, waar het instituut RMU 
in het Scheepvaart & Transport College (STC) is gehuisvest.

ACHTERGROND 

Het voelt veiliger op de HR,  
 maar niet aan de Lloydstraat

 Illustratie: Sandra de Haan  Tekst: Jos van Nierop  
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 1 UUR  Ik googel er gretig op los om mijn verwachtingspatroon 
helder te krijgen. De zoekopdracht ‘vier dagen wakker’ leidt mij  
– nogal wiedes – naar een internetforum waar ervaringen met drugs 
gedeeld worden. Onder het topic ‘Wat is jouw periode langst wakker 
onder pep?’ tref ik mooie anekdotes aan. De hallucinaties en para-
noia-aanvallen schijnen flink heftig te zijn. De kater na het avontuur 
baart mij wel wat zorgen. Maar ik stel mij gerust met de gedachte 
dat zij dit op een dieet van xtc, MDMA, pep, ketamine en 2CB heb-
ben beleefd. Als ik dat niet doe en gezond eet, moet de kater wel 
meevallen. 
Bij de Etos scoor ik wat vitaminepillen en bij de Albert Heijn sla ik 
een halve volkstuin aan groente en fruit in. Een pak koffie en wat 
blikjes cheap ass energydrink krijgen ook een plaats in mijn blauwe 
mandje.

 6 UUR  Om nog extra energiebronnen aan te boren, beland ik in De 
Tuinen. Tussen oneindige varianten esoterische oliën en superfoods 
zoek ik naar een kruidenmelange met energieke eigenschappen. 
Een winkelmedewerkster vertelt haar collega dat ze het jammer 
vindt dat ze de smaakstoffabriek gaat verlaten, ‘want je hebt echt 
een leuke persoonlijkheid’. Ik zie door de potjes de winkel niet meer 
en vraag de vrouw met de leuke persoonlijkheid om hulp.
‘O god, wat doe je jezelf aan?’ vraagt ze enigszins bezorgd, wan-
neer ik haar vertel wat ik van plan ben. Bereid om te helpen is ze 
gelukkig wel.
‘Je moet iets hebben met guarana.’ Een plantje dat van nature veel 
cafeïne bevat, legt ze me uit. ‘Wil je je ook goed kunnen concentre-
ren?’ Ginseng wordt het tweede bestanddeel. 
Met honderd tabletten in de hand wens ik haar succes met haar 
verdere carrière.

 10 UUR  Ik leg mijn plan voor aan een vriend. Aldo is kunstenaar, 
woont in Berlijn en daarom ga ik er gemakshalve van uit dat hij er-
varing heeft met dit type uitputtingsslagen. Hij stelt me niet teleur. 
Van vrijdag tot zondag, ongeveer zestig uur, is zijn record, vertelt hij 
me aan de telefoon. Vervolgens heeft hij zich tot en met donderdag 
depressief in zijn slaapkamer opgesloten. Die gedachte maakt me 
wel wat angstig. ‘Ik ben blij dat ik geen gun had’, voegt Aldo er nog 
aan toe. Hij kijkt uit naar de resultaten van mijn experiment. Twee 
waardevolle tips geeft hij me nog mee: goed eten en drinken en 
vooral niet in slaap vallen.

 11 UUR  Mijn zus heeft twee jaar lang in een laboratorium door een 
microscoop naar hersenen gekeken. Ze mocht er zelfs op promo-
veren. Ik probeer bij haar medisch advies in te winnen, maar veel 
wijzer word ik er niet van. In plaats van een rationele wetenschap-
per heb ik een bezorgd familielid aan de telefoon.
‘O, nee toch’, hoor ik haar zeggen. ‘Als je te lang wakker blijft, kan je 
last krijgen van psychotische klachten.’
‘Zijn die blijvend?’ vraag ik.
‘Nee, wel tijdelijk.’
Geen zorgen dus. Ik beloof haar plechtig dat ik mijn bed in duik als 
ik denk gek te worden.

 13 UUR  Het is pas 22.00 uur en ik ben potjandorie aan het in-
kakken. Tijd voor guarana. De ginseng kan wellicht het verlies van 
hersenweefsel compenseren dat een nachtje skippen al kan veroor-
zaken, zo lees ik in een onderzoek van Uppsala University. 

17 UUR  Ik heb een zee van tijd, maar hoe ik deze moet invullen? 
Geen idee. Niets is vermoeiender dan verveling. Het brengt me wel 

Vanwege een feestje of deadline  
wil ik nog weleens een nachtje overslaan. 

Dat eindigt altijd hetzelfde: ik ga wazig zien en dan is het 
ook meteen afgelopen. Maar wat gebeurt er als je toch 

doorgaat? Er is maar een manier om daarachter te komen: 
zo lang mogelijk wakker blijven. En dat deed ik. 

ACHTERGROND 

INKAKKEN IS BIJPAKKEN, 
ZAG IK ONLANGS IN EEN 
STUDENTENHUIS STAAN.  
EEN KLEINTJE DAN.

41 UUR 
WAKKER

 Tekst& fotografie: Florantijn van Spronsen    
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op de geniale Facebookpagina '1001 tips om wakker te blijven'. Een 
kleine greep: schijn met een zaklamp in je gezicht (lichten aanlaten 
helpt ook) of kijk in je keukenkast of er iets over de datum is.

 19 UUR  Ik heb vaak genoeg een nachtje doorgehaald, maar dat 
was nooit alleen. Ik heb wel gezelschap van een kat, maar die 
slaapt.

 21 UUR  Ik zit nog steeds vrij doelloos achter mijn bureau. Buiten 
wordt het langzaam licht. Eindelijk komen we ergens, alsof ik de 
Belgische grens passeer op weg naar Frankrijk.
Ik app wat heen en weer met Paul. Hij woont in Beijing en geniet 
van zijn lunchbreak. In China is het gebruikelijk (lees: verplicht) om 
je na werktijd naar de tering te zuipen. Dat gaat er vaak zo heftig 
aan toe dat Paul zonder te slapen aan een nieuwe werkdag begint. 
Hij valt dan terug op Adderall, een ADHD-medicijn uit Amerika. In 
Nederland wordt het niet voorgeschreven. Maar de Amerikanen 
doen wel aan bezorgen.

 24 UUR  Tweemaal klokje rond. Nu gaat het om het echie. Mijn 
reactievermogen is verminderd en vergelijkbaar met een alcohol-
promillage van 1,0. Vanaf nu ben ik volgens de wetenschap prik-
kelbaar en is concentreren moeilijk. Voelt nog niet zo.

 30 UUR  Alles wordt langzaam een beetje troebel. Ik vergeet wat 
ik aan het doen was. Ik zet muziek aan om wakker te blijven, maar 
space daar meteen op weg. Ik hoor mijn telefoon afgaan, maar die 
gaat niet af.

41 UUR WAKKERACHTERGROND 

MIJN URINE IS 
GIFGROEN EN MIJN 
VOETEN ZIJN ROOD 
EN OPGEZWOLLEN.

‘Wat goed dat je belt, het is hier een beetje raar’, zeg ik.
Ik heb de controle aan Aldo overgedragen. Een vertrouwde stem 
leidt me naar huis. Voor de zekerheid doe ik mijn balkondeuren 
dicht.

 32 UUR  Ik trek mijn kleren uit en ga op bed liggen. Ik heb het warm, 
koud en dan weer warm. Ik ben flink aan het zweten. Ik wil slapen, 
stoppen. Maar ik sta nog stijf van de adrenaline vanwege de schok-
golf op het bankje. Ik bel Tim. Hij komt eraan, zegt hij.

 34 UUR  Tim is er. Ik kom tot rust en val in slaap. Als ik wakker word, 
denk ik acht uur geslapen te hebben, maar het was maar een halfuur. 
Ik sta op en Tim vertrekt. Mijn benen voelen warm aan, maar voor de 
rest is alles weer normaal. Ik vraag me af waarom het mis is gegaan, 
want extreem lang wakker was ik niet. Optie 1: ik was al die tijd al-
leen. Optie 2: guarana en ginseng gaan niet samen. Optie 3: ik heb 
de hele tijd negatieve verhalen over slaapgebrek gelezen. Optie 4: ik 
heb afgelopen weekend al een nacht overgeslagen. Maar optie 5 lijkt 
mij het meest plausibel: een combinatie van alles.

 37 UUR  Ik beschik weer over een stabiele geest. Mijn urine is gif-
groen en mijn voeten zijn rood en opgezwollen.

 39 UUR  Het is nacht geworden en ik begin moe te worden. Inkakken 
is bijpakken, zag ik onlangs in een studentenhuis op de muur ge-
kalkt staan. Een kleintje dan. Ik ga even liggen en zet drie wekkers 

 31 UUR  Mijn handen voelen koud aan. Ik typ een mailtje. Dat gaat 
soepel, maar lezen wat ik geschreven heb gaat niet. Het is een ver-
rassend tussentijds resultaat. Ik ben wel vaker zo lang wakker, 
maar had daarbij nooit ergens last van.
Ik vraag me af of m’n veters wel goed vastzitten. Ik ga naar buiten, 
ik moet even naar buiten. Mijn veters voelen los. Ik ga door mijn 
knieën en leg een dubbele knoop. Na een paar stappen voelen mijn 
veters weer los. Ik moet met iemand praten. Ik bel Tim, mijn huisge-
noot. Dan Aldo. Niemand neemt op. Ik ben alleen. Ik voel de controle 
langzaam wegglijden. Ik pak een bankje aan het water en staar voor 
me uit. Twee mensen kijken me vanaf hun woonboot aan. Niet dat 
ik hier niet mag zitten, maar ze houden me in de gaten. Ik voel hun 
blikken, ze branden. Ik ga de controle verliezen. Ik ga. Boem! Ik voel 
een schokgolf door m’n lichaam gaan en word kort daarop uit mijn 
lijf geslingerd. Ik zie mijn lichaam zonder ziel en ben als de dood 
dat deze wordt overgenomen door een onbekende persoonlijkheid. 
Iemand kan er nu zo met mijn lichaam vandoor gaan. Dit is het be-
gin van een psychose. Hier stopt alles.
Ik keer terug. Ik zit weer rustig op het bankje. Niet verstandig om 
hier te blijven, denk ik. Als ik terug naar huis loop, raak ik weer in 
paniek. De huizen hangen scheef over mij heen. Ik verlies weer con-
trole, mijn hoofd wordt lichter. Totdat mijn telefoon gaat, het is Aldo.

op mijn telefoon over vijf, tien en vijftien minuten. Ik mag niet  
in slaap vallen.

 0 UUR  DE TWEEDE RONDE Ik schrik wakker. Een nachtmerrie. Als ik 
op mijn telefoon kijk, word ik met een andere ramp geconfronteerd. 
Zeven uur ben ik weggeweest; mijn experiment is mislukt. Ik zet een 
kop koffie. Na de eerste slok besluit ik opnieuw te beginnen.

 2 UUR  De koffie doet zijn werk, maar ben nog wat gedesoriënteerd. 
Ik neem me voor me minder bewust te zijn van mijn project door 
er minder over te lezen. Vanaf nu ben ik gewoon toevallig non-stop 
wakker.

 7 UUR  Als je twijfelt of je last van een humeurtje hebt, is een bezoek 
aan de Albert Heijn altijd een goede testcase. Het is druk, voor winkel-
wagentjes is het langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Ik vang een 
welles-nietesdiscussie op over de stelling: smeerkaas is lekker. 
Zonder sigaretten kom ik thuis. Mooi, ik heb nu het stadium van hu-
meurigheid én vergeetachtigheid al bereikt. Ik prijs mezelf gelukkig 
dat ik mijn tweede poging met die voorsprong begonnen ben, want het 
begint onderhand een tijdrovend projectje te worden. Ik wil de halluci-
naties toch nog meemaken. Maar wanneer die komen, weet niemand. 

 25 UUR  Ik word vergeetachtig, duizelig, ik waggel en mijn gaap-
frequentie is mijn ademfrequentie geworden. Gisteren lijkt een 
week geleden, eergister een eeuwigheid.

DE HUIZEN HANGEN SCHEEF 
OVER MIJ HEEN. IK VERLIES 
CONTROLE, MIJN HOOFD 
WORDT LICHTER.
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 30 UUR  Ik heb moeite om uit te rekenen hoe lang ik wakker ben. Ik 
neem een douche als opkikker, maar smeer me in met shampoo en 
doe douchegel in mijn haar.

 31 UUR  Het wordt weer licht in mijn hoofd. Ik staar naar een film-
pje over surfen. De golf komt uit mijn beeldscherm. Mijn benen voe-
len koud en warm tegelijk. 
Dan breekt een kort moment van hallucineren aan. Een vogeltje op 
het balkon blijkt in werkelijkheid een tak te zijn. De marmot in de 
badkamer is na goed inspecteren niet meer dan een sok.

 32 UUR  Ik heb een trauma opgelopen van mijn vorige sessie. Ik 
ben bang dat ik weer gek word. Ik ga naar de slaapkamer en voer 
hardop gesprekken met mezelf. Praten lucht op. Ondertussen val ik 
af en toe weg: microslaapjes.

 38 UUR  Ik stel me voor hoe het zou zijn om door de CIA onder-
vraagd te worden, die slapeloosheid gebruikt als martelmethode.
‘Zo, Florantijn, waar was jij op 11 september 2001 en wat was je 
aan het doen?’
‘Geen idee.’
‘Denk eens goed na.’
‘Nadenken zit er momenteel niet in, meneer.’
‘We hebben bewijs dat jij betrokken was bij de aanslagen op het 
WTC.’
‘O ja? Nou als jij het zegt… Dan is dat misschien wel waar.’

 41 UUR  Ik weet niet hoe deze beslissing tot stand is gekomen, maar 
plots lig ik in bed. Ik vertrouw erop dat ik een juiste afweging heb 
gemaakt en sluit mijn ogen. Dertien uur later word ik wakker. O

DOOR TE WEINIG SLAAP 
VERGIFTIG JE JEZELF

41 UUR WAKKER. WAT DOET DAT MET JE? 
Neuroloog Hans Hamburger, voorzitter van de Nederlandse 
vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO) legt uit.

Waarom worden we eigenlijk moe aan het eind van de dag?
‘Wanneer je zestien uur wakker bent, hopen afvalstoffen zich 
in je hersenen op en raak je vermoeid. Als je dan gewoon 
naar bed gaat, worden deze afvalstoffen weer afgevoerd.’

En als je toch wakker blijft?
‘Dan ben je jezelf in feite aan het vergiftigen. Bepaalde 
hersenfuncties zullen uitvallen, waardoor je slechter in staat 
bent om rationeel te kunnen nadenken. Emoties kunnen 
heel heftig worden, waardoor je paniekaanvallen en zelfs 
psychoses kunt krijgen.’ 

Een nachtje doorhalen is dus niet zonder risico’s?
‘Een keer een nachtje overslaan valt nog te overzien, maar 
door chronisch slaaptekort kan blijvende schade ontstaan. 
Het kan van invloed zijn op de stofwisseling, omdat glucose 
slechter wordt opgenomen als je weinig slaapt. Dat zie je 
veel bij gamers. Die zijn vaak dikker, omdat ze de hele nacht 
achter hun spelcomputer zitten.’

Slapen jongeren over het algemeen te weinig?
‘De overvloed aan beeldschermen en groeps-apps houden 
jongeren onnodig lang wakker. Maar ook door alcohol wordt 
de slaapkwaliteit minder. Studeren wordt moeilijk omdat het 
proces van onthouden zich tijdens de slaap in de hersenen 
afspeelt.’

Als je toch een kort nachtje hebt gehad, is het dan mogelijk 
om het tekort aan slaap later in te halen?
‘Het compenseren van slaap is niet makkelijk. Als je een uur 
te weinig slaapt, zul je de volgende nacht anderhalf uur extra 
moeten slapen.’ 

ACHTERGROND

IK STEL ME VOOR HOE HET 
ZOU ZIJN OM DOOR DE CIA 

ONDERVRAAGD TE WORDEN 
DIE SLAPELOOSHEID GEBRUIKT 

ALS MARTELMETHODE.

41 UUR WAKKER
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In 2012 was Ed Nigg met z’n 20-jarige dochter naar de open dag 
van de lerarenopleiding wiskunde van de Hogeschool Rotterdam. 
Toen een gastvrouw haar vroeg waar ze heen wilde, zei ze:  
‘Vraag maar aan m’n vader, we zijn hier voor hem.’

WE ZIJN VIER JAAR STEVIG BLOKKEN, EEN DIPLOMA EN EEN SCRIP-
TIEPRIJS VERDER EN ED NIGG STAAT VOOR DE KLAS ALS REKEN- EN 
WISKUNDEDOCENT. ‘Ik werk al sinds 1979 in het basisonderwijs. 
Ik begon als docent, kwam in 1985 in de schoolleiding en werd in 
1997 locatieleider. Ik deed dit werk met veel plezier tot ik in 2010 
werd geveld door pericarditis, een ontsteking van het hartzakje. Ik 
meldde me wat vermoeid bij de huisarts en van het ene op het an-
dere moment lag ik op de intensive care.
‘Pas na drie maanden was ik weer een beetje op de been. Als je 
zo lang aan bed gebonden bent, ga je over dingen nadenken. Ik 
wilde mijn laatste werkzame jaren niet in een kantoortje slijten, 
maar lekker voor de klas. Ik liet dat zo hier en daar vallen en toen 
een bevriende schoolleider me aanbood rekenles te geven, leek me 
dat wel leuk. 
‘Niet veel later vroeg zij me of ik dan niet ook een paar uurtjes 
wiskunde kon gaan doen. Dat ik daar nog niet toe bevoegd was, 
was geen probleem. Ik kon voor de klas en in een deeltijdopleiding 
m’n graad halen. Dat was natuurlijk hartstikke veel werk want op 
mijn leeftijd leer je niet zo makkelijk meer, maar in een onbewaakt 
moment heb ik ‘ja’ gezegd.

‘Het leren viel tegen, daar moet ik eerlijk over zijn. Waar jongere 
studenten de opleiding moeiteloos leken te doorlopen, zat ik iedere 
avond te blokken. Soms wel tot midden in de nacht. Ik ben blij dat 
ik het heb gehaald en dat m’n gezin me zo heeft gesteund, want zo’n 
periode wens je niemand toe.’

SCRIPTIEPRIJS
Het afzien was niet voor niets. Naast een diploma won Nigg een 
prijs van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren voor zijn 
scriptie over wiskundige denkactiviteiten. Hij deed onderzoek naar 
manieren waarop docenten onderbouwleerlingen het zelfvertrou-
wen kunnen geven om ingewikkelde wiskundesommen zelfstandig 
aan te durven pakken en te kunnen oplossen.
Nu het studeren is afgerond, is de rust weergekeerd in huize Nigg. 
Verder studeren ziet hij niet meer zitten: ‘Ik heb m’n vrouw beloofd 
dat niet te doen. Ze heeft al genoeg afgezien. We hebben nu de tijd 
om er lekker samen op uit te gaan.'.O   Tosca Sel

Ed Nigg (62)
Tot 2015: deeltijd lerarenopleiding wiskunde 
Nu: wiskundedocent Comenius College, Capelle aan den IJssel
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Elke avond 
blokken

 GEMIST OP DE HR: 
‘Ik heb niets gemist, maar het vak analyse+ 

had ik graag willen missen. Dat heeft 
lang niet iedereen nodig en het maakt de 

opleiding onnodig zwaar.’

UIT IN ROTTERDAM
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Broodjes bij Boguette
Jarenlang is Vietnam een Franse kolonie geweest. 
Een van de bekendste gerechten uit Vietnam is dan 
ook de baguette, een gevuld pistoletje met vlees of 
groentes. Deze signature dish staat in de hoofdrol bij 
Boguette, het zaakje dat je aan de Botersloot vindt 
achter de Markthal. De krakend verse broodjes heb-
ben een vulling van varkensvlees, rund, kip of tofu en 
worden, zoals dat hoort in Vietnam, overladen met 
kruiden. Om het helemaal af te maken bestel je er een 
bubbletea bij. Dat is gezoete thee met melk die flink 
geschud wordt waardoor er bubbels ontstaan. Een 
aanrader voor de zoetekauw. 
Botersloot 60-A, www.boguette.nl 

Jonathan...
eet Vietnamees

Streetfood uit Saigon 
Sinds kort is Rotterdam weer een Vietnamees restaurant rijker en in het geval van District A 
wordt er Vietnamees streetfood geserveerd. Eigenlijk eet je hier zoals je op straat in Saigon 
zou eten. Voor wie het geluk heeft gehad om eens in Vietnam te zijn geweest, is District A 
een feest van herkenning, want juist aan de typisch Vietnamese details is gewerkt. Zo staan 
er op iedere tafel felgekleurde plastic bakjes met eetstokjes en soeplepels die ervoor zorgen 
dat je je voor even op een krukje in Vietnam waant. Verder heeft de zaak een moderne 
inrichting met een grote bar en open keuken.
Dan het eten. Streetfood dus. Eigenlijk worden hier allerlei kleine en lichte hapjes mee 
bedoeld. Zo heb je er onder meer gestoomde broodjes met vleesvulling (boa’s), verse 
loempia’s die niet gefrituurd worden, Vietnamese noodlesalades en het bekendste gerecht 
uit het land: de phõ, een pittige noodlesoep. Alle gerechten zijn voorzien van een portie 
verse kruiden, op smaak en helemaal niet duur. Een ideale plek dus om met vrienden over 
een verre vakantie te vergaderen. Vietnam, misschien?
Aert van Nesstraat 22, www.districta.nl 
O Jonathan van Noord
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Wie aan Vietnamees denkt, 
komt snel uit bij de bekende loempia 
die je bij een kraampje op de markt 
scoort. Maar alleen al die gedachte 
zou een belediging zijn voor de 
Vietnamese keuken, 
want er is zo veel meer. 
En juist in Rotterdam ben je  
daarvoor aan het goede adres.

 GELEERD OP DE HR: 
‘Wiskunde. Dat is zo veranderd 
sinds ik het op school heb gehad, 
ik moest het opnieuw leren.’
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BRIAN 
VAN DER SLUIJS (22)
Derdejaars vastgoed 
en makelaardij
Voorzitter 
studentenraad

VANOCHTEND GING BRIANS WEK-
KER OM ZES UUR. Hij zit in de laatste 
week van zijn stage bij vastgoedad-
viesbedrijf CBRE op de Amsterdamse 
Zuidas, anderhalf uur reizen van 
zijn huis in Monster. De afgelopen 
periode heeft hij zijn stage bij deze 
gewilde werkgever gecombineerd 
met zijn werk als voorzitter van de 
studentenraad.
Vorige maand is hij voor het tweede 
jaar op rij tot voorzitter gekozen. ‘Ik 
vind het heel gaaf om iets te kunnen 
betekenen voor de studenten en de 
hogeschool. Bij het instituut COM, 
waar ze een 60-punten-bsa hebben 
ingevoerd, hebben wij eigen onder-
zoek gedaan waaruit bleek dat niet 
alle studenten daar goed over wa-
ren geïnformeerd. Vervolgens zijn 
de bsa-regels hard copy opnieuw 
onder studenten verspreid. In rap 
tempo hebben we aardig wat voor 
elkaar gekregen. Ondertussen leer je 
hoe zo’n politiek systeem werkt. Je 
zit tegenover de hoogste baas van 
de hogeschool en dan moet je niet 
bang zijn om je stem te laten horen.’ 
Bijna elke vergadering verschijnt 
Brian strak in pak; hij heeft er vier 
in zijn kast hangen. ‘Wil je dat wij 
dat ook doen?’ vroeg een col-
lega student-lid hem laatst. ‘Maar 
dat is niet mijn bedoeling. Juist in 
de diversiteit zit onze kracht als 
studentenraad.’O   
Esmé van der Molen

NIET BANG OM ZIJN STEM 
TE LATEN HOREN

WIE BEN JIJ DAN?


