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Rotterdam,	  Nederland	  bracht	  vandaag	  de	  wereld	  dichterbij	  
Als	  je	  over	  grenzen	  heen	  kijkt	  ontwikkelt	  het	  brein	  
Als	  je	  door	  het	  leven	  swingt	  
En	  elke	  dag	  zoals	  de	  dansers	  begint	  
Zal	  niet	  je	  tegenhouden	  en	  heb	  je	  de	  garantie	  dat	  je	  wint	  
	  
Voor	  de	  10e	  keer	  deze	  conferentie,	  de	  verantwoordelijkheid	  wordt	  daardoor	  
niet	  lichter	  
En	  de	  zaal	  is	  gevuld	  met	  potentiele	  onderwijsministers	  
	  
Vliegen	  is	  de	  wereld	  ingaan	  
Zien	  en	  ervaren	  hoe	  anderen	  bestaan	  
Door	  anderen	  te	  ontmoeten	  begrijp	  je	  wie	  je	  zelf	  bent	  
En	  merk	  je	  dat	  je	  sommige	  gewoontes	  ontdekt	  
	  
Tijdens	  je	  observeringen	  zie	  je	  wat	  je	  wilt	  
Is	  het	  offline	  glas	  halfvol	  of	  halfleeg,	  de	  perceptie	  verschilt	  
Verzamelen	  is	  verrijken,	  ga	  op	  verkenning	  
Al	  loopt	  je	  skypeverbinding	  niet	  volgens	  planning	  
	  
De	  wereld	  wacht	  niet	  maar	  verandert	  met	  het	  uur	  
Je	  gezonde	  voeding	  kun	  je	  later	  ouderwets	  trekken	  uit	  de	  muur	  
Is	  het	  laboratorium	  de	  keuken	  van	  de	  toekomst	  
Is	  die	  robot	  ook	  de	  chef-‐kok,	  denk	  je	  dan	  dat	  dat	  goedkomt?	  
	  
De	  bar	  als	  barista,	  is	  m’n	  bakkie	  dan	  automatisch	  lekker?	  
Maar	  mens	  dan	  stopt	  contact,	  baal	  je	  dan	  niet	  als	  een	  stekker?	  
	  
Als	  je	  eenmaal	  luxe	  gewend	  bent,	  dan	  wil	  je	  nooit	  meer	  terug	  
Mogen	  wij	  ook	  een	  Rotterdam	  Bay?	  Met	  een	  zwembad	  in	  de	  lucht?	  
Back	  2	  the	  basics,	  high	  end	  is	  het	  goed	  vertoeven	  
Less	  is	  more,	  maar	  wifi	  is	  ondertussen	  een	  primaire	  levensbehoefte	  
	  
	  
	  
	  



Wil	  je	  een	  verse	  handdoek?	  Laat	  het	  in	  de	  badkuip?	  
Geen	  badkuip?	  Laat	  het	  in	  de	  douche	  
Geen	  douche?	  Laat	  het	  op	  de	  vloer	  
Geen	  vloer?	  Laat	  maar!	  
	  
De	  gitaar	  op	  de	  hotelkamer	  bracht	  Hans	  naar	  rocksterdromen	  van	  vroeger	  
Hij	  staat	  inmiddels	  op	  Youtube,	  40	  views	  en	  een	  like	  van	  z’n	  moeder	  
	  
De	  piramide	  van	  Maslov,	  Foodlov	  omringd	  door	  een	  dijk	  van	  hutspot	  
De	  regel	  is:	  de	  ketel,	  daar	  moet	  constant	  druk	  op	  
	  
De	  hartaanvalburger	  is	  niet	  echt	  wat	  we	  willen	  
Hans	  zei:	  don’t	  try	  this	  at	  home	  and	  don’t	  tell	  my	  children	  
	  
Hippocrates	  zei:	  eten	  is	  een	  medicijn	  
Hij	  draait	  om	  in	  z’n	  graf	  door	  culinaire	  pijn	  
Eet	  m’n	  plate	  maar	  ook	  de	  planeet	  
In	  vreetschuren	  vol	  fastfood,	  niemand	  die	  er	  echt	  trek	  in	  heeft	  
	  
Kies:	  eten	  uit	  een	  pakkie	  of	  een	  zakkie	  
Gastronomie	  of	  een	  simpel	  prakkie	  
Soulfood,	  fastfood,	  vegan	  of	  een	  lap	  vlees	  
Ik	  vertel	  je	  wie	  je	  bent	  als	  je	  mij	  vertelt	  wat	  je	  eet	  
	  
We	  gingen	  van	  een	  massa	  van	  niets	  naar	  een	  massa	  van	  niches	  
Eten	  is	  brandstof,	  maar	  ook	  een	  avontuur	  om	  zelf	  van	  te	  genieten	  
Dus	  hebben	  we	  bloemstukjes	  op	  het	  bord	  die	  de	  smaken	  moeten	  verbinden	  
De	  kunst	  is	  om	  het	  juiste	  takje	  te	  vinden	  
	  
De	  culinair	  journaliste	  hapte	  in	  het	  levende	  insect	  en	  keek	  een	  beetje	  droog	  
Kauwde	  en	  knipperde	  met	  haar	  ogen;	  “Ja,	  hij	  is	  nu	  dood!”	  
Mensen	  zijn	  de	  connectie	  kwijt,	  daarom	  freaks	  van	  de	  natuur	  
Die	  kunnen	  we	  terugvinden	  als	  we	  proeven	  van	  cultuur	  
	  
Emoties	  kun	  je	  stoppen	  in	  het	  eten	  als	  zout	  en	  peper	  
Voeding	  bereiden	  is	  1	  van	  de	  oudste	  vormen	  van	  delen	  
Duizenden	  jaren	  oude	  gerechten	  wil	  Han	  Tin	  niet	  verzieken	  
Hij	  verrrijkt	  ze	  met	  Westerse	  smaken	  en	  nieuwe	  bereidingstechnieken	  
	  
	  



Smaken	  vertellen	  de	  waarheid,	  chefs	  spellen	  geen	  verstoppertje	  
Zij	  hebben	  Michelin	  sterren,	  ik	  ben	  het	  Michelin	  poppetje	  
	  
Ik	  wil	  niemand	  de	  les	  lezen	  of	  taken	  geven	  
Maar	  straattaal	  behoort	  wel	  een	  beetje	  tot	  basisvaardigheden	  
Je	  hebt	  die	  torrie	  niet	  begrepen	  I	  sabbie	  ah	  Abi	  
Maar	  ik	  zeg	  je	  eerlijk;	  je	  moet	  wel	  leren	  ah	  sahbie	  
Anders	  ben	  je	  faya,	  ik	  bedoel	  niet	  Fayah	  Lourens	  met	  d’r	  killerbody	  
Ik	  bedoel	  echt	  faya	  door	  een	  chadding	  torrie	  
Als	  je	  niet	  begrijpt	  wat	  er	  door	  de	  leerling	  wordt	  gezegd	  
Dan	  zegt	  de	  straat:	  “Je	  snapt	  niet	  dat	  je	  wordt	  geschetst”	  
Geen	  stress	  maar	  voel	  je	  de	  sociaal-‐culturele	  pijn?	  
Van	  iemand	  die	  denkt	  dat	  ABN	  spreken	  alleen	  een	  gesprek	  met	  een	  
bankmedewerker	  kan	  zijn?	  
	  
Neem	  een	  kijkje	  in	  de	  culturele	  keuken	  
Door	  kruiden	  uit	  wereldtuinen	  wordt	  toch	  koken	  nog	  leuker	  
Schilo	  zei:	  “De	  wereldkeuken	  heeft	  iets	  magisch	  
Voor	  hem	  komt	  het	  allemaal	  samen	  in	  die	  kleine	  wasabi	  
	  
Potten	  en	  pannen,	  alles	  in	  kannen	  en	  kruiken	  
Wees	  creatief	  met	  de	  materialen	  die	  je	  wilt	  gebruiken	  
Dezelfde	  maaltijd	  smaakt	  lekkerder	  door	  een	  goede	  presentatie	  
Pascal	  vertelde	  over	  een	  spannende	  culinaire	  economische	  situatie	  
	  
We	  hadden	  het	  ook	  nog	  over	  de	  verschillen	  tussen	  school	  en	  straat	  
En	  jongeren	  die	  in	  dat	  doolhof	  zijn	  verdwaald	  
Wanneer	  een	  docent	  geen	  richting	  kan	  geven,	  wordt	  een	  dure	  prijs	  betaald	  
Want	  dan	  heeft	  het	  systeem	  haar	  doel	  niet	  behaald	  
	  
Ze	  zijn	  niet	  lui	  maar	  willen	  niet	  zomaar	  stressen	  
Ze	  zijn	  niet	  dom	  maar	  hebben	  andere	  interesses	  
Zijn	  we	  niet	  gewoon	  mensen	  die	  communicatie	  moeten	  begrijpen	  en	  snappen?	  
Hebben	  wij	  ons	  laten	  begraven	  in	  de	  raadseltaal	  van	  wetenschappers?	  
	  
Succes	  heeft	  vele	  vaders,	  verlies	  is	  een	  wees	  dus	  leeft	  zonder	  ouders	  
Een	  coach	  helpt	  elke	  speler	  om	  hem	  bij	  de	  les	  te	  houden	  
	  
Patrick	  vindt	  het	  normaal	  om	  te	  groeten	  met	  Goodmorning	  motherfuckers!	  
Het	  personeel	  en	  de	  directie	  hadden	  daarover	  hele	  andere	  gedachtes	  



Haal	  eens	  de	  gekste	  kruiden	  voor	  in	  je	  keukenkastje	  
En	  kijk	  gewoon	  welke	  ingrediënten	  daarbij	  passen	  
De	  oude	  wijsheid	  weet	  het	  het	  beste:	  eten	  verbroedert	  
De	  meeste	  chefs	  zijn	  mannen,	  maar	  niemand	  kookt	  beter	  dan	  moeders	  
	  
Cultuur	  kleurt	  de	  keuken,	  de	  keuken	  kleurt	  het	  leven	  
Daarvan	  hebben	  jullie	  vandaag	  een	  voorproefje	  gekregen	  
@Attadetolk	  
attadetolk@live.nl	  
https://www.linkedin.com/in/atta-‐de-‐tolk-‐a196a9a3	  
https://nl-‐nl.facebook.com/atta.detolk.1	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


