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Inleiding en verantwoording 
Kunst nà 1945. Een tijd van experimenten op artistiek gebied. Een kunst, die grote geledingen 
nauwelijks (kunnen) begrijpen en voor anderen de zonnestraal in de kerker is. Kunst is voor mij als 
een soort van spiegel en relativeert. Kunst (vooral met een expressionistische toets) heeft het in zich 
die reacties bij mij los te maken en legt daardoor vanuit haar beeldende kracht een verbinding met 
mij als toeschouwer. Het beeld maakt me in die zin wijzer. Het is voor mij vaak het ongrijpbare 
grijpbare in de kunst dat kunst met het leven verbindt. Waarin kijken en denken zich gaan mengen. 
Wanneer het bewust waargenomen en het onbewuste elkaar betekenis geven. Met ruimte voor 
twijfel, onduidelijkheid, een eigen interpretatie. En toch is er iets universeels. Door mijn studie heb ik 
me een nieuw ‘kompas’ verworven om (nieuwe ) beeldtaal te verstaan. Maar hoe werkt dat kompas? 
De veranderingen in de kunst, de kunst van het maken van kunst en de beleving ervan, roepen  bij 
mij vele vragen op. Niet in de laatste plaats gevoed door ontwikkelingen en kanttekeningen die 
worden geplaatst bij de werking van het onderbewuste. Juist in de decennia na 1945 zijn psyche en 
lichaam steeds minder tegenstellingen geworden. Zoals ook kunst en wetenschap aantrekkingskracht 
op elkaar gaan hebben. Steeds meer (vak)tijdschriften publiceren artikelen die ‘kunstpraktijk en 
kunstbeleving als onderzoek ’ tot onderwerp hebben. Aanvankelijk met ‘reflectie’ en ‘interpretatie’ 
als de gemeenschappelijke karakteristieken van deze benaderingen. Onderzoek naar object, proces 
en context, vorm, functie en inhoud. Kenmerkend voor artistieke objecten,  processen en ervaringen 
is de omstandigheid dat in en door de materialiteit van het medium iets aanwezig wordt gesteld dat 
de materialiteit overstijgt. De neurowetenschappen bieden een kans om meer inzicht te krijgen in de 
neurobiologische basis van creativiteit. Dat boeit mij.  
 
Vragen waar ik graag meer zicht op krijg: 
 
- Wat maakt dat kunstenaars schoonheid veelal  in een andere vorm zien?  
- Waarom doorbreken kunstenaars veelvuldig (opzettelijk) de bewustzijnsgrens?  
-  Is er een relatie tussen kunst en de psyche en andersom ?  
-  Zonder oog geen zien, maar toch, zien we met het oog of met ons brein? 
− ‘Met geen woorden te beschrijven’. Onze hersenen maken ons duidelijk dat we iets als       

schoonheid ervaren, is de esthetische ervaring terug te vinden in het brein?   
 

Ik verken deze vraagstellingen langs een viertal sporen om meer inzicht te krijgen in de samenhang 

tussen brein, creativiteit en kunstbeleving:  

I Wanneer je als bezoeker een zaal in een museum inloopt, voel je feilloos aan dat het om 
kunst van nà 1945 gaat. Welke voedingsbodem ligt in hoofdlijnen aan deze verandering ten 
grondslag? 

II Hoe raken geestverruimende middelen de creativiteit? Komen gemoedsstoornissen vaker voor 
onder creatieven? Bevinden zich onder gemoedsgestoorden vaker creatieven?  Hebben 
kunstenaars van nature makkelijker toegang tot het rijk van het creatieve?  

III Wat is bekend van de competenties van beeldende kunstenaars met een niet aangeboren 
hersenletsel (NAH)?  Hoe beïnvloedt therapie iemands creatieve vermogens? 

IV Wat brengt neurostimulatie aan het licht over wat er gaande is bij creatieve activiteit en 

esthetische bewondering?  

Een tocht voor meer zicht op het al dan niet  onbewuste waarnemen, beleven en denken over aan 

de hand van bovenstaande 4 benaderingen.
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I Kentering in de kunst na 1945 

 
Hoe komt het dat je als bezoeker een zaal in een museum inloopt en feilloos aanvoelt dat het om 
kunst van nà 1945 gaat? Welke voedingsbodem ligt in hoofdlijnen aan deze verandering ten 
grondslag? 
 
Enerzijds: schoonheid verliest haar gezicht… 

1. Zien kunstenaars een ‘avontuur’ daar waar het voor anderen voelt als wonen in een huis 
waarvan de muren plotsklaps kunnen verdwijnen? Ja, menig kunstenaar van na 1945 houdt 
zich vanuit de grond van zijn hart verre van én verwerpt alle erkende en gewaardeerde 
kleinburgerlijke  samenlevingskenmerken en brengt dit beeldend. Breken met beeldtradities. 
Kunstenaars rebelleren tegen normen, vormen van traditie en inperkingen. Je zou kunnen 
zeggen dat in de kunst vanaf 1945 de creatieve grondfuncties zich uit elkaars greep 
losmaken... ieder kan als het ware in de kunst een eigen leven leiden. Door de creatieve 
grondfuncties afzonderlijk te verkennen, ontstaan er steeds ongebruikelijker manieren van 
verbeelden. De postmoderne kunstenaar mengt de creatieve grondfuncties en vindt zijn 
eigen beeldtaal. De gelijkenis met een uiterlijk zichtbare werkelijkheid verdwijnt uit 
schilderijen en sculpturen. Het is in ieder geval géén eis, eerder het tegenovergestelde! Het 
gaat veel meer om de persoonlijke weg die in een werk zichtbaar wordt. De vrije vorm is 
inmiddels een vanzelfsprekendheid in de westerse kunstopvatting. Is er al nog een tafereel 
uit de zichtbare werkelijkheid te zien, dan spreekt toch vooral de expressieve lading die uit 
het innerlijk van de kunstenaar voorkomt. De ‘schreeuw’ om existentie en schilderen één te 
laten zijn. De kunstenaar doet er goed aan juist het innerlijke te verkennen tot in de diepste 
geborchten van het onderbewustzijn , daar is de bron te vinden , een innerlijk avontuur.  
 

Het is de waarheid van onze geest die wij beeldhouwen. Daarom heeft een beeld andere vormen dan 
die van de natuur; het beeld is een abstractie. 
(Oscar Jespers) 

 
De opkomst van de formeel abstracte kunst valt samen met het moment dat Albert Einstein 
zijn speciale relativiteitstheorie publiceert en de kwantummechanica opkomt. Hier wordt een 
wereld betreden waar geen ‘klassieke voorstelling’ bestaat. Klassieke logica van benadering 
werkt niet. Het gaat om het onbekende dat achter de grens van het  onvoorstelbare ligt. Het 
oneindige verkennen in de wetenschap, vertaalt zich in de kunst met het bekende uitbreiden 
tot in het oneindige, multidimensionaal. Het gaat niet meer om het mooie of het schone in 
de kunst. Het hoeft niet mooi te zijn, als het maar ‘echt’ is. Dat is niet te beoordelen met 
criteria als mooi of lelijk, gelijkend of niet -gelijkend. De ‘leesbaarheid’ van de afbeelding 
raakt meer en meer ondergeschikt. Kunst maken omhelst daarbij meer dan reflectie uit je 
eigen geheugen en reikt verder dan een ‘camera-creatie’ van je innerlijke opgeslagen 
beelden. 
 
Push en pull 
Stemming en emotie overbrengen is essentieel. Het effect wordt belangrijk. Vloedgolf van 
emoties,  abstractie in vorm en kleur. Uitbundigheid, spontaniteit, erotiek, tragiek en een 
soms angstaanjagende oerkracht. Kunst wordt zelf tot autonome realiteit. Alleen kunst – zo is 
de gedachte - kan de aantasting van de gevoeligheid voor natuurlijke authenticiteit (veilig) 
herstellen. Kunstwerken waarbij de gevoelsuitdrukking van de maker richtinggevend is,  vind 
je bij het postmodernisme in het abstract expressionisme  en  in de herleving van het 
surrealisme in de  L’art Brut.  Deze werken hebben overeenkomstig dat de kunstenaar 
(ogenschijnlijk) afziet van een zorgvuldige modellering, van een verantwoord perspectief, van 
een nauwkeurig onderling afgestemd kleurgebruik, omdat dit de impulsiviteit alleen maar 
schaadt. Voorgaande speelt ook in de vrije expressie van de  CoBrAbeweging, zij het dat deze 
het maatschappelijk ideologische tot uitdrukking brengt in toegankelijke, makkelijker 
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afleesbare kunst in vrolijk stemmende kleuren ter onderstreping van het welbevinden van de 
aanschouwer.  
 
Het is de kunstenaar niet alleen te doen om de ontlading van zijn eigen gevoel; waar het om 
gaat is dat zijn innerlijke beleving op een doeltreffende manier overkomt op de toeschouwer. 
Beeldende kunst en onder meer (spektakel)theater gaan daarvoor een synthese aan. Deze 
zetten tegenover de monotone wereld van de massaconsumptie, massamedia en 
massacommunicatie een volledig andere, diepere beleving.  
 

Art is the pictorial form created by the human nerves – the heart – the brain – the eye.  
(Edvard Munch) 

 
Anderzijds: vormvast herwint terrein! 

2. Is er enerzijds een reactie op de massacultuur, aan de andere kant is er een tendens die juist 
opkomt dankzij de massacultuur. De kunstenaar en de niet –kunstenaar worden 
aangemoedigd hun creatieve vermogens niet in dienst te stellen van kunstmatige en 
denkbeeldige werelden maar van de tastbare, materiële wereld om hen heen. De doorbraak 
van de massaproductie heeft daarmee ook zijn consequenties voor het onderwijs in de 
toegepaste kunsten. Het ontwerpen van bijvoorbeeld interieurs, gebruiksvoorwerpen en 
mode vindt in steeds grotere samenwerking met de creatieve industrie plaats. Een 
onomkeerbare doorbraak van design. Een methodologisch proces leidt tot een norm en 
daarmee tot een vorm, die een prototype van maximale kwaliteit verenigt met een maximale 
kwaliteit in beperkte serieproductie. Zodanig ontworpen dat ze door de industrie te 
vervaardigen zijn. Een loot binnen de industriële vormgeving: visuele toegankelijkheid, 
helderheid, overzichtelijkheid zijn belangrijke vereisten. In die zin ontpopt de kunstenaar zich 
van onderzoeker van vormen ook tot ontwerper en designer.[In die zin gaat techniek vooraf 
aan cultuur].  
 
Binnen de kunstwereld is design lange tijd omstreden als kunstvorm. Het gericht ontwerpen 
staat haaks op het in het toeval opereren, om het kunsteigen volledig in het ogenblik-zijn. Te 
opzettelijk, gepland, bedacht. Een verwijt dat eerder de fotografie als kunstvorm ondergaat 
als zijnde te veel een vorm van mechanische kopie. Het kan verkeren. De designacademie en 
fotoacademies en hun evenknieën in de museumwereld en kunstzinnige centra genieten 
alom vakmatige en publieke waardering. 
 

Bovenal kritisch: que sera, sera? 
3. Vanaf de jaren kort voor de laatste wereldoorlog komt in kringen van volkenkundigen de 

zoektocht  naar de persoon van de maker op gang, zijn plaats in de maatschappij en de 
betekenis die zijn werk heeft voor de eigen gemeenschap.  
Het verlangen is groot deel  uit te maken van een brede internationale culturele 
gemeenschap. Een kunst die ook mede de toekomst wil duiden. ‘Een mens heeft altijd een 
keuze. Jij alleen bent verantwoordelijk voor je eigen keuzen. Je hoeft je niet te conformeren’. 
De kunstenaar bepaalt zelf zijn standpunt en legt met zijn persoonlijk meesterschap een 
accent dat vanuit zijn eigen opvatting zelf voortkomt.  
 
Het definiëren van specifieke grondslagen van elke kunstdiscipline, het analyseren van de 
originaliteit (samen met een groep gelijkgestemden het nieuwe brengen ) is onderdeel van 
de positionering van kunst. Een tijd van snelle opeenvolging van tendensen, stromingen en 
kunstenaarsgroeperingen (al dan niet in klein verband georganiseerde) als ware het 
(politieke) partijen. De kunstacademies en kunstmarkt (museum, privéverzamelaar, galerie, 
warenhuis) als systemen vernieuwen zich  en verbinden samenleving en kunst. 
Opdrachtgevers waarderen en steunen de onafhankelijkheid van kunstenaars en hun 
zoektocht  naar nieuwe mogelijkheden. Kunsthandelaren voorzien zich daarmee vaak ook 
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van de alleenrechten op de interessante oeuvres én hebben er baat bij dat hierin beweging 
zit en blijft.  
 

Geaccentueerd in het makingsproces, in de oriëntatie op de zingevingsdoelstelling en de analyse van 
kunst is één van de kernvragen binnen de kunstwereld: wat is de ware essentie en mentaliteit van 
kunst?  
 
Bronnen: aantekeningen colleges 
 
 
 
 

II Innerlijke  transparantie , songs voor het oog 

 
"The artist expresses only what he has within himself, not what he sees with his eyes." — 
Alexej von Jawlensky 
 
De kunstenaar gaat op zoek naar zijn diepste gevoelens. De relatie met zichzelf en de wereld wordt 
de kunstenaar tot vraagstuk. Wie ben ik? Wat vind ik eigenlijk belangrijk? Durf ik te komen bij mijn 
diepste drijfveren? Wat is eigenlijk de context waarin ik leef, is die er wel? Vragen gerelateerd aan het 
existentialisme. [Vragen die mij niet onberoerd laten.]  Die gevoelsuitdrukking voortkomend uit het 
onconventionele binnenste willen zij beeldend tot uitdrukking brengen. Om zo kunst en leven in 
elkaar te laten verlopen. Voor bevrijding van de menselijke geest, een  mentaliteitsverandering  (of – 
en natuurlijk is dat ook van alle tijden - simpel ter onderstreping van het eigen ego…). Anderen 
daarin meenemen. Catharsis, het dionysische.  
De kunst laat steeds meer de veranderingen zien die zich voordoen in het menselijk bewustzijn, in de 
daarmee samenhangende waarnemings- en ervaringsmogelijkheden. Geeft weer wat er in het 
onbewuste van de kunstenaar gaande is. De kunstenaar  doet onderzoek naar alles wat zich bevindt 
in het rijk der fantasie, naar  ‘het andere, de wereld van dromen en demonen, de diepe en 
raadselachtige betekenis van dingen. Geleid door zijn psychische gesteldheid, vanuit zijn onbewuste 
drijfveren ontstaat de voorstelling.  
 
Levensvragen 
Is een kunstenaar een soort van bode tussen de wereld van het werkelijke, het bewuste  en het 
onbewuste? Een vraag die niet uit de lucht komt vallen. De ontdekkingen van Freud (1856 -1939) en 
zeker ook recenter van  Jung (1875 - 1961) dragen hier veel aan bij met hun overtuiging dat het 
innerlijk leven  van de mens zich afspeelt in het gebied van het onderbewuste, de basis voor de 
dieptepsychologie. 
Hoe dicht raakt Plato de moderne neurobiologische opvatting als hij het heeft over een soort van 
vorm aller vormen, de pre-existente vorm. En ook hoe dicht komt Aristoteles hierbij als hij het 
Concept ziet als een in het brein aanwezig derivaat van zoiets als een collectief opgeslagen 
experience- beleving, omgezet in een essentie en weer geconcretiseerd in een afbeelding,  waardoor 
het Concept ontdaan van alle vormvarianten als het ware wordt tot het Ware Idee. Dit product, 
beeld van de kunstenaar – resultante van diens brein - wordt weer geïnterpreteerd, verenigd en 
meer complex.  
 
Filosofen, wetenschappers, kunstenaars…. Alle hebben een sterke focus op het Concept en een 
zoektocht naar de essentie.  Kunstenaar en wetenschapper stellen beide dezelfde universele vragen. 
Wat zijn de basale realiteiten van het universum? 1 

 

                                                           
1
 http://www.ted.com/playlists/11/the_creative_spark.html  Amy Tan over creativiteit  geraadpleegd op 21 

september 2013. Zoektocht naar persoonlijke mening. Er zijn geen absolute waarheden. Deeltjes van 
waarheden.  

http://www.ted.com/playlists/11/the_creative_spark.html
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Kunst is een heel mooi gecamoufleerde leugen; het is nooit waar, je suggereert altijd iets – net 
waarheden weliswaar. De fysieke waarheden die je ziet, dat is waar, maar de som van die fysieke 
waarheden kunnen prachtige leugens suggereren, dat is ook een soort waarheid, toch. 
(Piet Dieleman)  
 
 
 
 

III Kunst en geesteswetenschappen 

 
Kunst en geestverruimende middelen 
Drop out 
Velen zien geestverruimende middelen2 enerzijds als duivelsgebroed, want maakt het niet dat 
iemand volledig flipt? Ook vanwege de (politieke) consequenties van de lifestyle die samenhangt met 
de ideologie die vaak achter LSD gebruik zit en daarmee conventies tarten. Tot 1967 overigens nog 
legaal. Een leefwijze die niet samengaat met arbeidsmoraal, een traditioneel gezinsleven, 
onderwerping aan macht en bevelen zoals school en militaire dienst. Voer voor The war against 
drugs. Voor de aanhangers zit de aantrekkingskracht juist in de stelling dat geestverruimende 
middelen het gevoel van individualiteit en subjectiviteit van ‘zijn’  verhogen, wat met name ook 
kunstenaars aanspreekt in het non-conformistische tijdperk na 1945. Vrijheid van informatie, vrijheid 
van denken, een verklaring van autonomie. Teken van een verheven cultuur. [1, blz. 77-122, 3,4] Zij willen 
een herprogrammering van de samenleving, politiek en economie vanuit een nieuwe creativiteit3 , 
improvisatie en experiment en nieuwe coöperatieve waarden. [4]  Hun credo is eerder Make Love not  
war’. Of ‘Love & Peace’. Er is belangstelling voor India en Pakistan, een zucht naar idylle en mystiek.  
 
Bekende vertegenwoordigers uit deze zogenoemde Tegenculturen ofwel Counterculture zijn 
bijvoorbeeld Frank Zappa, Led Zeppelin, de Punk-beweging met the Clash, Patty Smith en ook 
muziekbands4  zoals the Red Hot Chili Peppers en The Pogues.[11] Maar ook de titel van de Beatles 
song Lucy in the Sky with Diamonds lijkt niet geheel willekeurig… Tijdens een LSD-trip worden 
denkprocessen associatiever en er worden ongebruikelijke dwarsverbindingen en verbanden gelegd. 
Je raakt hypergevoelig voor zintuiglijke indrukken.  De grenzen van je eigen persoon beginnen te 
vervagen, dit heet ego-dissolutie. Je weet bij wijze van spreken niet meer waar jezelf stopt en de 
ander of de omgeving begint. Je hebt het gevoel dat alles in verbinding staat met elkaar.[1 blz. 30 - 58, 19] 

Kunstenaars  vinden elkaar in gemeenschappelijke visioenen en utopieën over de toekomst.  Vele 
kunstenaars omarmen vanaf de jaren 60 psychedelica. Voor hen een soort van control-antidosis, een 
herbepaling van de verstandhouding lichaam en geest. Een radioknop die je op een andere 
frequentie zet. Een conditionerings-stripper. Het nieuwe wijwater, een shot anti-
burgermansvolwassenheid. Een LSD trip is een buitengewoon intensieve ervaring. De ingrediënten 
versnellen het menselijk bewustzijn. Het gevoel van dat alles met alles samenhangt. Met als resultaat 
een groter begrip van je zelf en daarnaast een hogere mate van verbondenheid tussen mensen.  
Individuele ervaring gepaard aan een collectief bewustzijn.  Een soort van individuele collectiviteit.[1, 

blz. 650-658, 3] De tegencultuur uit de jaren vijftig zet zich in de jaren zestig dus voort en breidt zich uit 

                                                           
2
 LSD

2
 vanaf de jaren 60 en half jaren 70 op een hoogtepunt, cocaïne vanaf jaren 70 en XTC vanaf jaren 80, of 

nu GHB. 
3 Een zeer korte literatuuranalyse laat zien dat er geen eenduidige definitie van het begrip creativiteit bestaat, 

maar dat originaliteit, fantasie, en het leggen van verbanden belangrijke ingrediënten zijn. In de literatuur over 
de effecten van drugs op de creativiteit komt altijd de vraag aan de orde of de drugs iets toevoegen of juist iets 
wegnemen bij de drugsgebruiker. In het eerste geval  is het idee dat door drugsgebruik beelden of gedachten 
ontstaan die er zonder die drugs niet zouden zijn. In het tweede geval wordt ervan uitgegaan dat die beelden 
er al zijn, maar dat drugs de blokkades wegnemen om die beelden te kunnen ervaren. 
4
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Lysergic_Acid_Diethylamide.ogg The Gorgettes, een 

op lsd geïnspireerd nummer uit 1967.[File:Lysergic_Acid_Diethylamide.ogg] 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Lysergic_Acid_Diethylamide.ogg
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onder steeds meer jongeren. Een verbinding tussen sociaal idealisme en  escapisme. Tegen het einde 
van de jaren zestig is de tegencultuur niet bestand tegen de massaconsumptie. Tekenend is dat 
Jefferson Airplane de melodie  van hun psychedelische nummer White Rabbit leent aan 
spijkerbroekfabrikant Levi’s. Het experimenteren met psychedelische middelen wordt mede zo 
populair, omdat  wetenschap en technologie alle andere vormen van het opdoen van kennis en 
ervaring zijn gaan domineren[1, blz. 668-700]. 
 
De invloed van drugs op creatieve processen wordt overigens nog steeds onderzocht. Creativiteit is 
zelf nog steeds onderwerp van onderzoek. Als creativiteit ontstaat door het optreden van relaties 
tussen verschillende hersengebieden die normaliter niet bestaan, zoals Harvard-neuroloog Alice 
Flaherty stelt en psychedelica deze relatievorming kunnen stimuleren, dan zou dat betekenen dat de 
invloed van drugs op creativiteit directer verloopt dan tot nu toe wordt gedacht..[5] 

 
Plug in 
Julian Huxley (bioloog, schrijver en humanist) hanteert een vriendelijker benaming  ‘ecodelics’.  Als 
evolutionair schepsel  je leven en verantwoordelijkheden  hiernaar inrichten.[8] [Hoe iets wordt 
gelabeld, is daarmee van belang.] In feite vindt de psychedelische beleving [niet  gelijkgesteld aan 
gebruik van!]nu breder gehoor in de transhumane technologie.  Zoals de nano- en biologische 
wetenschappen.  Kunstenaar en wetenschapper stellen zich de vraag – toen en nu – wat het betekent 
om mens / menselijk te zijn.[3] En net zoals destijds gaat dat gepaard met revolte. Er zou nooit een 
wetenschappelijke doorbraak naar begrip van DNA zijn geweest zonder de LSD fascinatie van Francis 
Crick (moleculair bioloog en neurowetenschapper). De focus in zijn onderzoek ligt op visueel 
bewustzijn en het brein. Bob Wallace, als 9e werknemer toegetreden tot  Microsoft, is ook mecenas 
van psychedelisch onderzoek. Ook een beweging als New Age huist in de counterculture en LSD-
psychedelics.[3,6] Een van de belangrijkste podia van de tegencultuur in Nederland  houdt zich op 
rondom De Effenaar met een speciale relatie tussen Eindhoven en New York.  Niet verwonderlijk dat 
in het vroege werk van René Daniëls – waarover later meer – camera’s, microfoons en 
grammofoonplaten  hoofdattributen zijn. De weerklank van manifestaties en optredens van bands 
als The Stranglers en The Sex Pistols. De gedachte van collectieve intelligentie,  een psychedelische 
belofte  van connected brein, is een voortbrengsel van de tegenbeweging die haar geboorte vindt 
binnen de kunst-scene van de jaren 60, maar ook nu actueel. De beatgeneratie, de ondergrondse 
cultuur, de hippiebeweging en Techno en Transcene; Nederland heeft een naam te verdedigen met 
Tïësto en Armin van Buren. De psychedelische platenhoes  vindt zijn evenknie in Avatar, Streetart, 
Graffity-art.[14]  Mainstream, de  avantgarde inmiddels voorbij. Van Actiekunst tot Webkunst.  
 
De gezamenlijke drijfveer behelst de vraag: hoe het menselijk bewustzijn naar een hoger plan te 
tillen. Kunstenaars en wetenschappers hebben beide een meer dan middelmatige drang om de 
wereld te kennen, ieder vanuit een eigen benadering.[6] Introspectie is top-ingrediënt. Door Franklinn 
Merell Wolff  ‘introception’ genoemd. Waarbij hij refereert aan perceptuele gevoeligheid voor de 
‘innerlijke ervaring’, nodig om lichaam en geest met elkaar te connecten. [3] Iets waarvan kunstenaars 
zich intuïtief van oudsher bewust zijn.   
 
Er lijkt een hernieuwde interesse voor kunstenaars van psychedelische kunst. Betekent een nieuw 
soort engagement van kunstenaars dat het (on)bewustzijn van de kunstenaar weer meer naar voren 
treedt in de kunst? Betekent dat misschien opnieuw een invloed van drugs op de kunst? Zoekt de 

                                                           

5
  Voorbeeld van hedendaagse tentoonstellingen met het thema psychedelische kunst is The 

New Psychedelica in 2011 in het MU Eindhoven. http://www.mu.nl/nl/exhibitions/past/the-new-psychedelica/ 
geraadpleegd 22 september 2013. Deze nieuwe psychedelische kunst verschilt van die van de jaren zestig in de 
zin dat de nadruk toen lag op het op zijn kop zetten van de perceptie en op culturele omwenteling, waar nu de 
relatie wordt gelegd met kunst en technologie vanuit een ‘psychedelische’ interpretatie  van het overwelmend 
effect ervan op het dagelijks leven.  http://www.mu.nl/nl/mutv/22515983/ geraadpleegd 3 oktober 2013. 

http://www.mu.nl/nl/exhibitions/past/the-new-psychedelica/
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kunstenaar zich opnieuw meer een weg wég van het establishment?  Krijgt een utopisch verlangen 
opnieuw grip op de kunst?  
 

 [k.o.Gotz]            [Lee Conklin]       
                  
K.O. Gotz: http://mvomiekebeeldbank.wordpress.com/category/2d-beeldbank/k-o-gotz/ [eigen foto-
opname Duisburg] Surrealistisch getint spontaan abstract-painting, vormloos, at random 
aangebrachte brede kwaststrepen rechtstreeks uit de tube verf of emmer verf aangebracht. 
Behorend tot de Art Informel, intuïtief, gelieerd aan de Amerikaanse Lyrisch Abstracten. De verf na 
opbrengen bewerkt met een rakel, al dan niet calligraferende bewerking. Veel dynamiek, gebogen 
lijnen , een rokerige sfeer. Onder meer inspirator voor Gerhard Richter. 
 
Lee Conklin, House of Blues, Jefferson Family Reunion 2010; Lee Conklin, poster Santana. Keuze 
Conklin: synoniem voor de esthetische uitwerking door de Amerikaanse Counterculture. Computer 
en hand-rendered, de details aangebracht met pen en inkt, geprint in beperkte oplage. Veel 
tekstwoorden, die alle kanten uitdraaien, alles is in beweging, alsof alles in een mist opgaat of uit 
mist opkomt. Ontsproten aan een kolkende hersenpan lijkt het, explosief, overrompelend.  Zijn 
originelen worden voor duizenden dollars verkocht over de hele wereld. Overigens geeft hij aan dat 
zijn werk onder LSD-invloed juist weinig om het lijf heeft, juist als hij clean is transformeert hij zijn 
psychedelische ervaring op papier. Hij geeft aan dat Cannabis eigenlijk een betere creatieve 
uitwerking op hem heeft… 
 

     
(olieverf op doek, 170 x 135,5 cm. Collectie De Heus-Zomer)   [gebruik van de linkerhand, zie p.15 en p. 17] 

  
René Daniëls, [opnamen ‘Zonder titel’, 1981; - dit wijst op ‘vroeg werk’, want later gebruikt hij 
poëtische en raadselachtige titels, die een extra laag toevoegen aan zijn werk en werkt hij ook in 
sprekender kleuren. Rechts daarvan werk 2011 op locatie  tijdens de tentoonstelling René Daniëls, 
Een tentoonstelling is ook altijd deel van een groter , Van Abbe Museum, 12 mei – 23 september 
2012, Eindhoven. Hij herneemt na 2006 zijn eigen oeuvre en verwerkt het opnieuw.  

http://mvomiekebeeldbank.wordpress.com/category/2d-beeldbank/k-o-gotz/
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In een tijd dat de kunst vooral conceptueel en minimalistisch is, schildert René Daniëls met een 
dynamische expressieve toets, de groeven duidelijk zichtbaar, je hoort de naald bijna draaien; met 
grote brede kwaststrepen in een vrij beknopt palet, - veel witachtige grijzen, maar ook vegen lila, 
blauwen. De ‘undergroundcultuur’ komt terug in deze werken. De LP’s nemen de ruimte in en het is  
alsof  het geluid van de muziek de afbeeldingen doet vibreren, energie! Ze zweven als Ufo’s.  
Zijn vroege werk én werk van na 2006 zijn in een directe stijl, bijna tastbaar. Alsof je ze zo uit de lucht 
kunt plukken. Het werk is wat het is, later komen er meer lagen in zijn werken, speelt hij met het 
beeld en zijn zijn werken multi-interpretabel.   
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Kunst, creativiteit en geestesziekte  
Kip of ei? 
Hebben kunstenaars van nature makkelijker toegang tot het rijk van het creatieve? Er zijn nogal wat 
anecdotes die een verband leggen tussen creativiteit en geestesziekten, waaronder schizofrenie, 
manisch depressiviteit en andere.  Vincent Van Gogh, Sylvia Plath, Ernest Hemingway om enkelen te 
noemen. Een lastige vraagstelling, alleen al omdat vaak niet duidelijk is hoe creativiteit wordt 
gedefinieerd. Datzelfde geldt voor de definitie van mentale geestesstoornis. En hoe stel je de 
controlegroep samen?   
De vraag: komen gemoedsstoornissen vaker voor onder creatieven, lijkt bevestigend te kunnen 
worden beantwoord. In 1989 doet Jamison verslag van haar studie onder britse schrijvers en 
kunstenaars. Allen van naam: lid van  de Royal Academy, winnaar  van  the Booker Prize of The New 
York Drama Critics’ Award.  Ook andere goed opgezette onderzoeken wijzen in een richting: 
gemoedsstoornissen komen vaker voor onder creatieve individuen, ware het niet dat de meeste 
onderzoeken zijn gehouden onder met name schrijvers.  Het wachten is op degelijke onderzoeken 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gegenkultur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychedelic_drug
http://en.wikipedia.org/wiki/Multidisciplinary_Association_for_Psychedelic_Studies
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http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/video.jhtml?searchfor=grateful+dead+santana&p2=%5eHJ%5exdm069%5eYY%5enl&n=77fc4552&ss=sub&st=hp&ptb=0DA53BFD-0C1D-4D79-B1E8-912C8483F4F1&tpr=sbt&si=pconverter
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onder wetenschappers, uitvoerende kunstenaars en ontwerpers en uitvinders. De vraag: bevinden 
zich onder gemoedsgestoorden vaker creatieven, al lijken onderzoeken in die richting te duiden, blijft 
daarmee vooralsnog een vraag. De eerste studies dateren uit het begin van de vorige eeuw. Een van 
de pioniers is Earle (1845), als psychiater verbonden aan een kliniek in New York. Verschillende van 
zijn patienten schrijven poëzie en dat verbaast hem niet, want hij ziet zijn cliënten als een soort van 
uit de kluiten gewassen kinderen en beschouwt de jeugd als de meest poëtische leeftijd, pre-
rationeel. Dat laatste is iets wat een romantisch beeld is dat ook in onze tijd nog veel leeft. Typerend 
is verder dat wordt gezegd dat geesteszieke patiënten dingen opmerken die een gezond mens 
ontgaan en dat geestelijke stoornissen stimulerend kunnen werken, in het bijzonder op het gebied 
van de kunsten.6 Het al langer aangehaalde verband tussen genialiteit en geestesziekte.  Nieuw is wel 
dat de wetenschap, in casu de psychiatrie, beweert die samenhang te kunnen bewijzen.  
 
Buiten-gewoon 
In 1922 verschijnt Prinzhorns Bildnerei der Geisteskranken, een boek dat in wetenschappelijke maar 
ook in artistieke kringen een geweldige invloed heeft. Hij actualiseert de vraag: zijn de werken (in zijn 
collectie) een uiting van ziekte of van een sterke creatieve impuls? Ook stelt hij de vraag:  kunnen de  
werken als kunst worden beschouwd? Op bijvoorbeeld Klee en de Franse surrealisten maakt het  
boek diepe indruk en ook op Lucebert. De collectie legt nadruk op de werken die voldoen aan de 
eisen van de toenmalige avantgarde, het Duitse expressionisme met Die Brucke, want daarmee heeft 
Prinzhorn persoonlijk contact. Hij schroomt niet om - net als veel van zijn collega's - uitspraken te 
doen over 'het wezen' van de kunst van de geesteszieken. [3]  Hij zet deze gekleurde persoonlijke 
collectie (want zijn selectie omhelst patiënten die eruit springen door hun creativiteit) om in een 
algemene psychologie van de kunst, die zowel inzicht verschaft  in een 'sublieme' tekening van 
Rembrandt als in het 'gekras' van een paralyticus.  Prinzhorn heeft sterk interesse in de 
Gestaltpsychologie en met zijn onderzoek levert hij als het ware een bijdrage hieraan door onderzoek 
te doen naar de creatie en hun mechanismen bij psychiatrische patiënten. Prinzhorn opent de ogen 
van essayist en beeldend kunstenaar Dubuffet, pleibezorger van L'Art Brut'.  Deze vindt hierin een 
antwoord op zijn zoektocht naar originaliteit, authenciteit, expressiviteit en intensiteit. Een nieuwe 
esthetiek. Hij vindt die kwaliteiten soms in het werk van patienten, maar verzamelt ook werken van 
kunstenaars die in het geheel niets mankeren. Hoe dan ook ontbreekt bij allen de kunstzinnige 
opleiding. Dat is voor Dubuffet cruciaal, want hij is er heilig van overtuigd dat alleen buitenstaanders 
in staat zijn tot levenskrachtige kunst.  Hij heeft een hang naar de zogenoemde low art. Tussen ‘zijn’ 
en fantasie is naar zijn idee geen verschil.[5]  Ook Navratil legt de nadruk op de stimulerende werking 
van geestesziekte op creativiteit. Hij wijst erop dat schizofrenie de scheppingskracht van een individu 
sterk kan bevorderen. Hij gaat ver in zijn bewering door zelfs te stellen dat 'mooi' bij 'ziek' hoort en 
'gezond' bij 'banaal'. [1] Hij gebruikt die woorden zodanig dat het bijna onmogelijk is om hem tegen te 
spreken.  In feite een normatief concept. Met als gevolg dat het nu – een halve eeuw later - lijkt alsof 
een instelling voor geestelijke gezondheid de plaats bij uitstek is om een creatief talent te ontdekken, 
zo niet een genie. Toch zit hier ook ergens een grond van waarheid in. De genen die verantwoordelijk 
zijn voor de psychose7  liggen eveneens aan de oorsprong > lees verder blz. 12 >  

                                                           
6
 http://www.ted.com/playlists/11/the_creative_spark.html  

7
 Psychosen waaronder de volgende symptomen vallen: wanen, hallucinaties, incoherentie en andere 

stoornissen van de logische gedachtegang en katatoon of anderszins ernstig ontregeld  gedrag. Ook volstrekt 
gezonde mensen kunnen ervaringen of ideeën krijgen die zeer sterk neigen naar hallucinaties of wanen, of 
daaraan zelfs identiek zijn. Het onderscheid tussen ‘normaal’ en psychotisch wordt ook gemaakt op basis van 
de gradatie van de psychotische belevingen (op het vlak van frequentie en intensiteit van de psychotische 
ervaring(en), het overige functioneren van het individu en de sociale en culturele context waarin hij/zij zich 
bevindt.). De medische wereld verdeelt het gebied van de psychotische stoornissen onder in: schizofrenie, 
schizofreniforme stoornis, schizoaffectieve stoornis, waanstoornis, kortdurende psychotische stoornis, 
gedeelde psychotische stoornis, psychotische stoornis als gevolg van een algemene lichamelijke aandoening, 
psychotische stoornis als gevolg van middelengebruik en tenslotte de atypische psychose, een restcategorie. 
(Van Den Bosch 1994). Eigenlijk leeft de psychoticus in drie tijden tegelijk: verleden, heden en toekomst. Een 
psychoticus ervaart het heden als zeer ‘aanwezig’: hij is zich tijdens een gesprek bijvoorbeeld vaak sterk bewust 
van zijn omgeving, of van de uitgestrektheid van het universum (Nettle 2001). Er ontstaat kortsluiting doordat 

http://www.ted.com/playlists/11/the_creative_spark.html
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teveel prikkels tegelijk worden waargenomen (Appelo 2004). Doordat er een verstoring optreedt in het 
hersenmechanisme dat de contextueel irrelevante prikkels moet uitschakelen. De psychoticus beoogt een 
nieuwe wereld te creëren voor zichzelf. Dit fenomeen heet “anoiksis”, wat ‘open geest’ betekent.  De 
psychoticus verlaat vervolgens de levensweg van de  anderen en begint zijn eigen wereld te scheppen, hij kiest 
voor zijn eigen ‘zin’. Hij is niet zozeer een deserteur uit onze wereld als wel iemand die zijn eigen wereld 
construeert, een wereldschepper, een architect (Kaas 1983).  
 
Vlucht naar ‘hogere’ sferen, kunst als uitweg en sleutel tot onbewuste processen? 
De psychoticus hecht geloof aan associaties die voor een ‘normaal persoon’ absurd lijken. Ook de inhoudelijke 
aspecten van de psychose zijn een variant van de ‘normale’ ervaring. De romantische opvatting is dat 
waanzinnigen en kunstenaars als enigen toegang hebben tot de ‘echte’ werkelijkheid achter de zichtbare 
realiteit. Waanzinnigen weten iets of hebben iets  meegemaakt dat ‘echter’ is dan wat de gewone mensen 
meemaken (Kusters 2004). De ‘krachten’ die werkzaam zijn tijdens een psychose zijn ook de ‘gezonde’ mens 
niet onbekend, maar in tegenstelling tot de psychoticus stijgen ze bij een ‘gezond’ individu nooit boven het 
onderbewustzijn uit. Het zijn trouwens gewone aspecten van onze onbewuste psyche. Het is dus niet de 
inhoud van het onderbewustzijn die bepaalt of iemand psychotisch zal worden, maar wel het vermogen om 
met die onbewuste conflicten om te gaan (Jung 1939).  Er is een bijna oneindig aantal varianten en gradaties 
van waanzin en gezondheid (Jamison 2005). Waar de lijn tussen normale variatie en ziekte ligt, wordt bepaald 
door maatschappelijke instituties. Een psychoticus wil wegvluchten van de vastgelegde conventies; hij wil 
ontsnappen aan het aardse en dikwijls zelfs ontsnappen aan een bepaald domein. Een psychoticus is 
voortdurend op zoek naar een nieuwe ruimte, een nieuwe omgeving. Hij wil bijna voortdurend ergens 
vandaan. Uit dit vluchtaspect komt het jachtige van een psychose voort. Als een vluchteling in niemandsland, 
tussen twee grenzen. Het is een vlucht uit een omgeving, uit een maatschappij van gedeelde regels en 
conventies (Kusters 2004). Net zoals de meeste andere theoretici stelt ook Freud de verstoorde 
realiteitsbeleving centraal in de psychose. Alle psychoanalytici delen de opvatting dat de psychose het proces is 
waarin de innerlijke ervaring en de uiterlijke werkelijkheid vermengd raken. De psychotische symptomen geven 
volgens hen uiting aan het dynamisch proces dat de psychose is en moeten niet worden opgevat als een 
statische ‘ziekte’. (Bock 2000). Er bestaat een ‘continuüm van gevoeligheid’ voor de psychose (Nettle 2001). 
Ontelbare kunstenaars hebben hun werk als toevluchtsoord beschouwd voor hun innerlijke beslommeringen. 
Leon Edel meent dat ‘het ziekelijke aspect van de kunst’ verklaard wordt door het wanhopige pogen van de 
kunstenaar om via zijn kunst een uitweg te vinden uit het persoonlijke labyrint waarin hij zit opgesloten: zijn 
werk is het antidotum dat hem van zijn lijden moet verlossen (Edel 1975).  
 
Een ‘balancerend muntstuk’ met de zijden van psychoten en kunstenaars 
Is creativiteit een basiseigenschap van de mens, of is ze toch exclusief toebedeeld aan de krankzinnigen en 
kunstzinnigen onder ons? Er wordt wel het onderscheid gemaakt tussen het doelbewust creëren van kunst en 
de gestuurde creatie (van de psychoticus) die niet primair tot doel heeft kunst te worden. Kunstenaars hebben 
als doel het creëren van kunst en dit onderscheidt hen van waanzinnigen (Rothenberg 1990). Anderen zien de 
scheppingsdrang van de psychoticus en de kunstenaar als een fundamentele gelijkenis tussen die twee (Kusters 
2004). Zowel de originele oplossing van een probleem als de uiteindelijk acceptatie (en dus waardering) hiervan 
maken de kern uit van creativiteit (Gardner 1993). Er is wel een onderscheid: het conventie doorbrekende 
aspect staat – zowel in de psychotische als in de modernistische creatie – centraal en geeft blijk van 
originaliteit. Ieder individu beschikt zelf over het vermogen om een artistieke handeling uit te voeren, mits 
oefening (Rothenberg 1990). Uitmuntende creativiteit is geen basiseigenschap zo is de gedachte, maar behoort 
specifiek toe aan kunstzinnigen en krankzinnigen. Om van pure, buitengewone creativiteit te spreken, moet het 
creatieve individu in nauw contact staan met zijn irrationele onderbewustzijn. Het contact met de reële 
werkelijkheid hoeft niet per se op alle momenten behouden te blijven. Uit biografische onderzoeken blijkt dat 
creatieve geesten zeer gevoelig zijn voor  psychosen.  Uit cognitief onderzoek blijkt dat creatieve geesten 
onafhankelijker, ambitieuzer, onconventioneler en alerter zijn, makkelijker toegang hebben tot onbewuste 
processen, meer zelfvertrouwen hebben en toegewijder zijn tot hun bezigheden. Onconventionaliteit is een 
eigenschap die reeds met de psychose is geassocieerd. Ook de toegankelijkheid van de onbewuste processen 
blijkt een gelijkenis te zijn tussen de psychoticus en het creatieve brein (Gardner).  
 
Associaties en divergerend denken, kunst als artistiek beroep om extremen in banen te leiden? 
Een versneld denktempo impliceert een verhoogd aantal gedachten en associaties binnen dezelfde tijdsspanne, 
wat er vervolgens voor zorgt dat de kans op een originele gedachte of associatie stijgt. Het verband tussen 
creativiteit en waanzin ligt hier voor de hand. Dit ‘losgaan in associaties’ typeert zowel de kunstenaar als de 
psychoticus (Nettle 2001.) Het denkpatroon dat aan de basis hiervan ligt typeert Nettle als het divergerend 
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van het vermogen tot divergerend denken, wat op zijn beurt verantwoordelijk wordt gehouden voor 
buitengewone creativiteit. Deze genen kunnen in de goede richting doorslaan, naar ongekende 
creativiteit  of kunnen tot de psychose leiden.  Hoe ligt dat voor andere aandoeningen? De 
neurofysioloog R. Fischer stelt dat creativiteit samengaat met een hogere activiteit van het centraal 
zenuwstelsel. Volgens hem is het zo dat hoe groter de aanpassing is aan de normale toestand van 
bewustzijn, hoe minder ruimte er is voor verandering en creativiteit. [Ik vind dit op zich een 
interessant gegeven…]  
 
Spanningsveld in therapie 
Hoe beïnvloedt therapie iemands creatieve vermogens? Hier speelt wel een  ander item.  Ook een 
issue voor de creatieve kunstenaar die behandeling ondergaat, want brengen de psychotrope 
medicijnen zijn hoge energetisch level niet in gevaar en zijn gevoel voor euforie? Want menig 
kunstenaar lijkt de ervaring te hebben dat de gemoedstoestand zijn creatieve capaciteit verhoogt. 
Een soort van incubatietijd voor ideeën, al geven zij aan dat zij tot niets in staat zijn in de actieve 
periode van de stoornis. Creatieve mensen neigen de grenzen op te rekken en leven op het snijvlak. 
Zelfdodingen komen onder kunstenaars dan ook significant vaker voor. [2] 
 
 

 
Haus der Künstler (1981) opgericht door Navril. 

 
 

                                                                                                                                                                                     
denken. Deze vorm van denken is dus niet enkel tekenend voor creatieve geesten, maar evenzeer voor 
psychotici. Divergerend denken uit zich in het vinden van verschillende oplossingen of antwoorden voor een 
gesteld ‘probleem’. Vaak zullen een aantal van deze “grote hoeveelheid van diverse associaties” idiosyncratisch 
en zelfs uniek zijn (en dus voorbeelden van grote creativiteit vormen) (Gardner 1993). Kunstenaar en psychotici 
zijn geneigd in brede concepten te denken. Uit onderzoek  blijkt en dat de genen die worden geassocieerd met 
de psychose creativiteit genereren; bij sommige psychotici, maar vooral in sterke mate, bij hun niet-
psychotische bloedverwanten. Zij bezitten dezelfde genen voor het divergerend denken als hun psychotische 
familieleden, maar lijken de psychose ‘gesublimeerd’ te hebben tot creativiteit. Uiteraard vormen deze 
uitgesproken gevoelens nog geen garantie voor de creatie van Grote Kunst. Daarvoor moeten deze emoties 
gepaard gaan met discipline, verbeeldingskracht en motivatie (Jamison 2005). Maar het omgekeerde zou even 
waar zijn: kunstenaars hebben wellicht een extremer karakter en als gevolg daarvan kiezen ze een artistiek 
beroep  of uiten ze zich – in het geval van een  psychoticus – op een artistieke manier. Deze redenering spreekt  
de idee van de gemeenschappelijke genen voor de psychose en de creativiteit echter niet tegen: de 
kunstenaars ‘kiezen’ ook in deze visie een artistiek beroep om hun ‘extreem karakter’ in goede banen te leiden.  
Beide gemoedstoestanden verschijnen ook hier in hetzelfde individu en blijken elkaar nodig te hebben. Een 
kunstenaar doet een beroep op ongewone vormen van conceptualisering en transcendeert hiermee de 
logische gedachtegang van de ‘modale’ mens;  creatieve denkpatronen hoeven dus geen pathologische 
grondslag hebben . Het intrinsiek creatieve divergerend denken uit zich naar twee kanten, naar de psychotische 
kant wanneer doorgeslagen in plaats van naar de  ‘creativiteit zonder meer’ (Rothenberg, 1990).   
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Focus op Jean Dubuffet 
Jean Dubuffet is wegbereider van het zogenaamde informele schilderen en breekt met de 
geometrisch abstracte. Hij gaat de traditionele opvatting van schoonheid uit de weg, omdat hij in de 
buitenstaanders-niet-professionele kunst  een meer authentiek menselijke aanpak herkent voor het 
maken van beelden. Voortkomend uit de visie binnen het primitivisme als zouden primitieven en 
geesteszieke patiënten meer in contact staan met hun 
innerlijke irrationele geest en dus met de fundamentele aspecten van het menselijke bestaan en 
creativiteit.  Je kunt misschien zeggen dat hij elke psychiatrische patiënt als kunstenaar ziet als een 
Art Brut-kunstenaar, maar niet elke Art Brut-kunstenaar is een psychiatrische patiënt. ‘Echte’ kunst is 
te vinden buiten de barrières opgelegd door de cultuur, buiten de kunstwereld. Wel in het 
hedendaagse leven en is een uitdrukking van onze gemoedgesteldheid. Hij kiest dan ook 
onderwerpen uit het dagelijks leven en werkt in dekkende kleuren. Jean Dubuffet schildert in een 
wilde, naïeve stijl en gebruikt niet alleen verf. Hij verwerkt ook asfalt, gebroken glas, zand, stro in zijn 
werken, wat zijn werk een voor die tijd ongebruikelijke textuur geeft. Dubuffet brengt de verf zeer 
dik aan op het doek.  Een vrije hand. Zijn schilderijen doen primitief aan en de voorstelling lijkt 
minder belangrijk. Vanaf 1962 ziet een serie het licht waarin hij zich beperkt tot de kleuren rood, wit, 
zwart, en blauw. Aan het eind van de jaren zestig houdt hij zich steeds meer bezig met het maken 
van sculpturen in polystyreen die hij dan kleurt met vinylverf.  
 
‘Kunst legt zich niet zo maar te slapen in een door ons opgemaakt bed; ze vlucht zodra we haar naam 
uitspreken: ze blijft liever incognito. Ze komt het best tot haar recht wanneer ze vergeet hoe ze 
heet." 
(Jean Dubuffet) 
 

         
[eigen opname Dusseldorf] 

links werk van Gaston  Chaissac La Cène, 1956, rechts werk van 
Dubuffet Galeries Lafayette (detail)(hij trekt de invloed van de 
L’Art Brut kunstenaar nog verder door in zijn eigen werk) 

 
http://mvomiekebeeldbank.wordpress.com/category/2d-beeldbank/jean-debuffet/ geraadpleegd 22 
september 2013 
http://www.dubuffet.com/   geraadpleegd 22 september 2013 
http://vimeo.com/59843998 geraadpleegd 22 september 2013 
http://www.dailymotion.com/video/xhh5bm_calaisis-tv-regart-jean-dubuffet_creation  geraadpleegd 22 
september 2013 
http://www.digitalpodcast.com/items/1080242 geraadpleegd 22 september 2013 
http://www.jbastien-art.be/NL/artists_detail.awp?P1=Dubuffet_Jean  geraadpleegd op 23 september 2013 

 Afb: 1 eigen opname museum Dusseldorf. Afb. 2: Gaston Chaissac, La Cène, 1956, ripolin op hout,  140 x 
101 cm, Nantes, musée des Beaux – Arts. Foto: Télérama hors série, September 2001, p. 21. • Afb. 3: Jean 
Dubuffet, Galeries Lafayette (detail), 1961, gouache op papier,Parijs, musée des Arts décoratifs. Foto: 
Télérama hors série, September 2001, p. 21. 

 

 

http://mvomiekebeeldbank.wordpress.com/category/2d-beeldbank/jean-debuffet/
http://www.dubuffet.com/
http://vimeo.com/59843998
http://www.dailymotion.com/video/xhh5bm_calaisis-tv-regart-jean-dubuffet_creation
http://www.digitalpodcast.com/items/1080242%20geraadpleegd%2022%20september%202013
http://www.jbastien-art.be/NL/artists_detail.awp?P1=Dubuffet_Jean
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Kunst en niet aangeboren hersenletsel 
Een derde spoor naast dat van de invloed van geestverruimende middelen als ook de invloed van 
geestesziekte op kunst, brein en kunstbeleving is te kijken naar de impact van niet- aangeboren 
hersenletsel. [immers een situatie van voor en na]. Kijkend naar recent onderzoek onder mensen met 
een hersenaandoening, wat is bekend van de competenties van beeldende kunstenaars met een niet 
aangeboren hersenletsel (NAH)?  Denk aan competenties zoals waarneming en motoriek, de 
cognitieve vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en de omgang met de sociale omgeving.  De 
meest voorkomende  NAH  is een Cerebro Vasculair Accident (CVA)8, in de volksmond een beroerte 
genoemd. Een beroerte kan optreden in de vorm van een hersenbloeding, een herseninfarct of een 
TIA (Transient Ischemic Attack).  Bekend is dat René Daniëls een CVA heeft gehad.  Maar ook door de 
hiervoor aangehaalde geestverruimende middelen kan niet aangeboren hersenletsel ontstaan 
(Hersenstichting  Nederland, 2012). Uit een afstudeerscriptie aan de Academie voor Kunst en Vormgeving blijkt 
dat kunstenaars na een doorgemaakt hersenletsel zich op een andere manier uiten in hun kunstvorm 
(Van Driel, 2009). Er blijkt verschil vóór en na een hersenletsel. Hoe zijn competenties veranderd als gevolg 
van een niet aangeboren hersenletsel? Wat is er bekend over kunstenaars die na hun hersenletsel 
nieuw werk maken?  
 
Geoefende waarneming 
Kunst kijken is een actief proces. De ogen scannen een beeld tot er voldoende data zijn om het beeld 
te interpreteren. En bewust en onbewust tot een esthetisch oordeel te komen. Schoonheid en kunst 
hebben hun oorsprong in de menselijke geest, in onze reactie op een prikkel. [7] De perceptie hangt 
grotendeels af van achtergrond, gebaseerd op sensorische, biologische en fysieke mogelijkheden tot 
het in contact komen met en de cognitieve en verworven componenten  opgedaan tijdens het leven. 
Verschillen in predispositie en de persoonlijke en culturele geschiedenis. Waarneming is wat je 
zintuigelijke informatie weergeeft van de werkelijkheid. Dit gebeurt voordat er interpretatie 
plaatsvindt. Perceptie is het herkennen of begrijpen van de betekenis van een waarneming en wordt 
in dit verband ingedeeld bij cognitieve competenties. Beeldende kunstenaars worden in hun 
opleiding geoefend in het waarnemen.  De psychomotoriek, een bewuste handeling gestuurd vanuit 
de hersenen, zou men kunnen beschouwen als het (persoonlijk) handschrift van de beeldend 
kunstenaar. 

 

  
  
 
 
 
 

                                                           
8
 CVA: een afkorting van Cerebro Vasculair Accident, een vakterm voor een beroerte. In het Engels aangeduid 

met ‘stroke’. 

A. De frontaalkwabben zorgen ervoor dat je doelgericht 
kunt werken. Het reticulaire systeem zorgt ervoor dat 
je  alert blijft.  

B. De motorische hersenschors is betrokken bij 
sensomotorische vaardigheden, zoals bijvoorbeeld 
tekenen.  

C. In de premotorische schors worden deze 
vaardigheidsprogramma’s opgeslagen.  

D. Dit gebeurt ook in de hogere delen van de  hersen. 
E. De visuele schors stelt de mens in staat om te zien. 
F. De visuele associatieschors verwerkt die visuele 

informatie op een verfijnde wijze. 
G. De rechterhersenhelft en de frontale structuren, 

mediëren het vermogen om creatief  te zijn, het 
overzicht te behouden, te plannen en vernieuwen. 

H. Het taalvermogen, meestal gestuurd vanuit de 

linkerhemisfeer, lijkt ook samen te  hangen met het 

vermogen om symboliek te kunnen gebruiken . 

Bron: Van Gelder, 2001, plaat VI. 
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1 Hersenletsel leidt vaak tot een veranderende waarneming en motoriek. 
Cognitief psycholoog Solso legt de hersenactiviteit vast door middel van fMRI, een driedimensionale 
beeldvormingstechniek. Hij  ontdekt verschil tussen een kunstenaar en een niet kunstenaar in 
hersenactiviteit in voornamelijk twee hersengebieden, de rechter achter-pariëtaal cortex en in de 
rechter midden-frontaal cortex. De achter-pariëtaal cortex speelt een belangrijke rol bij het 
produceren van geplande bewegingen. Denk hierbij aan het bepalen van de eigen locatie in de 
ruimte en je positie ten aanzien van andere objecten in de ruimte, zoals tijdens het bewegen. Schade 
aan dit hersengebied kan leiden tot  beperkingen in de ruimtelijke relaties, zoals het hemispatieel 
neglect. Het tweede hersengebied dat verschilt is het rechter midden-frontaal cortex, wat in verband 
wordt gebracht met complexe associaties, manipulatie van visuele vormen en de fijne motorische 
reacties van de handen. Een kunstenaar zou dit hersengebied intensiever gebruiken  vooral door 
meer een beroep te doen op zijn interpretatie dan op ‘kopiëren van de werkelijkheid’.  [15].  De 
interne representatie wordt continue getoetst aan de perceptie. Kunstenaars moeten dan ook hun 
vaardigheden ontwikkelen om de wereld beter te ‘zien’[5]. Door beschadiging van deze 
hersengebieden kan de schilderstijl veranderen. 

 
Zaidel stelt dat door sensovisuele beperkingen veranderingen in de 
visuele waarneming en de perceptie van kleur kunnen ontstaan bij een 
kunstenaar of een willekeurige andere kijker. Verder stelt hij dat kleur 
een vitaal component is van het zien, wat ons navigeert door de visuele 
wereld[18]. Een hersenletsel kan veranderingen bewerkstelligen in 
perceptie en het motorisch handelen. Bijvoorbeeld in de manier van 
verwerken van materialen in het kunstwerk. Dit leidt tot verschil in 
schilderstijl van voor en na een hersenletsel, bijvoorbeeld in de toets 

en het kleurgebruik. Kunstenaars beschikken over getrainde visuomotorische talenten, maar na  een 
hersenletsel kunnen zij toch te maken krijgen met neuropsychologische en cognitieve beperkingen. 
Het dwingt hem soms – zoals bij René Daniëls - om met de andere hand te gaan schilderen. Of 
andere motorische vaardigheden moeten opnieuw worden aangeleerd. Hun vaardigheden helpen 
hen wel om hun beperkingen inzichtelijk te maken [5]. Een stijlverandering treedt regelmatig op na  
hersenletsel. De schilderijen worden dan emotioneel expressiever, wilder en verontrustend. 
Kunstenaars met een rechterhersenhelftstoornis maken nadien  voornamelijk globale afbeeldingen, 
op een snelle manier uitgevoerd, zonder veel details en met elementaire, krachtige kleuren. Iets wat  
bij kunstenaars met een letsel aan de linkerhersenhelft niet het geval is [4]. Dit wijst erop dat deze 
verandering geen gevolg is van een emotionele reactie van de kunstenaar op het hersenletsel.  
 
Belkofer en Konopka doen onderzoek naar de effecten van kunsttherapie door met EEG de 
hersengolven te meten.  Kunsttherapie brengt – zo is hun bevinding - veranderingen in hersen-
activiteit aan.[3].   

 

 

Hersengebieden in de rechterhersenhelft. Geel: visuele cortex, groen: 
achter-pariëtaal cortex - lichtblauw: primaire auditieve cortex - 
blauw: sensorische cortex - rood: motorische cortex - oranje: pre-
motorisch gebied.  
 
Bron: Jacopin/Science Photo Librar. 
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Wat uit meer onderzoek naar voren komt  is dat kunstenaars langer leven na hun beroerte dan het 
gemiddelde van zeven jaar. Mogelijk van belang om deze mogelijk positieve kunstgebonden 
gezondheidseffecten in relatie tot het verloop van een neglect9 nader te onderzoeken! Wellicht 
kunnen in de toekomst EEG-metingen worden ingezet als middel binnen de kunsttherapie om de 
hersenactiviteit te verbeteren of om de situatie te normaliseren. Om meer inzicht te verkrijgen uit de 
praktijk is het van belang dat meer cases over de competenties van kunstenaars bij een hersenletsel 
in de toekomst worden vastgelegd.  
 
2 Er is nog weinig bekend over de verandering in persoonlijkheidskenmerken.  
[De literatuur over dit onderwerp is niet altijd eenduidig] 
Vrij gangbaar is de aanname dat er duidelijke verschillen zijn tussen de linkerhemisfeer en de 
rechterhemisfeer. De linkerhersenhelft wordt in verband gebracht met linguïstische taken en het 
rationele denken.  De rechterhelft met  ‘creatieve’ met intuïtieve en ruimtelijke vaardigheden. 
Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat dit niet zomaar kan worden gesteld [13].  
 
De frenologie kent bepaalde karaktertrekken, aanleg of functies toe aan bepaalde hersengebieden. 
Na hersenletsel  volgt een plaatselijke reorganisatie van de functionele netwerken [18]. Beweging, 
studie en creativiteit kunnen de hersenen verrijken [14]. Ook Getzels en Csikszentmihaly observeren 
langdurig het creatieve proces van kunstenaars.  Zij veronderstellen dat mensen stimuli opzoeken en 
volgens hun hypothese zijn creatieve mensen de ‘stimulus-zoekers bij uitstek. Hun conclusie is dat de 
kunstenaar niet alleen een probleem wil oplossen, maar ook vaak op zoek gaat naar een probleem, 
juist om het op te lossen.  Een hang naar ontdekken, begrijpen en weten. Dit laatste wordt aangeduid 
met divergent denken;  het gericht zijn op het oplossen van een probleem met convergent denken. 
Creativiteit wordt volgens de laatste theorieën dan ook gezien als een combinatie van divergent en 
convergent denken [13].  Voor de probleemvindinggerichte houding  is volgens de onderzoekers  
Getzels en Csikszentmihalyi onder andere van belang ‘naïviteit ‘. Zij benoemen een zestal 
persoonlijkheidskenmerken essentieel voor kunstenaars. Te weten: sociaal gereserveerd en 
afstandelijk, serieus en introspectief, non−conformistisch, fantasierijk, radicaal en experimenteel en 
autonoom en resoluut [13]. Gunderman en Hawkins  zijn meer terughoudend over  introspectie of 
zelfreflectie [8]. 
 
Wie figuren snel van de visuele context kan onderscheiden, wordt 'veldonafhankelijk' genoemd;  wie 
hier moeite mee heeft ‘veldafhankelijk’. Onderdeel  van een cognitieve stijl en hangt samen met de 
persoonlijkheid. Veldonafhankelijke mensen stellen zich ten opzichte van hun sociale omgeving 
onafhankelijker op, zijn analytischer en zich meer bewust van hun eigen impulsen en eigen lichaam 
Musici en beeldende kunstenaars zijn dan gemiddeld vaker veldonafhankelijk dan niet artistieke 
professionals[16].  In de huidige theorievorming rondom persoonlijkheidskenmerken wordt uitgegaan 
van vijf kenmerken, de zogenoemde Big Five: extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele 
stabiliteit en  openstaan voor ervaringen. De factor ‘openstaan voor ervaringen’ heeft onder andere 
als positieve kenmerken: vrijmoedig, avontuurlijk, alert en creatief en als negatieve kenmerken 
behoudend, dogmatisch, gezapig en fantasieloos.  Persoonlijkheidskenmerken die een positieve 
relatie vertonen met beoordelingsvermogen zijn: tolerantie voor complexiteit, tolerantie voor 
ambiguïteit en onafhankelijkheid van oordeel. Een persoon met een ‘esthetische oriëntatie’ is vaker 
een creatieve persoonlijkheid [9, 16].  
 
3 Hersenletsel leidt tot een andere relatie met de Art World. 
De Wereld van de Kunst verwacht dat de kunstenaar beschikt over artistiek talent: speciale 
eigenschappen of gevoeligheden die eigen zijn aan een kunstenaar.  Becker noemt dit  ‘de 

                                                           
9
 Neglect: betekent negeren of verwaarlozen. Aan de zijde waar sprake is van verlamming, is dan sprake van 

een stoornis als het gaat om het bewust waarnemen. Neglect komt vaker voor bij een beroerte in de  
rechterhersenhelft (wanneer iemand dus links hemiplegisch is) dan in de linkerhersenhelft en kan samengaan 
met sensorisch/zintuiglijke of motorische uitval. Iemand kan bijvoorbeeld de arm wel gebruiken maar 'vergeet' 
dit spontaan te doen (Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie, 2012). 
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sensibiliteit van een kunstenaar’. De beperkingen die optreden bij een kunstenaar door een 
hersenletsel betekent niet op voorhand dat het werk van mindere kwaliteit is. Soms veranderen 
inhoud en / of stijl in een verrassende en soms esthetisch aangename richting [5]. De esthetische 
waardesystemen, toegepast door kunstcritici, zijn belangrijk voor de reputatie van een kunstwerk en 
/ of een kunstenaar. De vraag doet zich voor: hoe het veranderende werk te categoriseren? Kan de 
kunstenaar met hersenletsel zich aan zijn verworven positie (blijven) conformeren? Dit kan de 
kunstwereld als ook de kunstenaar in verwarring brengen. Een ‘richtingenstrijd’ 10. De directe 
omgeving van de kunstenaar is belangrijk vanwege de remmende of stimulerende werking ervan op 
de productie van zijn werk en het al dan niet voortzetten van een oeuvre. 
 
Focus op René Daniëls 
 

     
 
Links De terugkeer van een performance, 1987. Rechts De terugkeer van een performance, 2006. Bron: Collectie De Pont 
Tilburg. 
 

Hoe toepasselijk is in die zin de titel van het oorspronkelijke werk: de terugkeer van een 
performance. Ook René Daniëls herneemt zijn oeuvre. In het rechterwerk zitten ook weer woorden, 
die hij na zijn vroege werk is gaan toepassen; de context van toepassing is anders; dieptewerking 
weet hij op een nieuwe wijze te realiseren, het geheel opgebouwd langs een verticale as. Nieuw is 
ook de stilistische gezichts- figuurvorm aan de rechterzijde, enigszins cartoonachtig; de persoon staat 
in een eerder werk in de coulissen en nu vooraan, het snoer van de microfoon centraal onderaan 
gaat erin over. Gaat hij spreken? Is hij al aan het spreken? Kijken we vanaf het podium een zaal in? 
Opnieuw een sfeer van actie, van een moment van , een performance op het moment van beginnen 
en ook nu weer een zekere humor. Ook nu valt er veel te zien en te ontdekken. 
 

Na 1984 maakt René Daniëls schilderijen die vooral het tentoonstellen tot onderwerp hebben. 
Daniëls geniet nationale en internationale bekendheid.  Echter hij loopt 25 jaar geleden door een 
beroerte hersenletsel op in de linkerhersenhelft. René Daniëls was rechtshandig en kan na zijn 
beroerte in de linkerhersenhelft niet meer met de rechterhand schilderen. Hij tekent nu met zijn 
linkerhand. Zijn postmorbide11 werk is van een kleiner formaat doek en hij gebruikt viltstift(en) in 
plaats van verf. Het gebruik van materiaal, kleur en persoonlijk handschrift verschilt.  Ook mist het 
postmorbide werk de kleuren die hij voor zijn beroerte gebruikt. Nu past hij maar één of enkele 
kleuren toe. Hoewel de meningen over zijn postmorbide werk uiteenlopen, worden zijn werken in 
2011 in Madrid en in 2012 (ook weer) in het Van Abbe getoond. (Een tijd lang toont het Van Abbe 
geen werk van de periode na zijn beroerte). Er lijkt nu wel erkenning voor het postmorbide werk van 

                                                           
10

 http://programma.vpro.nl/pip-deavonden/deavonden/Dossiers/Beeldende-
kunst.html?playurn=urn:vpro:media:program:14125533  geraadpleegd 27 september 2013 (met name rond de 
10’ toelichting op de discussie rondom zijn werken).  
 
11

 Postmorbide: de situatie nadat de ziekte zich heeft openbaard of trauma heeft plaatsgevonden. 

http://programma.vpro.nl/pip-deavonden/deavonden/Dossiers/Beeldende-kunst.html?playurn=urn:vpro:media:program:14125533
http://programma.vpro.nl/pip-deavonden/deavonden/Dossiers/Beeldende-kunst.html?playurn=urn:vpro:media:program:14125533
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Daniëls. Kortweg stelt Esche (huidig directeur van Van Abbe) dat de stijl anders is, maar dat de 
kunstenaar even interessant blijft.  
 
Kwestie van acceptatie? 
Wanneer  een beeldend kunstenaar niet meer kan voldoen aan de geldende criteria, dan is daar  
geen beleid. Wanneer is er (nog) sprake van kunst?  Het label is bijvoorbeeld van belang voor of het 
werk van een gerenommeerd kunstenaar museumfahig wordt bevonden of niet, door de 
kunstwereld wordt geduid als kunstwerk of niet. Omdat de schilderstijl na een hersenletsel abrupt 
kan veranderen, is  deze lastig te toetsen aan de algemeen geldende normen:   

 Hoe origineel is deze kunstenaar? 

 Heeft het iets van oorspronkelijkheid? 

 Is het werk vernieuwend? 

 Wat is de intentie van het kunstwerk?  

 Toont het werk een introspectie? 

 Hoe verloopt het proces van de kunstenaar? 

 Is de kunstenaar werkzaam in het hier- en nu? 
 
Een vraag binnen de thematiek is:  wié bepaalt  (met welk ´recht´) of de kunstenaar na een 
hersenletsel nog kunstenaar blijft? Creativiteit blijkt een moeilijk af te bakenen begrip. De 
originaliteit van een werk speelt hierin absoluut een rol, net als het nauwe contact van de kunstenaar 
met zijn (irrationele onder)bewustzijn. Uiteindelijk vraagt een werk om acceptatie en professionele 
en / of publiekelijke waardering om van een (esthetisch) kunstzinnig werk te spreken. Alom bekend is 
dat vele originele kunstwerken echter pas veel later na de totstandkoming positieve waardering 
genieten. Überhaupt kun je je afvragen of het wel te bepalen is. Voer voor debat in de kunstwereld 
als het gaat om beleidsvorming voor  positiebepaling van beeldend kunstenaars, diegenen  met een 
hersenletsel  in deze in het bijzonder. 
 
Kunst, creativiteit en geestesziekte  / Kunst en niet aangeboren hersenletsel: [zie hierboven] 
De perceptie van de patiënt als kunstenaar is zowel een product van een eigen levensgeschiedenis 
als ook van het sociaal-cultureel kader waarin iemand zich bevindt. Waarin ook onze eigen  
levensgeschiedenis  en het gedachtengoed waarmee we opgegroeid zijn, van invloed is. Een 
onbevangen blik is daarom ‘niet eenvoudig’.  
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IV Kunst en neurowetenschappen 

 

   
 
 
Nieuwe vergezichten 
Millenia lang loopt de vraagstelling: wat is de functie van kunst en van de esthetische ervaring? 
Regelmatig is er (opnieuw) sprake van een controverse tussen een meer rationeel - zakelijke en een 
meer mystieke opvatting. Een debat onder kunstenaars, geschiedschrijvers, filosofen en nu ook 
neurowetenschappers. Het onderzoeksgebied heeft hun belangstelling nu neurostimulatie gezicht 
geeft aan wat er gaande is bij creatieve activiteit en esthetische bewondering. Pas recentelijk is het 
mogelijk om de fysiologische basis van de esthetische  beleving te onderzoeken. Technieken als MIR, 

http://mvomiekebeeldbank.wordpress.com/?s=rene+daniels
http://mvomiekebeeldbank.wordpress.com/2012/08/12/rene-daniels/
http://vimeo.com/58635618
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1251384
http://www.renedaniels.com/trailer.html


Kunst, (on)bewustzijn, creativiteit en wetenschap. Zien, creëren, beleven we met het oog of met ons brein? 

 

MiekevanOs, 4DT Kunst Algemeen onder docentschap van Mevrouw Christianne Niesten en 
Mevrouw Simone Rijs  Pagina 20 

de PET-scan en electroencephalography (lokaal magnetische velden in de hersenen)  maken het 
mogelijk processen in de hersenen uit te drukken in beelden [4, 14]. Kunst en kunstbeleving zijn – zoals 
zoveel zaken - een kwestie van geleiding van impulsen tussen synapsen in het brein, een 
expressionele uiting door het lichaam, een waardering door de zintuigen. Door neuro-image 
onderzoek weten we inmiddels veel meer over wààr in de hersenen specifieke taken zijn 
gelokaliseerd. Zoals de verwerking van zintuiglijke stimuli, het plannen, het aansturen van 
motorische processen als ook de beantwoording van toegediende emotioneel geladen prikkels. 
Inmiddels zijn er verschillende hersengebieden aangeduid als zijnde actief bij deze ‘activiteit’. Twee 
hoofdgebieden: de voorliggende mediale prefontale cortex (aMPFC) en de caudate/striatum (gebied 
liggende onder de schors van de grote hersenen) [7,8,9,13,14]. Een netwerk in de frontale hersenen die 
ook wel worden aangeduid met ‘het evaluatieve’netwerk.  Veel is nog onduidelijk, wat is generiek en 
wat is subjectief? En wat is dan bepaald door de culturele norm, educatie en blootstelling aan? Ook al 
ligt het op het vlak van de persoonlijke beleving een stuk complexer, toch zijn hier ook onder 
individuen consistente patronen te zien bij het zien van bijvoorbeeld een specifiek schilderij [14]. 

Waarom we wel kunnen communiceren door kunstzinnige indrukken en emoties, daar waar dat  
onmogelijk is om in woord uit te drukken, kan mogelijk komen door de gedeelde activering tijdens de 
beleving [8]. 
 
Liefde op het eerste gezicht? 
Van tijd tot tijd werken kunsthistorici samen met wetenschappers om ideeën en benaderingen te 
delen [4,7]. Door de eeuwen heen bestuderen kunstenaars intensief de wijze waarop we de wereld 
waarnemen en het wekt dan ook geen verwondering dat een aantal  wetmatigheden zijn ontdekt. 
Nieuwe manieren van onderzoek kijken of deze wetmatigheden ook daarin aan te tonen zijn. 
Neurologisch onderzoek wordt vaak aangevuld met andersoortig onderzoek, waaronder 
gedragsonderzoek en kunsthistorisch materieonderzoek. Ook om meer nuancering aan te brengen. 
Bijvoorbeeld:  in welke zin beweegt een kunstwerk je?   

 De intensiteit die de beleving opwekt in termen van evalueerbare emotionele responsen op 
emoties: vreugde, genot, droefheid, verwarring, afkeer, angst, walging, schoonheid, subliem.  En 
de ‘zwaarte’ van de ervaren emotie. Ook wordt vaak in kaart gebracht hoe de dagelijkse 
omgeving eruit ziet en in welke state of mind iemand op het moment van onderzoek is, al dan 
niet onder invloed van eerdere ervaringen. Kunstenaars en wetenschappers buigen zich over een 
vergelijking van de breinactiviteit om te kijken welke processen bijvoorbeeld herkenning 
bevorderen. Onder meer aan de hand van proeven met vergelijkingen tussen afbeeldingen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Verrassend genoeg scoren beide afbeeldingen in het onderzoek hetzelfde wat betreft de 
esthetische ervaring, terwijl eerder onderzoek aanduidt dat niet-kunstgetrainden een 
herkenbare voostelling prefereren.  Een ander verrassend effect is dat naarmate het langer 

Spelen met de verwachting en de visuele verwerking van prikkels.  Het werk is afgeleid van bekende oude meesters en de verwachting is 
bepaalde objecten en scenes te herkennen.  Manipulaties van de herkenbare elementen, een onleesbare afbeelding creëren.  Het lukt 
niet om er een betekenisvol beeld van te maken. Een automatisch aftasten naar herkenbare vormen om te kunnen duiden. 
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duurt om de figuratie te duiden, des te krachtiger de afbeelding  wordt genoemd.  Overigens 
bewust gekozen voor de maat krachtig, boven schoonheid [12]. De  “interpretatie ruimte” kan 
helpen om de verschillende variabelen te ordenen die van invloed kunnen zijn op de wijze van 
lezen van een beeld. Eyetracking onderzoek en aflezen in het brein tonen ook dat directe 
sleutels -  zoals titels, de wijze van presenteren en de context -  effect hebben  op hoe de 
toeschouwer naar het werk kijkt en dit interpreteert. Dat geldt echter vooral voor wie enigszins 
getraind is in het kijken naar kunst.  

 

 
 

 Of kunstenaars brengen de kracht van de esthetische beleving in kaart en kijken of (bepaalde)  
afbeeldingen daarin een subjectief en / of generiek verschil in  genereren. Dat blijkt wel het 
geval.  

 

 
 
 
 
Aanwijzingen die kunnen worden meegenomen in kunsteducatie. 
 
Wereld van begrip en wereld van bewondering 
Nader onderzoek kan openbaren of toename van de persoonlijke relevantie van de esthetische 
beleving de intensiteit van de beleving en ermee verbonden associaties (nog) kan verhogen [12].  
Om daar beter de vinger op te kunnen leggen, is dieper onderzoek naar de artistieke beleving nodig 
door te duiken in de fysieke onderliggende processen en veranderingen in het brein[12,11, 12]. Hét 
orgaan dat verantwoordelijk is voor het oproepen van en de waardering voor de artistieke beleving [8, 

12, 15]. Niet om een soort van succesformule te maken, wel  om inzichtelijk te krijgen hoe het werk van 
een kunstenaar inwerkt op en verandering brengt in de neuropsychologie van de aanschouwer. Een 
willen-weten wat niet nieuw is, aangezien ook Plato, Immanuel Kant en Johann Joachim 

Alleen werken die er echt voor velen uitspringen geven een generiek 
beeld  en overstijgen het subjectieve. De intensiteit overstijgt 
nadrukkelijk het niveau van ‘like’.   
 
Het lijkt erop dat bij sterk appellerende en gewaardeerde kunst de 
afscheiding van dopamines een rol spelen en lijkt het effect het sterkst 
in de linker hersendelen.  Uit neurologisch onderzoek blijken twee 
parameters van groot belang. De dimensie “abstract/representatief” en 
“uniek/ambigue”.  
 
Verrassend is ook dat de beleving het sterkst is wanneer mensen in een 
positieve mood zijn.  Zelfreflectie en persoonlijke relevatie blijken 
daarbij belangrijke onderscheidende items! 

(14)
 Dit kan van belang zijn 

voor kunstenaars en ook diegenen die onderwijzen in kunst!  
 
Opmerkelijk is dat de kunstenaars tijdens alle taken meer 

hersenactiviteit vertonen dan controlepersonen, alsof ze intenser met 

de taken bezig zijn. 



Kunst, (on)bewustzijn, creativiteit en wetenschap. Zien, creëren, beleven we met het oog of met ons brein? 

 

MiekevanOs, 4DT Kunst Algemeen onder docentschap van Mevrouw Christianne Niesten en 
Mevrouw Simone Rijs  Pagina 22 

Winckelmann  al onderzoek naar het concept van het artistieke oordeel. Recent onderzoek toont aan 
dat de prefrontale hersenen  worden aangesproken bij het zien van een esthetisch bevallig gevonden 
schildering, wat niet het geval is als iemand het als ‘lelijk’ beschouwt [3,13,14]. Zeer recentelijk 
onderzoek toont  ook dat deze positieve gebiedsactivatie en consequent esthetisch oordeel kunnen 
worden verstoord  door (extern beïnvloedbare) verwachtingen. Bijvoorbeeld door de wetenschap 
over wie de kunstenaar is,  bezit van kennis over de brede waardering of de naam en faam van de 
galerie of museum die een werk tonen [9]. Actueel  onderzoek suggereert dat mensen multi-
zintuiglijke percepties prefereren [2]. Hoe zit een en ander in elkaar bij dans en installatiekunst welke 
een beroep doen op meerdere sensorische domeinen?  Het is zeker interessant om te kijken of er 
verschillen in de processen van  esthetische waardering aan ten grondslag liggen. Om te kijken of ook 
hier zekere wetmatigheden spelen, ongeacht of je naar Lady Gaga kijkt of het Nederlands Dans 
Theater.  Dergelijke kennis kan leiden tot vernieuwing binnen de kunst  door stijl en context blended 
te mengen of innovatief aan te bieden op een wijze waarvan neuro-imaging-gegevens suggereren dat 
deze succesvol kunnen zijn [1]. En wellicht werpt het ook licht op de vraag:  welke breinprocessen 
kunnen worden beïnvloed  teneinde het gat te dichten tussen ‘kunstminnaars  en kunsthaters’. Is het 
een stabiel neurofysiologisch breingegeven of kunnen diverse interventies  iemands neurologische en 
affectieve responsen veranderen? Is het brein responsief te maken?  Is er een relatie met de neiging 
om zelf kunst te willen maken?  Wat is het precies aan kunst dat maakt dat we het zélf willen zien of 
doen? Hoe interacteert de esthetische beleving tijdens het  leren en observeren van kunst? Is er 
verschil in het brein tussen experts en beginnelingen in het vakdomein?  
 
 

 
 
Every science touches art at some point—every art has its scientific side; the worst man of science is 
he who is never an artist, and the worst artist is he who is never a man of science. In early times, 
medicine was an art, which took its place at the side of poetry and painting; today they try to make a 
science of it, placing it beside mathematics, astronomy, and physics. 
(Armand Trousseau, Lectures on Clinical Medicine (1869) 
 
Moeizame liaison met toekomstmogelijkheden  
De gerenommeerde medische opleiding Harvard Medical School in Boston traint artsen in spé in het 
Museum of Fine Arts (MFA) in het leren kijken naar kunst en het observeren van bepaalde 
kunstwerken. Deze studenten blijken betere diagnostische vaardigheden te ontwikkelen dan degene 
die ‘regulier’ onderwijs volgen. Zij leren een nieuwe manier van kijken wat leidt tot nieuwe inzichten. 
[10] Anderzijds verwonderen kunstenaars zich over de fascinerende afbeeldingen van het innerlijk van 
de mens, bijna esthetisch en verwerken die beelden ook in hun kunst. Scan-art? Het Britse 
onderzoeksinstituut The Wellcome Trust verenigt sinds 1996 kunstenaars en wetenschappers in hun 
SciArt(Science and Art)-programma.  
 
Het is nog een wat onwennige samenwerking, die tussen kunstenaars en wetenschappers. 
Wetenschappers zijn expliciet, analytisch met logica voorop in hun werk- en rapportageprocessen. 
Daar waar een kunstenaar vaak een focus heeft op irrationaliteit en synthese.  De uitdaging is om 
deze twee tot voor kort gescheiden circuits te verbinden en recht te doen aan beider integriteit, 
waardoor vanuit een ware interdisciplinaire samenwerking probleemstellingen kunnen worden 
onderzocht die in hun aard zo complex zijn wanneer verbonden met kunstbeleving. Een specifieke 
uitdaging voor het wetenschappelijk onderzoek in dit complexe en heterogene domein is het zinvol 
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operationaliseren van creativiteit en psychiatrische stoornissen, ook binnen een 
kunstwetenschappelijke context. Zinvolle definities, meetinstrumenten en multidisciplinaire 
samenwerking zijn daarbij nodig. De vraag die vaak wordt geplaatst in dit kader: rationaliseren we 
niet alleen de kunst, maar ook de kunstenaar dood? Ik denk dat het van belang is de angst voor 
reductionisme aan de kant te zetten. Als je iets kunt verklaren, wil dat immers niet zeggen dat 
hetgeen je verklaart, verdwijnt.  
 
Kandinsky’s droom 
In die zin is een discussie rondom het verschil tussen kunstenaar en wetenschapper weinig 
vruchtbaar. Door de eigen / wederzijdse zienswijze te herkennen, te erkennen en los te laten kun je 
iets van meer kanten bezien. Neurowetenschappers kunnen blootleggen wat kunstenaars intuïtief al 
hebben ontdekt. Interessant om  te kijken hoe een en ander ook werkt in vivo, dus niet op basis van 
reproducties en labsituaties. Want afmetingen, structuur, textuur  en andere zijn allemaal elementen 
die de kunstenaar niet voor niets probeert te controleren en onderdeel te maken van de esthetische 
ervaring. Het mentale kan immers niet worden gerepresenteerd in geïsoleerde nu-momenten. Het 
mentale of het geestelijke ervaren we in de tijd, in de ‘duur’. Bovendien is een kunstwerk natuurlijk 
niet terug te brengen tot een droge breindeterminatie. Onderzoek doen naar natuurlijke creativiteit 
is een lastige, omdat de creatieve gebeurtenis uniek verbonden is aan een individu en gebonden  aan 
specifieke omstandigheden. De combinatie van een esthetische blauwdruk in de hersenen met de 
veranderlijkheid van een omgeving verlenen aan het kunstwerk en de eigenschap van schoonheid 
een particulier karakter. De wetenschappen helpen echter de relatie van de mens tot zijn omgeving 
mede te doorgronden. De esthetische beleving kun je dan definiëren als het resultaat van de 
interactie tussen de hersenstructuren en de particuliere eigenschappen van mensen en / of objecten. 
Neuro-imageonderzoek kan zeker bijdragen aan divergentie van kunstonderzoek. De zoekende 
kunstenaar, onderzocht door de zoekende wetenschapper die de kunstenaar steeds verder onder de 
huid kruipt. De wetenschap verrijkt het raamwerk, cultuur vormt de sleutel tot regeneratie. Het 
nieuwe vakgebied staat nog in de kinderschoenen. De hamvraag die ook voor antwoorden vanuit 
neurowetenschappelijk onderzoek kan worden gesteld, zoals ook in veel ander kunstonderzoek, 
luidt:  hoe beschrijf  je de waargenomen structuur  van een waargenomen beeld? Wanneer daar een 
adequate formele theorie over te ontwikkelen is, creëert deze wellicht een fantastische 
toverlantaarn op de  koop toe. Kandinsky’s droom: ‘de waarneming die zelf  zichtbaar wordt’.  
 
Eiland in oceaan van onwetendheid 
De vraag is niet of, maar en-en voor onderzoek.  Juist een veelheid van aanvliegen in onderzoek geeft 
ons te denken over het al dan niet zichtbare denken. Wetenschappelijk onderzoek is vooral een 
gevecht tegen de eigen beperkingen en vooringenomenheid12. De neurowetenschappen kunnen 
zaken verhelderen die bijvoorbeeld met kunsthistorisch, kunstmaterialistisch en kunstgedragsmatig 
onderzoek alleen niet te duiden zijn. Uitkomsten van vervolgonderzoek kunnen enerzijds mogelijk 
meer inzicht geven in wat er ‘mis’ gaat in de hersenen wanneer ziekte de creativiteit  verstoort en 
anderzijds kennis leveren om technieken te ontwikkelen ter bevordering van de creatieve prestaties. 
Onderzoek kan bijdragen aan een beter begrip van kunstcreatie en kunstwaardering. Een beter 
begrip ook van de impact van kunst op een samenleving. Verkenning van de voorkeuren in het brein 
heeft daarmee artistieke, commerciële en ook politieke waarde. Dat vind ik spannend en ook eng! 
Dat de waarheid daarbij als het ware steeds ´wijkt´, of beter gezegd, dat elke vermeerdering van 
kennis nieuwe onwetendheid genereert, is inherent aan een maatschappelijk fenomeen en (sociale) 
zoektocht. De ene vraag in dit essay roept een volgende vraag op. 
 
Kunst vanaf 1945…., we zijn nu inmiddels bijna een eeuw verder. Kunstopvattingen hebben een lange 
incubatietijd,  het is natuurlijk afwachten met alle nieuwe mogelijkheden en nog aankomende 
ontdekkingen: waar gaat het naar toe in de kunst...? 
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 http://www.youtube.com/watch?v=SCZifvzTqJY robbert dijkgraaf beeldkracht inspiratie en houvast 
geraadpleegd op 22 september 2013. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=SCZifvzTqJY
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