De
nieuwe
nerd
is een
stuk

Hoe goed ze er ook uitzien, ze zitten het liefst achter
hun computer. “Achter de vrouwen aan kan altijd nog.”
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Cedric Putten (20)
studeert informatica,
programmeert en maakt
games.
“Mijn moeder werd gek als ik haar
föhn voor de zoveelste keer in 39
onderdelen uit elkaar haalde en
weer in mekaar schroefde. Dat
vond ik leuk. Net zoals ik exacte
wetenschappen leuk vind. Het
draait om pure logica. Er is geen
ruimte voor interpretatie. Een plus
een is twee, dat staat niet ter
discussie.
Als klein jochie voetbalde ik heus
wel buiten, maar ik speelde liever
met Technisch Lego. Dat is nog
steeds zo: laat mij maar lekker
programmeren, gamen en codes
kraken. Ik hoop later een topbaan
te krijgen en daarom neem ik mijn
studie heel serieus. Zelfs op de
releasedag van de game GTA5
ben ik braaf naar college gegaan.
Onder onbekenden gedraag ik
me als een typische nerd; een
beetje onhandig en stil. De term
nerd bevalt me eigenlijk wel. Het
is een verzamelnaam voor alle
dingen die ik met computers
kan. Toen mijn vriendin in paniek
belde omdat de harde schijf van
de

studentenvereniging


was

gecrasht, heb ik een halve dag
lopen klooien en hun data gered.
De volgende dag werd ik door
haar vriendinnen overspoeld met
cadeaus. Nerds rule the world,
dat blijkt maar weer.”
jack SJAAK HULLEKES sweater LEE
shirt vintage ZIPPER broek LEVI’S

‘Laat mij
nou maar
codes
kraken’
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Julian Berteling (22) is
programmeur bij
Guerrilla Games en speelt
eredivisie ijshockey.
“Op school was ik een schuw
jongetje dat vooral naar de grond

‘Wat maakt
het uit
hoe je
eruitziet’

keek. Ik scoorde goed bij de bètavakken en mijn Engels was oké
omdat ik de hele dag online artikelen las over kunstmatige intelligentie. Je moest mij geen Franse
of Duitse woordjes uit mijn hoofd
laten leren. Zodra het niet met
logica te maken had, haakte ik
af. Na schooltijd ging ik liever
gamen dan achter de meisjes
aan. Rond mijn achttiende werd
ik socialer en begon ik eindelijk
te begrijpen wat er zo leuk is aan
vrouwen. Meisjes vonden mijn
ijshockeyverhalen interessant en
daardoor kreeg mijn zelfvertrouwen een boost. Maar ik zie mezelf
niet als een knappe jongen en ik
gedraag me er al helemaal niet
naar. Enige vorm van ijdelheid is
mij vreemd. Ik vind het belang van
het uiterlijk behoorlijk overschat.
Wat maakt het uit.
Als computernerd heb ik het prima
voor elkaar. Ik verdien bovenmodaal, werk in een dynamische
wereld en vrouwen daten liever
met iemand uit mijn branche dan
met een saaie bankier.”
jack ZIPPER trui MARTIN MARGIELA bij
FOUR BY AZZURRO polo LACOSTE
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Yassin Zouli (23)
studeert Communicatie en
Multimedia Design,
programmeert, bouwt
apps en is VJ.
“Ik wil ooit rijk worden met een
briljant idee. Als je iets bedenkt
waar

mensen

verslaafd

aan

raken, dan zit je goed. Of het een
fashion-app wordt of een nanotechnologie-platform, maakt me
niet uit. Als het maar lukt.
In mijn tienerjaren was ik ver-

‘die meiden
moesten
eens
weten’

groeid met mijn computer en
scholden ze me op school uit voor
nerd. Tegenwoordig zijn de rollen
omgedraaid: ik behoor tot de club
waar de pestkoppen van toen
tegen opkijken. De ouderwetse
nerd bestaat niet meer. Wij zijn
de nieuwe avant-garde, de nerd
2.0. Als early adopter loop ik op
technische trends vooruit. Het zal
niet lang meer duren voordat mijn
vrienden en ik onze eigen chocoladereep uitprinten. Techniek is
een spannende tak van sport en
het is tof om bij de vormgevers
van de wereld te horen.
Ik werk als vj in populaire clubs.
De vrouwen die me daar proberen
te versieren, moesten eens weten
hoe ik er overdag bijzit. Ik slaap
uit en slof rond het middaguur in
mijn pyjama naar mijn computer.
De rest van de dag zit ik met mijn
neus tegen het scherm.”
sweater en jack ZIPPER
polo LACOSTE
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Ruben van Dijk (20)
studeert Artificial
Intelligence.
“Als ik mag kiezen tussen Silicon
Valley of een bloedmooie vrouw,
dan kies ik het eerste. Achter de
meiden aangaan kan altijd nog,
maar de Valley is het paradijs;
daar gebeurt het. Maar goed,
voorlopig moet ik studeren. Mijn
vrienden en ik nemen dat hoogst
serieus. We vinden hoge cijfers
belangrijk. Als een van ons de stof
niet snapt, helpen we hem tot-ie
het begrijpt. Ik woon met twee
andere jongens in huis. Zij zitten
bij een studentenvereniging en
lopen alle feesten af. Als ik ontbijt,
slapen zij hun roes uit. Ik vind dat
wel grappig, maar zou zoiets niet
doen. Uitgaan is leuk, maar het
mag niet ten koste gaan van mijn
studie. Ik drink in de kroeg hooguit één whisky en dan ga ik naar
huis. De volgende ochtend zitten
mijn vrienden en ik om negen uur
in de collegebanken. Zelfs als we
een potje FIFA spelen, let ik op
de tijd. Als je niet oppast is het
zo drie uur ’s nachts en zit je de
volgende ochtend knikkebollend
bij een werkgroep.”
jack LEVI’S sweater vintage SALON PS
polo LACOSTE broek NEIL BARRETT bij
FOUR BY AZZURrO

‘ik drink
hooguit
één
whisky’
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Dennis Berkhof (22)
studeert informatica en
is model.
“Je hebt de dikzakken die met
een pizzadoos op schoot nachtenlang zitten te hacken. En je
hebt de schuchtere, iele jongetjes
met een bril die tot hun 27ste bij
hun ouders wonen. Ik voel me met
beide soorten nerds verbonden: ik
ben ook een introverte jongen, zit
ook urenlang achter mijn laptop
en heb ook een hoofd vol ideeën.
Het enige verschil is dat ik toevallig mijn uiterlijk mee heb.
Vroeger was ik elke dag aan het
gamen, maar dat voelde alsof
ik mijn leven aan het vergooien
was. Ik ben een idealist die iets
wil betekenen voor de wereld.
Mensen zijn altijd bang geweest
voor technologie en vooruitgang. Toen de stoomlocomotief
werd uitgevonden, raakten we al
in paniek. Onze politiek faalt in
het bijbenen van vernieuwingen.
Doodzonde. De regering denkt
dat wij alleen maar aan het hacken
zijn. De hackers die ik ken zijn
de dikkerdjes die vroeger gepest
werden; vrij onschuldig allemaal.
Ik hoor bij de groep die gelooft
in wat techniek ons kan bieden.
Natuurlijk is het creepy om te
beseffen dat we over tien jaar
misschien een chip in ons hoofd
hebben. Of dat ons werk zal worden gedaan door robots. Maar het
is ook supervet. Als het kon, zou

‘Ik heb
toevallig
mijn
uiterlijk
mee’

ik vandaag nog het vliegtuig naar
Silicon Valley pakken.”
jack vintage ZIPPER sweater NIKE
polo LACOSTE
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Thomas de Luca (21)
studeert informatica.
“Ik sta bekend om mijn mode
flaters. Dan hoor ik weer: ‘Gast,
je shirt is te groot.’ Nou en, denk

‘Komt het
toch nog
goed met
mijn modegevoel’

ik dan. Het zit lekker en het boeit
me niet hoe ik eruitzie. Het valt
me op dat de ouderwetse nerd
een stijlicoon wordt. Kijk naar de
hipsters: die kleden zich alsof ze
ook geen flauw benul hebben van
esthetiek. Vorige week kreeg ik
een compliment over mijn nieuwe
trui, dus wie weet komt het toch
nog goed met mijn modegevoel.
Mijn vrienden en ik zijn fanatieke
League of Legends-fan. Als we in

tekst charlotte van drimmelen Fotografie Karen Rozetsky Styling Lidewij Merckx visagie Alexandra Borcila

de kroeg staan te poolen, gebruiken we termen uit die game. Twee
ballen achter elkaar potten is een
double kill en na een onhandige
actie roepen we shutdown. Ik
hoor weleens van meisjes: ‘Jezus,
zelfs in het café gedragen jullie je
als nerds.’ Ik zit daar niet mee, ik
heb gewoon lol met mijn vrienden. Het gebeurt wel vaker dat
omstanders ons aanstaren. Dan
lopen onze discussies over phpclasses en netbeans iets te hoog
op. We noemen elkaar ook nerd.
Als ik nieuwe mensen ontmoet
vraag ik meteen van welke games
ze houden. Ik ga niet eerst geforceerd over auto’s praten. Als
je mijn vriend wilt zijn, moet je
begrijpen dat ik niet stoer loop
te doen.”
jack LEVI’S shirt ZIPPER polo LACOSTE
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