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CIRCULATION_ 
34.500

Involved readers
Through striking content in  

a recognizable style

Dirty Science offers a mix of popular science, art, culture, 
 architecture, innovation and technique, gadgets and games, 
as well as lifestyle and entrepreneurship. The magazine and 
the online platform distinguish by eminent guest lectures, 
concerned interviews, illuminating background articles, artistic 
reports and interactive contests. Dirty Science is a brand with an 
extraordinary appearance; a magazine and an online platform 
filled with ideas. 

Interesting TARGET GROUP
Dirty Science aims at a young target group (and a distinctive 
group of young at heart people), consisting of bold and affluent 
readers and followers, with obvious taste and a demand for 

REACH_
102.000

High visibility
Through high-quality 

daily updates

USERS_
49.000

Unique distribution 
Through sales, partners and 

a network of hotspots

UNIQUE RANGE_
62%

Strong binding
Through recognisability, 

actions and contests.  

AGE_
25-60

Specific target group
With a distinct taste and 

demand 

EDUCATION_
High

High spending
By affluent readers

innovative brands. These interesting target groups are only 
attracted by sophisticated content and by using innovative 
distribution methods. 

NEW LAYOUT
The articles, posts, photography, video content, illustrations 
and design of the magazine, as well as the online platform, 
distinguish by high quality, originality and creativity. The mix 
of a variety of themes and the layout of the different media 
correspond with the current media consumption; contributions 
are more compact and to the point, but remain exceptionally 
valuable because of the recognizable style and tone. 

Dirty Science also stands out from other media brands because 
of the varied distribution. The magazine will of course be spread 
through known distribution channels, such as bookstores and 
kiosks and a subscription service. On top of that, Dirty Science 
will reach its readers through a innovative network of partners 
in the Netherlands and through free distribution at nearly 
10,000 hotspots. The online platform closely corresponds with 
social media: brand campaigns will be brought to attention via 
targeted marketing actions online. 

UNIQUE PODIUM
The Dirty Science channels offer an attractive podium for 
 launches and the presentation of your products and services, 
not only within the commercial spaces, but also within one of the 
many editorial contributions. 

Popular Science_ Human Interest_ Lifestyle_ Entrepreneurship_ Design_ Gadgets_ Travel_ Wheels_

hersenen

_

‘Ik zie kunstmatige intelligentie 
als de grootste kans die we als mensheid 
hebben’, zei Sundar Pichai, CEO van Google, 
eerder dit jaar in een interview met het 
AD. ‘Ze biedt de mogelijkheid voor enorme 
doorbraken in gezondheidszorg, klimaat, 
onderwijs.’ Dat de huidige technologische 
revolutie ontwrichtend is geeft hij graag toe, 
‘maar dat was de industriële revolutie ook.’
Zijn vergelijking is niet eens zo vergezocht. 
Kunstmatige intelligentie, of artificial 
intelli gence (AI), heeft zich genesteld in de 
haarvaten van de samenleving. Siri, de per-
soonlijke assistent van Apple, is misschien 
wel het bekendste voorbeeld. Maar ook 
je Facebookfeed, het navigatiesysteem in 
je auto, chatbots en de  kijksuggesties van 
Netflix draaien op AI. Net als robotarmen in 
magazijnen en drones die worden ingezet 
voor de bescherming van bedreigde dier-
soorten.
Technologie met zo veel potentie en zo 
weinig regulering staat logischerwijs bloot 
aan misbruik. De dictatoriale presidenten 
van Rusland en China hebben al laten val-
len dat ze azen op de koppositie. ‘Wie op 
dit gebied de leider wordt, zal over de we-
reld heersen’, vertrouwde Vladimir Poetin 
vorig jaar september een groep  studenten 
toe. In een mondiale machtsstrijd ligt vol-
gens Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk 

TEKST: TOM SPRINGVELD, ILLUSTRATIES: GARY WATERS

EXTERNEEXTERNEhersenen
Hoe Nederlandse AI-bedrij ven 

de wereld veranderen

087086

Zaak

De wereld 
‘algoritmiseert’ in rap 
tempo. Kunstmatige 
intelligentie is overal 

en baanbrekende 
AI-toepassingen van 
Nederlandse makelij 
zijn internationaal in 

trek. Een blik in de 
toekomst._

tijd 
Als je de voorspellingen 

van zo’n zeventig jaar geleden 
had moeten geloven, dan vlogen 

we anno 2018 rond in vliegende auto’s, 
waren trottoirs verworden tot eindeloze 
lopende banden en maakten we zo nu en 

dan een tripje naar Mars en Jupiter om bij te 
komen van de stress. Toekomstvoorspellers 
hebben de neiging om ontwikkelingen in de 

eigen tijd te projecteren op de eeuwen die voor 
hen liggen. In de jaren veertig, vijftig en zestig 

draaide alles in science fiction om mobiliteit, 
dankzij de snelle ontwikkeling van de auto. 

We zouden ons sneller, verder en vooral 
gemakkelijker voortbewegen. De 
toekomst in beeld zoals zij nooit 

waar geworden is. 

  Onvoltooid
TOEKOMENDEt 
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Dirty Science is the brand for an interested and progressive target group.  
The brand aims at young and enterprising readers with a distinct taste and a hunger 

for new products and services.   _

Quality, originality and creativity. 
On each page, in every article and in every photo_

Knowledge, innovation and style;

A media brand 
with ideas
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Dirty Science is an attractive magazine 
with extraordinary attention for distinc-
tive text, artistic photography and state 
of the art illustrations. Even the layout 
and form are innovative and remarkable: 
Dirty Science can truly be considered a 
magazine worth preserving. 

Between magazine 
and book:
SPECIAL IN EVERY WAY

From knowledge, sustainability and 
innovation to entrepreneurship, art and 
culture. And everything in between. From 
features to interviews and from overview 
to background articles. Dirty Science 
offers a unique mix of interesting themes 
that fit together in a remarkable way. 

A broad mix:
POPULAR SCIENCE AND 
ENTREPRENEURSHIP

Dirty Science offers an attractive  platform 
for your innovative brand. The magazine 
has multiple possibilities for commercial 
expressions and options to be involved 
in the editorial content through different 
specials, rankings, thematic sections and 
appealing  advertorials. 

An exciting presentation 
OF YOUR INNOVATIVE 
BRAND

ONLINE

Contemporary
Product luanches
Motivated followers
Direct-link
Social Post

DAILY INSPIRATION FOR 
MOTIVATED   READERS
The online Dirty Science platform offers a daily portion of 

 inspiration in a series of contemporary stories, columns, 

photos and video content. Dirtyscience.nl brings the latest 

 developments and backgrounds in the fields of popular  science, 

art, culture and entrepreneurship. But the platform also is highly 

attractive for the launches and presentation of innovative 

products and services. Dirtyscience.nl creates a strong online 

community of devoted followers. The website  involves visitors 

with online researches, actions and contests and has a strong 

editorial binding with the Dirty Science magazine. 

ONLINE VISABLITY
Present your campaign within the commercial space of the 

online platform with a direct-link option to your online store. 

Improve your brand experience with an attractive editorial 

presentation. With a social media posting you have direct 

access to our followers. This provides you with the possibility  

to avtively communicate your marketing message. 

Oog voor spektakel_
Snapchat weet hoe vermoeiend het is om steeds je telefoon te pakken als 
je je leven online wil zetten. De oplossing: hun nieuwe Spectacles. Deze 
zonnebril met camera is automatisch te verbinden met je telefoon zodat 
iedereen door jouw ogen mee kan kijken op Snapchat. 

Snapchat Spectacles
€ 174,99, spectacles.com

Printen maar_
Leuk dat je dat ene moment hebt gedeeld op Instagram, maar sommige foto’s verdie-
nen het om geprint te worden. Er zit een printertje op de Kodak Mini Shot, waardoor 
jij je kiekjes meteen kunt printen op creditcardformaat. Je kunt ze ook via Bluetooth 
naar je smartphone sturen, zodat je ze alsnog kunt posten.

Kodak Mini Shot Instant Camera
€ 129,99, kodak.com

Ongekend scherp_
Jij dacht dat jouw camera al scherpe foto’s maakte? Deze camera van 
Hasselblad maakt foto’s van onvoorstelbare scherpte, namelijk met 400 
megapixels. Je mist geen detail meer en je kunt eindeloos inzoomen. 
Prachtige natuurfoto’s zijn gegarandeerd, maar het is misschien iets 
minder geschikt voor portretten.

Hasselblad H6D-400C MS
€ 48.398,79, hasselblad.com

Choquerend modern_
De G-Shock zat in de jaren negentig om menige pols. Nu zijn ze terug en aangepast aan 
de moderne tijd. Je kunt je horloge verbinden met een app, waardoor jouw stappen en 
de daaruit voortkomende calorieverbranding geregistreerd worden. Ook kun je op dit 
horloge intervaltrainingen instellen. Een vernuftig sportmaatje dus.

Casio G-shock BA-800
€  119, casio.com
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Waarom jouw � dele baas niet meteen een ‘narcist’ is

TEKST: JANNEKE VAN DER HORST, ILLUSTRATIE: DENISE VAN LEEUWEN

Uit zijn boek blijkt dat ons standaard-
beeld van de zelfingenomen, blatende 
directeur lang niet altijd klopt: ‘Narcisme 
is geen ziekte waardoor je verliefd naar je 
spiegelbeeld blijft staren. De tragiek van 
narcisme zit hem in het gevoel dat jij de 
enige bent die jouw ware zelf kan zien. 

Om de  eenzaamheid dragelijk te maken, 
heb jij  jezelf in jouw binnenwereld boven 
iedereen geplaatst. En als je dan toch 
alleen bent, dan maar aan de top.’ Om deze 
manier van relaties hebben in stand te 
houden, zijn narcisten steeds op zoek naar 
erkenning en bewondering. Dat maakt 
krenkingen zo pijnlijk; ze raken aan de 
eenzaamheid die verborgen moest blijven. 
 
Kleurenblind
Het lastige van narcisme is dat patiënten 
hun diagnose maar moeilijk kunnen 
aanvaarden: ‘Ze nemen namelijk niet 
snel iets van iemand aan, omdat ze vaak 

geen problemen hebben met zichzelf. 
Ze komen meestal bij een therapeut op 
aandringen van een partner of een andere 
 naaste.  Vergelijk het met kleurenblindheid. 
Mensen die wel alle kleuren waarnemen 
verbazen zich over die gebrekkige waar-
neming, maar kleurenblinden niet. Zo ziet 
een narcist geen reden om te veranderen: 
voor hem of haar is het heel gewoon.’ 
In zijn boek streeft Van Schalkwijk naar 
meer compassie voor de narcist, wat hem 
vrij aardig lukt. Hij legt ook uit hoe het 
kan ontstaan: ‘Als je ouders of verzorgers 
je onvoldoende het idee geven dat ze 
er  plezier in hebben dat jij er bent, dat 
je  erkend wordt en je emoties herkend 
worden, dan kan ongezond narcisme 
ontstaan.’ Een interessant boek, waardoor 
je erachter komt dat ‘achterlijke gladiool’ 
misschien toch zo’n slecht scheldwoord 
niet is. .

Narcisme is tegenwoordig een 
populaire diagnose aan de borreltafel. Je 
ziet de term ook veelvuldig terugkomen in 
krantenstukken en columns, zeker in relatie 
tot de huidige president van Amerika. Als je 
aan mensen in de kroeg vraagt wat dat nu 
helemaal is, narcisme, dan zullen ze waar-
schijnlijk antwoorden dat iemand enorm 
ijdel is. Egoïstisch. Zelfingenomen. Of graag 
bejubeld wordt. 
Psychotherapeut en psychoanalyticus Frans 
van Schalkwijk begon zich eraan te ergeren: 
‘Narcisme gebruikt men tegenwoordig voor 
alles wat neigt naar domheid, ijdelheid, 
 materialisme of egocentrisme. Als bijna alles 
narcistisch is, wat is er dan in hemels naam 
nog níét narcistisch?’ Daarbij stoort hij zich 
aan het al te makkelijk  labelen van mensen. 
‘Etiketten opplakken is makkelijk, maar de 
realiteit is vrijwel altijd genuanceerder.’ 

Spiegelbeeld
Immers: iemand die zich ongemakkelijk 
voelt op feestjes is niet meteen een autist 
en iemand die nooit moet huilen bij sterf-
scènes in een film is ook niet meteen een 
psychopaat. ‘En zelfs als iemand wel aan 
narcisme lijdt,’ benadrukt Van Schalkwijk, 
‘dan nog is iemand niet zijn stoornis, maar 
heeft iemand een stoornis. En diegene lijdt 
daaronder.”

‘De tragiek van 
narcisme is het 

gevoel dat j�  de enige 
bent die jouw ware 

zelf kan zien.’_
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Review

Narcist. Niet het soort scheldwoord dat je 
gebruikt in het verkeer. Maar wel voor mensen 

die je iets beter kent: een ex, een manager of 
een politicus die je vaak op tv hebt gezien. Het 
bekt lekker en het komt net iets intelligenter 

over dan ‘achterlijke gladiool’ of ‘kwal’. Intussen 
weet vrijwel niemand wat narcisme echt is. 

Psychotherapeut Frans van Schalkwijk schreef 
er een boek over._

Narcisme, 
Frans van Schalkw� k, 
Amsterdam 
University Press
Versch� nt: april 2018

PRINT

A unique mix of 
 interesting themes 

fit together in a 
 remarkable way_
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Sales & 
subscriptions_

Partnerships_

Technical 
information_

Delivery_

Magazine 
information_

Pricing_

Publications_

Price single issue: € 7,95 | Year subscription: € 24,95 (4 issues) 

Partners of Dirty Science receive a fixed number of magazines of every 
issue. PBQ Offers four kinds of partnerships: Gold Members | Silver 

Members | Bronze Members | Single Issue Members 

Seize: 1/1 page: 220 x 297 mm + 5 mm trim on all sides including print marks.  

2/1 page: 2 separate 1/1 pages including trim and print marks on all sides. 

Finishing: Adhesive binding Color: Full color 

Important: Please consider the cutting and binding of the paper as well as the folding 

of the magazine. Do not place any texts within 20mm of all sides. 

Address: material@pbqmedia.nl

Please send us your advertisement as a PDF or TIFF document with a resolution of  

300 dpi or higher. Use the CYMK color format in the production of your document.  

PBQ is not responsible loss in quality in printing due to incorrect or inadequate delivery 

of  advertisements. Extra work needed to adjust your documents will be added to the 

advertisement price. 

Total circulation: 34.650 | Frequency: 4 issues per year 
Seize: 164 pages minimal

PRINT
2/1 Page € 11.000

1/1 Page   € 6.000

Special positions
Fold out cover € 17.500

Opening spread € 14.000

Cover 3 € 7.000

Cover 4 € 8.000  

  

ONLINE
CPM-rate 

x 1000 views

Desktop
Billboard € 50

Half-page € 45

Takeover € 75

Social Post € 500

Sponsored Post* € 1.250

Online Advertorial* € 1.750

During 1 month. All prices are ex. 21% VAT

Dirty Science #7
Publication date: 22 March | Advertisement deadline: 1 March

Dirty Science #8
Publication date: 31 May | Advertisement deadline: 10 May

Dirty Science #9
Publication date: 20 September | Advertisement deadline: 30 August

Dirty Science #10
Publication date: 29 November | Advertisement deadline: 8 November
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GENERAL INFORMATION_

SALES
Diederick Evers 

 +31(0)6 46763007 | Diederick@pbqmedia.nl

PBQ Media B.V. 
Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam  

+31(0)20 2619544 | info@pbqmedia.nl  
Pbqmedia.nl | Dirtyscience.nl 

Our terms and conditions apply to all our offerings and deals. 
Ppbqmedia.nl/algemenevoorwaarden (Dutch)


