
43

LO
G

IS
TIE

K
  FE

B
R

U
A
R

I 2
0

1
6

 |

leerboeken over samen met an-
dere hoogleraren, onder wie Ad 
van Goor. ‘Echte classics’ noemt 
zijn zoon die boeken nu, die hem 
inspireerden om verder te gaan 
in dit vak. Internationaal scherp-
te hij zijn visie aan met mensen 
als Hau Lee, Alan McKinnon en 
Martin Christopher.
“Logistiek is me dus niet met de 
paplepel ingegoten. Het ging bij 
ons thuis nooit over logistiek, al 
zijn ook twee van mijn drie 
broers net als ik in dit vakgebied 
actief. Mijn vader is ruim een jaar 
geleden overleden. In sommige 
opzichten lijk ik zeker op hem. 
Permanent nadenken over trends 
en innovaties bijvoorbeeld. We 
zijn allebei een beetje flegmatiek. 
Je mag het met ons eens zijn, 
maar als dat niet zo is, vinden we 
dat geen probleem. Verder geven 
we graag, gevraagd en onge-
vraagd, onze mening. Niet altijd 
handig als je iets wilt bereiken. 
Zeker in de stedelijke distributie 
is dat niet slim, dus daar heb ik 
wel van geleerd.” 

Adel
Van moederskant had Ploos van 
Amstel meer wetenschappers in 
de familie. Dus die wereld was 
hem niet onbekend. Zijn vader 
kwam uit een familie van han-

delslieden. Ploos van Amstel is 
van adellijke komaf. Maar net als 
logistiek was dat thuis geen 
gangbaar onderwerp aan de keu-
kentafel. “Mijn moeder vond het 
onzin. Voor mij is het ook onbe-
langrijk, ik heb er nooit gebruik 
van gemaakt, hoewel ik me jonk-
heer mag laten noemen. Boven-
dien behoort mijn familie – he-
laas – tot een verarmde tak. 
Geen gouvernantes, maar ge-
woon een moeder die voor ons 
zorgde. We hebben thuis een 
keurige gereformeerde opvoe-
ding ontvangen. Zondags gingen 
we twee keer naar de christelijk 
gereformeerde kerk. Maar de 
oliecrisis in de jaren zeventig is 
mijn redding geweest. Door de 
autoloze zondag konden we niet 
meer naar de kerk in Eindhoven 
en ontdekten mijn ouders de her-
vormde kerk in Bergeijk. Dat 
maakte het leven een stuk sim-
peler. Vanaf toen gingen we ook 
daar naar school. Ideale tijd, die 
oliecrisis.”

Uit de kast
Vijftien jaar geleden werd het ho-
mohuwelijk gelegaliseerd. Ploos 
van Amstel was één van de eer-
sten die in het huwelijk traden in 
het zo geliefde Amsterdam - de 
‘gay capital’ van de wereld, zoals 

de stad zichzelf graag ziet. Regel-
matig mengt hij zich in onge-
makkelijke discussies, bijvoor-
beeld over de Gay Pride door de 
Amsterdamse grachten. Ook op 
dit punt speekt Ploos van Amstel 
zich uit. “Als ik ergens iets wat 
van vind, dan zeg ik dat gewoon. 
Ik kan niet jokken. Het voordeel 
daarvan is, dat je ook niet iets 
hoeft te onthouden. Je krijgt er 
achteraf geen gezeur over.” 
Hij prijst zichzelf gelukkig om te 
behoren tot de eerste generatie  
waarin uitkomen voor je geaard-
heid geen probleem meer was; al 
was dat destijds op zestienjarige 
leeftijd niet eenvoudig. Jammer 
genoeg slaat die openheid weer 
langzaam om, merkt Ploos van 
Amstel op. “De vanzelfsprekend-
heid is er af. Mensen zijn weer 
bang voor kritiek, voor afwijzing. 
Daarom vind ik het heel belang-
rijk om te laten zien wie je bent. 
Ik zie dat studenten zichzelf veel 
meer afschermen, ook op social 
media. Dat je niet openlijk uit de 
kast durft komen, is al erg ge-
noeg. Maar erger is dat je heel je 
leven lang moet liegen; dat je niet 
kunt vertellen wat je het afgelo-
pen weekend hebt gedaan. Ook 
bedrijven ondervinden daar de 
nadelen van. Voor je het weet, 
ben je een onbetrouwbare colle-

ga, omdat mensen minder met 
elkaar delen, terwijl een organi-
satie veilig moet zijn voor ieder-
een. Dit heeft meer impact dan 
we ons vaak realiseren.”

Tech-house
Zelf trekt Ploos van Amstel zich 
weinig aan van weerstand. Ook 
niet als studenten weigeren zich 
door hem te laten begeleiden. Hij 
gaat er zoveel mogelijk luchtig 
mee om. Verstoppen heeft weinig 
zin. Googelen op Ploos van Am-
stel levert direct weinig verhul-
lende foto’s op van dj Big Gene-
ral, zijn alter ego in het uitgangs- 
leven, waarmee hij naam heeft 
gemaakt in de dance scene. Sa-
men met levenspartner Bram 
Sniekers als dj Bramsterdam, 
toert hij al acht jaar de wereld 
over met de show ‘We Love Your 
Ears’. Dan gaan alle registers 
open en draait alles om stevige 
beats in een krachtige ‘tech-
house groove.’ 
Het optreden als dj is meer dan 
hobby, het typeert de passie 
waarmee Ploos van Amstel wil 
werken en iets over probeert te 
dragen op anderen. “Het gaat me 
niet alleen om de muziek, maar 
vooral om het feest, mensen een 
leuke avond bezorgen. Ik ben 
vooral bezig met de zaal, muziek 
is een middel om lol te maken. 
Massale feesten heb ik altijd heel 
erg leuk gevonden. Twaalf jaar 
geleden heb ik dit weer opgepikt, 
met andere techniek dan vroeger. 
Ook dat is fascinerend.”
Zijn er raakvlakken met de logis-
tiek? “Wel met wat ik doe in de 
logistiek. Ik mag graag perfor-
men. En mensen daar in mee krij-
gen. De overeenkomst tussen 
feesten en logistiek is ook: ‘per-
fect preparation prevents poor 
performance’. In beide gevallen 
moet het in één keer goed zijn. Er 
is geen herkansing. Wel kun je 
hier en daar bijsturen. Maar dan 
moet je heel goed weten wat je in 
huis hebt, of welke tracks je als dj 
mee hebt genomen. Als het niet 
loopt, moet je snel ingrijpen.  
Sense and respond – dat geldt 
ook voor een dancefeest.”
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