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Buitengewone ervaringen

Spontane paranormale en andere buitengewone 
ervaringen treden op als je er niet op verdacht 
bent. Soms gaat het om kleine dingen, andere 
keren zijn het juist zeer ingrijpende ervaringen die 
je in je wezen raken, je visie op de werkelijkheid 
aan het wankelen brengen, of juist enorm verdie-
pen… Wilt u uw ervaring met anderen delen, dan 
vragen we u die op papier te zetten en op te stu-
ren, of digitaal te melden op:
buitengewoon@tvpbo.dutchspr.org

Een selectie hieruit plaatsen we, na overleg met 
de schrijvers, in deze rubriek.

1TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2&3 • 2013

De straat voelt niet goed…

Ik kan voor mijn werk sinds jaren bouwen op een 
Arabische man voor wie de term ‘management-assistent’ 
nou eenmaal niet passend is, maar dat werk doet hij 
wel en goed. Op een dinsdagmiddag nam hij vrij, en 
dus kwamen we op woensdag 28 augustus aan de praat 
wat hij gedaan had: hij had op dinsdagmiddag met zijn 
vrouw en zijn dochter voor het eerst een te koop staande 
woning bezichtigd, waarin ze geïnteresseerd waren, in 
gezelschap van een makelaar. Hij vertelde mij echter dat 
ze na bezichtiging dat huis niet zouden kopen, omdat 
ze direct bij het uitstappen uit de auto, nog in de straat, 
een heel erg sterk gevoel kregen dat de omgeving niet 
goed aanvoelde. Hij had zelf dat gevoel, dat hij echter 
niet beter kon omschrijven dan dat iets helemaal niet 
goed aanvoelde. Het huis, maar vooral ‘de straat’. Dit 
gevoel werd onmiddellijk gedeeld door zijn dochter, ver-
telde hij. Dit gevoel was zó uitgesproken, dat zowel hij-
zelf, als zijn vrouw en zijn dochter, nog staande voor het 
huis, al wisten dat ze de bezichtiging helemaal niet meer 
hoefden te doen, en liever meteen weggingen.
Maar ja, ze hadden nou eenmaal de afspraak gemaakt, 
en dan is het onbeleefd om niet naar binnen te gaan. En 
dus hebben ze een vluchtige blik geworpen en zijn zodra 
dat enigszins kon, weer weggegaan. Hoewel deze man 

niet perfect Nederlands spreekt, heeft hij enkele malen 
tegenover mij herhaald “dat de straat helemaal niet 
goed voelde”. Hij was hier zo stellig in, dat ik het op het 
randje van overdrijving vond komen. Meestal is hij niet 
zo uitgesproken.
Het bezoek van het te koop staande huis was op dinsdag 
27 augustus in de middag, mijn gesprek met hem was op 
woensdag 28 augustus.

Allemaal niet zo indrukwekkend, totdat ik enkele dagen 
later in TvP op pagina 8, de groene introductie las bij het 
artikel ‘De onbewuste leugendetector’ en daar las: 
“Iedereen zal het gevoel kennen: bij het bekijken van dat 
mooie huis geeft de verkoper […] zo’n gevoel van onbe-
hagen kan je vaker bekruipen.”

Dus op woensdag lag mijn exemplaar van TvP klaar met 
mijn adres erop, en had ik een gesprek met mijn assis-
tent, waarin hij een ervaring vertelde, die als introductie 
stond bij het artikel op pagina 8.

Synchroniciteit heeft vaak een zekere elegantie, vind ik.

Naam en adres bij redactie bekend
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Prins Bernhard en de vogel

Op zondagavond 22 mei 2005 is Rik Felderhof op de 
televisie. Hij is in Kenia op bezoek bij mevrouw Kuki 
Gallman, natuurbeschermster en eigenaresse van een 
enorm landgoed, schrijfster van zeker twintig boeken 
(het bekendste is Ik droomde van Afrika dat ook verfilmd 
is), en een heel goede vriendin van Prins Bernhard, die 
regelmatig op haar landgoed logeerde.
Desgevraagd vertelt mevrouw Gallman het volgende. 
Enkele weken voor het overlijden van Prins Bernhard 
verblijft zij in de VS en Engeland. Ze besluit een tele-
foontje te plegen naar Soestdijk. Prins Bernhard vertelt 
haar dat als ze hem nog levend wil zien, ze wel heel snel 
moet komen. Ze neemt het eerstvolgende vliegtuig naar 
Nederland.

Tennisbaan

Vorige week met tennis heb ik een spiertje gescheurd, 
waardoor ik nu gedwongen ben om rustig aan te doen. 
De dag na dit voorval check ik mijn mail en stuit op de 
volgende mail van een dierbare vriendin: “ik las nét dat 
de tennisbanen last hebben van de aanhoudende vorst 
en heb aan je gedacht”. Op het moment dat ze aan me 
dacht, liep ik net die spierblessure op. 

Naam en adres bekend bij redactie

Op Soestdijk komt ze bij Prins Bernhard. Tijdens dat 
gesprek, wat hun laatste contact zal worden, vertelt 
mevrouw Gallman over een merkwaardig voorval. In een 
hotel in Kenia is een plaquette waarop vermeld staat hoe 
op een dag een waterbok zomaar de lobby binnen kwam 
wandelen.
In Afrika legt men een dergelijk gedrag van een groot 
dier uit als een aankondiging van het overlijden van een 
heel belangrijk persoon. Welnu, juist op die dag en dat 
tijdstip overleed Koning George V van Engeland, en op 
diezelfde tijd waren in dat hotel ook leden van de ko-
ninklijke familie aanwezig. Prins Bernhard hoort dit ver-
haal met grote belangstelling aan, en hij zegt tenslotte 
tegen Kuki: “als ik overlijd, zal ik jou op eenzelfde wijze 
een teken geven”.
Een aantal dagen later zit mevrouw Gallman met enkele 
gasten aan de dinertafel in haar huis. Het is negen uur 
’s avonds en plotseling komt er een grote vogel bin-
nenvliegen. Zoals zij zegt, een vogelsoort die normaal 
alleen overdag vliegt. Ogenblikkelijk beseft ze dat Prins 
Bernhard overleden moet zijn en zij deelt dat aan haar 
gasten mee, die uiteraard nogal vreemd opkijken.
De volgende dag horen ze inderdaad dat Prins Bernhard 
de avond ervoor is overleden, om ongeveer zeven uur ’s 
avonds. In Kenia was het op dat moment twee uur later 
dan in Nederland, dus het tijdstip van overlijden kwam 
precies overeen met het binnenvliegen van die grote 
vogel in het huis van mevrouw Gallman.

 Bron: Toevallige signalen, auteur: Marianne Lensink, Uitgeverij 

Schors, Amsterdam, 2006



Al jaren is bekend dat die RNG-getallenreeksen vreemde afwij-
kingen vertonen gedurende episodes waarin gebeurtenissen 
plaatsvinden die een grote emotionele impact hebben in de 
wereld – denk bijvoorbeeld aan de aanslagen van 11 september 
2001. In plaats van de gebruikelijke willekeur, tekent zich tijdens 
zo’n gebeurtenis enige structuur af in de getallenreeksen. Die 
niet-meer-willekeurige structuur is minimaal maar toont zich 
redelijk consistent, zelfs zodanig consistent dat het in jaren op-
gebouwde cumulatieve GCP-resultaat niet meer als statistische 
toevalligheid kan worden afgedaan.

Het gaat dus om een robuust effect dat zich aan regulier-we-
tenschappelijke termen lijkt te onttrekken. De initiatiefnemers 
van het GCP veronderstellen dat de correlatie voortkomt uit een 
(hypothetisch) globaal collectief bewustzijnsveld dat relatief 
meer coherentie zal gaan vertonen wanneer een massa mensen 
de aandacht concentreert op aangrijpende gebeurtenissen, en 
dat een zodanig coherent afgestemd veld het fysisch gedrag 

van de RNG-apparatuur beïnvloedt. Die hypothese klinkt als een 
technische versie van de tijdloze Gaia-mythe, maar wel in weten-
schap vertaald, en dus toetsbaar. Echter: naast dit bewustzijns-
veldmodel is een alternatieve verklaring mogelijk die uitgaat van 
dataselectie op basis van paranormale waarneming (ESP).

In zijn webinar zal Bancel zeven statistische tests presenteren 
waarmee de houdbaarheid van beide hypotheses ten opzichte 
van elkaar werd getoetst. De conclusie uit de testresultaten 
blijkt een weerlegging van het ESP-selectie-model, maar ander-
zijds zal Bancel een aantal argumenten aanvoeren die strijdig 
lijken te zijn met een eenvoudig bewustzijnsveldmodel. En 
natuurlijk biedt hij tot slot een oplossing voor die schijnbaar on-
verenigbare resultaten.
Vragen aan het einde van Bancels presentatie zijn welkom.

En mocht u zelf een goed idee hebben voor een webinar-onder-
werp, mailt u ons dat dan: secr@dutchspr.org n

WEBINAR 
met Peter Bancel

Een webinar is een lezing op internet waarbij de deelnemers 
zowel spreker als presentatiescherm kunnen zien en ook vra-
gen kunnen stellen (via een chatbox of via de microfoon 
van de computer). Via de SPR kunt u deelnemen aan 
het webinar met Peter A. Bancel. Bancel is verbon-
den aan het Institut Métapsychique International 
(Parijs). Titel van zijn webinar is: ‘Is the Global 
Consciousness Project an ESP experiment?’ 
Datum: 23 november, aanvangstijd in 
Nederland: 20.00 uur (18.00 uur UTC). 
U kunt zich na 1 november inschrijven op: 
www.dutchspr.org/spr/?q=node/4 

Het Global Consciousness Project (GCP) 
waar Bancel over zal spreken, is al zo’n 15 
jaar gevestigd aan Princeton University (zie 
ook TvP 2012-4) waar het de output verzamelt 
van een wereldwijd netwerk van zo’n zeventig ran-
dom getallen-generatoren (RNG’s). Die RNG-output be-
staat elke seconde uit reeksen van willekeurige (=‘random’) 
getallen, reeksen dus zonder voorspelbare volgorde…

SPR-NIEUWS

3TVP • TIJDSCHRIFT VOOR PARAPSYCHOLOGIE & BEWUSTZIJNSONDERZOEK • NR 2&3 • 2013



Al meer dan 100 jaar is er, incidenteel, experimen-
teel onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tus-
sen creativiteit en psi. Myers (1903) meende een parallel te 
zien tussen de activatie van ideeën vanuit het onbewuste naar het 
bewuste gedurende het creatieve proces en de min of meer spontane in-
gevingen die hij zag bij paranormaal begaafden. Veelal kwamen die ingevingen 
in de vorm van beelden. Hij postuleerde een toegenomen ‘doorlaatbaarheid’ tussen 
het subliminale en het supraliminale teneinde zowel bewust ervaren psi als creativiteit te 
verklaren. Thalbourne (2000) heeft dit idee een moderne vorm gegeven met behulp van het con-
cept ‘transliminality’. Prince (1928) probeerde de relatie tussen psi en creativiteit uit te werken door 
beschrijvingen van spontane paranormale gebeurtenissen te verzamelen van mensen met verschillende 
beroepen, waaronder creatieve beroepen zoals dat van Mark Twain, Robert Schumann en Goethe…

Nicola Holt

vertaald & bewerkt door Dick Bierman
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Creativiteit en psi:  
de experimentele 
benadering



Helaas beperkte Prince zich tot hooggewaardeerde per-
sonen (daarbij inbegrepen succesvolle zakenmensen, 
advocaten etc.), omdat hij ervan uitging dat deze ‘hoog-
geplaatste’ personen te vertrouwen waren. Bij een der-
gelijke aanpak kun je nooit toetsen of ‘creatieven’ meer 
paranormale vermogens hebben dan niet-creatieven. 
Rhine (1934) speculeerde dat psi samenhangt met goede 
abstractievaardigheden, een tendens om te dagdro-
men, voorstellingsvermogen en artistieke interesse en 
bekwaamheid. Het is achteraf wel merkwaardig dat hij 
geen stappen ondernam om zijn proefpersonen op deze 
aspecten te selecteren. Het is ook bemerkenswaardig dat 
Rhine vijf verschillende gebieden in de parapsychologie 
onderscheidde, waarvan hij er een ‘parapsycho-artistic’ 
noemde. Hij refereerde daarbij naar de ‘psychic art’ van 
Patience Worth. Hierbij zou de bron van de artistieke in-
spiratie van paranormale aard zijn. 
De volgende opleving in de belangstelling voor dit on-
derwerp was een verzameling theoretische artikelen die 
werden gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van 
de Parapsychological Foundation in 1969. Onderwerp 
van dat congres was ‘Psi en creativiteit’. In de jaren 
’60-’70 waren er relatief veel parapsychologische experi-
menten waarbij psychometrische metingen werden ver-
richt naar creativiteit als een mogelijke voorspeller van 
psi-prestaties in het lab. Het meest opvallende resultaat 
in die tijd was dat creativiteit vooral bij zogenaamde 
free-response-experimenten relevant bleek. We komen 
daar uitgebreid op terug. Bij free-response-experimenten 
kunnen de deelnemers hun impressies vrijelijk uitdruk-
ken, bijvoorbeeld in de vorm van een tekening. Dit in 
tegenstelling tot forced-choice-experimenten waarbij de 
deelnemers gewoon uit een beperkt aantal alternatieven 
moeten kiezen. Bij deze forced-choice-experimenten leek 
creativiteit minder relevant. Deze bevinding werd verder 
onderzocht in een serie Ganzfeld-studies aan de univer-
siteit van Edinburgh. Helaas, als je alles tezamen neemt 
heeft deze aanpak tot meer vragen aanleiding gegeven 
dan dat ze antwoorden genereerde. De rest van dit ver-
haal is bedoeld om de complexiteit van deze uitkomsten 
toe te lichten

Bevordert creativiteit psi?
Allereerst zullen we ons hier zoals gezegd concentreren 
op oudere studies waarbij de forced-choice-methode 
werd gebruikt. Veelal betreft het hier kaart-raad-expe-
rimenten waarbij een deelnemer een ‘verborgen’ kaart 
moet raden. Als de kaart door een ander wordt bekeken, 
zeggen we dat er telepathie gemeten wordt, als dit niet 
het geval is dan spreken we van helderziendheid, en als 
de kaart pas nadien door schudden en trekken bepaald 
wordt, spreken we van precognitie.
Van meet af aan was duidelijk dat er op het eerste ge-
zicht resultaten werden gerapporteerd die met elkaar in 
tegenspraak leken te zijn. Dit kan gedeeltelijk veroor-
zaakt worden door de verschillende definities van cre-
ativiteit die er gebruikt zijn. En verschillende definities 
resulteren weer in verschillende manieren om de mate 
van creativiteit vast te stellen. Palmer (1978) wees hier 
al op en hij wijst erop dat het daarom erg moeilijk wordt 
om duidelijke conclusies te trekken. Met name bestaat 
er een verschil tussen enerzijds het meten van creatieve 
vermogens via testjes als de ‘divergente denktest’ en 
anderzijds het aannemen van creatieve vermogens bij 
deelnemers omdat deze een creatief beroep uitoefenen, 
en dat verschil lijkt bij te dragen aan de verwarring.
In Tabel 1 is een overzicht van alle uitkomsten die gerap-

1e auteur (jaar) n1  n2 creativiteitsmeting effect

Levine (1962) 69  Divergent Thinking R = 0
Anderson (1966) 145 85 Teacher Rating R = 0.21
Honorton (1967) 22 39 Divergent Thinking Z = 4.8
Honorton (1967) 144 156 Personality R = 0.23
Pang (1967) 16  Personality R = 0
Honorton (1968) 110  Personality R = 0.24
McGuire (1973) 35  Personality R = 0.32
Schmeidler (1963) 25  Divergent thinking R = -0.34
Schmeidler (1964) 42  Divergent thinking R = -0.17
idem   Independent judgement R = -0.33
Jackson (1977) 20 40 Musicians vs. controls R = 0
     
totaal    R = 0.175

Tabel 1
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porteerd werden in de forced-choice-studies.
Merk op dat er grofweg twee methoden zijn om een 
dergelijke relatie te vinden. Bij de eerste methode (cor-
relaties) worden de creativiteitscores gecorreleerd aan 
de psi-scores. Elke proefpersoon heeft een uniek meet-
punt. Bij de tweede methode (groep-vergelijking) worden 
de deelnemers op grond van hun score ingedeeld in 
een groep, meestal de creatieve groep versus een niet-
creatieve groep. Deze methode heeft nogal wat vrijheid 
in de keuze van de indelingscriteria en moet derhalve 
kritisch bekeken worden. Als de laatste methode is ge-
bruikt, wordt het aantal ‘creatieve’ deelnemers in kolom 
N1 van de tabel aangegeven en het aantal niet-creatieve 
in kolom N2. De resultaten worden weergegeven als ef-
fectgroottes. Positieve scores betekenen dat grotere cre-
ativiteit resulteert in betere prestatie in de psi-test.
De meting van de creativiteit was vaak verschillend 
maar de vaste kern is de ‘divergent thinking test’ waar-
bij proefpersonen zoveel mogelijk associaties moeten 
genereren bij een bepaald woord. In het experiment 
van Jackson werd er impliciet van uitgegaan dat musici 
creatiever zijn dan niet-musici. Voor een gedetailleerde 
beschrijving van elk van deze experimenten verwijzen we 
naar het proefschrift van Nicola Holt.
Hoewel het overall-resultaat van deze experimenten was 
dat er een positieve relatie werd gevonden tussen pa-
ranormale prestaties en creativiteit, zal de opmerkende 
lezer gezien hebben dat er ook sprake is van enige sterk 
negatieve resultaten. Met name bij de experimenten van 
Schmeidler.
En de zaak wordt eigenlijk nog iets onduidelijker als 
je precies gaat kijken wat er in de experimenten van 
Honorton gebeurde. Ja, de creatieven scoorden daarin 
beter maar dat kwam omdat de niet-creatieven onder 
kans scoorden. Ze raadden minder kaarten goed dan je 
volgens toeval mag verwachten: een verschijnsel dat in 
de psi-literatuur ‘psi-missing’ wordt genoemd. Eigenlijk 
waren het dus in die experimenten de niet-creatieven die 
iets paranormaals deden. Zoals niet ongebruikelijk in de 
psi-literatuur, probeerde Honorton dat een beetje onder 
tafel te werken.
Daarnaast suggereert Schmeidler in haar conclusies dat 
er wellicht sprake was van een experimentator-effect 
omdat de experimentator in haar studies niet positief 
tegenover paranormale verschijnselen stond. Daar heb je 

het. Psi-missing en experimentator-effecten, de chaos is 
compleet. 
Maar misschien is het beeld wat duidelijker bij de free-
response-studies. Experimenten waarbij je met recht 
kunt veronderstellen dat creatieven zich beter op hun 
gemak zullen voelen.

Creativiteit en free-response-studies
De resultaten van free-response-studies zijn weergege-
ven in Tabel 2 op pagina 7. 
Voor 1992 werden er verschillende proef-opzetten ge-
bruikt. Meestal een soort telepathie-test waar dan de 
doelen niet die saaie Zener-kaart-symbolen waren maar 
meer emotionele en complexere plaatjes. Vanaf 1992 zijn 
alle resultaten verkregen met de zogenaamde Ganzfeld-
methode. Ook dit was in alle gevallen een telepathie-op-
zet maar het speciale is hier dat de ‘ontvanger’ eerst in 
een andere bewustzijnstoestand wordt gebracht voordat 
de ‘zender’ het plaatje (of de videoclip) probeert over te 
zenden.
Een probleem bij de telepathie-opzet is natuurlijk wel 
dat je eigenlijk van zowel de ontvanger als van de zender 
moet weten in hoeverre je hen beiden artistiek mag noe-
men. In het algemeen is de nadruk bij deze experimen-
ten gelegd op de artistieke vermogens van de ‘ontvan-
ger’. In de kolom ‘Effect’ staat de effectgroote: als deze 
positief is, dan doen artistieke deelnemers het beter dan 
niet-artistieke. Hieruit blijkt meteen al dat er – net als 
bij de forced-choice-experimenten – in drie gevallen een 
omgekeerd effect is te zien. Maar in tegenstelling tot die 
omkeringen bij de forced-choice-experimenten zijn ze 
hier erg zwak en in geen enkel opzicht statistisch signifi-
cant. De resultaten zijn hierdoor een stuk homogener en 
makkelijker te interpreteren.

…Ja, de creatieven scoorden beter 

maar dat kwam omdat de niet-

creatieven onder kans scoorden. Ze 

raadden minder kaarten goed dan je 

volgens toeval mag verwachten…
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vergent thinking test’ dan is er nauwelijks een relatie (zie 
bijvoorbeeld Morris, 1995, en Dalton, 1997). 
In de populaire discussie over de relatie tussen creativi-
teit en psi duiken steeds twee experimenten op. Die van 
Schlitz (1992) en die van Dalton (1997). Zoals duidelijk 
is in de tabel zijn dit vanuit het oogpunt van psi-effecten 
de sterkste resultaten. Maar of ze echt goede argumen-
ten leveren voor de stelling dat psi en creativiteit op de 
een of andere manier met elkaar verbonden zijn, valt te 
betwijfelen. In het experiment van Schlitz namen studen-
ten deel van de meest prestigieuze kunstopleiding in de 
VS (de Julliard School) en, jawel, de scores waren zeer 
hoog. Maar er was geen controlegroep, en dus hadden 
ook gewone studenten het misschien wel heel goed ge-
daan, want Schlitz staat bekend als een experimentator 
die zeer sterke resultaten behaald. En dat is ook zo voor 
Dalton. Bij Dalton is het overall-resultaat ook al zeer 
sterk maar er is geen correlatie met de mate van creativi-
teit binnen de groep. 
Het zou kunnen dat er eigenlijk een heel andere varia-
bele in het spel is, nog afgezien van het experimentator-
effect. Het viel namelijk op dat de creatieve deelnemers 
aan deze experimenten erg veel zelf-vertrouwen hadden. 
En over het algemeen verwachtten ze dat ze het goed 
zouden doen. Wellicht is dit geloof in de verschijnselen 
en in zichzelf een bepalende factor en niet zozeer de 
creativiteit.

In verreweg de meeste free-response-experimenten werd 
de mate van creativiteit niet direct gemeten maar werd 
ervan uitgegaan dat mensen met een creatief beroep 
ook echt creatief zijn. Selectie vond dan plaats op grond 
van bijvoorbeeld ‘het volgen van een kunst-opleiding’. 
Deze groep werd dan vergeleken met een controlegroep. 
De omvang van de artistieke groep en de controlegroep 
staan in de kolommen N1 en N2. Als er alleen iets in 
kolom N1 staat, dan was er sprake van alleen maar een 
artistieke groep. In die gevallen werd er meestal een me-
ting uitgevoerd van de relatieve mate van creativiteit bij 
de verschillende artiesten in de groep, en dat werd dan 
gecorreleerd met de prestaties in de psi-taak.
In bijvoorbeeld de experimenten van  Morris (1993, 
1995) wordt ook geprobeerd de mate van creativiteit per 
individu te meten. Zo zien we in Tabel 2 dat Morris in 
1993 een groep van 32 mensen met een artistiek beroep 
heeft ingezet, en dat die als groep op zich goed scoorde 
(R=0.325). Maar als je binnen de groep keek of de meer-
creatieven het beter deden dan de minder-creatieven, 
dan waren de correlaties met de mate waarin de deelne-
mers zichzelf moesten beoordelen op creatieve bezighe-
den erg beperkt (0.11). Deze paradox is het meest in het 
oog springende globale resultaat van alle free-response-
experimenten. Het is duidelijk dat mensen met een cre-
atief beroep het (veel) beter doen dan deelnemers met 
niet-artistieke beroepen, maar als je kijkt naar de mate 
van creativiteit zoals gemeten met bijvoorbeeld de ‘di-

1e auteur (jaar) n1  n2 creativiteitsmeting effect

Moss (1968) 26 46 Artists vs. non-artists R = 0.537
Moss (1969) 30 43 Artists vs. non-artists R = 0.232
Gelade (1975) 15 25 Artists vs. non-artists R = 0.324
Moon (1973) 40 40 Visual artists vs. control R = 0.162
Schlitz (1992) 20  Artists E = 0.52
Morris (1993) 32  Creative activities (subj) R = 0.11
idem   Creative activities (obj) R = 0.367
idem   Artists R = 0.325
McDonough (1994) 20  Artists E = 0.1
Morris (1995) 97  Creative activities (subj) R = 0.09
idem   Creative Activities (obj) R = -0.04
idem   Artists E = 0.17
Dalton (1997) 128  Creative activities R = -0.12
idem   Divergent Thinking R = 0
idem   Artists E = 0.46
Morris (2003) 30  Artists E = 0.26
     
totaal  265 Artists vs. controls R = 0.328

Tabel 2
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ten stellen dat je betere resultaten in een telepathie-test, 
met name in een free-response-telepathie-test, krijgt als 
je de deelnemers aan het experiment selecteert uit de 
creatieve beroepsbeoefenaren. 
De meest voor de hand liggende verklaring voor de 
zwakke resultaten met objectieve creativiteit-metingen 
is dat er iets mis is met de manier waarop creativiteit 
wordt gemeten. Maar een andere mogelijkheid is dat de 
persoonlijkheidsfactor ‘creativiteit’ op de een of andere 
manier gecombineerd moet worden met andere aspecten 
van de persoonlijkheid om tot een wat homogener beeld 
te komen. Te denken valt aan ‘sensation seeking’ en ‘ge-
loof in psi’ als extra variabelen.
Hoe dan ook, er moet nog veel onderzoek plaatsvinden 
voordat we eenduidige conclusies kunnen trekken. n

Creatief met woorden of met beelden
Bij de keuze voor deelnemers met creatieve beroepen is 
wel een erg grove indeling gemaakt. Je kunt je met recht 
afvragen of het zinnig is om alle creatieve beroepen op 
één hoop te gooien. Bij de Ganzfeld-experimenten gaat 
het om visueel materiaal dat beschreven moet worden. 
Misschien heb je daarvoor zowel verbale als visuele 
creativiteit nodig. In Tabel 3 is daarom een splitsing 
gemaakt naar het soort van creatief beroep. Helaas zijn 
er wat weinig experimenten om nu al tot een uitspraak 
te komen. Vier stuks in totaal. Maar wat toch opvalt, is 
dat er niets opvalt. Alle disciplines scoren min of meer 
even sterk. En wel iets boven de 40% ‘correct’ waar je 
op basis van gokken 25% zou verwachten (want aan het 
eind van een experimentele sessie moet de proefper-
soon kiezen uit vier alternatieven, waarvan er een de 
doelplaat of doelvideo voor die sessie is geweest). Als je 
kijkt naar alle ooit gepubliceerde Ganzfeld-experimenten 
met allerlei (niet-artistieke) proefpersonen, dan ligt 
het percentage ‘correct’ daarin iets boven de 30%. 
Inderdaad doen mensen met een artistiek beroep het 
dus beter (wat ook al uit Tabel 2 bleek) maar het schijnt 
er niet toe te doen of je iets met toneel doet of dat je in 
een orkest zit. De schilders en aanverwanten doen het 
ietsjes beter maar dat is statistisch niet van veel bete-
kenis. Van nog minder statistische betekenis is dat de 
dansers helemaal niets presteerden maar daar waren er 
maar twee van.

Conclusie
Dat creativiteit en paranormaal functioneren iets met el-
kaar te maken zouden hebben, is plausibel. En toch zijn 
de resultaten niet eenduidig. De resultaten zijn wat chao-
tisch, vooral wanneer objectieve maten worden gebruikt 
om de creativiteit te meten. Daar waar dit niet gemeten 
wordt maar gewoon ervan wordt uitgegaan dat mensen 
met een creatief beroep creatiever zijn, lijken de resulta-
ten veel eenduidiger. We mogen op grond van de resulta-

1e auteur (jaar) Music Dance Drama Visual arts writers

Schlitz (1992) 75% (8) 0% (2) 40% (10)  
Dalton (1997) 56% (32)  41% (32) 50% (32) 41% (32)
Morris (1995) 26% (39)   39% (57) 
Morris (2003) 32% (22)   44% (18) 
     
totaal 41% (101) 0% (2) 41% (42) 43% (107) 41% (32)

Tabel 3
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SPR-studiekringen 
in oprichting…
De studiekringen hebben tot doel om meer verdieping te 
bieden aan SPR-leden die dat wensen. De invulling van 
kringbijeenkomsten is vrij. Te denken valt aan het onder-
ling bespreken van recent gelezen literatuur op het gebied 
van parapsychologie en bewustzijnsonderzoek, of het 
inbrengen van persoonlijke ervaringen. Men kan ook geza-
menlijk een door de SPR georganiseerd webinar bekijken 
en bediscussiëren (zie pagina 3). Het is mogelijk om als 
kringleden deel te nemen aan lopend parapsychologisch 
onderzoek (indien men tot de doelgroep van dat experi-
ment behoort); zelf onderzoek organiseren en uitvoeren is 
ook een mogelijkheid. Men kan bijvoorbeeld afspreken een 
droomdagboek bij te houden volgens het voorbeeld van 
John Dunne. In het boek van Dunne, An Experiment with 
Time, bleken droomelementen vaker dan verwacht voor-
afschaduwingen van toekomstige gebeurtenissen te zijn. 
Een studiekring kan onderzoek repliceren of in verbeterde 
opzet uitvoeren om te zien of men tot vergelijkbare resul-
taten komt. Of, naar het voorbeeld van Rupert Sheldrake, 
in huiselijke kring experimenteren met heel nieuwe onder-
zoeksopzetten zonder dat dit al een formeel experiment 
hoeft te zijn. Als men dat wenst, zal de SPR hierbij inhou-
delijke ondersteuning kunnen bieden. Studiekringen kun-
nen daarnaast een laagdrempelig aanspreekpunt bieden 
voor nieuwe leden.

Op de website dutchspr.org kunnen kringcoördinatoren 
laten weten wanneer hun bijeenkomsten zijn en rappor-
teren wat men doet of wat de plannen zijn. De SPR wil 
kringcoördinatoren graag tegemoet komen door – binnen 
redelijke grenzen – bij te dragen in de kosten van bijeen-
komsten, of door praktische adviezen. Vier leden hebben 
zich inmiddels aangemeld als kringcoördinator: 
• Mike Ridderhof (mikeridderhof@hotmail.com) uit 

Steenbergen in de buurt van Roosen daal, 
• Paul Groenenboom (paul.groenb@gmail.com) uit 

Zoetermeer, 
• Tieneke Mook (tienekemook@cs.com) uit Elst in Utrecht, 

in de buurt van Amerongen, 
• Eva Lobach (evalobach@gmail.com) uit Amsterdam-

Nieuwwest.

Leden die belangstelling hebben om deel te nemen aan 
een SPR-studiekring en in de buurt wonen van bovenstaan-
de coördinatoren kunnen contact met hen opnemen.
Zoals u ziet, zijn grote delen van Nederland nog niet ge-
dekt. Leden die zelf een kring willen starten als coördinator 
zijn dus van harte welkom!

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij Eva 
Lobach, evalobach@gmail.com n
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Het expliciete paranormale
Laten we eerst eens kijken naar het expliciete gebruik 
dat Hergé maakt van verschijnselen als telepathie, pre-
cognitie en helderziendheid. Maar voordat we dat doen, 
moeten we een aantal zaken iets preciezer formuleren: 
als we de realiteit van deze verschijnselen voor lief 
nemen of in ieder geval waarschijnlijk achten, dan kan 
telepathie worden gedefinieerd als de directe communi-
catie van geest tot geest, helderziendheid als de directe 
kennis van dingen, en precognitie als kennis van de toe-
komst. Deze drie verschijnselen zijn dan drie aspecten 
van één enkel vermogen dat parapsychologen ‘psi’ noe-
men. Daarbij is telepathie veruit het best onderzochte 
verschijnsel, maar het is niet mogelijk om de andere 
twee verschijnselen in een telepathie-test uit te sluiten; 
deze twee verschijnselen kunnen dus niet praktisch 
maar alleen abstract van telepathie worden onderschei-
den. Omdat Hergé zelf voortdurend de verschillende ver-
schijnselen door elkaar mixt, zullen we vooral in brede 
zin spreken over alle vormen van paranormale communi-
catie, kortweg psi, die een rol spelen in de verhalen van 
de ‘vader van Kuifje’.
Psi speelt een centrale rol in de avonturen van Kuifje, en 
het komt in alle vormen en omstandigheden voor zoals 
die beschreven zijn in de parapsychologische literatuur. 
Zo is Hergé zich ervan bewust dat veranderde bewust-
zijnstoestanden kennelijk psi-verschijnselen kunnen be-
vorderen. Aan het begin van Kuifje in Tibet, speelt Kuifje 
een potje schaak met kapitein Haddock, maar moe door 
een stevige bergwandeling, valt hij in slaap. In zijn slaap 
ziet hij Chang liggend in de sneeuw, uitgeput, in doods-
gevaar. Later, als Kuifje Chang terugvindt in de bergen 
van Tibet, zegt Chang: “Kuifje, als je wist hoe ik aan je 
heb gedacht!”
Wat hier wordt gesuggereerd is dat op het moment van 
opperste ellende de jonge Chinees een onbewuste 
manier telepathische ‘boodschap’ stuurde aan zijn 
vriend. En dat die ‘boodschap’ werd ‘ontvangen’ in de 
slaap-droom-fase. Hergé, die kennelijk het paranormale 
dossier goed kent, verwijst hier naar de ervaringen die 
zich bijvoorbeeld ten tijde van de dood van een geliefde 
kunnen voordoen en bekend staan onder de naam 
‘crisis-telepathie’. Crisis-telepathie is een van de meest 
gerapporteerde spontane verschijnselen en resulteert 
meestal in een ‘paranormale’ droom. In De zeven kristal-

len bollen slapen, Kuifje, Haddock en Zonnebloem in het 
huis waar een schender van het graf van de mummie 
‘Rascar Capac’, Professor Bergamotte, wordt beschermd 
door de politie. En deze keer is het een nachtmerrie 
die Kuifje waarschuwt voor het gevaar dat de profes-
sor bedreigt. De Inca, afschuwelijk, uitgehongerd, klimt 
door het venster binnen en werpt een kristallen bol met 
daarin een dodelijk gas. Hergé, steunt hierbij nogmaals 
op de feiten uit parapsychologisch onderzoek: de te-
lepathische boodschap van de droom ondergaat vaak 
een symbolische vertekening. In dit geval verschijnt de 
nachtelijke bezoeker die het vonnis van de Inca’s komt 
uitvoeren in de gedaante van een mummie. Kuifje wordt 
wakker met een schok en hoort de kapitein schreeuwen. 
Hij stormt de kamer binnen, waarbij hij Zonnebloem in 
het voorbijgaan omdondert en daar ontdekken de drie 
mannen dat ze op hetzelfde moment, hetzelfde hebben 
gedroomd. Is dat nu weer een bedenksel van Hergé? 
Zeker niet. ‘Cross-telepathische dromen’ zijn waarge-
nomen in het laboratorium en ook wel in spontaan ma-
teriaal. George Remy (Hergé) is uiteraard op de hoogte 
van deze literatuur, maar overdrijft wel een beetje: de 
dromen komen in zijn verhaal veel preciezer overeen dan 
de cross-telepathische dromen die wetenschappelijk 
gerapporteerd werden. In De zonnetempel is er nog een 
telepathische droom, waarvan de symbolische transfor-
matie met grote virtuositeit is getekend. Onze held is op 
zoek naar Zonnebloem en zijn droom laat hem op een 
verhulde manier weten dat zijn vriend in gevaar is. Maar 
geeft ook de aard van het gevaar weer. In de droom, laat 
de professor zijn ‘slinger’ bewegen boven een aquarium. 
Daar groeien vreemde bloemen waarvan de bloeiende 
kroonbladen zich vervormen tot schedels, en dan zegt 
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Zonnebloem cryptisch: “Geen fout, dit zijn bloemen van 
de Inca’s.” Achter hem, suggereert het silhouet van een 
Inca zwaaiend met een speer in zijn richting de aard van 
de dreiging.
Laten we hier het universele talent van de tekenaar-
schrijver-kunstenaar bewonderen, die er in slaagt zijn 
lezerspubliek te vermaken met vreemde taalspelletjes 
waarbinnen de transformatie van de telepathische bood-
schap plaatsvindt. Een man die zowel met Lacanianen 
als met kinderen van 7 tot 77 jaar kan communiceren, 
verdient wellicht daadwerkelijk te worden gerespecteerd 
als een genie.
In Vlucht 714 wordt een ander, minder vaak gerappor-
teerd, verschijnsel ten tonele gevoerd. Kuifje reist onder 
de grond van het eiland Pulau-Pulau Bompa met zijn 
groep als hij een stem uit het niets in zijn hoofd hoort 
die hem instructies geeft om te schuilen tegen dreigend 
gevaar. Kuifje en zijn vrienden danken het aan deze ‘in-
structie’ uit het niets dat ze aan een vulkaanuitbarsting 
kunnen ontsnappen. Ze vinden zichzelf enigszins in de 
war terug op een boot op drift en kunnen zich totaal 
niets herinneren van wat er gebeurt is. Hergé laat vol-
doende aanknopingspunten voor de lezer om te raden 
dat onze helden zojuist een ontvoering door buiten-
aardse wezens hebben ondergaan. Destijds was dat idee 
nieuw. Vlucht 714 dateert van eind 1966, en het verhaal 

van de (buitenaardse) ‘ontvoering’ van Betty en Barney 
Hill was net twee jaar eerder in de Verenigde Staten ge-
publiceerd (Fuller, 1966; Michel, 1967). Het was het eer-
ste boek in zijn soort dat ooit werd gepubliceerd. Hergé 
heeft alle details van die vreemde abductie-ervaringen 
uit dit boek gehaald, met name wat betreft het onder-
werp van telepathische communicatie tussen de ontvoer-
ders en hun cavia’s, en wat betreft de post-hypnotische 
amnesie. Deze amnesie zou in het algemeen optreden 
bij slachtoffers van deze vermeende ontvoeringen. Voor 
zover bekend, was de Belgische tekenaar-auteur de eer-
ste om dit thema te introduceren in het Frans meteen na 
de verschijning van het eerste geval van de VS.
De avonturen van Kuifje worden ook gelardeerd met flit-
sen van voorkennis. Het meest voorkomende verschijn-
sel uit die klasse is het presentiment-gevoel zonder aan-
wijsbare oorzaak, bijvoorbeeld dat er een onbepaalde 
ramp zal gebeuren met een geliefde, of anderszins een 
ernstige gebeurtenis zal plaatsvinden. In de parapsycho-
logie werd de studie van presentiment pas na 1996 een 
trend en Hergé loopt eigenlijk zijn tijd vooruit. Het is een 
dergelijk gevoel zonder aanwijsbare oorzaak dat Kuifje 
tegen alle redelijkheid in ertoe brengt te geloven dat 
Chang nog in leven is. Dat gevoel drijft hem ertoe om alle 
lopende zaken te laten vallen en naar Tibet te vertrekken. 
Haddock protesteert zoals gewoonlijk tegen dergelijk on-
redelijk handelen maar evenzeer zoals gewoonlijk doet 
Kuifje toch wat zijn gevoel hem ingeeft. Dat koppige, on-
redelijke idee, zal hem niet meer verlaten: en vervolgens 
slaagt hij erin de Tarckey-gids te overtuigen om hem op 
de berg te begeleiden, terwijl deze gids in eerste instan-
tie weigert om Kuifje te volgen in een expeditie die hij als 
dwaas beschouwt. In De zonnetempel is het alweer een 
eigenlijk onredelijk gevoel dat Kuifje noopt midden in 
de nacht naar het schip te zwemmen waar Zonnebloem 
gevangen wordt gehouden…
Maar laten we terugkeren naar de Himalaya. Onze 
helden worden overvallen door een lawine in de buurt 
van een Lama-klooster waar ze wilden toetreden. Hun 
overlevingskansen zijn nihil. Dat is wanneer het wonder 
optreedt in de persoon van de zalige monnik Foudre 
Benie. Het gebrul van de lawine veroorzaakt bij hem een 
extatische toestand, en hij leviteert. Daarbij wordt de 
monnik ook nog eens helderziend: daar, in de sneeuw, 
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ontwaart hij twee mannen en “een jonge jongen met 
een zuiver hart”. De jonge reporter stort uitgeput in de 
sneeuw. Korte tijd later weet Bobbie, het hondje van 
Kuifje, geleidt door zijn verbazingwekkend instinct, zich 
naar het klooster te slepen. Om vervolgens leiding te 
geven aan de hulp voor de drie in de razernij verloren 
mannen. Hier werkt letterlijk alles via supernormale 
vermogens, het instinct van Bobbie en de helderziend-
heid van de geleerde monnik. We blijven daarmee nog 
steeds min of meer binnen de grenzen van de geaccep-
teerde kennis, en de beschrijving die Hergé geeft van de 
extase van Foudre Benie is bijzonder relevant voor de 
parapsycholoog: de monnik ziet niet alleen op afstand 
de voor de zintuigen verborgen materiële werkelijkheid, 
de mannen verloren in de storm, maar ‘neemt’ ook tege-
lijkertijd hun morele kwaliteiten ‘waar’, de psychologi-
sche toestand van Kuifje, de zuiverheid van zijn hart. De 
auteur gebruikt hier een van de meest verontrustende 
aspecten van helderziendheid, herhaaldelijk waarge-
nomen bij mediums als Ossowiecki: het ‘waarnemen’ 
van persoonlijkheidskenmerken. Hieruit mogen we dus 
opmerken dat we helderziendheid niet mogen reduceren 
tot een vorm van ‘zien’ (Barrington, Stevenson & Weaver, 
2005). Korte tijd later zal Foudre Bénie trouwens, bij het 
lokaliseren van de grot waar de Yeti Chang gevangen 
houdt, nog een ander voorbeeld van zijn helderziende 
vermogen geven. Het moet nog maar eens herhaald, 
Hergé werkte op grond van studie van spontane geval-
len, en je kunt wellicht voorstellen welke buitengewone 
verhalen hij ons had kunnen schrijven en tekenen als hij 
kennis had gehad van het Stargate-programma waarbij 
het Amerikaanse leger gebruikmaakte van mensen met 
paranormale vermogens.
Maar Kuifje’s avonturen zouden niet compleet zijn als 
onze held en zijn vrienden niet ook geconfronteerd wer-
den met de tovenarij van de Inca’s, waarbij de donkere, 
ja zwarte, dimensie van paranormale vermogens aan bod 
komt. 
Hier moeten we even een kleine uitweiding tussenlassen 
om te begrijpen hoe Hergé tot de uitwerking van dit meer 
negatieve aspect is gekomen. Die uitwijding betreft dan 
de hypnotiseurs van de negentiende eeuw. Deze had-
den het vermogen ontdekt om mensen op een afstand 
in een diepe hypnotische slaap te dompelen. Het idee 

was om telepathie zich op een andere manier te laten 
uiten: in plaats van het verzenden van een telepathische 
boodschap aan een derde met de vraag om informatie 
terug te zenden, wordt er nu een opdracht verstuurd, een 
actieplan, die de ‘ontvangende’ persoon dan moet uit-
voeren zonder zich te beseffen dat hij ‘gestuurd’ wordt. 
Alweer, Hergé heeft dit echt niet uit zijn duim gezogen, 
maar hij gebruikt de in de hypnoseliteratuur gerap-
porteerde verschijnselen om zijn verhaal te verfraaien. 
Het is in De zeven kristallen bollen en De Zonnetempel 
dat Kuifje en Haddock worden geconfronteerd met als 
heksen functionerende Inca’s. Hergé maakt vakkundig 
gebruik van de legende van de vloek van Toetanchamon 
en transponeert deze naar Zuid-Amerika: Westerse ar-
cheologen die zich schuldig maken aan het ontheiligen 
van de heilige graven van de Inca’s, verzinken de een na 
de ander in een mysterieuze lethargie slechts onderbro-
ken door geregelde stuiptrekkingen. Deze slachtoffers 
worden in een ziekenhuis opgenomen maar de doktoren 
moeten erkennen niets voor hen te kunnen doen. Wij, 
als lezers, ontdekken dat ze op afstand worden vervolgd 
door de nazaten van de Inca’s, vluchtelingen uit een 
mysterieuze wereld, die zich verborgen houden in het 
hart van de Andes. Na een odyssee slagen Kuifje en zijn 
vrienden erin de Inca aldaar te overtuigen om de vloek 
op te heffen.
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Het impliciete paranormale
In de verhalen die we zojuist hebben aangehaald, zijn 
telepathie, helderziendheid en precognitie geheel ex-
pliciet opgeschreven. Maar deze verwijzingen zijn in het 
Hergé-universum slechts het topje van de ‘paranormale’ 
ijsberg, en de meer essentiële aspecten vinden we in het 
niet-zichtbare. Als je de elementen als ‘het hebben van 
ongelofelijke mazzel’, de ‘onbewuste voorgevoelens’, de 
‘bizarre reeks van toevalligheden’, verwijdert uit het oeu-
vre dan blijft er niets van de verhalen over. Hergé’s held 
verblijft in een werkelijkheid waar een onzichtbare intel-
ligentie aan de touwtjes lijkt te trekken. Waarbij de spe-
lers, die leven in deze magische wereld, de magie niet lij-
ken op te merken en er in ieder geval geen commentaar 
op leveren. Als we hier de meta-analytische techniek van 
de hedendaagse parapsychologie op zouden loslaten, 
zouden de uitkomsten statistisch niet te bevatten zijn. Je 
zou de reeksen toevalligheden ook kunnen duiden bin-
nen het synchroniciteits-begrip dat is voorgesteld door 
Jung. En wel zijn er dan twee mogelijke interpretaties. In 
de eerste plaats vinden de gebeurtenissen plaats alsof 
een mysterieuze intelligentie deze onwaarschijnlijke 
zaken laat samenkomen. In de tweede plaats zou je 
kunnen zeggen dat de stripfiguren, geholpen door een 
verborgen voorkennis, ervoor zorgen dat ze altijd op het 

juiste moment op de juiste plaats zijn. Dit is wat in de 
volksmond bekend is als ‘toeval’. Ik denk dat ik toevallig 
tegen deze persoon, die ik sowieso wilde ontmoeten, op 
botste, maar in werkelijkheid ontmoette ik hem omdat 
ik ‘op een of andere manier’ ‘wist’ dat hij naar deze plek 
zou gaan. Daarom heb ik onbewust ‘het juiste tijdstip’ 
gevonden om ook naar die plek te gaan. Kuifje’s avontu-
ren worden gelardeerd met betekenisvolle, vaak subtiele 
toevalligheden die niet worden gedetecteerd door de 
protagonisten en als lezer denken we ook al niet meteen 
aan paranormale zaken. In De zeven kristallen bollen 
lezen we dat de mummie die door de expeditie is ont-
dekt en wordt geconserveerd door Professor Bergamotte, 
‘Rascar Capac’ heet, wat betekent: ‘Hij die het vuur uit 
de hemel ontsteekt’. Twee pagina’s later, breekt er een 
onweer los en een bolbliksem vernietigt de mummie. Het 
wordt aan de lezer overgelaten de link te leggen. 
Hergé slaagt er ook in om middels grappen de mysteri-
euze processen te beschrijven die zich voordoen bij de 
pogingen om middels een slinger (pendule) Kuifje en de 
zijnen op te sporen. Het gaat hier om een episode uit De 
Zonnetempel waar Jansen en Janssen naast Kuifje ook 
Haddock en Zonnebloem proberen te lokaliseren. De 
fouten die zij met de pendule maken zijn humoristisch 
maar geven toch stuk voor stuk een bepaald facet van de 
gezochte locatie weer. Bij achtereenvolgende pogingen 
wijst de slinger een onwaarschijnlijke plaats in de wereld 
aan die wel ‘toevallig’ een sterk metaforisch verband 
houdt met de plaats waar de gevangenen worden afge-
zonderd en de situatie waarin ze zijn verzeild geraakt. 
Dus, als de slinger onze ‘detectives’ naar de top van de 
Eiffeltoren leidt, concluderen zij dat Zonnebloem zich op 
een ‘hoge plaats’ bevindt. Dat is bepaald niet verkeerd, 
want de gevangenen worden vastgehouden op de top-
pen van de Andes. 
Met andere woorden, je zou kunnen stellen dat Jansen 
en Janssen maar matig helderziend zijn. Achter de grap-
pen van Hergé, schuilt een subtiele realiteit.
In de magische wereld van Hergé kun je de hoofdperso-
nen ook onderscheiden in termen van hun relatie met 
psi. Kapitein Haddock vertegenwoordigt het westerse ge-
zonde verstand, hem flik je geen geintjes, en hij gelooft 
gewoon niet in die onzin van paranormale verschijnse-
len. Dus als Mik Ezdanitoff (‘de beroemde Ezdanitoff van 
het blad Komeet’) aan Haddock in Vlucht 714 vertelt dat 
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ze waarschijnlijk zullen worden meegenomen door een 
vliegende schotel, ontploft hij: “Vliegende schotels, zeg 
je?… Nee, nu overdrijf je toch! Er zijn tenslotte grenzen, 
hé?”
Jansen en Janssen vertegenwoordigen de chaos en 
onzin, en hebben meer pech dan je voor mogelijk houdt 
en zouden op hun beurt bij een meta-analyse tot kampi-
oenen maar dan van de ‘psi-missing’ worden gekroond. 
Zonnebloem is de wetenschappelijke onschuld die deze 
wereld, welke verzadigd is met betekenis, doorkruist 
zonder iets op te merken waarbij hij wel allerlei onheil 
ontketent door zijn naïeve acties. Zoals wanneer hij de 
wraakzucht van de Inca afroept omdat hij enigszins ver-
strooid ‘heiligschennis’ pleegt door de armband mum-
mie af te nemen. 
En dan Kuifje. Hij lijkt te worden beschermd door de 
goden. Hierdoor kan hij zich ontwikkelen in die vaak 
onheilspellende werkelijkheid en zich uit alle penibele 
situaties redden. Als hij uit een vliegtuig valt, zoals in 
De zaak Zonnebloem, wordt hij opgevangen door een 
hooiberg. Als er van dichtbij een kogel op hem wordt af-
geschoten, zoals in het begin van De zwarte rotsen, ketst 
die kogel af. Als Haddock, min of meer uitgeput, leunt op 
een stapel sneeuw dan dondert de sneeuwmuur in en, 
ziedaar, tevoorschijn komt de grot waar de Yeti Chang 
gevangen houdt. In Het gebroken oor staat Kuifje op 
het punt te worden gedood als een vuurbal hem uit het 
huis werpt. En ga zo maar door. Als een echte ‘sjamaan’ 
onderkent en gebruikt onze jonge reporter deze onderlig-
gende werkelijkheid, hij veroorzaakt een soort ‘lokale 
kromming van de werkelijkheid’ en beschermt daarmee 
zijn vrienden en alles wat ze ondernemen. 
In De juwelen van Bianca Castafiore, dat door de weten-
schapper Michel Serres als het meesterwerk van Hergé 
wordt gezien (Michel Serres, 2000, p.80), wordt ons een 
wereld voorgeschoteld zonder rijm of reden, niets anders 
dan lawaai, chaos en onzin. Het is een goede analyse 
van Serres maar wel onder het voorbehoud dat dit boek 
niet de wereld van Hergé in het algemeen karakteriseert. 
Het is een werk waarin de maker het behaagt te parodi-
eren, en het werk was vooral gericht op het intellectuele 
publiek. De juwelen van Bianca Castafiore is inderdaad 
een oefening in virtuositeit voor de intelligentsia, die een 
soort spiegel wordt voorgehouden. Hierdoor werden ze 
zich bewust van het toenmalige wereldbeeld dat ze erop 

nahielden. En ze slikten het aas, de lijn en zelfs de vis-
ser! 
Maar dit album is eigenlijk in werkelijkheid de antithese 
van de betoverende wereld van Hergé. Verre van een 
chaos zonder rijm of reden is het universum van Hergé 
doordrenkt met verborgen betekenis, want het is een we-
reld waar ‘psi’ overal aanwezig is. n

Literatuur
 Referenties op onze website: dutchspr.org

Als je de elementen als ‘het hebben 

van ongelofelijke mazzel’, de ‘onbe-

wuste voorgevoelens’, de ‘bizarre 

reeks van toevalligheden’, verwij-

dert uit het oeuvre dan blijft er niets 

van de verhalen over…
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Het stereotype beeld van de kunstenaar: non-
conformistisch, onafhankelijk, sensitief en wars van 

stereotypen, dat beeld blijkt redelijk te kloppen met 
de werkelijkheid. Vragenlijstonderzoek laat zien dat 

creatieve mensen zich onderscheiden doordat zij min-
der onderscheid maken. Ze denken en voelen minder 

in hokjes dan de rest van de mensheid. De 
grens tussen buiten en binnen, waken en 

dromen, jezelf of de ander, de ervaring of 
de persoon die ervaart, dat alles loopt 

bij kunstenaars meer door elkaar 
heen in een smeltkroes, een 

smeltkroes die als inspiratiebron 
dient voor hun werk…

Cardeña, Iribas & Reijman:

Art and Psi (2012)

Vertaald & bewerkt

door Eva Lobach
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Precies die kenmerken van kunstenaars, het onbe-
grensde openstaan voor ervaringen, het avontuurlijk 
spelen met bewustzijnstoestanden, blijken vaak samen 
te gaan met paranormale ervaringen. Het ligt dan ook 
voor de hand om te kijken wat de rol is van psi in het 
leven van kunstenaars. Kunst en Psi is de titel van een 
artikel dat hieraan gewijd is (Cardeña, Iribas & Reijman, 
2012). Hieronder volgen de belangrijkste punten uit dit 
artikel, met een uitgebreide beschrijving van een aantal 
voorbeelden die laten zien hoe kunst en het paranormale 
met elkaar verweven kunnen zijn.
Opvallend is dat er de laatste tijd nogal wat tentoonstel-
lingen zijn waarin de kunst wordt gepresenteerd als 
iets paranormaals, of dit nu om werkelijk paranormale 
gebeurtenissen gaat of niet. Een belangrijk en opmerke-
lijk voorbeeld daarvan is de tentoonstelling ‘The Perfect 
Medium’ in het eerbiedwaardige Metropolitan Museum 
of Art in New York. Bij deze tentoonstelling ging het 
zowel om een speelse interpretatie van het begrip me-
dium, als ook om de nog onverklaarde ‘gedachtenfoto’s’ 
van Ted Serios. Ted Serios produceerde eind jaren zestig 
van de vorige eeuw diverse foto’s die naar zijn zeggen 
via zijn gedachten op het fotografische materiaal terecht-
kwamen. 

‘Spirituele kunst’
Behalve dat kunstenaars en musea openlijk het para-
normale thema exploreren en omarmen, experimenteert 
een aantal kunstenaars expliciet met diverse manieren 
om bewustzijn te veranderen, zoals met behulp van me-
ditatie of sjamanistische technieken. Zo zijn of waren er 
zelfs kunstenaars die in zijn ultieme vorm de telepathi-
sche overdracht van kunstzinnige beelden tot kunstvorm 
willen verheffen, zoals bij de Tsjechische kunstenaar 
Frantisek Kupka, die in zijn jonge jaren als professioneel 
medium werkte en zich gedurende zijn hele leven met 
spiritisme bezighield. Over de door hem nagestreefde 
telepathische kunstvorm zei Kupka: “De kunstenaar zou 
dan zijn rijke innerlijke leven zichtbaar kunnen maken 
voor de waarnemer, zonder te hoeven zwoegen op het 
materieel voortbrengen van een schilderij of een beeld-
houwwerk.” Over een vergelijkbaar idee schreef Andrej 
Tisma in 1992: “Als er geestelijke resonantie optreedt, 
zal dit bij de kijker een toestand van fascinatie teweeg-

brengen, gelijk aan die bij de kunstenaar. […] Zulke 
ervaringen, waarbij de kunstenaar op directe wijze zijn 
inspiratie overbrengt, kunnen we met recht spirituele 
kunst noemen.”
In andere gevallen treedt vermenging van het paranor-
male in kunst op wanneer persoonlijke gebeurtenissen 
in het leven van een kunstenaar als het ware al hun 
schaduw vooruit (of achteruit) werpen. Een treffend 
voorbeeld is een aantal zelfportretten van Victor Brauner 
waarbij hij zichzelf afbeeldde met een ontbrekend oog. 
Dit was zeven jaar voordat hij in 1938, volkomen onver-
wacht, een oog kwijtraakte. Hij kwam tussenbeide toen 
twee collega-kunstenaars met elkaar slaags raakten en 
dit kostte hem een oog.

Psi en kunst in experimenteel onderzoek
Al langere tijd is bekend dat kunstenaars in experimen-
teel parapsychologisch onderzoek als groep niet alleen 
significant boven kansniveau scoren, maar vaak ook 
nog eens significant boven de rest van de bevolking, 
zoals bijvoorbeeld de muziekstudenten aan de Julliard 
School of Music, die deelnamen aan Ganzfeld-onderzoek 
[zie ook het artikel van Holt in dit TvP, pagina 4 – red.]. 
De hoogste psi-scores worden meestal behaald door 
kunstenaars die zelf aangeven paranormale ervaringen 
te hebben gehad. De relatie tussen creativiteit en bij-
zondere ervaringen is in overeenstemming met recent 
vragenlijst-onderzoek van Holt, Delanoy en Roe uit 2004. 
Uit dit onderzoek blijkt dat kunstenaars vaker dan ande-
ren spontane paranormale of anderszins bijzondere er-
varingen rapporteerden. Dit hing samen met emotionele 
creativiteit en kunstuitingen zoals beeldende kunsten en 
schrijven. Dit onderzoek vond overigens geen verband 
met de uitvoerende kunsten, zoals praktiserende musici.

Psi in leven en werk van Breton en Hughes
In 1927 schreef de Franse schrijver André Breton (1896-
1966), gezien als de grondlegger van het Surrealisme, 
het boek Nadja. Dat boek stroomt over van de bijzondere 
synchronistische gebeurtenissen gedurende zijn tien 
dagen durende intense relatie met Nadja. Niet alleen 
kwam hij haar onverwachts overal tegen, maar als zij 
samen waren, kwam het meermalen voor dat Nadja te-
lepathisch toegang leek te hebben tot zijn gedachten. 
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Zo kon ze beschrijven hoe zijn vrouw eruitzag, ook al 
had zij haar nog nooit ontmoet. Een andere keer, toen 
ze beiden naar een fontein zaten te kijken, beschreef 
ze hoe de waterstromen in de fontein net waren als de 
gedachten van hem en van haar. Ze komen voort uit een 
en dezelfde plek, vallen weer neer en worden dan met 
dezelfde kracht als daarvoor weer terug omhooggevoerd. 
Daarmee beschreef ze precies het beeld van een fontein 
dat hij net daarvoor had gelezen in de derde dialoog van 
de Three Dialogues Between Hylas and Philonous van fi-
losoof George Berkeley, maar waarover hij haar nog niets 
had verteld.
Een andere schrijver bij wie het paranormale verweven 
was in zijn werk, is de Engelse schrijver Ted Hughes 
(1930-1998). Ted Hughes schreef vooral gedichten en is 
ook bekend geworden als echtgenoot van Sylvia Plath. 
Zijn moeder bleek ook al over diverse paranormale talen-
ten te beschikken, zoals bleek uit het autobiografische 
verhaal The Deadfall, waarin hij beschrijft hoe zijn moe-
der op diverse manieren de dood van zowel naasten als 
van vreemden kon voorvoelen. Een voorbeeld was dat zij 
haar broer de woonkamer zag binnenkomen op het mo-
ment dat hij in het ziekenhuis overleed. Een al veel eer-
der overleden zuster die haar heel dierbaar was, bezocht 
haar regelmatig, en was soms ook degene die de dood 
van anderen aankondigde.
Maar het paranormale was niet beperkt tot Ted Hughes’ 
moeder. In hetzelfde verhaal The Deadfall beschrijft hij 
een mysterieuze ervaring tijdens een kampeernacht. 
Als zevenjarige deelde hij de tent met zijn oudere broer 
Gerald. ’s Nachts werd hij wakker omdat iemand zijn 
naam fluisterde. Hij was niet bang, maar merkte wel tot 
zijn verbazing dat de tranen over zijn wangen liepen. 
Hij ging de tent uit en zag de vage omtrek van een oude 
dame die hem aanspoorde snel met haar mee te komen 
omdat er een ongeluk was gebeurd. Ze kwamen bij een 
val voor grotere zoogdieren (waarbij een grote steen in 
labiel evenwicht door een lichte verstoring op het dier 
kan vallen waardoor het niet meer kan ontsnappen). De 
steen is omgevallen en hij ziet een vossenjong dat met 
een achterpoot en zijn staart onder de steen vast zit. Hij 
lukt hem met grote moeite om de jonge vos te laten ont-
snappen. De oude dame is daarna plotseling verdwenen. 
De volgende ochtend tilt hij samen met zijn broer de 

steen op, en ontdekken daar het lichaam van een grote, 
volwassen vos. Samen begraven ze de vos. Bij het opbre-
ken van de tent vindt hij een klein zilveren figuurtje in de 
vorm van een vos. 
Diverse keren woonde Ted Hughes zittingen bij met een 
ouija-bord. Daar zou een geest met de naam Pan zich 
aan hem hebben voorgedaan. Enkele jaren later zou Pan 
hem gevraagd hebben het gedicht ‘An Otter’ (‘Een Otter’) 
te schrijven. Volgens Hughes zag hij de verzen voor zich, 
nauwelijks leesbaar op een rol papier die in de lucht 
hing. Het schrijven van het gedicht ging volgens zijn zeg-
gen volledig buiten zijn wil om. Niettemin is de stijl van 
het gedicht wel helemaal die van Hughes, het lijkt dus 
meer alsof Pan functioneerde als zijn alter ego.

Psi in leven en werk van Benyshek en Hiller
In het leven van de eigentijdse Amerikaanse beeldend 
kunstenares Denita Benyshek, tevens performer, psycho-
therapeut en onderzoeker van het sjamanisme, komen 
paranormale gebeurtenissen zo vaak voor dat ze voor 
haar gewoon zijn geworden. Ze ervaart een ‘weten’ van 
soms triviale maar soms ook vrij heftige toekomstige ge-
beurtenissen. Voorbeelden van het laatste zijn dat haar 
hond door een auto werd geraakt, of dat haar zoon uit 
een boom viel. Het viel haar op haar ingevingen spon-
taan optraden en dat zij ze niet zelf kon oproepen. Het 
enige waardoor het weten zich vaker aandiende was als 
ze er meer voor open ging staan. Het weten onderscheidt 
zich volgens haar van gewoon denken doordat het weten 
samengaat met volledig geconcentreerde aandacht, 
waarbij zij zich voelt “als een kracht die uit haar gewor-

…Psi en kunst lijken goede vrienden te 

zijn. Niet alleen zijn de kenmerkende 

kwaliteiten van kunstenaars bevorder-

lijk voor het optreden van psi, maar psi 

blijkt ook op diverse manieren in het 

werk van kunstenaars op te duiken…
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pen wordt, waarbij ze wordt gegrepen of in bezit wordt 
genomen door een weten dat ze heel sterk voelt in het 
gehele lichaam.” Ze heeft geleerd om dit soort ingevin-
gen op te vatten als waarschuwingen en haar beslissin-
gen daardoor te laten beïnvloeden. Want als ze dat niet 
doet, zo heeft ze ervaren, dan is het gevolg dat iemand 
gewond raakt. Ze respecteert haar ingevingen en handelt 
ernaar, zodat datgene waarvoor ze gewaarschuwd wordt 
zich niet meer voordoet.
Andere ervaringen betreffen het aanvoelen van de ver-
standhouding tussen mensen, het waarnemen van over-
leden personen, en het lezen van gedachten. Ze beweert 
ook dat ze met haar handen een soort helende energie 
kan uitzenden.
Ook in haar familie kwamen bijzondere ervaringen voor. 
Het verhaal ging dat haar moeder ooit na een onbe-
dwingbare impuls naar huis snelde, net op tijd om te 
voorkomen dat het huis in brand vloog. 
Precognitieve elementen in haar kunst betreffen onder 
andere een schilderij van een gouden kind met blonde 
lokken, terwijl ze rouwde om een abortus en tegelijker-
tijd hoopte op een kind in de toekomst. Die toekomst 
werd 16 jaar later werkelijkheid toen haar driejarige zoon 
dezelfde blonde krullen had als op het schilderij, terwijl 
beide ouders donker haar hebben. 
Susan Hiller (geboren in 1940) is een Britse kunstenares 
van Amerikaanse afkomst. Ze is tevens curator en profes-
sor in de antropologie, met speciale belangstelling voor 
wat zich in de randgebieden van een cultuur afspeelt. Ze 
hoopt zo toegang te krijgen tot het ‘culturele onbewuste’. 
Het gaat om situaties, ideeën en ervaringen die voor ons 
onzichtbaar zijn maar in het verborgene toch een belang-
rijke invloed uitoefenen op de cultuur. 
Om haar te helpen dit soort onzichtbare krachten zicht-
baar te maken, streeft ze naar een ‘visionaire, mystieke 
ervaring’, en zoekt naar de ‘tussengebieden, zoals dro-
men en visioenen, en de zogenaamd bijzondere krach-
ten, zoals bijvoorbeeld buitenzintuiglijke waarneming 
(ESP)’. Vanuit haar antropologische visie beschouwt ze 
het paranormale als een sociaal gebeuren, waarbij de 
werkelijkheid een sociaal construct is. 
Haar werk is er niet op gericht om aan te tonen dat iets 
objectief waar is, het gaat haar om de sociale conse-
quenties, en het is voor haar niet relevant of die conse-

quenties het gevolg zijn van iets dat ook objectief waar 
is. 
Hillers werk is nauw verbonden met psi. In een van 
haar vroege werken, ‘Draw Together’ (1972), had ze zich 
laten inspireren door het boek Mental Radio van Upton 
Sinclair, waarin telepathie-experimenten staan beschre-
ven. Dit werk hield in dat ze een plaatje uit een tijdschrift 
koos en er lang en geconcentreerd naar keek. Honderd 
kunstenaars van over de hele wereld probeerden een 
tekening te maken van die afbeelding en stuurden die te-
kening vervolgens naar haar toe. De tekeningen zijn niet 
bewaard gebleven, maar volgens haar waren er af en toe 
wel bijzondere overeenkomsten in de tekeningen en de 
afbeelding uit het tijdschrift. Een nadeel van dit kunst-
werk was natuurlijk dat het niet echt duidelijk gedeeld 
kon worden met de rest van de wereld, het was eerder 
een soort telepathisch experiment, maar dan zonder de 
controle die daarbij vereist is.
Een vergelijkbaar project van Susan Hiller, ‘The Dream 
Seminar’ uit 1973, was een nog diepere zoektocht in 
het collectieve gebied van bewustzijn en creativiteit. In 
wekelijkse bijeenkomsten deelden kunstenaars elkaars 
dromen en het resultaat van hun pogingen om elkaar in 
de droom te ontmoeten. Tijdens dit project bleek dat er 
beelden in diverse dromen gedeeld werden, maar het 
kwam ook voor dat de deelnemende kunstenaars vol-
gens eigen zeggen in elkaars dromen terechtkwamen. Dit 
vonden zij zo verontrustend dat ze met het project stop-
ten. In 2011 herhaalde Susan Hiller dit project nog een 
keer in ‘The Dream Seminar II’, opnieuw een workshop 
met kunstenaars, waarbij in dit geval de nadruk meer lag 
op de inhoud van de individuele dromen en de weergave 
daarvan in kunstuitingen.

Conclusie
Psi en kunst lijken goede vrienden te zijn. Niet alleen 
zijn de kenmerkende kwaliteiten van kunstenaars be-
vorderlijk voor het optreden van psi, maar psi blijkt ook 
op diverse manieren in het werk van kunstenaars op te 
duiken. Mogelijk kunnen de inzichten van kunstenaars 
ons helpen het paranormale beter te verklaren en te 
voorspellen. n



Dat kan te maken hebben met de locatie van deze jaar-
lijkse happening, namelijk in een klooster in Viterbo, een 
schattig Italiaans dorpje maar tamelijk slecht bereikbaar 
zodat het aantal deelnemers uit bijvoorbeeld de VS wel 
erg beperkt was. Toonaangevende onderzoekers als 
Dean Radin en Ed May gaven geen acte de présence 
zodat wellicht een vertekend beeld ontstond. Daarnaast 
moest Peter Bancel, de belangrijkste onderzoeker van de 
data van het Global Consciousness Project op het laatste 
moment afzeggen. Zijn voorgenomen bijdrage zou wel 
een behoorlijke impact gehad hebben (zie de aankondi-
ging van het webinar over het GCP met Peter Bancel op 

23 november, op pagina 3 van dit TvP, of op onze web-
site: dutchspr.org).
Maar ik was nooit eerder bij een congres waar een hele 
ochtend van het hoofdprogramma werd besteed aan 
een soort statistiekcursus voor beginners. Het leek erop 
dat er gewoon te weinig kwalitatief goede inzendingen 
waren. En dan heb ik het met name over het experimen-
tele onderzoek naar paranormale verschijnselen. 

Op het gebied van historisch en meer kwalitatief onder-
zoek waren er wel een aantal interessante bijdragen. 
Laat ik met het laatste beginnen. Erlendur Haraldsson 

De parapsychologie 
op dood spoor?

Hoewel alle vooruitgang beschouwd moet worden in de context van de beschikbare middelen, en hoewel deze mid-
delen voor het parapsychologisch onderzoek wel zeer beperkt zijn, was de oogst aan resultaten en nieuwe ontwikke-
lingen op het deze zomer georganiseerde congres van de Parapsychological Association wel erg mager…

De Parapsychological Convention in Viterbo (It.)

Met dank aan Rodin & Rubik
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presenteerde een overzicht van de verschijnselen 
rond het IJslandse medium Indridi Indridason (1883-
1912; en.wikipedia.org/wiki/Indridi_Indridason). De 
verschijnselen en de condities waaronder ze werden 
waargenomen kunnen met glans de vergelijking met het 
beroemde medium Home doorstaan. Zo werd er meer-
dere malen gezang gerapporteerd van een sopraanstem 
van zeer hoge kwaliteit, soms in duetvorm. Deze stem 
werd geïdentificeerd als de stem van de op 28-jarige 
leeftijd overleden sopraan Y. Bizarre coïncidentie was 
in dit verband dat ook Indridason op 28-jarige leeftijd 
aan tbc overleed. Voeg daarbij de zwevende tafels, de 
aanrakingen, de klopgeluiden, de zwevende spelende 
instrumenten (!), alles onder goede visuele condities en 
niet, zoals gebruikelijk in de spiritistische traditie, in het 
donker. Opvallend was tevens dat een vast nummer van 
alle mediums, namelijk de productie van ectoplasma uit 
de verschillende lichaamsopeningen, bij Indrida nooit 
gerapporteerd is. Dit rapport over Indrida Indridason 
was eigenlijk een geheugen-opfrisser, zoals ook de 
meeste andere bijdragen in die historische round-table. 
Niets nieuws dus, maar in dit geval was het wel pikant 
omdat er onder parapsychologen een heftige discussie 
is over het hedendaagse medium Kai Muegge (zie www.
physicalmediumship.co.uk/blog/tag/kai-muegge/). De 
bekende parapsycholoog Steve Braude claimt dat hij 
sterk bewijsmateriaal voor de echtheid van Muegge’s 
verschijnselen heeft maar de meeste parapsychologen 
zijn uiterst sceptisch hoewel Muegge (nog) niet is betrapt 
op bedrog.

Terug naar de experimentele parapsychologie. Er waren 
bitter weinig inzendingen van onderzoek onder gecon-
troleerde condities. Sommige inzendingen waren zonder 
meer gênant te noemen en hadden de toets van de revie-
wers nooit mogen doorstaan. Er was een inzending van 
Giuditta waarin hij een simpele methode voor het meten 
van menselijke bio-energievelden presenteerde. De me-
thode bestond uit een op zijn kop opgehangen plastic 
bord. In de buurt van mensen gaat dat bord draaien, het-
geen door allerlei gewone natuurkundige verschijnselen 
verklaard kan worden en waarvoor een niet aangetoond 
concept als bio-energieveld echt niet nodig is. 
Maar goed, laten we ons niet ergeren en ons concentre-
ren op de wetenschappelijk verantwoorde bijdragen. Er 
waren twee op zich goede bijdragen van de Koestler Unit 
aan de universiteit van Edinburgh. Maar deze bijdragen 
gingen niet over paranormale verschijnselen zelf maar 

vooral over hoe je geloof in paranormale verschijnselen 
zou kunnen ‘verklaren’ middels psychologische mecha-
nismen. Het lijkt erop dat vooral sceptici die toch iets 
met paranormale verschijnselen willen, zich concen-
treren op onderzoek naar ‘geloof in’. Verder was er een 
bijdrage van Serena Roney-Dougal over de prestaties van 
een groep boeddhistische monniken in Schotland in een 
soort mini-experiment met Ganzfeld-telepathie. Op zich 
waren die prestaties niet bijzonder maar met wat moeite 
was er een wel een correlatie van deze prestaties met de 
lokale geomagnetische activiteit. Dergelijke correlaties 
zijn al eerder gepresenteerd maar meestal werd daarbij 
een globale mondiale meting van de geomagnetische 
activiteit gebruikt. In dit geval stond het meetstation 
vlak naast het klooster en konden dus lokale correlaties 
worden bepaald. De Japanse onderzoeker Kokubo pre-
senteerde een onderzoek naar Japanse healing-tradities 
waarbij de ‘healers’ op (helaas kleine) afstand komkom-
mers probeerden te beïnvloeden. Dit werkte enigszins op 
de lachspieren en er was nogal wat kritiek op de beperk-
te controlecondities (was het niet gewoon de warmtestra-
ling van de handen van de genezers?). Kokubo vertelde 
me na afloop dat hij wel degelijk een heleboel controles 
heeft uitgevoerd maar door taalproblemen kon hij zich 
slecht verweren. Zijn conclusie was dat hij verschillende 
healing-tradities aan de hand van de metingen aan de 
komkommers kon onderscheiden. Mijn vermoeden is 
dat de statistische analyse die hij gebruikte (namelijk 
cluster- en principale componenten-analyse) eigen-
lijk altijd tot een dergelijke conclusie zal leiden. Een 
goede maar qua uitkomsten teleurstellende studie met 
tweelingen werd gepresenteerd door Goran Brusewitz. 
Gezocht werd naar correlaties in het fysiologisch gedrag 
van een paar tweelingen als slechts een van de twee 
gestimuleerd werd. Opmerkelijk was dat er een paar bij 
was waar dit goed bij ging. Deze tweeling was niet alleen 
eeneiig maar van het type MoMo (en.wikipedia.org/wiki/
Monoamniotic_twins). Misschien iets om verder uit te 
zoeken. 

Natuurlijk was er nog een aantal andere bijdragen maar 
om redenen van kwaliteit en ruimte (in dit tijdschrift) 
verwijs ik liever naar de abstracts voor diegenen die het 
naadje van de kous willen weten:
www.parapsych.org/articles/37/186
/2013_pa_convention_abstracts_of.aspx n

Dick Bierman
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Kunst en wetenschap lijken op het eerste gezicht elkaars 
tegenpolen. Toch hebben kunstenaars en wetenschappers 
meer met elkaar gemeen dan men zou denken: beiden pro-
beren de wereld te begrijpen, alleen met volstrekt andere 
methoden. In de afgelopen jaren zijn kunst en wetenschap 
dichter naar elkaar toe gegroeid. Sommige wetenschap-
pers menen zelfs in staat te zijn op grond van hersenac-
tiviteit objectief vast te stellen wat ‘mooi’ is. Is esthetiek 
inderdaad zo stevig verankerd in het brein? En wat kunnen 
kunstenaars en wetenschappers van elkaar leren?

Jacob Jolij1

Met dank aan Garbarek & Fibonacci

Wat is mooi?   
— Over kunst en 
neurowetenschap



Al sinds de prehistorie heeft de mens behoefte zich te 
uiten via wat wij kunst zouden noemen: de oudste rots-
tekeningen die we kennen dateren van ongeveer 40.000 
jaar geleden, en uit ongeveer dezelfde periode stammen 
de oudste muziekinstrumenten (fluiten), gevonden in 
Zuid-Duitsland. Naar de exacte rol en betekenis van deze 
prehistorische kunst kunnen we alleen gissen, maar 
het is duidelijk dat het vastleggen en weergeven van de 
wereld om ons heen letterlijk een oeroude menselijke 
behoefte is. Kunst, zowel beeldend als uitvoerend, is in 
elk geval een typisch menselijk verschijnsel dat gemeen-
goed is in alle culturen.
Waarom maken mensen kunst? Kunst heeft sowieso een 
communicatieve en sociale dimensie: kunst is een ‘uit-
laatklep’ voor emotie, zo wordt vaak gezegd. Muziek en 
dans zijn bij uitstek kunstvormen waarbij sociale com-
municatie vooropstaat. Volgens archeologen was een van 
de functies van de Zuid-Duitse ‘oerfluiten’ communicatie 
over langere afstanden, en heeft deze mogelijkheid tot 
communicatie bijgedragen aan het tot stand komen 
van complexere sociale samenlevingsvormen (Conard, 
Malina en Muenzel, 2009). Dans is natuurlijk minder 
geschikt voor lange-afstandscommunicatie, maar lijkt 
vooral een rol te spelen in ‘social bonding’, het bevorde-
ren van een groepsgevoel. Volgens sommige evolutionair 
psychologen speelt dans daarnaast een rol bij het ten-
toonstellen van ‘physical fitness’ – met andere woorden, 
het maken van indruk op potentiële partners (Brown en 
Parsons, 2008).
Beeldende kunst is daarentegen wat moeilijker te plaat-
sen. Vroege grotschilderingen waren bij uitstek concreet 
– taferelen van bijvoorbeeld de jacht en roofdieren. 
Echter, ook abstractere tekeningen, zoals handafdrukken 
komen voor. De exacte beweegredenen van vroege kun-
stenaars zijn onbekend: volgens sommige theoretici zijn 
grotschilderingen gemaakt als onderdeel van sjamanisti-
sche rituelen om jachtopbrengsten te verhogen (Whittley, 
2009). Hoe dan ook, wat beeldend kunstenaars bindt 
door alle tijden is het verlangen en vermogen beelden 
die zij voor hun geestesoog ervaren op papier, canvas, of 
welk medium dan ook tastbaar te maken en te delen met 
anderen – ook een vorm van communicatie. De technie-
ken die kunstenaars gebruiken bij het overbrengen van 
beelden zijn juist voor neurowetenschappers uitermate 
interessant. Om beelden effectief over te brengen op een 
medium als papier of canvas hebben kunstenaars in de 

Jacob Jolij1

loop der eeuwen een hele trukendoos ontwikkeld, die 
ons veel kan leren over de werking van ons eigen percep-
tuele systeem.
Hoewel onze gewaarwording van de wereld om ons 
heen automatisch en moeiteloos lijkt te verlopen, is dat 
geenszins het geval. Het verwerken van visuele informa-
tie is bijvoorbeeld een enorme opgave: we staan er niet 
bij stil, maar onze rijke bewuste ervaring van de wereld 
begint als een projectie van niet meer dan twee vier-
kante centimeter, achter in de ogen op het netvlies. Deze 
projectie wordt door het brein binnen enkele tienden van 
een seconde verwerkt tot het beeld waar wij ons bewust 
van zijn. Dat is een actief proces: waarneming is niet iets 
dat je overkomt, maar iets dat je doet. Om de projectie 
van postzegelformaat te transformeren tot de representa-
tie waar we ons bewust van zijn, gebruikt het brein ken-
nis die het van de wereld heeft. Een deel van die kennis 
is ‘ingebakken’. Juist van deze ingebakken kennis weten 
kunstenaars slim gebruik te maken als het gaat om het 
weergeven van de wereld.
Neem bijvoorbeeld perspectief. Wij zien diepte in de we-
reld omdat het visuele systeem gebruikmaakt van aan-
wijzingen die ons vertellen hoe ver een object van ons af 
staat. Leonardo da Vinci, wetenschapper én kunstenaar, 
ontdekte veel van deze aanwijzingen of ‘cues’ in zijn 
werk als schilder. Occlusie, bijvoorbeeld: een voorwerp 
dat dichtbij staat, blokkeert het zicht op voorwerpen die 
verder weg staan. Of neem relatieve grootte: als twee 
voorwerpen even groot zijn, zal een voorwerp dat verder 
weg staat kleiner lijken dan het voorwerp dat dichtbij 
staat. Lineair perspectief (evenwijdige lijnen convergeren 
in een zogenaamd verdwijnpunt) is wellicht een van de 
belangrijkste cues voor het aanbrengen van diepte. Met 
name Rembrandt van Rijn was een ware meester in het 
hanteren van perspectief in zijn schilderijen – in ‘De 
Anatomische Les van Dr. Deijman’ lijken bijvoorbeeld de 
voeten van het lichaam dat ontleed wordt uit het doek te 
steken.
Kunstenaars spelen met de trucs die het brein gebruikt 
om orde te scheppen in alle informatie die binnenkomt 
via de zintuigen, en kunnen hiermee het brein ook voor 
de gek houden. Maurits Escher was hierin een absolute 
meester. Iedereen kent ongetwijfeld de houtsneden en 
lithografieën waar je minstens drie keer moet kijken om 
er vervolgens achter te komen dat het beeld dat Escher 
je voorhoudt toch niet klopt. Cognitiewetenschapper 
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Douglas Hofstadter zag in het werk van Escher zelfs ana-
logieën met de wijze waarop het brein bewustzijn voort 
zou kunnen brengen. Het werk van Escher bevat vaak 
‘strange loops’, of ‘vreemde lussen’; de oneindige trap 
die in veel werken van Escher voorkomt is een goed voor-
beeld. In Hofstadter’s ideeën over cognitie en bewustzijn 
spelen zulke ‘strange loops’ een belangrijke rol: een for-
meel systeem dat in staat is tot ‘strange loops’ is in staat 
tot ‘zelfreferentie’ en mogelijk tot zelfbewustzijn. Dit is 
natuurlijk een wat abstract voorbeeld – wetenschapper 
Hofstadter heeft zich conceptueel laten inspireren door 
de kunstenaar Escher, maar Hofstadter’s werk is nog 
steeds actueel: het is een fraaie illustratie van het be-
grip ‘emergentie’, een sleutelbegrip waar veel moderne 
neurobiologische theorieën van bewustzijn op stoelen 
(Hofstadter, 1979).
Volgens neurowetenschapper Semir Zeki is ambiguïteit, 
zoals in het werk van Escher, bij uitstek een kwaliteit 
die van een kunstwerk een goed kunstwerk maakt. Zeki 
behoort tot de eerste neurowetenschappers die zich ex-
pliciet richten op het bestuderen van de neurale mecha-
nismen die ten grondslag liggen aan (beeldende) kunst, 
een veld dat Zeki ‘neuro-esthetiek’ gedoopt heeft. In zijn 
lab in Londen bestudeert Zeki hoe het brein reageert op 
kunst door middel van fMRI (‘hersenscans’) en onder-
zoekt hij welke hersengebieden oplichten als proefper-
sonen genieten (of juist niet) van een kunstwerk. Volgens 
Zeki zijn beeldend kunstenaars net zozeer onderzoekers 
van het visuele systeem als neurowetenschappers: ook 
de kunstenaar zoekt naar de grenzen en werking van het 
visuele systeem en probeert die te begrijpen om zo zijn 
‘mentale beeld’ naar de toeschouwer over te brengen. 
Wetenschappers doen hetzelfde – zij het met andere me-
thoden (zie www.neuroesthetics.org). 
Beeldend kunstenaars maken dus gebruik van de in-
gebouwde trucs van ons visuele systeem. Interessant 
genoeg geldt dit ook voor muziek. Een internationaal 
team van wetenschappers onder leiding van muziek-
wetenschapper Henk-Jan Honing heeft aangetoond dat 
het gevoel voor ritme zeer basaal is: pasgeboren baby’s 
kunnen al horen of een er beat in een ritme mist of niet. 
Dit is opmerkelijk: resusapen kunnen dit bijvoorbeeld 
niet. Volgens Honing spelen muzikanten met ons gevoel 
voor ritme: het auditieve systeem pikt in een muziek-
stuk het ritme, en de beat, snel op. Hierdoor ontstaat 

een duidelijk verwachtingspatroon. Door af en toe ‘om 
de beat’ heen te spelen (dus bijvoorbeeld vlak voor 
of na de tel) creëert een muzikant spanning, door van 
het verwachtingspatroon van de luisteraar af te wijken 
(Honing, 2011). Echter, ook andere eigenschappen van 
het auditieve systeem worden maar al te graag gebruikt 
door componisten. Net als het visuele systeem groepeert 
het auditieve systeem zintuiglijke input tot ‘objecten’, of 
in ‘stromen’. Componisten als Bach wisten deze eigen-
schap te gebruiken voor melodieën die als het ware ‘uit-
een lijken te vallen’ in twee afzonderlijke melodielijnen 
(metal-gitaristen als Yngwie Malmsteen maken overigens 
ook graag gebruik van deze truc).
Is kunst dus mooi doordat kunstenaars spelen met de 
ingebouwde perceptuele trucjes van ons brein? Ja en 
nee. Ja – spelen met verwachting en ambiguïteit is wat 
kunst een deel van haar emotionele waarde verleent. 
Echter, het brein is natuurlijk een zeer dynamisch sy-
steem. Verreweg de meeste van onze kennis van de we-
reld doen we op tijdens ons leven en is zeer persoonlijk. 
Kunst speelt daar op in. Het doorbreken van verwach-
tingspatronen is niet alleen afhankelijk van de trucs die 
ingebakken zijn in het perceptuele systeem, maar vooral 
van verwachtingen die gebaseerd zijn op ervaring. De 
Groningse kunstenaar Harry Bos maakt hier bijvoorbeeld 
gebruik van in zijn installatie ‘Het Beeld, het Oordeel’, 
waarin hij foto- en videoportretten van ex-gedetineerden 
neerzet naast portretten van cipiers en reclasserings-
begeleiders in een opstelling die doet denken aan een 
gevangenis. De installatie ontleent zijn kracht aan het 
scheppen van een vooroordeel over mensen, dat vervol-
gens ontkracht wordt. Dat vooroordelen ook perceptuele 
gevolgen kunnen hebben, heeft de Nijmeegse sociaal 
psycholoog Ron Dotsch aangetoond: mensen met sterke 
vooroordelen over Marokkanen zijn eerder geneigd 
‘criminele’ trekjes te zien in Marokkaanse gezichten 
(Dotsch, 2010). De opstelling van kunstenaar Bos sluit 
hier mooi aan op het werk van wetenschapper Dotsch: 
een vooroordeel is snel gevormd, maar kan er zelfs toe 
leiden dat waarneming vertekend wordt.
Ook muziek en het waarderen van muziek is grotendeels 
aangeleerd. Ritmische structuren in muziek zijn bijvoor-
beeld direct terug te voeren op de moedertaal van de 
componist. Ralf Hutter van Kraftwerk noemt dit zelfs zeer 
expliciet: hij componeert zijn muziek volgens het ritme 
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van zijn moedertaal, Duits. Als je een Duitse uitvoering 
van bijvoorbeeld ‘Das Modell’ naast de Engelse versie 
beluistert, hoor je dit duidelijk terug. Ook tonaliteit heeft 
een culturele en dus aangeleerde component: vrijwel 
alle culturen kennen de harmonische muzikale interval-
len (kwart, kwint en octaaf), en ook de pentatonische 
toonladder is vrij algemeen, maar ons diatonische toon-
systeem (een octaaf verdeeld in twaalf halve tonen) is 
typisch Westers. Javaanse toonladders kennen minder 
tonen, en Javaanse luisteraars zullen dan ook minder 
onderscheid maken tussen tonen: wat voor een Westerse 
luisteraar vals klinkt, zal voor een Javaanse luisteraar 
minder of niet vals klinken (Wolfe et al., 2006).
Niet iedereen is natuurlijk een begaafd kunstenaar. Kan 
de hersenwetenschap ons leren waarin kunstenaars 
verschillen van ‘normale’ mensen? Een fMRI-studie van 
een portrettekenaar heeft bijvoorbeeld laten zien dat in 
deze kunstenaar het hersengebied verantwoordelijk voor 
het waarnemen van gezichten, de fusiforme gyrus, ster-
ker actief is bij het zien van gezichten dan bij normale 
proefpersonen (Huang, 2009). Opmerkelijk is dat recent 
onderzoek heeft laten zien dat neurostimulatie (het 
veranderen van hersenactiviteit door het brein te stimu-
leren met sterke magneetvelden) ervoor kan zorgen dat 
proefpersonen beter gelijkende tekeningen gaan maken: 
kennelijk heeft iedereen een latente aanleg om een vi-
suele scene precies na te tekenen, alleen heeft het brein 
af en toe een zetje nodig heeft om deze gave aan de 
oppervlakte te laten komen (Snyder et al., 2003). Maar 
wat zegt dit over creativiteit? Een van de spectaculairste 
studies naar creativiteit komt van Liu et al. (2012), die 
freestyle rappers lieten improviseren in de hersenscan-
ner. De resultaten lieten zien dat improvisatie geken-
merkt werd door een toenemende samenwerking tussen 
de taal-, emotie- en uitvoerende gebieden van het brein. 
Interessant was vooral de bevinding dat al deze proces-
sen zich onttrokken aan bewuste controle: creativiteit en 
improvisatie zijn vooral het product van het onbewuste. 
Overigens is het goed te realiseren dat ook deze studie 
weer een samenwerking tussen kunst en wetenschap is, 
nu om te ontrafelen waar inspiratie vandaan komt.
Samenvattend kan hersenwetenschap ons dus veel ver-
tellen over waarom kunst ons aanspreekt en waarom en 
hoe wij kunst maken. Omgekeerd leert kunst de weten-
schap veel over hoe het brein de wereld waarneemt en 

hoe creativiteit aan het brein ontspringt. Maar kunnen 
we ook objectief vaststellen wat ‘mooi’ is? Semir Zeki 
beweert dat er neurale correlaten te meten zijn van ‘iets 
mooi vinden’. Ongetwijfeld is dat zo. Maar wat wij mooi 
vinden is een product van wat kunst met ons doet. Zoals 
we gezien hebben speelt kunst met onze verwachtingen, 
maar wat wij verwachten hangt niet alleen van onze 
‘hardware’ af, maar vooral van de grote rijkdom aan erva-
ringen die we opdoen gedurende ons leven. n

1 Dr. Jacob Jolij, Experimentele Psychologie, Rijksuniversiteit 

Groningen, j.jolij@rug.nl
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Hoe werkt het? Uit onderzoek zou blijken dat er mensen 
zijn die een foto kunnen beschrijven die ze, laten we zeg-
gen, de volgende dag te zien krijgen. Ook als die foto vol-
komen willekeurig uit een grote verzameling getrokken 
wordt, slagen ze daarin. Omdat de techniek vooral werd 
ontwikkeld voor het Amerikaanse leger in de context van 
spionage, kreeg het een fancy naam: ‘Remote Viewing’. 
En de persoon die dat doet, heet in het jargon een 
‘viewer’. Wij zouden zeggen het is een vorm van ‘helder-
ziendheid’ en we zouden iemand die dat systematisch 

Dat is geen kunst
…het is psi!

Over Remote Viewing & roulette

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Voor die-
genen die de pogingen hebben gevolgd, onder andere 
via de rubriek ‘ware wetenschap’ in de Volkskrant, om 
middels paranormale vermogens geld in het casino te 

verdienen, is het geen nieuws dat het project 
geplaagd wordt door misfortuin…

COLUMN  Dick Bierman
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kan een ‘paragnost’ noemen maar je moet nu eenmaal 
met je tijd mee, dus we speken ook in dit casino-project 
over een ‘viewer’. De viewer die we voor het project had-
den weten te strikken, heet Joe McMoneagle die wordt 
gezien als de meest succesvolle ‘viewer’ in het lang ge-
heime spionageproject ‘Stargate’. 
Hem wordt via een geheel geautomatiseerde procedure, 
die ontwikkeld werd door TvP-redactielid Fred Melssen, 
via internet gevraagd om die foto te beschrijven die hij 
volgens hem de volgende dag te zien zal krijgen. Let 
wel: op het moment dat de viewer dit doet, is de keuze 
van die foto nog niet bekend. Die foto wordt pas als hij 
klaar is gekozen en als de viewer dat dus goed doet, is er 
sprake van precognitie. Hoe wordt er dan bepaald welke 
foto de viewer te zien zal krijgen? Dat gaat in twee stap-
pen. Eerst kiest de computer twee mogelijke foto’s ‘A’ en 
‘B’. Deze twee foto’s worden gekozen uit een grote verza-
meling foto’s. Welke van die twee de viewer de volgende 
dag te zien krijgt, wordt bepaald door de uitkomst van 
de roulette in een online casino. 
De beschrijving die Joe, de viewer, produceert wordt met 
behulp van een gecomputeriseerd beoordelingssysteem 
vergeleken met die twee foto’s ‘A’ en ‘B’. Van tevoren is 
bepaald dat ‘A’ het target wordt en de volgende dag als 
feedback aan Joe wordt gestuurd, als de roulette ‘rood’ 
produceert. Bij ‘zwart’ wordt de foto ‘B’ het target dat hij 
moest beschrijven.
Blijkt uit de vergelijking van zijn beschrijving met beide 
foto’s dat Joe ‘A’ heeft beschreven en er maar weinig van 
‘B’ te vinden is, dan wordt er dus op ‘rood’ gegokt want 
als er gewonnen wordt zal die foto ‘A’ worden terugge-
zonden en heeft Joe dus inderdaad de foto beschreven 
die hij de volgende dag te zien zou krijgen. Blijkt bij de 
analyse van de beschrijving dat er elementen van zowel 
de foto ‘A’ als van de foto ‘B’ inzitten dan is er geen 
keuze mogelijk en wordt er niet gegokt. Die trial wordt 
dan ‘ongeldig’ verklaard. Beschrijft Joe foto ‘B’ dan wordt 
er op ‘zwart’ gegokt.
Het project begon met een daverende misser. In een klap 
was 300 euro van het budget weg. Dat is toch wel even 
wennen om een dergelijk bedrag binnen een paar se-
conden te zien verdampen, ik ben namelijk best wel een 
beetje calvinistisch opgevoed. (En daarbij was de helft 
door mij persoonlijk ingelegd!) Maar goed, wetenschap 
is wetenschap en vooral als het ‘ware wetenschap’ is. 

Je mag niet zomaar stoppen bij een misser. We hadden 
nu eenmaal van tevoren bepaald dat we twintig geldige 
trials zouden doen. Dus we gingen gewoon door. De vol-
gende vijf pogingen liepen op niets uit. Elke beschrijving 
van Joe was een soort mengsel van foto ‘A’ en ‘B’. Er kon 
niet gekozen en dus ook niet gegokt worden. Alras bleek 
ook dat de keuze van die twee foto’s die door het com-
putersysteem werd gemaakt niet best was. De bedoeling 
is namelijk dat het systeem eerst een willekeurige foto 
kiest en dan als tweede er een bij zoekt die zo weinig 
mogelijk op de eerste lijkt. Dat gebeurde niet optimaal 
en we moesten de software dus iets aanpassen. Maar 
dat kon eigenlijk niet die lange reeks ongeldige trials 
verklaren. En toen kwam de aap uit de mouw. Joe bleek 
chronische rugklachten te hebben die in de betreffende 
periode aanleiding gaven tot zeer ernstige pijnklachten, 
kortom hij kon eigenlijk niet functioneren. Dat hebben 
wij nu weer. Hebben we de beste viewer van de wereld 
gestrikt dan blijkt die eigenlijk ziek…
Op advies van mensen die persoonlijk contact met hem 
hadden, hebben we toen besloten om een andere ‘vie-
wer’ te zoeken. Die zijn er niet voor het oprapen maar 
door een toeval (?) liep ik er een tegen het lijf en die is in 
een paar weken ingewerkt in het online systeem dat we 
gebruiken. Dus vol spanning keken we uit naar haar, de 
nieuwe viewer was een vrouw, eerste poging. Het online 
systeem gaf als opdracht te gokken op ‘zwart’. Wat een 
teleurstelling: het balletje stopt op rood. Natuurlijk iets 
minder geld verloren want we spelen 30% van wat er 
in kas is en helemaal in het begin was daar al 300 euro 
vanaf gegaan.
Hoeveel misfortuin kan een mens hebben? Dan maar 
de volgende trial. Het online systeem gaf de opdracht te 
gokken op ‘rood’. En eindelijk was het raak. 1 op 3 dus. 
Minder dan je op grond van toeval mag verwachten dus 
– dit lijkt nog niet op wat we hoopten (namelijk 2 op 3, 
op grond van eerder onderzoek). En voor de mensen die 
graag een bewijs van paranormale vermogens zien, is dit 
bepaald niet overtuigend. Maar toch is er iets interes-
sants aan deze trial. 
Vlak nadat de roulette in positieve zin had beslist dat de 
viewer het plaatje te zien zou krijgen dat volgens de ver-
gelijking het meeste op haar beschrijving leek, ontving 
ik een mail van diegene die deze vergelijking uitvoert, 
het ‘jurylid’ in het jargon van dit soort experimenten. De 



tekst was letterlijk:
“From my perspective, D. nailed this one! 
Please let me know the result…”
Gevolgd door de mate van overeenkomst tussen de vie-
wers’ beschrijving en de twee foto’s waaruit bleek dat 1 
van de 2 foto’s 7 maal zo goed beschreven was als de 
ander. Voorwaar een opmerkelijk verschil. En nog nooit 
had dit jurylid me direct buiten het systeem om bena-
derd over een individuele trial. 
Toch wel een beetje bijzonder dus.
Nu moet u weten dat de ‘viewer’ meestal een tekening 
probeert te maken van de foto die hij of zij de volgende 
dag zal ontvangen. Is dat kunst? Nou nee, niet bepaald. 
Immers het doel is om de werkelijkheid zo dicht mogelijk 
te benaderen. Niet het doel van de meeste kunstuitin-
gen, zou ik zeggen. Alleen de tekenkunde van de meeste 
viewers, in ieder geval die waarvan ik tekeningen heb 
gezien, is primitief te noemen en dat op zich is, geloof ik, 
wel weer een vorm van kunst. Onze nieuwe viewer houdt 
niet van half werk en produceerde naast de tekstuele 
beschrijving vijf tekeningen. Links op deze pagina staat 
een selectie.
En dan de trefwoorden die ze gaf:
 Conceptuals (note: these may be off and I would 

lable them as analytic overlay – please let me know 
if I shouldn’t be including so many words as some of 
these are going to be off and still not sure how much 
to include in a session):

 —Word: ‘fortified’.
 —Word: ‘knight’.
 —Word: ‘armory’.
 —Reminds me of a Bavarian design.
 —Castle-like.
 —Medieval-like.
 —Was reminded of a coo coo clock.
 —Here to stay, not going anywhere, been around a 

long time.
 —People now come here to party.

U ziet het is tamelijk expliciet en ook wel consistent. En 
we zullen u niet langer in spanning houden, onder de 
tekeningen staan de twee foto’s die in deze sessie ge-
bruikt werden. U mag kiezen!
Of deze sessie de voorbode is van een grote reeks suc-
cessen, laten we het hopen. En anders kunnen we mis-
schien proberen die tekeningen te gaan verkopen als 
primitieve kunst! n
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