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Het KOP-festival heeft traditiegetrouw 
geen thema. Alles rond ons hoofd kan 
aan de orde komen. Toch ontwikkelde de 
vierde editie van het festival geleidelijk 
een rode draad: verhalen vertellen. Het 
wetenschappelijke én het culturele deel 
gaven er volop voorbeelden van. Het 
begon al met de voorprogramma’s: de 
tentoonstelling KOPstukken die vanaf 20 
januari 2018 te zien was in Galerie KIEK-
KUS met portretten door de kunstenaars 
Sonna Krom en Koen de Vries en een 
prachtige verhalende opening door 
schrijver Christien Otten. Het KOP-festival 
ging officieel van start op vrijdagavond 

26 januari met de film Ex Machina in 
Filmhuis De Keizer. Wat is film anders 
dan een verhaal vertellen in een andere 
taal dan woorden? Onderwerp van de 
film was de confrontatie van mensen 
met humanoïden die kunstmatig van 
emotie waren voorzien. Een verontrustend 
toekomstsprookje, voorzien van een mooie 
inleiding door wetenschapshistoricus Fokko 
Jan Dijksterhuis. Op zaterdag konden 
bezoekers terecht in het Burgerweeshuis 
voor de rest van het festival, dat - voor 
het eerst - vooraf in de voorverkoop 
uitverkocht was. 

Vertellen





Sociaal wetenschapper Christien 
Brinkgreve opende het KOP-festival 
met een pleidooi voor verhalen, ook 
in wetenschappelijk onderzoek. De 
overheersende nadruk op maat en 
getal houdt veel van wat mensen echt 
bezig houdt buiten beeld. Dat leidt tot 
ontoereikende kennis. Natuurkundige, 
schrijver en ex-politcus Jan Terlouw, die 
het avondprogramma opende, pleitte 
hartstochtelijk voor het vertellen van 
verhalen. Alleen dan neem je mensen mee 
in nieuwe kennis en in het nadenken over 
belangrijke problemen. Dochter Sanne 
Terlouw, ook aanwezig, vertelde hoe het is 
om met je vader samen boeken te schrijven. 

“Weer wat mensen fan geworden 
van Nederlandse onbekendste 
popster @meinderttalma op het 
KOP-festival.”

“Nederlands onbekendste popster” 
Meindert Talma, auteur, liedschrijver en 
componist, gaf een bij vlagen hilarisch 
concert, vol met prachtige teksten en 
komische filmpjes. Minder komisch, soms 
toch grappig en zeker aandoenlijk was 
de voorstelling van het kleine Deventer 
gezelschap Theater Aan De Lijn over de 
impact van dementie op het leven van oud 
echtpaar. Emeritus hoogleraar neurologie 
Jan van Gijn keerde na zijn pensioen terug 
naar zijn oude liefde - Latijn - en stelde 
via bestudering van oude geschriften vast 
hoe geneeskundigen vroeger met weinig 
gegevens toch tot slimme gedachten 
kwamen. 

Verhalen





Wat als je niet meer kunt praten, zelfs 
helemaal niets meer kunt, opgesloten in 
je lichaam? Over dit zogeheten Locked-
In-Syndrome (LIS) hield Femke Nijboer 
een bevlogen verhaal. Zij onderzoekt 
technologie om LIS-patiënten met 
de buitenwereld te kunnen laten 
communiceren. Haar verhaal  maakte 
extra indruk door de aanwezigheid 
van patiënt Paul Trossèl. Bij praten 
denken we aan woorden, maar de Britse 
experimenteel psycholoog Laura Speed 
liet zien dat ons reukvermogen zijn heel 
eigen taal spreekt. Zonder woorden kunnen 
geuren sterke emoties en herinneringen 
oproepen. Waar we met taal spreken, zijn 

Laura Speed

er talrijke talen en nog veel meer dialecten 
en accenten. Taalonderzoeker Stefan 
Grondelaers, zelf uit België afkomstig, 
vertelde over bewuste en onbewuste 
oordelen en  vooroordelen die mensen over 
je hebben als je met een accent spreekt. 
Humor-onderzoeker Sibe Doosje liet zien 
hoe achter humor in woord en gedrag 
vaak tragiek schuilt. Een aparte taal is die 
van de muziek. The Stolz Quartet speelde 
Een naakte ruiter, verstilde muziek van de 
Nederlandse componist Klaas de Vries, 
geïnspireerd op haiku’s van de Japanse 
dichter Bashö en gecombineerd met film 
en choreografie. 

Taal

“Had fun @KOPfestival! Cool venue, 
lovely people and interesting 
questions!”





Alles wat afwijkt vinden we snel 
interessanter dan het gewone. In de 
wetenschap is dat ook vaak zo. Hoogleraar 
neuro-endocrinologie Anton Scheurink 
vertelde voor een zaal die aan zijn 
lippen hing, wat verslaving is en welke 
hersengebieden daarbij zijn betrokken. Je 
kunt ook verslaafd zijn aan heel gewone 
dingen en je omgeving heeft vaak een 
grote invloed op verslavingsgedrag. Jan 
Willem de Graaf, lector bij Saxion, liet zien 
hoe gedragsextremen zich heel verschillend 
kunnen uiten, van hopeloos verliefd tot 
geradicaliseerd. Extreem gedrag kan een 
uitvlucht uit moeilijke situaties zijn. Autisme 
wordt soms ook gezien als een vorm van 

extreem gedrag. Psychiater en filosoof 
Derek Strijbos van Dimence in Deventer 
ging in op autisme en concludeerde dat 
autisme te vaak als label wordt gebruikt om 
gedrag dat van de norm afwijkt te duiden. 
Er zit iets autistisch in ieder van ons. Stress 
hebben we ook allemaal. Teveel stress is 
niet goed, maar stress is ook de ‘peper 
van het leven’, aldus psychiater Christiaan 
Vinkers. Hij vertelde vooral hoe we beter 
met stress kunnen omgaan.

Uitersten

Femke Nijboer

“Wat een leuk interactief publiek 
hier op @KOPfestival!! Te gek!





Heeft de mens nu een vrije wil of niet? 
Doen we dingen bewust of maken we 
achteraf onbewust gedrag tot een 
logisch verhaal? Volgens Rien Verbaten*, 
onderzoeker van verbanden tussen 
lichamelijke en geestelijke aspecten van 
de mens, leren experimenten dat de 
waarheid waarschijnlijk in het midden 
ligt. Neurobioloog Louk Vanderschuren 
betoogde hoe leuk spelen voor kinderen 
is, maar ook hoe belangrijk voor hun 
hersenontwikkeling. Net geboren kinderen 
moeten alles nog leren, inclusief de 
emoties van anderen. Hoe komt een baby 
erachter of mamma blij of angstig kijkt? 
Ontwikkelingspsycholoog Carlijn van 
den Boomen presenteerde er de laatste 

inzichten over. Als we iets aan emotie 
koppelen, is het muziek. Cultuursocioloog 
Julian Schaap onderzoekt muzieksmaak 
en ras en etniciteit. Voorkeur voor 
muziek hangt sterk samen met de 
culturele levensstijl van onze directe 
omgeving. Dat muziek mensen verbindt 
is geen vanzelfsprekendheid. Heel veel 
onderzoek is gebaseerd op hersenscans, 
maar wat zeggen die scans eigenlijk? 
Neurowetenschapper Hanneke Hulst 
vertelde dat het soms heel onduidelijk is 
wat hersenscans precies laten zien en dat 
scans dan ook een bron van wilde verhalen 
zijn. 
 
*Verbaten overleed in februari 2018.

Andere kanten

Hanneke Hulst

“Hersenmarkt van @BreinInBeeld 
op het kopfestival. Zo direct lezing 
geven over het nut van hersenscans! 
Mooi publiek! @KOPfestival”





Naast alle lezingen en discussies viel er ook 
het een en ander te doen. Medewerkers 
van de organisatie Brein in Beeld 
lieten bezoekers met allerlei materiaal 
kennis over onze hersenen testen en 
gedragsproefjes doen. Ze hadden de 
hele dag een dankbaar publiek. Ook was 
er een interactief navigatiespel van de 
Universiteit Leiden. Door een niet goed 
werkende internetverbinding liep het spel 
niet, maar vragen waren er desondanks 
te over. Een team van Dimence hield 
de KOP Stigma Quiz om vooroordelen 
tegen mensen met een psychische 
stoornis te laten zien. Ook was er een zeer 
kleinschalige autismeworkshop, die voor 

veel deelnemers een ware eye-opener 
bleek te zijn. Het is - gelukkig - ook moeilijk 
om je een autist te voelen als je daar 
geen last van hebt. Tussen de bedrijven 
door zorgde King Wullur in de tuin van 
het Burgerweeshuis met zijn Kings Kaki 
Lima foodcar voor heerlijke Indonesische 
hapjes. Tenslotte was er ter afsluiting in het 
Burgercafé goochelaar Magic Herman, die 
nog maar eens liet zien hoe leuk goochelen 
is: je stond erbij en je zag het niet.

Doen

“Je stond er bij en je zag het niet.”



Aan alle sprekers, moderatoren en 
vrijwilligers. Het festival werd mede 
mogelijk gemaakt door de steun van de 
hiernaast vermelde bedrijven en instanties. 
Een bijzonder woord van dank geldt de 
Gemeente Deventer voor haar bijdrage 
uit het fonds Kleintje Cultuur. Een speciaal 
woord van dank ook aan Margriet 
Pronk van Galerie KIEK-KUS die meteen 
reageerde op een suggestie van een van 
de organisatoren om als satellietevent 
een door het festival geïnspireerde 
tentoonstelling te organiseren. Verder 
dank aan Filmhuis De Keizer voor 
de openingsavond op 26 januari en 
Boekhandel Praamstra voor de promotie 
van het KOP-festival. Bijzondere dank 
tenslotte aan het Burgerweeshuis voor alle 
technische en logistieke ondersteuning.

Dank

KLEINTJE CULTUUR



Het KOP-festival is een activiteit van het 
Science Café Deventer. 
Het werd georganiseerd door Lineke Tak, 
Hans Husselman, Anne Dijkstra, 
Jeroen Wiegertjes, Marleen Maatman, 
Peter van Diest, Natasja van Dulmen, 
Huub Eggen, Annemarijn Walberg en 
Martijn Harleman.  
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