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Wetenschap en
kunst van ons hoofd



Het tweede KOP-festival, op zaterdag 21 juni 
2014 in het Burgerweeshuis, was een bonte 
verzameling activiteiten van wetenschap en 
kunst over ons hoofd. Hoe het werkt, hoe het ons 
lichaam aanstuurt, hoe het ons de wereld laat 
beleven en hoe anderen dan wetenschappers 
die wereld zien. Er waren lezingen, discussies, 
demonstraties, workshops, participerende 
activiteiten, testjes, spellen en 
filmvoorstellingen. De 
fascinatie voor het 
menselijke brein 
was bij het zeer 
geïnteresseerde 
en enthousiaste 
publiek in 
alle opzichten 
duidelijk.

Bonte verzameling
activiteiten van
wetenschap en kunst 
over ons hoofd
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Vooraanstaande onderzoekers uit het hele land 
vertelden gedreven over nieuwe ontwikkelingen 
en inzichten in hun vakgebied. De onderwerpen 
waren zeer divers: waarom liedjes zich soms 
meteen in je hoofd nestelen, hoe het kan dat 
sommige mensen kleuren zien als ze een 
woord horen, of je herinneringen kunt laten 
wissen of aanpassen, waarom pesten zo’n 
ingewikkeld probleem is, hoe het brein van een 
verslaafde werkt, waar verlegenheid vandaan 
komt en nieuwe inzichten in het onderzoek 
naar alzheimer, autisme en taalontwikkeling. 
Tussendoor bood de binnentuin van het 
Burgerweeshuis volop 
gelegenheid om na 
te praten over 
het gehoorde of 
om je te laten 
tekenen of in een 
wetenschappelijke 
uitmonstering 
fotografisch te laten 
vereeuwigen.

Gevarieerde
onderwerpen, 
gedreven vertellers
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In de iPad-hoek kon je door studenten Toegepaste 
Psychologie van Hogeschool Saxion het 
functioneren van je brein laten testen. Dit was 
onderdeel van het speciaal met Saxion opgezette 
project “Hoe gek is Deventer?” om mensen een 
idee te geven waar kwalificaties als ‘normaal’ 
functionerend en ‘gek’ vandaan komen. De 
studenten presenteerden ook de resultaten van 
onderzoek dat ze de weken vóór het festival 
hadden gedaan.

“Hoe gek is Deventer?”
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In de Bovenkamer liepen vier activiteiten. 
Er waren filmvoorstellingen over het 
componeren van muziek en de doorwerking 
van gebeurtenissen in je jeugd op hoe je later 
in het leven staat. Alle inzendingen voor het 
publieksproject “Deventer in je KOP” - over het 
beeld dat Deventer bij bewoners oproept - werden 
er vertoond. Je kon er een hersenfilmpje laten 

maken door laboranten van het 
Deventer ziekenhuis.  En 

Passant - Oude Liefdes 
stond er met een 

stand met boeken 
over ons brein en 
literaire T-shirts, 
een project in 
samenwerking 

met Verloren 
Woorden.

Illustratie boven en onder: 
details uit “De IJssel” van Marie-Thérèse Hattink. 
Een van de inzendingen voor “Deventer in je KOP”. 

De bovenkamer
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In de Productiehuiszaal hield bijvoorbeeld 
Maarten van der Smagt een verhaal over de 
audio-visuele interactie in ons brein. Beeld- en 
geluidsignalen van dezelfde gebeurtenis komen 
niet per se tegelijk bij onze zintuigen aan (denk 
bijvoorbeeld aan de enorme snelheid van het 
licht en de veel tragere van geluid). Toch weten 
onze hersenen deze informatie aan elkaar te 
koppelen. Dat is een complex proces dat goed 
gaat zonder dat we er ons van bewust zijn. We 
merken er alleen iets van als 
het mis gaat. Michiel 
Westenberg ging in 
op de oorzaken van 
verlegenheid. Er 
is nog weinig over 
bekend, zo bleek.

Audio-visuele 
interactie

6



In de tuin konden de bezoekers genieten van 
het goede weer, zich laten tekenen door Selma 
Molenaar of fotografisch vereeuwigen in de 
Kiekjeskar. Ook kon je verdwijnen in een optische 
illusie. Wie een heftiger ervaring aandurfde zette 
The Wearable op, waarmee je ondervindt wat 
een psychose is. Verder waren er zoetigheden 
van het Volkshuis, een barbecue van StokesBBQ 
en kon je tussendoor hersenkrakers spelen, in 
samenwerking met 
spelletjeswinkel 
Koning 
Willem.

Een tuin vol 
ervaringen, illusies
en eten
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De grote zaal van het Burgerweeshuis, naar de 
hoofdsponsor omgedoopt in Topicuszaal, was het 
toneel van een reeks sprekers, over onderwerpen 
als ethische aspecten van (medische) technologie 
(Elsbeth de Joode), het veranderen en wissen van 
herinneringen (Ad de Jongh), het zien van kleuren 
bij het horen van een woord of getal (Maarten 
van der Smagt) en het brein van een verslaafde 
(Tommy Pattij).

Een reeks sprekers 
in de grote zaal
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In de Spiegelzaal vond een afwisselende reeks 
activiteiten plaats. Lezingen over bijvoorbeeld 
het brein van topsporters (Sjoerd de Vries) en 
taal en autisme (Petra Hendriks) tot workshops 
over het tegengaan van pesten (Peter te Riele). 
Het programma daar werd afgerond met een 
interview met beeldend kunstenaar Peter Koene 
over inspiratie en creativiteit bij zijn al enkele 
jaren lopende project om elke dag een tekening 
te maken en digitaal te publiceren. Zijn project 
bleek al doende een 
zoektocht naar 
zijn eigen 
zieleroerselen.

Illustratie: 
“Nabije” van 
Peter Koene.

Afwisseling in 
de Spiegelzaal
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Het KOP-festival werd afgesloten met een 
spetterend optreden van het muziekduo 
Tangerine in het Burgerweeshuis Café.

Mandarijntjes 
als toetje
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Het KOP-festival was een activiteit van het 
Science Café Deventer. Het werd georganiseerd 
door Lineke Tak, Anne Dijkstra, 
Hans Husselman, Marc Polman, Huub Eggen, 
Peter van Diest, Bram Kievit en Mirjam Eekhof.

Tekst van deze terugblik: Huub Eggen
Foto’s: Lineke Tak, Anne Dijkstra en Huub Eggen
Opmaak: Martijn Harleman

Met dank aan alle sprekers, moderatoren, 
vrijwilligers, Saxion-studenten en sponsors.

Het festival werd mogelijk gemaakt door 
financiële steun van alle hiernaast vermelde 
instanties en bedrijven. Een bijzonder woord 
van dank geldt de Gemeente Deventer voor 
haar bijdrage uit het fonds Kleintje Cultuur, het 
bedrijf Topicus, hoofdsponsor van het festival, 
en Filmhuis de Keizer voor de opening met een 
speciale film op vrijdagavond 20 juni.

Bijzondere dank ook aan het Burgerweeshuis 
voor alle technische en logistieke ondersteuning 
en aan spellenwinkel Koning Willem voor zijn 
bijdrage aan het festival.

Colofon

Dank




