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Tafelwetenschappers



De Avond van Wetenschap & 
Maatschappij is in het leven geroepen 
met als doel het maatschappelijk belang 
van wetenschap te onderstrepen.

Initiatieven als het Weekend van de 
Wetenschap, de tv-colleges van DWDD 
University en de Universiteit van 
Nederland op internet dragen in belang-
rijke mate bij aan de popularisering van 
wetenschap. We staan er in het dagelijks 
leven niet altijd bij stil, maar achter elke 
knop, achter elke vooruitgang zit 
wetenschap. Op de jaarlijkse Avond van 
Wetenschap & Maatschappij laten we 
zien hoe wetenschappelijke innovaties 
en toepassingen ons leven beïnvloeden 
en wat wetenschap en maatschappij 
voor elkaar kunnen betekenen. 

De Stichting De Avond van Wetenschap 
& Maatschappij nodigt sinds 2000 
jaarlijks 275 prominenten uit de kringen 
van wetenschap, bedrijfsleven, politiek, 
cultuur, media en sport uit voor een 
feestelijk diner in de Ridderzaal in  
Den Haag.

Op de Avond presenteren Nederlandse 
topwetenschappers aan tafel prikkelende 
stellingen over de jongste ontwikkelingen 
op hun vakgebied. De tafelgenoten gaan 
vervolgens met elkaar in gesprek over de 
stellingen. De dialogen die op deze 

manier ontstaan tussen topwetenschap-
pers en hun evenknieën uit andere 
sectoren van de maatschappij, bieden 
over en weer inspiratie, en illustreren de 
structurele bijdrage van wetenschappe-
lijke en technologische innovaties aan 
een beter functionerende maatschappij.

Op de Avond van Wetenschap & 
Maatschappij wordt sinds 2005 ook de 
Huibregtsenprijs uitgereikt. Met de prijs 
wordt hoogstaand en vernieuwend 
wetenschappelijk onderzoek met 
duidelijk maatschappelijke relevantie 
bekroond.

De Avond van Wetenschap & 
Maatschappij wordt vanuit de politiek 
gesteund door het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en 
het ministerie van Economische Zaken. 
Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de 
Avond gedragen door de zes belangrijk-
ste organisaties in ons land: de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, de Koninklijke 
Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen, de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek NWO, de vereniging van 
universiteiten VSNU, de Vereniging 
Hogescholen en NEMO Science 
Museum. Tal van bedrijven ondersteunen 
de Avond als sponsor.

Demissionair minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, 
opent deze 18de editie met een korte 
voordracht. De tafelgesprekken onder 
leiding van de Tafelwetenschappers 
vormen de hoofdmoot van het pro-
gramma. Nobelprijswinnaar prof. dr.  
Ben Feringa houdt de Erelezing, getiteld 
‘In verwondering voorbij de horizon’.  
Het culturele intermezzo wordt dit jaar 
verzorgd door dr. Cynthia Liem MMus, 
Universitair Docent aan de Multimedia 
Computing Group van de TU Delf t en 
musicus (piano).  

Tot slot van het programma worden  
de zes voor de Huibregtsenprijs  
genomineerde onderzoeksprojecten 
gepresenteerd, waarna juryvoorzitter 
prof. dr. José van Dijck de prijswinnaar 
bekendmaakt. De wetenschapper die 
aan het hoofd staat van de onderzoeks-
groep van het bekroonde project, 
ontvangt de prijs uit handen van  
de minister.
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BESTUUR
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter  universiteitshoogleraar Universiteit van Amsterdam,  

lid Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Aart van der Want, penningmeester adviseur Unlimited; directeur Groen van Prinstererlyceum
Hans de Boer voorzitter Vereniging VNO-NCW
Ellen de Bruin wetenschapsredacteur NRC Handelsblad en nrc.next
Dirk van Delft   directeur Museum Boerhaave; bijzonder hoogleraar Materieel  

erfgoed van de natuurwetenschappen Universiteit Leiden
José van Dijck president KNAW 
Pearl Dykstra hoogleraar Empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
Stan Gielen voorzitter NWO
Carola Hageman plaatsvervangend directeur Vereniging Hogescholen
Marjan van Loon president-directeur Shell Nederland
Atzo Nicolaï president DSM Nederland
Bart Noordam vice-president Development & Engineering ASML
Nelleke Noordervliet schrijver
Maurits van Oranje-Nassau,  managing partner The Source
van Vollenhoven
Paul Rutten partner McKinsey & Company
Josephine Scholten directeur VSNU (tot 16.9.17)
Marlies Veldhuijzen van Zanten ondervoorzitter KHMW

Extern bestuursadviseur: Michiel Buchel directeur NEMO Science Museum
Ere-voorzitter: Mickey Huibregtsen voorzitter De Publieke Zaak
Bestuurssecretariaat/organisatie Avond Verstegen & Stigter culturele projecten

JURY HUIBREGTSENPRIJS
José van Dijck, voorzitter president KNAW 
Pearl Dykstra hoogleraar Empirische sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
Tijs Goldschmidt schrijver en evolutiebioloog
Ronald Hanson natuurkundige; Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar TU Delft
Philip Scheltens hoogleraar Neurologie en directeur Alzheimercentrum VUmc
Ionica Smeets  wiskundige; hoogleraar Wetenschapscommunicatie Universiteit Leiden
Aart van der Want adviseur Unlimited; directeur Groen van Prinstererlyceum

COMITÉ VAN AANBEVELING
Ian Buruma journalist en schrijver
Robbert Dijkgraaf directeur Institute for Advanced Study, Princeton
Karl Dittrich voorzitter VSNU (tot 1.10.17)
Wiebe Draijer voorzitter Raad van Bestuur Rabobank Nederland
Pieter Drenth ere-president ALL European Academies
Ben Feringa hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen; winnaar Nobelprijs 2016
Louise Fresco voorzitter Raad van Bestuur Wageningen UR
Marijke van Hees voorzitter Raad voor Cultuur
Gerard ’t Hooft universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht; winnaar Nobelprijs 1999
Frans van Houten voorzitter Raad van Bestuur Philips
Klaas Knot president De Nederlandsche Bank
André Kuipers   ruimtevaarder en bijzonder hoogleraar Ruimtevaart en  

geneeskunde VU Amsterdam
Frits van Oostrom universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht
Jeroen van der Veer voorzitter Raad van Commissarissen ING & Philips
Martin Veltman theoretisch fysicus; winnaar Nobelprijs 1999
Gerdi Verbeet voorzitter Raad van Commissarissen Novamedia 
Bernard Wientjes  voorzitter Raad van Commissarissen KPMG; hoogleraar 

Entrepeneurship and Leadership Universiteit Utrecht
Hans Wijers voorzitter Natuurmonumenten
Herman Wijffels  em. hoogleraar Duurzaamheid en maatschappelijke  

verandering Universiteit Utrecht
Rein Willems voorzitter Stichting Toekomstbeeld der Techniek

PROGRAMMA

maandag 9 oktober 2017,  
Ridderzaal Den Haag

17.30 ontvangst

18.30  welkomstwoord door  
prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, 
voorzitter Stichting  
De Avond van Wetenschap  
& Maatschappij

18.40  voorgerecht

19.05  openingsspeech door  
Jet Bussemaker, demissionair  
minister van Onderwijs,  
Cultuur en Wetenschap 

19.15  tafeldiscussie 1  
(tijdens tussengerecht)

20.00  Erelezing door  
 prof. dr. Ben Feringa 
‘In verwondering  
voorbij de Horizon’

20.20  gasten wisselen van tafel

20.45  presentatie door dr. Cynthia Liem 
MMus ‘Achter de schermen’

20.55  tafeldiscussie 2  
(tijdens hoofdgerecht)

21.40  uitreiking Huibregtsenprijs door 
prof. dr. José van Dijck,  
juryvoorzitter Huibregtsenprijs

22.10  afsluiting door  
prof. dr. Alexander Rinnooy Kan

22.15 dessertbuffet en koffie

OVER BEN FERINGA

De Erelezing wordt dit  
jaar gehouden door  
prof. dr. B.L. Feringa,  
hoogleraar organische chemie 
aan de Universiteit Groningen, 
Spinoza-laureaat 2004 en 
winnaar van de Nobelprijs 
Scheikunde in 2016.

Ben Feringa spreekt over  
de maatschappij van morgen, 
de rol van wetenschap in de  
maatschappij, en het belang 
van fundamenteel onderzoek.

OVER CYNTHIA LIEM

Het cultureel intermezzo wordt 
verzorgd door dr. Cynthia Liem 
MMus, Universitair Docent  
aan de Multimedia Computing 
Group van de TU Delf t en 
musicus (piano).

Cynthia Liem geeft een 
presentatie over de  
overeenkomsten tussen 
wetenschapper en kunstenaar 
en het belang van een  
geïntegreerd wereldbeeld  
in de huidige digitale 
informatiemaatschappij.

STICHTING DE AVOND VAN WETENSCHAP & MAATSCHAPPIJ
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Evert Bisschop Boele en Ineke Haakma

Idiocultuur, talent, onderwijs  
en de kunsten

STELLING –

HET KUNSTZINNIGE 
TALENT IN IEDER KIND: 
HOE ONTWIKKELEN WE 
HET – EN WAT IS HET 
EIGENLIJK?

Evert Bisschop Boele is bijzonder 
hoogleraar Betekenis van 
Cultuurparticipatie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en lector 
Kunsteducatie aan de 
Hanzehogeschool Groningen.

Ineke Haakma is postdoc aan de 
Hanzehogeschool Groningen.  
Zij onderzoekt de ontwikkeling  
van talentvol gedrag van kinderen  
in het kunstonderwijs.
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IDIOCULTUUR, TALENT, ONDERWIJS  
EN DE KUNSTEN .

Recent voerde de Onder-
wijsinspectie een peilingsonder-

zoek uit naar kunstzinnige oriëntatie 
in de basisschool. Twee conclusies: 
de kennistoets was slechter gemaakt 
dan bij de vorige peiling in 1997, en 
ook de kwaliteit van de tekeningen 
was lager. Het onderzoek leidde tot 
discussie in kunsteducatiekringen: 
wat is de waarde van dit onderzoek? 
Is er goed gemeten – en is wel het 
goede gemeten?

De achtergrond van die discussie is 
de vraag naar het belang en het doel 
van kunsteducatie in ons onderwijs. 
Voor de verantwoording van het 
belang van kunstonderwijs in basis- 
en voortgezet onderwijs worden vaak 
twee argumenten gebruikt. Een 
‘kunstenintrinsiek’ argument is dat 
kunstwerken en kunstuitvoeringen 

onlosmakelijk deel uitmaken van 
onze cultuur en een intrinsieke 
waarde vertegenwoordigen. Een 
meer instrumenteel argument is dat 
kunstonderwijs bijvoorbeeld creativi-
teit ontwikkelt, cognitieve ontwikke-
ling bevordert, of bijdraagt aan 
sociale competenties.

Beide argumenten zijn verdedigbaar 
maar problematisch. In het kunsten-
intrinsieke argument, ontleend aan 
het discours van de professionele 
kunstenaar, staan artistieke kwaliteit 
en kunst als artistiek ‘product’ 
centraal. Onderzoek laat echter zien 
dat dit een nogal particuliere opvat-
ting is van de betekenis van kunst in 
het menselijk leven. Tegen het 
instrumentele argument pleit dat het 
de intrinsieke waarde van de kunsten 
– van muziek, van tekenen, schilde-

ren en beeldhouwen, van dansen, 
van schrijven of van toneelspelen – 
geen recht doet terwijl dat dikwijls de 
drijfveer is voor kunstbeoefening.

Wij ontwikkelen in ons onderzoek 
een alternatieve visie op kunsteduca-
tie. Het fundament daarvan ligt in de 
constatering dat mensen betekenis-
gevende wezens zijn, en dat de 
kunsten een belangrijk domein van 
betekenisgeving zijn. 
Betekenisgeving vindt niet plaats in 
‘kunstwerken’, maar in de omgang 
met kunst – kunst is geen ding maar 
gedrag. Dat gedrag is tegelijkertijd 
individueel en sociaal van aard. In 
ieders biografie leidt de omgang met 
de kunsten tot een web van beteke-
nissen, die wij de kunstzinnige 
‘idiocultuur’ noemen.
Het doel van kunstonderwijs is bij te 

dragen aan de ontwikkeling van die 
kunstzinnige idiocultuur van individu-
ele leerlingen. Kunstonderwijs daagt 
leerlingen uit de kunstzinnige per-
soon te worden die ze willen en 
kunnen zijn, in de geest van wat 
onderwijsfilosoof Gert Biesta  
‘subjectivering’ noemt. Wij geven  
dat vorm met behulp van de 
Talentenkrachtaanpak, een op de 
dynamische systeemtheorie geba-
seerd programma voor weten-
schaps- en techniekonderwijs waarin 
talentontwikkeling gezien wordt als 
een individueel, iteratief en niet-lineair 
proces. De komende jaren vertalen 
wij dat naar een idioculturele vorm 
van kunstonderwijs, met speciale 
aandacht voor de coaching  
van leerkrachten.


