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“In physics, isolating a part of a system allows you to understand it directly; 

this principle generally does not hold true in biology, and especially not for 

the networks of the brain.”1 

        

Richard Cytowic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 CYTOWIC, Richard E., Wednesday Is Indigo Blue, Discovering The Brain of Synesthesia, Massachusetts Institute 

of Technology, 2009, p.203 
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1. Inleiding 

 

Het proces van de waarneming vormt zowel voor wetenschappers als kunstenaars de 

belangrijkste bron van kennis. Toch getuigen beide vaak van een uiteenlopende kijk op de 

werkelijkheid. Terwijl de wetenschapper een objectieve beschrijving van de natuur 

nastreeft, lijkt de kunstenaar vrijelijk zijn affectieve gevoelswereld te laten versmelten met 

zijn waarneming. In de oudheid en in de renaissance bloeide de westerse cultuur door de 

eenheid van wetenschap en kunst. Vanaf de 18de-19de eeuw benadrukten de positivistische 

laboratoriumonderzoeker en het romantisch kunstenaarsgenie steeds meer de kloof tussen 

hun respectievelijke denkbeelden. Zijn er criteria om te onderzoeken wie van hen de juiste 

kijk op de wereld heeft, of vervallen we daarmee in een morele discussie?  Is het niet beter 

te zoeken naar criteria die de gemeenschappelijkheden in het denken blootleggen? Slechts 

op basis van wetenschappelijke, anatomische argumenten én socio-culturele argumenten 

kunnen terug overeenkomsten in de basisprincipes van de waarneming gevonden worden. 

Creativiteit is iets wat iedereen potentieel bezit. Het steunt op de mogelijkheid om 

verbindingen te leggen tussen verschillende zintuiglijkheden of ideeën. Wetenschappers, 

kunstenaars, economen, opvoeders…, iedereen moet in zekere mate creatief zijn om iets te 

betekenen in de maatschappij. Ook dieren zijn creatief om te overleven. Vooral zoogdieren 

tonen de vaardigheid om in verschillende situaties aangepast gedrag te vertonen. In hun 

waarneming is één basisprincipe hierbij bijzonder nuttig: synesthesie.  

Zoogdieren, maar ook primaten en jonge kinderen hebben allemaal de vaardigheid om een 

zintuiglijke prikkel te laten overvloeien in de waarneming van een ander zintuiglijk 

hersengebied. Op die manier worden prikkels niet gescheiden verwerkt, maar geïntegreerd, 

waardoor bijvoorbeeld de geur van eten in de hersenen verbonden wordt met de visuele 

waarneming van een bepaald kleur, wat resulteert in aangepast gedrag. Ook personen, 

tijdseenheden, geuren, klanken, tactiele prikkels, gevoelens, letters of cijfers, kunnen in 

onderlinge verbinding komen te staan. Terwijl bij jonge kinderen, primaten en zoogdieren 

deze zintuiglijkheden sterk geïntegreerd zijn, worden deze bij volwassenen op rationeel 

niveau gescheiden en verdwijnen de anatomische verbindingen. Bij sommigen blijven 

bepaalde van deze zintuiglijke connecties bestaan, dit zijn ‘synestheten’. Via dit uitgangspunt 

van evolutie in natuur en mens kunnen we enkele fundamenten blootleggen van de 
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menselijke waarneming. Tegelijk stellen we ons de vraag welke methode toelaat dit 

complexe fenomeen, als studieobject van de neurologie en tegelijk essentieel mechanisme 

in het creatief proces, omvattend te beschrijven.  

 

Het hoofddoel van deze scriptie is de analyse van een onderwerp dat zich door zowel de 

objectiefwetenschappelijke als individueel-subjectieve invalshoek laat benaderen. Uit deze 

analyse zal blijken dat de wetenschap op dit complexe terrein op enkele grenzen van haar 

empirisch-experimentele mogelijkheden stuit. Omdat synesthesie zich best laat beschrijven 

vanuit eerste persoonsbeschrijvingen en een grote onbewuste, affectieve factor heeft, 

veroorzaken de neurologische studies meer vragen dan antwoorden. Door allerlei nieuwe 

ontdekkingen over de werking van het brein lijkt de waarneming nog ondoorgrondelijker te 

zijn dan men aanvankelijk veronderstelde. Om die reden worden in wetenschappelijke 

debatten de discussies over de rol van het onbewuste terug van onder het stof gehaald.2 De 

uitdaging van de wetenschap is nu de zoektocht naar een nieuwe methode waarin 

kwantitatieve gegevens en individuele beschrijvingen elkaar zinvol aanvullen.  

 

Naast de wetenschappelijke analyse en de problemen met betrekking tot de methodiek, 

wordt het belang benadrukt van synesthesie als variatie van multimodale waarneming.  

Het begrip ‘multimodale waarneming’ gebruiken wij als zijnde de samengestelde 

waarneming door kruisverbinding tussen twee zintuiglijke gebieden, ook als slechts één 

zintuig wordt geprikkeld, bijvoorbeeld muziek die wordt omgezet naar spontane 

dansbewegingen (van auditief naar motorisch). ‘Multisensorische waarneming’ anderzijds 

beschrijft ook de integratie van de zintuigen, maar nadat meerdere zintuigen geprikkeld 

worden. Deze zintuiglijke indrukken worden vervolgens samengevoegd tot één geheel. 

Multisensorische waarneming wijst dus eveneens op kruisverbindingen tussen de zintuiglijke 

verwerkingsgebieden, maar streeft vanuit diverse zintuiglijke indrukken naar één geheel, 

terwijl multimodaliteit of synesthesie een verwerkingsgebied prikkelen dat niet logisch met 

de totaalindruk verbonden is en dus vanuit één stimulus tot meerdere zintuiglijke ervaringen 

kan leiden.  

                                                           
2
 De I-Brain conferentie van 5-7 maart 2010 getuigde van een hernieuwde interesse in onbewuste 

denkmechanismen. Doorheen het debat ‘Bewust van je Onderbewustzijn’ met vooraanstaande neurobiologen 
zoals Dirk De Ridder (UA) en Steven Laureys (ULg) was dit de rode draad.  
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Dit betekent dat synesthetische kruisverbindingen tussen verschillende zintuiglijke en 

andere hersengebieden feitelijk een bewust waarneembare vorm zijn van een multimodale 

waarneming die iedereen bezit. Voornamelijk door genetische voorbestemming, maar ook 

door omgevingsfactoren, komen de synesthetische associaties bij bepaalde mensen tot het 

bewustzijnsniveau, terwijl ze bij de meesten onbewust werkzaam zijn. Onderstaande 

voorstelling geeft dit idee het best weer. De gekleurde pieken tonen de hersenactiviteit 

gerelateerd aan de verbinding van bepaalde grafemen (geschreven tekens) en kleuren, op 

hun beurt gelokaliseerd in de hersenen. Het blauwe vlak stelt de (relatieve) grens tussen de 

onderbewuste en het bewuste waarneming voor. 

 

Figuur 1. Synesthetische waarneming is de bewust waarneembare vorm van onbewuste, multimodale prikkelverwerking. 
De pieken wijzen op zintuiglijke verbindingen die zich manifesteren in het bewuste.  

Voor een synestheticus is de multimodaliteit van zijn zintuigen normaal. Hij vindt het evident 

dat muziek bijvoorbeeld visuele patronen oproept en dat dagen van de week een vaste kleur 

hebben. Tegelijk is een zintuiglijke indruk nooit afgeleid uit de waarneming met slechts één 

zintuig. De stelling dat synesthesie vanuit één zintuig naar meerdere indrukken kan leiden, is 

niet toetsbaar aan de werkelijkheid, waardoor er moet van uitgegaan worden dat steeds een 

veelheid aan zintuiglijke prikkels leidt tot een eenheid van zintuiglijke indrukken. Die eenheid 

is er ook bij de synestheticus, aangezien zijn secundaire waarneming voor hem onderdeel is 
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van het geheel van zijn werkelijkheid.  Het verschil tussen multimodale en multisensorische 

waarneming wordt verdedigd door veel wetenschappers om synesthesie te helpen 

afbakenen als wetenschappelijk verschijnsel. Toch wordt vaak toegegeven dat het 

onderscheid tussen multisensorische en multimodale waarneming moeilijk houdbaar is.  

In een kleine rondvraag  onderzochten we of mensen specifieke voorkeuren vertonen bij een 

vrije associatie tussen een letter en een kleur (deel 5). De resultaten verduidelijken niet het 

onderscheid tussen synestheten en niet-synestheten, maar wijzen juist op de gelijkenissen 

tussen beiden.  

Deze overeenkomsten tussen synestheten en niet-synestheten scheppen de mogelijkheid 

om de uiting van synesthesie bij meer mensen als creatief potentieel te zien dan bij de 

‘uitzonderingen’. De cijfers met betrekking tot de hoeveelheid synestheten variëren bij   

wetenschappers immers van 1 op 200 000 tot 1 op 5. Jamie Ward veronderstelde zeer 

recentelijk dat iedereen in zijn directe omgeving wel 6 of 7 synestheten kent.3 Het gebrek 

aan een sluitende definitie is zeker mede de oorzaak van deze verwarring. Door de oneindige 

diversiteit aan verschijningsvormen worden enkele typevoorbeelden van synesthesie 

doorheen de scriptie behandeld, telkens in de context van een specifiek onderdeel. 

Door het vermoeden dat synesthesie geen uitzonderlijke ervaring is, wordt de noodzaak om 

het fenomeen te kaderen in de praktische leefwereld steeds groter. Synesthesie is niet enkel 

de sleutel om wetenschap en kunst dichter bij elkaar te brengen, maar toont ons ook hoe de 

mens als kind en in het primatenstadium de wereld zag, en vooral hoe de waarneming de 

aanzet is voor heel wat meer dan op het eerste zicht lijkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 WARD, J., The Frog Who Croaked Blue. Synesthesia and the mixing of the senses, Routeledge, Sussex, 2008, 

synopsis 
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2. Methodiek en invalshoeken 

 

“De mens zelf, voor zover hij zich bedient van zijn gezonde zinnen, is het 

grootste en meest nauwkeurige natuurkundige apparaat dat voorkomt; en het 

is juist het grootste onheil van de nieuwe natuurkunde, dat men de 

experimenten als het ware van de mens heeft losgemaakt en louter in 

datgene, wat kunstmatige instrumenten tonen, de natuur (…), zelfs wat ze 

presteren kan, daardoor beperken en bewijzen wil.”4 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

2.1.  De noodzaak van twee theoretische raamwerken 

2.1.1. Evolutie in de wetenschappen 

 

In al zijn complexiteit roept ons centraal zenuwstelsel thans een aantal nieuwe, 

vooruitstrevende vragen op. Deze problemen stellen wetenschappers vaak voor de 

methodische paradox tussen specialisatie in hun eigen, afgebakend kennisgebied –in de 

letterlijke zin: hersengebied- en de rol van de onoverzichtelijke, maar vaak invloedrijkere 

periferie van dit gebied. Concreet onderzoeken neurobiologen meestal een stukje van de 

hersenen, uiteraard in relatie tot een variabele parameter (vb. visuele cortex - visuele 

prikkel), terwijl de noodzaak tot bredere studie van hoe hersendelen samenwerken steeds 

groter wordt, dit vanuit de ervaring van neurowetenschappers, -chirurgen en psychologen. 

Ook vragen uit het filosofische terrein worden hierbij terug in het debat geworpen: wat is de 

rol van het onbewuste? Of zoals professor Ap Dijksterhuis verwoordt: “Het onbewuste is 

modieus geworden.”5  

 

De studie van het menselijk brein is steunt hoofdzakelijk op empirische en kwantitatieve 

onderzoeken. Toch roept de precisie van de nieuwe hersenscantechnieken heel wat 

                                                           
4
 GOETHE, J.W., Schriften zur Naturwissenschaft Auswahl, Stuttgart, 1977 (geciteerd in: LEMAIRE, Ton, De val 

van Prometheus. Over de keerzijden van de vooruitgang, Ambo, Amsterdam, 2010, p.325) 
5
 STARCKX, S., “Het onbewuste is modieus geworden.” Interview met Ap Dijksterhuis. in: Psyche en Brein I, 

2010, p50 
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fundamentele, inhoudelijke en methodologische vragen op.  Door een beter zicht op de 

onbewuste werking van de hersenen, lijken wetenschappers geneigd naast kwantitatieve 

gegevens terug meer eerste persoonsbeschrijvingen in het onderzoek te willen 

incorporeren. Deze subjectieve gegevens kunnen aanleiding geven om tot objectievere 

stellingen te komen. De traditionele wetenschappen voelen zich genoodzaakt om rekening 

te houden met deze wijzigende methodologie, met het oog op meer omvattende analyses 

van die complexe hersenmaterie.  

Anderzijds zoekt de wetenschap naar eenduidigheid, wat in de absolute zin slechts met 

behulp van kwantitatieve resultaten kan bekomen worden. Bij het onderzoek naar een 

fenomeen als synesthesie, dat oneindig veel verschijningsvormen kent, is die eenduidigheid 

problematisch. De reden hiervoor is niet enkel de moeilijkheid om dergelijke zintuiglijke 

ervaring objectief te beschrijven, maar ook de onmogelijkheid om doorheen die oneindige 

diversiteit veralgemenende stellingen te bewijzen. Het geheel van het onderwerp blijkt zich 

zodanig te differentiëren in deelaspecten dat het wetenschappelijke inductieproces om van 

onderzoek tot besluitvorming te komen problematisch verloopt. De precisie van de 

technologische hulpmiddelen in het laboratorium zijn hier mee de oorzaak van. Dit idee van 

destabilisering van de traditionele wetenschappen wordt verder uitgewerkt in deel 6. 

De objectiefwetenschappelijke invalshoek en de methode van subjectieve beschrijving (of 

‘eerste persoonsbeschrijving’) van een fenomeen werden gedurende de opkomst van de 

wetenschappen zoveel mogelijk gescheiden gehanteerd. Het is nooit echt de bedoeling 

geweest van de wetenschapsfilosofie om geen rekening te houden met subjectieve factoren, 

maar deze worden zoveel mogelijk vermeden in kwantitatieve, exacte wetenschappen. 

Subjectiviteit levert immers geen algemene bewijzen of universele stellingen op. Nochtans 

waren de belangrijke filosofen van het empirisme en het wetenschapspositivisme zich 

bewust van de problemen van de veralgemening van objectieve data. Of zoals John Stuart 

Mill het reeds verwoordde: “There are many truths of which the full meaning cannot be 

realized until personal experience has brought it home.”6 In de context van synesthesie is 

deze stelling zeer toepasselijk.  

                                                           
6
 MORGAN, MICHAEL L., Classics of Moral and Political Theory, Fourth Edition, Hackett Publishing Company, 

Inc., VS, 1992 citaat uit On Liberty, Hoofdstuk II, John Stuart Mill (1958) 
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De afkeer tegenover subjectiviteit kende haar hoogtepunt in de 18de en 19de eeuw, met het 

ideaal van het wetenschapspositivisme, waarbij wetenschappers veronderstelden dat 

logisch-causale en wiskundige redeneringen na empirisch onderzoek voldoende waren om  

aan volwaardige en bruikbare theorievorming te doen. Na de eerste helft van de 20ste eeuw 

groeide de kritiek op deze objectieve methode. Onder andere Husserl pleitte met The Crisis 

of European Sciences and Transcendental Fenomenology voor een verandering in het 

westers denken, waarbij volgens hem ons verlicht mens- en wereldbeeld moet overdacht 

worden.7  

Husserl stelt door de ontstaansgeschiedenis van wetenschappelijke kennis te herzien dat 

een fenomeen onmogelijk naar waarde kan geschat worden wanneer louter door de 

eenzijdige bril van de objectieve of subjectieve interpretatie wordt gekeken. Om een 

volwaardige kijk te krijgen op een fenomeen in evolutie van zijn oorsprong tot nu, moeten 

we als het ware een zigzagbeweging doorheen de theoretische raamwerken maken. Slechts 

door voldoende van perspectief te wisselen kan op verantwoorde wijze aan analyse gedaan 

worden.  

De openheid tegenover niet-exacte wetenschappelijke data –die dankzij de 

laboratoriumtechnologie sinds kort meer ingang in de empirische wetenschap vindt- stelt 

ons in staat om vooruitstrevende hypotheses te formuleren, die enerzijds achteraf veelal 

verworpen worden, maar anderzijds ook de aanzet voor nieuwe inzichten met 

verstrekkende consequenties verschaffen. Academische disciplines die voordien in totaal 

verschillende theoretische raamwerken dachten, lijken nu terug met elkaar verweven te 

kunnen worden. In de kunstwetenschappen wordt bijvoorbeeld het sociaal-culturele niet 

louter subjectiverend benaderd, momenteel kunnen ook creatieve of kunstzinnige uitingen 

of impulsen objectief onderbouwd worden (bijvoorbeeld door het meten van emoties met 

hersenscan of de bewegingen van dansers of muzikanten met computerprogramma’s in 

kaart te brengen).   

Voor de 20ste eeuw bestudeerden geleerden de hersendelen als relatief losstaande gehelen, 

elk met hun eigen functiespecialisatie. Gekend is de behandeling van psychiatrische 

patiënten door middel van gerichte boringen in specifieke hersendelen.8 Deze moesten 

                                                           
7
 HUSSERL, E., The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, An Introduction to 

Phenomenological Philosophy, Evanston, Northwestern University Press, 1970, p.58 
8
 LAMPENS, L., “Hersenboring”, Javanche, 28/01/2009 URL: http://artbyhazel.thinkjavache.be/item.php?id=227 

http://artbyhazel.thinkjavache.be/item.php?id=227
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letterlijk de overtollige hersenspinsels uitschakelen. Belangrijk bij deze visie is de relatie die 

men vaststelde tussen gelokaliseerde hersentrauma’s en hun specifieke effecten in andere 

delen van het lichaam. Zo leidt beschadiging van het bewegingscentrum tot verlamming, 

aantasting van het spraakcentrum tot afasie enzovoort. Deze causale verbanden werden 

doorheen de wetenschapsgeschiedenis steeds meer gespecificeerd, bijvoorbeeld 

verlamming van bepaalde ledematen, zintuigen… Tegenwoordig onderscheidt men in de 

context van beweging en verlamming diagnoses gaande van aantasting van zeer specifieke 

of zeer gecentraliseerde zenuwcentra, met symptomen van tintelingen in ledematen, 

ongecontroleerde bewegingsimpulsen, immobiliteit, vormen van coma… De categorisering 

van hersenfuncties is nu veel genuanceerder geworden en houdt meer rekening met 

complexe onderlinge verbindingen. Het oude idee dat één oorzaak zich meestal uitte in één 

gevolg (monocausaliteit) heeft plaatsgemaakt voor het besef dat de anatomische 

verbindingen in organen en zenuwstelsel meerdere functies tot stand kunnen brengen. In 

verband met de hersenwerking is deze multimodaliteit nog lang niet volledig in kaart 

gebracht.  

De technologische mogelijkheden geven sinds de jaren 1980 een fundamenteel 

vernieuwende kijk op het functioneren van het menselijk lichaam in zijn omgeving. De 

nieuwste scanners om hersenactiviteit te meten, slagen erin om steeds adequater de 

onderlinge relaties tussen hersendelen in kaart te brengen. Een van de meest gebruikte 

scantechnieken is de FMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging), waarmee het 

zuurstofgehalte gedetecteerd wordt en zo de bloeddoorstroming en de hersenactiviteit in 

kaart gebracht wordt. Andere technieken meten radioactieve deeltjes, geïnjecteerd in de 

Figuur 2. Hersenboring in psychiatrische 
context. De overtuiging heerste dat het 
uitschakelen van een gedeelte van de 
hersenen slechts beperkte gevolgen had voor 
de rest van de hersenwerking. 
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bloedstroom (Position Emission Tompgraphy – ‘PET’) of werken met magnetische velden om 

de elektrische activiteit in de hersenen te meten (Magneto-EncephaloGrafie – ‘MEG’). 

Daarnaast zijn er nog enkele technieken om de hersenwerking uiterst nauwkeurig en direct 

in kaart brengen.  

 

 

 

 

 

Figuur 3. Neuroloog Rik Achten bij een MRI-scanner, te zien op het I-Brain Festival (5tot7 maart 2010 te Gent) 

 

Onderstaande grafiek toont de hersenactiviteit bij de reactie op een visuele prikkel. De 

proefpersoon bereidt zich mentaal voor op een drukbeweging op een knop en duwt deze in 

wanneer de visuele prikkel verschijnt. De stelling hierbij is dat gedurende deze fase de 

hersenactiviteit verhoogt, en terug vermindert wanneer de visuele prikkel effectief 

verschijnt.9 Deze grafiek toont aan dat de technologie in staat is heel accurate metingen te 

doen (hier met de MEG-scantechniek). 

                                                           
9
 HERRMAN, Christoph, “(Hersen)activiteit in de scanner”, in: Psyche en Brein I, 2010, p.47 
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Dergelijke accurate metingen stellen de wetenschap voor de uitdaging om complexe en 

onbewuste hersenprocessen te onderzoeken. De technologie helpt bij wijze van spreken de 

ontbrekende puzzelstukjes van het neurologisch onderzoek te vinden. Daarmee worden er 

terug openingen gecreëerd naar andere gebieden dan de exacte neurobiologie. Emoties 

worden steeds meer meetbaar, waardoor het onderzoeksveld zich ook voor onder andere 

psychosociale en culturele verschijnselen opent. Ook onbewuste denkprocessen worden nu 

in kaart gebracht, wat een nieuwe kijk op het objectief-empirisch onderzoek van menselijk 

gedrag vereist.  

 

2.1.2. Synesthesie als wetenschappelijk onderwerp 

 

“Synesthesia happily puts us smack in the middle of this dilemma by showing the 

necessity of using both first- and third-person accounts.”10 

      Richard Cytowic 

 

                                                           
10

 CYTOWIC, R., a.w., p.17 

Figuur 4. Hersenactiviteit bij de waarneming van een visuele prikkel geregistreerd door de magneto-encefalograaf 
(MEG) 
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In het spanningsveld van subjectiverende en objectiverende omgang met synesthesie 

gebruiken we een fenomenologische benaderingswijze zoals Husserl die beschreef, waarbij 

het theoretisch denkkader van de wetenschappelijke kijk de subjectieve, kunstzinnige 

benadering aanvult. De subjectieve perceptie (‘eerste persoonsbeschrijving’) en de 

objectieve fysische parameters (‘derde persoonsbeschrijving’) verhouden zich tijdens de 

analyse van dit onderwerp in een nauwe relatie, waarbij we beide denkwijzen tegenover 

elkaar afwegen. In het onderzoek naar synesthesie dienen beide denkwijzen elkaar 

noodzakelijkerwijs aan te vullen. 

 

In de exacte, wetenschappelijke methode wordt empirisch en inductief gewerkt. Vanuit 

observeerbaar empirisch materiaal worden stellingen experimenteel onderzocht en 

bewezen of verworpen. De interpretatie van de gegevens verloop grotendeels objectief. In 

de context van synesthesie betreft dit het veld van de neurobiologie.  

In de 19de eeuw was het de Franse wetenschapper-filosoof Galton die de eerste 

wetenschappelijke informatie met betrekking tot dit onderwerp verzamelde. In die tijd werd 

de subjectieve, individuele beschrijving als wetenschappelijk bruikbaarder gezien dan nu. 

Introspectie was toen een populaire experimentele techniek.11  

Galton onderzocht het verschijnsel in die tijd door synesthetische ervaringen uit alle delen 

van de wereld te noteren. Zo ontdekte hij verschijningsvormen waarbij woorden tot 

associatie met smaken leidden, dagen van de week met kleuren en letters met specifieke 

kleuren.12 Medici zagen het fenomeen toen vooral als een stoornis in de hersenen.  

Gustav Fechner bekritiseerde in de 19de eeuw de opkost van het ‘absolutisme’ van de 

‘objectivistische methode’13, door deze in zijn onderzoeken te overstijgen. Volgens dezelfde 

kritiek op de wetenschappen die Husserl in de jaren ’30 uitte, stelde hij dat de psychische en 

lichamelijke inzichten met elkaar dienden aan te vullen.  

Toch beschouwen wetenschappers sinds de 20ste eeuw synesthesie als methodologisch 

problematisch, omdat het zich in haar beschrijving laat ‘beperken’ door individuele 

getuigenissen, gestoeld op niet-objectieve waarnemingen en ervaringen. Wegens dat uiterst 

subjectieve karakter maar ook door de complexiteit van het fenomeen, werd het gedurende 

                                                           
11

 CYTOWIC, R., a.w., p.15 
12

 BROERS, Ger, “Een hoge-tonen kleur”, in: Psychologie XII, 1993, p78 
13

 CYTOWIC, R., a.w., p.17 
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enkele decennia minder onderzocht. Cytowic wijt dit aan de tendens van de objectiverende 

beschrijvingen in de context van het behaviorisme, dat opkwam in de jaren ’50-’60 en 

correcte observatie als basis voor wetenschappelijk onderzoek beschouwt: “behaviorism 

appeared on the scene with such draconian restrictions against subjective experience that 

even acknowledging the existence of an inner life was taboo for a long time. In the eyes of 

the establishment, synesthesia was no longer a respectable topic of inquiry.”14 In die periode 

hield de neurologie zich bezig met beweging en fysieke reflexen, terwijl het innerlijke 

psychologische leven overgelaten werd aan de psychiatrie en filosofie. De ontoereikendheid 

van het behaviorisme wordt krachtig benadrukt in dit citaat: “Deze theorie kent echter één 

fundamenteel bezwaar. Als ‘kiespijn hebben’ hetzelfde is als ‘kiespijngedrag vertonen’, zoals 

de behavioristen beweren, hoe verklaar je dan dat mensen een bepaald gedrag kunnen 

vertonen zonder de bijbehorende gevoelens? Mensen kunnen in hun gedrag anderen van 

alles wijsmaken; toneel en drama zijn op dat gegeven gebaseerd.”15 

De belangstelling in het onderwerp groeide terug in de jaren ’80-’90, dankzij de ontwikkeling 

van hoogtechnologische middelen. Toch zou een toevalligheid synesthesie terug onder de 

aandacht gebracht hebben. Richard Cytowic, Amerikaans neuroloog, herontdekte het 

fenomeen wanneer zijn vriend Michael Watson hem in februari 1980 uitnodigde voor een 

etentje. Watson stelde tijdens het koken het etentje uit met als excuus: “there weren’t 

enough points on the chicken.” Hij beschreef daarentegen de ideaal gebraden kip als: “a 

prickly, pointed sensation, like laying my hand on a bed of nails.”16 In de academische kring 

van Cytowic wist  niemand iets van het fenomeen af en werden de beschrijvingen van 

Watson als krankzinnigheden afgedaan. Cytowic had reeds een en ander vernomen over 

synesthesie via een boek van de Russische neuropsycholoog A.R. Luria uit 1968, The Mind of 

a Mnemonist. Deze onderzocht Sheresevsky, een man die dankzij zijn uitgebreide 

synesthesie een onwaarschijnlijk geheugen had.17 Cytowic schreef later het boek The Man 

Who Tasted Shapes, genoemd naar de synesthesie van Michael Watson en is nu nog steeds 

de toonaangevende figuur op vlak van onderzoek naar deze ‘hersenkronkel’.  

De grafiek waarop doorheen de tijd het aantal uitgegeven papers over synesthesie 

weergegeven zijn, toont de stijgende interesse omstreeks de late 19de eeuw, in de context 

                                                           
14

 CYTOWIC, R., a.w., p16 
15

 SPRUYT, Joke, Ziek. Tussen Lichaam en Geest, Museum Dr. Ghuislain, 2007,  p.58 
16

 CYTOWIC R., a.w., p.3 
17

 CYTOWIC R., a.w., p.4 
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van de waardering van het introspecieve, subjectieve onderzoek en de heropleving van het 

thema in de late 20ste eeuw. 

 

 

De laatste decennia neemt de interesse vanuit de wetenschap toe. Door de verbetering van 

hersenscantechnieken is synesthesie een onomstotelijk empirisch waarneembaar feit 

geworden. Neuropsychologie start opvallend genoeg meestal met de beschrijving van de 

mentale toestand van het subject, om daarna empirische scantechnieken toe te passen. 

Gedurende de jaren ’90 onderzochten Simon Baron-Cohen en zijn collega’s in te Londen de 

frequentie waarin synesthesie en in welke vormen ze voorkomt. Na uitgebreide bevraging 

stelde hij het verschijnsel bij 1 op 2000 proefpersonen vast. Tegenwoordig wordt 

aangenomen dat die frequentie 1 op 23 is (Julia Simner, 2005).18  

Neuroloog Vilayanur S. Ramachandran veronderstelde aanvankelijk dat synestheten eigenlijk 

gewoon een sterke neiging vertonen om hun zintuiglijke indrukken metaforisch te 

beschrijven, zoals iedereen wel eens spreekt over ‘een scherpe smaak’, ‘harde kleuren’ of 

‘zoete woorden’. Cytowic stelt hiertegenover dat het nog niet goed geweten is hoe een 

metafoor in de hersenen tot stand komt. Cytowic ziet het eerder omgekeerd: veel gebruikte 

metaforen zijn misschien ontstaan uit de synesthetische manier van denken. Dit wordt 

verder uitgelegd in deel 6. Dat het hier niet over metaforisch denken gaat beargumenteert 

                                                           
18

 SIMNER, J., WARD, J. e.a., “Non-random associations of graphemes to colors in synaesthetic and normal 
populations” in: Cognitive Neuropsychology, 2005, 22 (8), p.1069-1085.  

Figuur 5. Hoeveelheid uitgegeven artikels over synesthesie doorheen de tijd 
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Cytowic met het feit dat de associaties doorheen verschillende contexten min of meer 

stabiel blijven voor het hele leven.  

Ramachandran onderzocht na enig scepticisme het fenomeen bij synestheet John Hamilton, 

wiens zicht aftakelde vanaf zijn vijf jaar en op zijn veertigste volledig blind werd. Door 

objecten te voelen creëert hij zich er een mentaal beeld van. De manier waarop Hamilton 

zich de wereld rondom zich tracht voor te stellen is voor ons onrealistisch, maar in zijn 

gedachten onveranderlijk. Vaak werken zijn synesthetische hallucinaties zelfs storend of 

verwarrend. Volgens Ramachandran worden zijn tactische signalen verwerkt in zijn 

somasensorische gebieden en zijn ze verbonden met de visuele gebieden die, beroofd van 

hun input, om informatie vragen. De bestaande meetapparatuur bevestigt deze stelling.19 

Dit wijst er eveneens op dat synesthesie in bepaalde gevallen kan opgewekt worden. Hoe 

synesthesie normaliter ontstaat, wordt beschreven in deel 4. 

 

 

2.1.3. De noodzaak van een bredere verklaring 

 

Bekende neurologen zoals Oliver Sacks en Richard Cytowic trachten momenteel doorheen 

oneindig diverse casussen de omvang en betekenis van het fenomeen te beschrijven. Ze 

beperken zich hierbij niet louter tot de pure neurologie van de synestheet. Door de nieuwste 

bevindingen dat synesthesie een activering van het limbische gedeelte van de hersenen 

inhoudt, groeit de interesse in links met geheugen, artistieke creatie, emoties… Daarom 

menen wij dat synesthesie ook een socio-culturele benadering vraagt. 

De niet-exacte beschrijving van het fenomeen kan leiden tot stellingen die inzicht bieden in 

de kinderlijke, natuurlijke staat waarin de hersenen zich in de eerste levensjaren bevinden, 

en in de manier waarop primaten en zoogdieren denken. Melancholie en primitivisme, 

bronnen van creativiteit voor kunstenaars, zijn neigingen die rechtstreeks met synesthesie in 

verband kunnen worden gebracht. Deze individuele uitingen zijn bruikbaar om te toetsen 

met wetenschappelijke stellingen, maar geven op zich aanleiding tot een groter idee, 

namelijk dat synestheten een wereldbeeld hebben waarvan de meeste mensen vervreemd 

zijn, maar een meer natuurlijke mentale toestand beschrijft. Dit filosofische idee kan slechts 
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 RAMACHANDRAN, Vilayanur S., BLAKESLEE Sandra, Phantoms in the brain, Fourth Estate Limited, London, 
1998, p.298 
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vanuit het oogpunt van kunst en creativiteit benaderd worden (deel 6), waarbij een 

associatie niet neurologisch en causaal verklaard wordt.   

Een individuele, subjectieve interpretatie is vaak relevanter dan de objectieve kijk op de 

werkelijkheid, zeker bij onderzoek naar synesthesie, waarbij elke persoon een verschillende 

verschijningsvorm ervaart. De verbinding tussen de verschillende zintuiglijke 

hersengebieden ligt bij elke synestheet anders, zo is de  link tussen het 

kleurverwerkingsgebied en het auditieve meest voorkomend, maar kan het zich op elk 

zintuig richten, waarbij één gebied vaak meerdere sensaties oproept. Binnen één soort 

synesthesie zal geen enkele synestheet zich volledig kunnen herkennen in de ervaring of 

waarneming van de andere. Een toonladder met zeven noten roept bijvoorbeeld bij twee 

synestheten nooit dezelfde kleurassociaties op. Daarom kan synesthesie moeilijk bestudeerd 

worden met het oog op universalistische besluitvorming, daarvoor is de subjectieve 

waarneming te ongrijpbaar.    

 

 

2.2. Besluit 

 

Synesthesie is dus moeilijk beschrijfbaar in termen van empirische wetenschappen en 

anderzijds heeft de concrete werking van de hersenen nood aan een rationeel objectivisme, 

vrij van subjectieve, eerste persoonsbeschrijvingen. Dit betekent dat we dit neurologisch 

fenomeen niet mogen reduceren tot één van beide uitersten. Een pure objectivistisch-

wetenschappelijke benadering zou de betekenis ervan niet naar waarde kunnen schatten. 

Anderzijds zou een subjectivistische benadering leiden tot onwetenschappelijkheid en 

speculatieve interpretaties.20 In positieve formuleringen: aan de hand van objectieve feiten 

onderzoeken we de sociale en culturele context waarin het fenomeen ontstaat en zich 

voordoet. Verwerking van empirische feiten creëert de mogelijkheid om wetenschappelijke 

hypothesen te toetsen aan het thema en zo tot een volledige en bruikbare analyse ervan te 

komen. De wetenschappelijke, derde persoonsbeschrijvingen behandelen we hoofdzakelijk 

in deel 3 en 4, de creatieve aspecten van synesthesie zijn vooral onderwerp van deel 6. Beide 

invalshoeken zullen elkaar noodzakelijkerwijs steeds aanvullen.  
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 LEMAN, Marc, Embodied Music Cognition and Mediation Technology, Cambridge, The MIT Press, 2008, p.8-
26 
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Cytowic spreekt van een noodzakelijk veranderde invalshoek met betrekking tot dergelijk 

complexe mentale fenomenen, waarbij de grenzen van de objectiviteit van de traditionele 

neuropsychologie worden afgetast: “…synesthesia catalyzes a paradigm shift by highlighting 

the dramatic differences in how individuals objectively see the World. It illuminates a broad 

swath of the mind and forces fundamental rethinking about how brains are organized. Over 

a quarter of a century ago, neurologists insisted that synesthesia could not be real because it 

contradicted accepted theory; today, synesthesia’s undeniable reality is forcing theory to 

change.”21 

Opvallend hierbij is dat het omgekeerde van methodologisch synthetiseren van denkkaders 

het indelen in vakgebieden is, in meer of minder streng afgelijnde denkpatronen. Deze 

categorisering is een cultureel verschijnsel dat een fenomeen in het proces van onderzoek 

vaak teveel isoleert, ten koste van de relevantie ervan in zijn totaalbeeld. Synesthetiseren is 

eveneens doorbreken van bestaande categorieën, niet op ideëel vlak, maar concreet, in de 

hersenen met intense gevolgen voor de waarneming. Onze manier van kijken is op beide 

vlakken gecultiveerd door leerprocessen waarin constant categorieën in het denken worden 

opgebouwd en afgebroken. Daarom bespreken we de rol van de opvoeding en de mentale 

evolutie met betrekking tot synesthesie en plaatsen we het fenomeen in het nature-nurture-

spanningsveld (deel4). 

 

Een ander argument om een combinatie van beide methodes te willen hanteren is het 

belang van de socio-culturele context van het onderwerp. Dit thema verliest zijn betekenis 

zonder het in een menselijke leefwereld te zien. Aangezien dit fenomeen volgens de -

weliswaar controversiële- wetenschappelijke cijfers eerder uitzonderlijk voorkomt, is er 

nooit echt reden geweest om het nut of de bruikbaarheid van synesthesie te beklemtonen. 

Toch helpt de aanwezigheid ervan bij élk kind om aan geheugentraining te doen. Woorden, 

letters, cijfers die worden geassocieerd met kleuren blijven beter hangen. Ook bij 

volwassenen roepen bepaalde kleuren emoties op, wat momenteel systematisch wordt 

ingezet bij vormgeving van interieurs of mode. Synesthesie is feitelijk een afwijking, maar 

mensen die het hebben beschikken vaak over ongekende talenten. Misschien ligt de 
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verantwoordelijkheid tot ontplooiing van deze gave eerder bij de synestheticus zelf, gezien 

de originaliteit en eigenheid van elke verschijningsvorm. De biologisch-wetenschappelijke 

vaststellingen dienen hierbij de afwijking in kaart te brengen en zijn slechts een aanzet om er 

in het dagelijkse leven zinvol mee om te gaan. 
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3. Wetenschappelijke analyse 

 

3.1. Anatomie van de synesthesie 

 

In recente onderzoeken stelde V. S. Ramachandran aan de universiteit van Californië vast dat 

synesthesie de activering van verschillende hersengedeeltes impliceert, waarbij bijvoorbeeld 

naast de auditieve cortex ook de visuele cortex in werking treedt. De specifieke verbinding 

tussen een vorm, een letter, een beweging, smaak, geluid of kleur is bovendien nooit bij 

twee mensen identiek. Elke synestheticus heeft een eigen manier van associëren. Zo kan in 

bepaalde gevallen toonhoogte gepaard gaan met sensorische prikkels, zoals jeuk op 

specifieke plaatsen, of kan een stemklank leiden tot gewaarwording van een zoete smaak en 

tegelijk een oranje kleur. Concreet kan de gewaarwording van geluid meerdere zintuiglijke 

gebieden stimuleren, zoals kleur, situering in ruimte en beweging. Indien we dit reduceren 

tot een oorzaak-gevolg schema, ziet dit er als volgt uit: 

 

Geluid     1) de auditieve cortex 

    stimuleert  2) de visuele cortex voor kleur (‘V4’-zone) 

    3) de pariëtale hersenkwabben voor situering in de ruimte 

    4) de visuele cortex voor beweging (‘V5’) 

5) de thalamus en cingulate cortex voor gerichtheid van de 

aandacht 

 6) het limbisch gedeelte voor de affectieve geladenheid en 

geheugen 

 

 

De cingulate cortex ligt als een band over de hersenbalk, die op haar beurt boven het 

limbische gedeelte van de hersenen ligt en de hersenhelften aan elkaar verbindt. De 

benaming ‘limbisch’ is een verzamelnaam voor het deel van de hersenen juist boven de 

hersenstam en bevat onder andere de amygdala (betrokken bij angst en agressie, 

‘amandelen’ op figuur 7), de hippocampus (langetermijngeheugen), hypothalamus (primaire 

behoeften en onbewuste organenwerking) en de orbitofrontale cortex (leerprocessen en 

affect). Soms wordt ook de cingulate cortex en basale ganglia daarbij gerekend. Dit limbisch 
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systeem is dieper gelegen in de temporaalkwab (‘slaapkwab’ in figuur 7) komt ook voor bij 

zoogdieren en is verantwoordelijk voor de emotionele gewaarwording en de niet-bewuste 

herinnering. Naast de affectieve beroering en de emotionele herinnering verloopt in het 

proces van de waarneming ook de aandachtsgerichtheid onbewust (cingulate cortex en 

thalamus).22  

Synesthesie onderscheidt zich van de ‘normale’ waarneming omdat de verbinding tussen –in 

dit geval- geluid enerzijds en kleur, beweging, ruimtelijkheid anderzijds (nummer 1 tot 3), 

zich bewust in de geest van de waarnemer voordoen. Synesthesie is dus een abnormale 

uitvergroting van multisensorische waarneming. Multisensorische perceptie verwijst naar de 

interactie tussen de zintuigelijke verwerkingsgebieden en komt voor bij alle mensen. Het 

onderscheid tussen multisensorische en synesthetische waarneming wordt verder nog 

besproken.  

 

Cytowic ontdekte dat het limbisch gedeelte van de hersenen bij synestheten een verhoogde 

activiteit vertoont dan normaal. Om bijvoorbeeld een persoon waar te nemen (kleur, vorm, 

plaats, beweging, contrasten…) moeten normaalgezien de hersenschors en het limbisch 

systeem nauw samenwerken. Die samenwerking zorgt voor de associatie met herinneringen, 

beelden, geluiden, ervaringen of gevoelens die het waarnemen van die persoon oproept. In 

het geval van synesthesie is de activiteit van de hersenschors opvallend lager dan bij andere 

gevallen. Na PET-scans blijkt dat de activiteit van de hersenschors van een synestheticus 

quasi vergelijkbaar is met die van een sensorisch gehandicapte.23 De informatie wordt 

bijgevolg slechts gedeeltelijk of helemaal niet verwerkt in de hersenschors. Zo worden 

prikkels onvoldoende gescheiden verwerkt en ‘synestheseren’ ze. De informatie vloeit met 

andere woorden in elkaar over. Het limbisch systeem stuurt hierbij de hersenactiviteit,  

terwijl dit gedeelte normaalgezien verantwoordelijk is voor affecten en geheugen. Mensen 

met synesthesie zijn dan ook vaak zeer gevoelig of ‘hypersensitief’. 
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3.2. Voorwaarden 

 

Om te bepalen of iemand synesthesie heeft, stelde Cytowic vijf criteria op.24 Doorheen de 

verklaringen worden enkele voorbeelden geïntroduceerd. 

 

 “Het gebeurt onvrijwillig: de synestheet denkt niet bewust aan die associaties, 

ze komen gewoon bij hem/haar op;” 
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 VAN CRAEN, Wilfried, Prettig gestoord, bizarre kronkels bij gewone mensen, Uitgeverij Van Halewyck, 
Leuven, 2004, p.115 

Figuur 6. Het limbisch systeem is een verzamelnaam voor wat boven de hersenstam en onder de 
cingulate cortex ligt. Het is evolutionair gezien een oud gedeelte van de hersenen en is onder andere 
verantwoordelijk voor leerprocessen, geheugen en affecten.  
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Synesthesie is dus geen verbeelding of fantasie, wat een gewilde gedachte is. Vilayanur 

Ramachandran onderzocht of samenvoeging van de zintuiglijke indrukken zich voltrok in de 

aan het waarnemen voorafgaande onbewuste fase van het zien van een stimulus, of na het 

zich bewust zijn van die stimulus.25 Het onderscheid is vergelijkbaar met respectievelijk het 

‘zien’ van de stimulus of gericht ‘kijken’ naar de stimulus. Daarom liet men proefpersonen zo 

snel mogelijk enkele afwijkende cijfers opsporen tussen een veld van een heleboel dezelfde 

cijfers. Door de zogenaamde kleurverschillen tussen de twee verschillende karakters zouden 

synestheten, in de hoop dat de synesthesie zich voor de bewuste waarneming van het cijfers 

voltrekt, sneller die enkele, afwijkende cijfers moeten waarnemen. Helaas gebeurde dit in 

eerste instantie niet. 

 

Figuur 7. In het linkse veld zit een patroon van 2's verborgen in een veld 5'en. Wanneer de aandacht van de synestheticus 
gericht is op het cijfer 2, zal hij het patroon sneller ontwaren dan de controlegroep. Dit toont aan dat synesthesie vroeg 
plaatsgrijpt in de keten van perceptie. 

Het resultaat toont aan dat er wel degelijk een bewuste herkenningsfase van het cijfer 

gebeurt, alvorens er een kleur aan toegeschreven wordt. Toch konden synestheten tijdens 

het experiment sneller de afwijkende cijfers onderscheiden, eenmaal ze wisten welk cijfer 

dit was waarnaar ze op zoek waren. Op die manier is synesthesie een hulpmiddel om snel 

een karakter te herkennen. Dit betekent ook dat het vroeg plaatsgrijpt in de keten van 

perceptie, volgens Ramachandran net niet voor de bewuste waarneming van de letter of het 

cijfer.   

Een andere techniek om te onderzoeken of synesthesie vóór de bewuste waarneming 

plaatsgrijpt, is het bestuderen van de diameter van de pupil van de proefpersoon. Deze 

wordt gecontroleerd door het automatische zenuwstelsel, en verwijdt bij het zien van 

gekleurde cijfers die niet ‘overeenkomen’ met de vaste kleurassociaties die de synestheet 
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zelf maakt. Dit gebeurt niet wanneer hij zwarte cijfers of cijfers gekleurd volgens zijn 

associatie ziet. Op die manier kan aan objectieve empirische studie gedaan worden, waarbij 

we toch aan eerste persoonsbeschrijving doen. De voor de proefpersoon ‘verkeerdelijke’ 

associaties veroorzaken dus een verwijde pupildiameter. 

Het onbewuste karakter van de associatie wordt bepaald door de rol van het limbisch 

systeem in het waarnemingsproces, waarmee over het algemeen de gevoelsmatige 

herinneringen gestuurd en opgeroepen worden. Het onbewuste karakter van deze 

associaties wordt bevestigd in het feit dat men in eerste instantie niet weet dat de 

synesthetische waarneming afwijkend is. Zo moeten synestheten steeds ontdekken dat ze 

anders waarnemen dan hun omgeving. Vaak leidt dit tot bevreemdende confrontaties, zoals 

bij Patrick Ehlen, die opmerkte tegen zijn pianolerares dat hij het ‘blauwe’ stuk wel mooi 

vond. “De lerares wist niet of ze hem goed had gehoord: ‘Blauw?’ ‘Ja, zei Michael. ‘Het stuk 

in D-groot… D-groot is blauw.’ ‘Voor mij niet,’ antwoordde de lerares. Ze was 

verbouwereerd, en Michael ook, want hij ging ervan uit dat iedereen met toonsoorten 

geassocieerde kleuren zag. Toen hij zich begon te realiseren dat niet iedereen die 

synesthesie had, kon hij zich moeilijk voorstellen hoe dat zou zijn.”26 Ook Simon Baron-

Cohen (1993) onderzocht kleursynesthetici. Zijn 212 proefpersonen rapporteerden dat hun 

“ervaring er al zo lang was als ze zich konden herinneren. Ze bevestigden ook allemaal dat de 

kleuren automatisch en onbedwingbaar ontlokt werden.”27  

De spontaneïteit associatie veroorzaakt eveneens het creatieve, kunstzinnige karakter van 

synesthesie. De ongedwongenheid waarmee de verbinding tussen meerdere zintuiglijkheden 

plaatsgrijpt, bevestigt als het ware dat kunst in onze natuur zit. Tegelijk heeft de 

synesthetische ervaring een holistische inslag; bestaande categorieën in het denken worden 

doorbroken, een idee dat refereert aan een primitieve natuur van de mens. Dit kan 

vervolgens leiden tot romantische ideeën van melancholie, primitivisme, Weltschmertz ten 

opzichte van de westerse cultuur…  

Deze kunsttheoretische ideeën lijken op het eerste zicht subjectief en poëtisch, maar zijn 

wetenschappelijk verklaarbaar. Het limbische deel van de hersenen, met de thalamus en 

basale ganglia, behoren evolutionair gezien tot de oudste delen van de hersenen. Hun 

werking is grotendeels onbewust gestuurd. De thalamus staat hierbij in voor vitale functies, 
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de basale ganglia zijn verantwoordelijk voor de motoriek, die uiteraard grotendeels met 

behulp van automatismen en principes van conditionering plaatsgrijpt, en ook staan in 

verbinding met de motorische cortex. Het limbische deel veroorzaakt intense 

gevoelssensaties en is opslagplaats voor herinneringen. 

 

 

 “Het wordt ervaren als geprojecteerd: eerder dan het in zijn hoofd te zien, 

zoals wanneer je je een kleur voorstelt, zal de synestheet vaak een kleur 

geprojecteerd zien buiten hem/haar (meestal zo’n halve meter voor zich);” 

 

Het betreft hier een projectie in de ‘peripersoonlijke zone’, de ruimte tot waar de handen 

kunnen reiken vanuit stilstaande positie. Dit wordt onder andere beschreven door Sue B., in 

Oliver Sachs’ Musicofilia: “Hoge tonen bevinden zich iets voor mijn lichaam, ter hoogte van 

mijn hoofd en naar rechts, terwijl de bastonnen diep midden in mijn buik zitten. Een akkoord 

omhult me.”28 De ervaring van de geprojecteerde vorm of kleur is niet altijd van toepassing 

(“vaak”). Sommige synestheten hebben helemaal geen ruimtelijk-visuele synesthesie. Dit 

geeft aan dat de voorwaarden niet absoluut zijn. De verschijningsvormen zijn daarvoor te 

divers. 

Het probleem met deze voorwaarde is dat ze moeilijk empirisch te toetsen is. De manier 

waarop de synestheet een kleur of vorm als ‘geprojecteerd’ waarneemt, is voor de niet-

synestheet moeilijk te begrijpen, laat staan als dit volgens getuigenissen ‘op een halve 

meter’ voor zich gebeurt. Dit doet denken aan hallucinaties, die trouwens niet meer zijn dan 

het kunstmatig opwekken van synesthesie.  
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Heinrich Klüver onderzocht in de jaren 1920 de ervaring van visuele hallucinaties, waarbij hij 

bij zijn proefpersonen vier basisconfiguraties met betrekking tot de vorm onderscheidde: 

tunnels en kegels, stralen vanuit een centrum, rasters of honingraten, en spiralen29.

 

Figuur 8. De 'form constants' van Heinrich Klüver: rasters, stralen vanuit een centrum, tunnels, spiralen 
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Figuur 3. Variaties op de 'form constants' 
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De figuren zijn steeds abstract. Andere factoren die de verschijningsvorm bepalen zijn: 

repetitiviteit, kleur, helderheid, draaiingen, flikkeringen, gradatie symmetrie… Klüver noemt 

zijn vormen allemaal variaties van deze vier ‘form-constants’.30 Daarmee veronderstelt hij 

een zekere universaliteit van zijn bevindingen, waardoor de vormen inherent in de hersenen 

aanwezig zouden zijn.  

De vergelijking met wat gezien wordt nadat iemand in de ogen wrijft en ze daarna sluit, is 

niet helemaal treffend. Door het wrijven stimuleert men het retina en ziet men gekleurde 

lijnen of andere vormen, ook wel ‘entopische verschijnselen’ genoemd. Deze worden 

veroorzaakt door de ogen en dus niet door de hersenen. 

Cytowic vergelijkt de ruimtelijk-visuele synesthesie met vuurwerk, ook omdat dit net zoals 

synesthetische beelden sterke emoties kan opwekken. Als puur abstracte vorm refereert dit 

bij toeschouwers niet naar concrete herinneringen of ideeën, terwijl dit toch bij iedereen 

indruk maakt. De vormen die vuurwerk veroorzaakt, verwijzen volgens Cytowic naar de 

‘form constants’ van Klüver die door synesthetici worden ervaren. En ook zij genieten van 

deze visuele wereld, of getuigen alleszins niet zonder deze ruimtelijke extensie van de 

zintuigen te willen waarnemen.   

  

 “Het is stabiel en generisch: de waarneming moet altijd dezelfde zijn. Als 

gitaarmuziek bijvoorbeeld een muntsmaak heeft, moet dit soort muziek altijd 

die smaak oproepen. De waarneming moet ook generisch zijn, wat wil zeggen 

dat je wel kleuren, lijnen of vormen ziet als reactie op een geluid of geur, 

maar geen compexe scènes zoals een gedetailleerd landschap;”31 

 

De synestheet ervaart gedurende zijn hele leven, vanaf zijn vroegste kindertijd, dezelfde 

associaties tussen verschillende zintuiglijke ervaringen. Oliver Sacks beschrijft in Musicofia, 

een verzameling van de meest bizarre muziekpsychologische casussen, Michael, een man 

met absoluut gehoor en zeer uitgesproken kleur-toonsoortsynesthesie. “De kleuren zijn al 

sinds zijn vroegste jaren constant en vast, en verschijnen spontaan. Ze zijn met geen wils- of 

verbeeldingskracht te veranderen. *…+ De kleuren die hij bij toonsoorten ziet zijn al veertig 
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jaar of langer absoluut bestendig en consequent, en hij vraagt zich af of ze er bij zijn 

geboorte al waren, dan wel of ze zijn bepaald toen hij pas geboren was. Anderen hebben de 

nauwkeurigheid en consequentie van zijn kleur-toonsoortassociaties in de loop der tijd 

getest, en ze zijn niet veranderd.”32  

Een experiment moet om die reden uit verschillende, in de tijd gespreide fases bestaan. Om 

te testen of iemand synesthetisch is, laten onderzoekers de proefpersoon associaties maken, 

zoveel mogelijk en op die manier dat het bewuste geheugen hier zo weinig mogelijk een rol 

in kan spelen. Zo presenteert de onderzoeker bijvoorbeeld 100 gegevens, waarbij telkens de 

associatie wordt beschreven. In eerste instantie kan uitgezocht worden welke zintuiglijke 

ervaringen met elkaar in verbinding staan. Bij de beluistering van een muziekstuk kan men 

de vraag stellen: roept dit de smaak bitter of zoet op, met als bijkomende optie: geen 

mening. Na enkele vragen met betrekking tot smaak, waarbij het doel van de vragen 

onduidelijk blijft, kan de kleurgevoeligheid getest worden, enzovoort. Bij gedetailleerder 

onderzoek naar bijvoorbeeld kleursynesthesie kunnen gegevens gepresenteerd worden, 

waarbij de proefpersoon noteert welke kleur hij waarneemt bij bepaalde letters, 

weekdagen, cijfers, klanken, abstracte vormen, gezichtsuitdrukkingen… Na een periode van 

een maand worden de 100 gegevens in andere volgorde opnieuw aan deze persoon 

gepresenteerd om de consistentie en stabiliteit van zijn synesthesie te testen. Iemand 

zonder synesthesie valt hierbij door de mand.  

Uiteraard is er met de nieuwste hersenscantechnieken nog weinig twijfel rond de 

fysiologische en psychologische kant van de zaak. Deze technieken bevestigen dat de 

specifieke gebieden geactiveerd worden wanneer de associeerbare prikkels waargenomen 

worden.33 

Het generische aspect bemoeilijkt de studie van het fenomeen. De synestheticus beschrijft 

een abstracte wereld, die gevoelsmatig gestuurd wordt en meestal erg onherkenbare 

fenomenen voortbrengt. Hoewel ze toch steeds voorkomen bij dezelfde associatie (en 

volgens de derde voorwaarde stabiel blijven), hebben synestheten het niet makkelijk om 

hun kleuren te definiëren. Vaak gaat het over lichtgrijs-bruin, witachtig, glanzend geel 

enzoverder.  
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Indien hij een complex, gedetailleerd landschap zou beschrijven, wordt onderzoek naar de 

soorten synesthesie en de oorsprong ervan wellicht eenduidiger. Een gedetailleerd 

landschap moet immers samengesteld zijn uit de bewuste herinneringen. De 

wetenschappelijke beschrijving van het fenomeen is juist daarom moeilijk af te lijnen: de 

synestheticus spreekt in een taal van abstracte, gevoelsmatige en ongrijpbare vormen. Vaak 

wordt synesthesie met een toestand van hallucinatie vergeleken: vormen roepen kleuren 

op, woorden en beelden vormen één verstrengeld geheel, het concrete en abstracte vloeit 

door elkaar in een zintuiglijke ervaring.  

Deni Simon beschrijft haar waarneming van vormen bij het horen van muziek als volgt: “The 

shapes are not distinct from hearing them –they are part of what hearing is. The vibraphone, 

the musical instrument, makes a round shape. Each note is like a little gold ball falling. That’s 

what the sound is; it couldn’t possibly be anything else.”34 

Met deze laatste zin laat ze uitschijnen dat de bijkomende waarneming voor haar zeer 

specifiek is. Opvallend is dat kleursynestheten heel wat tijd nodig hebben om hun stimulus 

te vertalen in de juiste kleur. Julia Simner stelde vast dat ze heel wat meer woorden 

gebruiken om hun kleuren accuraat te beschrijven in vergelijking met niet-synestheten: 

respectievelijk 495 tegenover 58.35 Tevens liet Simner de variaties in soorten groen 

beschrijven door beide groepen: de synestheten onderscheidden 54 vartiaties, terwijl de 

anderen gemiddeld slechts 5 soorten groen opsomden. Deze kwantitatieve gegevens wijzen 

op de extra cognitieve mogelijkheden waarmee deze mensen begiftigd zijn (zie deel 6). 

  

 “Het zit opgeslagen in het geheugen: de persoon zal zelfs meestal de 

secondaire synesthetische waarneming beter onthouden dan de primaire. Als 

een synestheet bijvoorbeeld een stad associeert met de kleur violet, zal hij 

zich eerder de kleur van de stad herinneren dan de naam van de stad zelf;” 36 

 

Mensen met synesthesie bezitten niet enkel gemiddeld een hoger intelligentie, vaak hebben 

ze een uitzonderlijk geheugen. Iemand met uitzonderlijk geheugen, gestoeld op 

synesthetische associaties, wordt ook wel een ‘mnemonist’ genoemd. De bekendste werd 
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beschreven door A.R. Luria. Zijn subject, Shereshevskii, had volgens hem een quasi oneindig 

geheugen, waarbij hij ellenlange lijsten informatie na tientallen jaren nog volledig kon 

opsommen. Door zijn vijfvoudige synesthesie, kon hij gegevens van zeer uiteenlopende aard 

associëren met elkaar, waarmee hij een soort classificatiesysteem wist te ontwikkelen. Zijn 

visuele voorstelling zou als een straat geweest zijn, waarbij hij alles wat hij onthield een 

plaats gaf.37 In het deel over cognitieve mogelijkheden van synesthesie gaan we hier dieper 

op in. Over de cognitieve en creatieve mogelijkheden verwijzen we naar deel5 (belang van 

de test) en deel 6 (gave of afwijking). 

 

 “Het gaat vaak gepaard met een emotionele reactie, meestal van een 

aangename aard.”38 

 

Zoals iedereen het zien van vuurwerk of het zich voorstellen van figuren bij het beluisteren 

van muziek als een aangename ervaring beschouwt, zo schept de synesthetische ervaring bij 

de meeste mensen eveneens voldoening. Sterker nog, verschijnselen waar niet-synestheten 

totaal geen esthetische ervaring bij gewaarworden, kunnen voor hen een bijzonder en 

emotionerend effect teweegbrengen. Zelfs wiskunde of de meest objectieve denkoefening 

kan in haar synesthetische kleurenpracht voor een bevredigende ervaring zorgen, zoals een 

blinde doctor in de geneeskunde getuigt: “I can do mental mathematical computatioins 

accurately and with pleasure… I find it easy and satisfying to picture street maps and am a 

good navigator. The maps that I see are colorful and perhaps that’s what makes map 

visualization both easy an pleasurable.”39   

Hetzelfde geldt voor synestheten die toonaarden met kleuren associëren. Deze beïnvloeden 

direct hun smaak. Sherelle Smith is zangeres en componeert haar eigen songs. Ze kiest 

hierbij toonaarden die overeenkomen met haar voorkeur voor de kleuren die ze ermee 

associeert. “Romance is definitely purple (E or E-flat) … A or A-flat (two varying shades of 

blue) is for when I just want to sing something cool and mellow. The key of C is green, and 

though it’s the best key to sing in it rubs me the wrong way. When I write in this key I usually 

end up modulating to another key at the end. Yet when I think of the serene green fields of 
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England where I lived as a child I don’t understand that at all. It seems I don’t like “hearing” 

green as much as I like “seeing” green. But I definitely like seeing and hearing most shades of 

purple so I write a lot of songs in those keys.”40 De affectieve geladenheid is verklaarbaar 

vanuit de overactiviteit van de limbische hersenen bij synestheten. Daarom worden ze vaak 

geassocieerd met hypersensitiviteit, maar daar zijn geen cijfers over te vinden.  

 

 

3.3. Hoeveel mensen hebben synesthesie? 

 

Volgens sommige bronnen heeft slechts één iemand op tweehonderdduizend synesthesie. 

Andere schattingen gaan van één op tweeduizend tot één op vijf (Francis Galton in de 19de 

eeuw). Aanvankelijk leek het fenomeen eerder zeldzaam, waarbij men stelde dat het zes 

keer meer bij vrouwen voorkomt dan bij mannen.41 Achteraf gezien bleek dit onjuist; 

vrouwen komen eenmaal vlotter met hun innerlijke gevoelswereld naar buiten. Synesthesie 

is immers sterk affectief geladen. Julia Simner, Jamie Ward en voerden recent op 1700 

proefpersonen uit en kwamen tot de vaststelling dat één op 23 een vorm van synesthesie 

heeft. Dit wordt nog steeds tegengesproken.  

De verschijningsvormen zijn erg gediversifieerd. Om toch een beeld te scheppen van de 

frequentie waarin een soort synesthesie voorkomt, geven we hieronder een overzichtje van 

Sean Day.42 De meest voorkomende synesthesie is grafeem(geschreven cijfer of 

letter)=>kleur. De meest opmerkelijke vormen zijn onder andere persoonlijkheid=>kleur, wat 

de wetenschappelijke verklaring is voor het zien van gekleurde aura’s, orgasme=>kleur, 

geluid=>temperatuur en smaak=>tastzin, wat de eerste casus van Cytowic ondervond 

(Michael Watson).  
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Type Frequentie (%) 

Grafeem=>kleur 
Tijdseenheid (vb. dagen van de week)=>kleur 
Muzikaal geluid=>kleur 
Klank=>kleur 
Foneem (gesproken woorden)=>kleur 
Muzieknoot=>kleur 
Geur=>kleur 
Smaak=>kleur 
Klank=>smaak 
Pijn=>kleur 
Persoonlijkheid=>kleur 
Tastzin=>kleur 
Geluid=>tastzin 
Temperatuur=>kleur 
Zicht=>smaak 
Klank=>geur 
Zicht=>klank 
Orgasme=>kleur 
Emotie=>kleur 
Zicht=>geur 
Zicht=>tastzin 
Geur=>tastzin 
Tastzin=>smaak 
Geur=>klank 
Klank=>beweging 
Geluid=>temperatuur 
Smaak=>tastzin 
Beweging=>klank 
Persoonlijkheid=>geur 
Tastzin=>geluid 
Tastzin=>geur 
Zicht=>temperatuur 
Muzieknoot=>smaak 
Persoonlijkheid=>tastzin 
Geur=>smaak 
Geur=>temperatuur 
Smaak=>geluid 
Smaak=>temperatuur 
Temperatuur=>klank 
Tastzin=>temperatuur 

66.50 
22.80 
18.50 
14.50 
9.90 
9.60 
6.80 
6.60 
6.20 
5.80 
5.50 
4.00 
4.00 
2.40 
2.10 
1.80 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
0.60 
0.60 
0.50 
0.50 
0.50 
0.50 
0.40 
0.40 
0.40 
0.40 
0.30 
0.30 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
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3.4. Synesthesie of multimodale waarneming? 

 

4.4.1. Inleiding 

 

“Als ik muziek hoor, zie ik lichtkringetjes of verticale lichtstreepjes bij hogere tonen 

stralender, witter of zilveriger worden en bij de lagere tonen in mooi diep kastanjebruin 

veranderen. Een loopje de toonladder op roept een reeks stijgende, steeds lichtere vlekjes of 

verticale streepjes op, terwijl een triller, zoals in een pianosonate van Mozart, voor geflakker 

zorgt. Hoge, duidelijke noten op een viool  wekken felle, lichte lijnen op, terwijl met vibrato 

gespeelde noten lijken te glimmeren. Met elkaar samenspelende strijkinstrumenten roepen 

overlappende, parallelle strepen op of, afhankelijk van de melodie, verschillend getinte 

lichtspiralen die samen flakkeren. Klanken van koperen instrumenten produceren een 

waaierachtig beeld.”43  

       Sue B. 

 

Zicht en geluid zijn in de hersenen sterk geïntegreerd, meer dan andere zintuiglijke 

verwerkingsgebieden. Deze integratie van zintuigen wordt bestempeld als ‘multisensory 

integration’44 of ‘multimodale’ werking van het brein. Dit resulteert in geïntegreerde 

zintuiglijke waarneming. Multimodale perceptie waarbij muziek visuele beelden oproept is 

voor veel mensen evident. “Due to the convergence of the sensory inputs, it also appears 

that many neurons in this nucleus [=the superior colliculus] can be activated by natural 

stimuli coming from more than one sensory modality –for example, by a visual stimulus or 

an auditory stimulus.”45 Volgens de theorie van de multisensorische integratie resulteert de 

waarneming van muziek en klanken in het oproepen van mentale beelden of lichamelijke 

impulsen, ook bij non-synesthetici. Het onderscheid tussen synesthetische en niet-

synesthetische multimodale waarneming wordt uitgewerkt in punt 3.4.3. De multimodale en 

meer speciefiek sensomotorische omgang met muziek leidde in de musicologie tot de 

theorievorming van embodiment. De lichamelijke ervaring bij het horen van klanken staat 

hierbij centraal. 
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Onderzoek naar de ‘belichaming’ van muziek creëert mogelijkheden om nieuwe 

technologische uitdagingen aan te gaan. Indien de taal van muziek universeel gelijkaardige 

bewegingen of beelden zou oproepen, zijn de toepassingen grenzeloos. In de 

entertainmentindustrie is dit zeker een hot item: niet enkel wordt muziek gevisualiseerd 

door projecties of belichting om de intensiteit van de ervaring te verhogen, ook beweging en 

dans in relatie tot muziek, beweging en visuele stimuli worden samengebracht met behulp 

van de nieuwste technologieën: Wii-controllers, sensoren, navigatiesystemen… In een 

primitief stadium waren het muziekinstrumenten die visuele en tactiele input in geluid 

omzetten, maar dankzij de digitale revolutie is hun multisensorische betekenis erg relatief 

geworden. Hoogtechnologische instrumenten bieden momenteel de vrijheid om elke 

mentale voorstelling, -auditief, visueel of tactiel- om te zetten in een specifieke klank.  

De basis voor deze nieuwe mogelijkheden ligt feitelijk in de ideeën van onderzoekers van 

rond 1900, zoals Eduard Hanslick en Truslit, met hun concept van ‘tönend bewegte formen’, 

waarbij wetenschappelijke stellingen tot modellen van interpretatie van muziek leidde als 

zijnde bewegende vormen. Het weergeven van auditieve beelden creëerde als het ware een 

nieuwe taal, die in de mentale processen van het menselijk denken aanwezig is.  

Ondanks deze integratie van de zintuigen, die bij de meeste mensen plaatsgrijpt bij het 

ervaren van muziek (dansen is hier het meest expliciete voorbeeld van), stelt zich de vraag of 

deze integratie een uitloper is van een onbewust synesthetisch vermogen dat we allemaal 

bezitten of gebaseerd is op andere neuronale processen. Bij uitbreiding luidt de vraag: lijdt 

iedereen aan synesthesie bij het beluisteren van muziek?  

 

 

3.4.2. De dunne grens tussen synestheten en niet-synestheten 

 

Klank en visuele voorstelling 

 

Jamie Ward en zijn collega’s onderzochten recent de associaties die synestheten en niet-

synestheten leggen tussen toonhoogte en kleuren. Hij liet een reeks noten afspelen in 

willekeurige volgorde waarmee de proefpersonen op een computer een kleur konden 

selecteren uit een uitgebreid kleurenpalet. Afgezien van het feit dat synestheten hun kleur 

veel specifieker uitkozen, selecteerden beide groepen donkere kleuren voor de lage tonen 
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en lichtere kleuren voor de hoge tonen.46 Op de afbeelding is een resultaat te zien van 

iemand uit de controlegroep (links) en een synestheet (rechts). De kleurenassociaties van de 

synestheticus zijn consistenter en geleidelijker opgaand, terwijl de kleuren van de niet-

synestheet willekeuriger lijken. De middelste kleurenbalk is gebaseerd op sinustonen, bij de 

synestheticus vertaald in kille kleuren, evoluerend van grijs naar lichtblauw. De akoestische 

instrumenten komen hem kleurrijker over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toch kan het gebruik van synthetische of digitale geluiden interessante kleurenpaletten of 

vormassociaties opleveren. Dankzij synthesizers is er immers veel vrijheid om geluiden en 

klanken te creëren en te manipuleren. Ook voor de toehoorder kunnen meer abstracte 

geluiden -waarbij de referentie naar een herkenbaar instrument verdwijnt- een originele, 

ongelimiteerd creatieve beeldenwereld oproepen. Marc Leman beschrijft dit potentieel als 

volgt: “Electronic Music may work particularly well to elicit this kind of experience [of inner 

movement, colors, shapes…+ because the sound is often detached from known instruments 

and other direct causes of the sounds. The abstract nature of electronic music often invites 

one to imagine the distal action event that could have produced the sound.”47     
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 WARD, J. , a.w., p.117-169 
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Figuur 10. Kleurassociaties bij gespeelde noten bij niet-synestheten (links) en synestheten (rechts). De 
bovenste kleurenbalk representeert pianoklanken, de middelste sinustonen en de onderste strijkers. 
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In de jaren ’80 stelde Lawrence Marks dat specifieke criteria van klanken bij synestheten 

dezelfde parallellen in andere zintuiglijke gebieden vertonen als bij niet-synestheten. Zo 

associëren beide groepen luide klanken eerder met helderheid dan stillere klanken. Hoge 

tonen worden waargenomen als kleiner dan lage tonen en lage tonen zijn groter en 

donkerder dan hoge tonen. Zo gaan stijgende intervallen ook eerder samen met helderheid 

en dalende intervallen met donkerheid. Hoe groter het interval, hoe groter het contrast in 

helderheid. 

De complexiteit van de multimodale werking van het normale brein maakt het moeilijk om 

aan te geven of synesthesie neurologisch gezien in zekere mate bij iedereen voorkomt. 

Geluid=>zicht-synesthesie is hoogstwaarschijnlijk aanwezig bij alle kinderen. Deze 

aanwezigheid van sterke multisensorische integratie in het normale brein werd onder 

andere door Stein en Meredith onderbouwd48. Opvallend is dat de structuur van de 

waarneming inzake muziek en associatie met andere zintuiglijke criteria, weergegeven in het 

schema, bij kinderen van vier jaar oud dezelfde is als bij volwassenen.49 Dit wijst erop dat 

deze associaties niet aangeleerd zijn, maar natuurlijk, aangeboren in een kind aanwezig zijn. 

Bij volwassenen blijven ze ook aanwezig, maar meestal in die mate dat ze niet door het 

bewustzijn worden gedetecteerd.   
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 CYTOWIC, R., a.w., p.106 

Figuur 11. Zowel bij synestheten als niet-
synestheten wordt toemende toonhoogte en 
volume met meer helderheid geassocieerd en een 
kleiner wordende omvang. 
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‘Bababa’ en ‘gagaga’ is ‘dadada’ 

 

Dat multimodale waarneming bij ieder mens ingebakken zit, bewijst onder andere het 

McGurck-effect. Wanneer iemand de klank ‘bababa’ uitspreekt, nemen de meerderheid van 

de mensen ‘dadada’ waar als de mond en lippen daarbij visueel ‘gagaga’ uitspreken. Volgens 

Cytowic demonstreert dit dat de integratie van de zintuiglijke indrukken plaatsgrijpt alvorens 

de klanken en visuele signalen omgezet worden in herkenbare informatie.50  

Een ander voorbeeld van sensorische integratie is de illusie die een buikspreker toepast. 

Doordat onze waarneming van beweging en geluid elkaar zo sterk beïnvloeden, krijgen we 

de sterke indruk dat de pop van de buikspreker het woord voert, terwijl hijzelf zwijgt.  

Deze geïntegreerde waarneming wordt uiteraard ook beoogd door film, waarbij de 

personages spreken en klanken ontstaan via luidsprekers en niet via wat er op het scherm 

gebeurt. Tot voor de jaren 1930 was het beeldscherm –zonder diëgetische geluiden- een 

meer geïsoleerd medium. Ook de begeleidende muziek bij de beelden zorgt ervoor dat film 

een soort synesthetisch Gesammtkunstwerk wordt.  

Een andere zicht-geluid-illusie ontstaat wanneer een flikkerend licht vergezeld wordt van 

twee korte ‘bleeps’ en het licht waargenomen wordt alsof het slechts tweemaal flikkert. 

Deze illusie wordt ook wel ‘auditory driving’51 genoemd, omdat in dit geval het geluid de 

visuele stimulus domineert.   

 

 

3.4.3. Synesetheticus of multimodalicus 

 

In The Frog Who Croaked Blue maakt Jamie Ward een onderscheid tussen synesthesie en 

multisensorische waarneming met het argument dat de synesthetiticus bij het waarnemen 

meer hersendelen activeert dan normaal. Volgens zijn beschrijving vindt multisensorische 

waarneming plaats bij het prikkelen van meerdere zintuigen, bijvoorbeeld visueel en 

auditief. Deze informatie wordt vervolgens gecombineerd zodat ‘het geheel belangrijker 
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Een demonstratie van het McGurk-effect met uitleg door de auteur van Brain Rules, John Medina, is te vinden 

via de link http://www.youtube.com/watch?v=jtsfidRq2tw 
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wordt dan de som van de delen’52. Bij het waarnemen van een appel, bijvoorbeeld, voegen 

de hersenen door interactie tussen verschillende hersendelen samen. De waarneming van 

de vorm, de kleur, de positie in de ruimte en de kennis in het geheugen komen samen zodat 

het geheel belangrijker wordt dan de som van de delen.  

Synesthesie zal in dit geval een ‘onlogisch’ zintuiglijk gebied activeren, bijvoorbeeld de 

tastzin, met als effect tintelingen over de armen. Ondanks de –zo goed als- evolutionaire 

nutteloosheid van dit synesthetisch effect, is dit onderscheid relatief. Bij synesthetische 

waarneming blijft eveneens het geheel belangrijker dan de som van de delen en ligt het 

verschil zich in de ‘abnormale’ activering van het hersengebied. Het argument dat dit niet-

functioneel is en weinig voorkomt –en daarom ‘abnormaal’ is- creëert geen absoluut 

onderscheid tussen synesthesie en multimodale verwerking van prikkels. Jamie Ward tracht 

in zijn redenering het fenomeen af te bakenen door ‘multisensorisch waarneming’ te 

definiëren als het percipiëren met verschillende zintuigen, alvorens de fase van de 

verwerking in de hersenen. Door de intentionaliteit van de hersenen, waarbij interactie 

ontstaat tussen de hersenen, de zintuigen en hun gerichtheid op de omgeving verloopt de 

waarneming nochtans niet in één richting. Bijgevolg zullen de geactiveerde hersendelen -

synesthetisch of multimodaal gestimuleerd- in hun multisensorische interactie met de 

omgeving ook gestuurd worden door de verschillende zintuigen. Om het filosofisch te 

verwoorden: ‘het geheel’ is geen synthese van ‘de som van de delen’, maar een 

interactieproces met de omgeving, en tussen ‘de delen’ onderling.  

Hoewel Cytowic meermaals toegeeft dat iedereen onbewust synesthetische verbindingen 

maakt, stelt hij dat het onderscheid tussen synestheten en niet-synestheten van tweeërlei 

aard is. Het eerste onderscheid maakt Cytowic op basis van subjectieve interpretatie, het 

tweede onderscheid is van anatomische grondslag. 

De vijf hoger behandelde kenmerken die hij als voorwaarde opstelt om van synesthesie te 

spreken, kunnen om te beginnen al heel wat mensen uitsluiten. Zo wil hij vooral 

kunstzinnige verbeelding en metaforisch denken onderscheiden van de spontane en 

abstracte waarneming die de synestheticus ervaart. Synesthesie betreft immers extra 

abstracte ‘qualia’ –subjectieve aspecten van de waarneming- zoals roodheid, zoetheid, pijn 

enzovoort.53 Een levendige verbeelding of metafoor is het zich bijvoorbeeld voorstellen van 
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een pastoraal landschap bij het luisteren naar Beethoven. In de context van embodiment, 

wat feitelijk de spontane associatie tussen muziek en bewegingspatronen impliceert, kunnen 

we stellen dat de verbinding tussen muziek en beelden eveneens in abstracte ‘qualia’ 

communiceert. Deze subjectieve inhouden bemoeilijken globale theorievorming en 

bevestigen de individuele verschillen tussen de waarneming, vergelijkbaar met de oneindige 

diversiteit tussen de gevallen van synesthesie. Op die manier verruimen theorieën over 

zintuiglijke interactie en interactie met de omgeving de bestaande invalshoeken met 

betrekking tot de universele menselijke perceptie.   

Dit argument van de abstracte ‘qualia’ kan bovendien tegengesproken worden in de 

omgekeerde zin: synesthesie mag dan wel volgens de criteria abstracte mentale beelden 

oproepen, kunstzinnige verbeelding doet dat niet minder, zeker als we kijken naar de 

abstracte kunst van de 20ste eeuw. Zou het met andere woorden echt zo vreemd zijn om zich 

tijdens het beluisteren van muziek abstracte beelden voor de geest te halen? Ook dit 

argument pleit voor een combinatie van een wetenschappelijke en een esthetisch-creatieve 

invalshoek. 

Een tweede onderscheid dat Cytowic en andere onderzoekers maken bevestigt alweer de 

moeilijkheid om synesthesie te definiëren. Het bestaan van het fenomeen is feitelijk te 

danken aan het voortbestaan van de anatomische verbindingen tussen de hersengebieden 

uit de kindertijd (zie deel 4). In combinatie met de genetische aanleg, is multimodaliteit 

voorbestemd om het niveau van het bewuste te bereiken, of juist niet. Op die manier kan 

multimodale waarneming als een landschap gezien worden waarbij de sterkste verbindingen 

tussen verschillende hersendelen boven het peil van het bewustzijnsniveau uitsteken en de 

rest zich onbewust manifesteert (zie figuur 12). Het anatomische onderscheid ligt dus in het 

feit of er sprake is van (bewuste) synesthesie of (onbewuste) multimodale waarneming. 

“Cytowic vergelijkt wat er bij synesthesie gebeurt met een televisie-uitzending. De meeste 

mensen zien alleen het uiteindelijke beeld, maar het is alsof synestheten een moment 

eerder inschakelen, en het beeld in opbouw zien. Volgens hem is synesthesie dus een 

normaal hersenproces dat bij iedereen plaatsvindt, maar dat slechts bij enkele ook het 

bewustzijnsniveau bereikt.”54  

Deze figuur geeft weer hoe de neuronale activiteit van de kruisverbindingen ofwel in de 

regionen van de onbewuste waarneming blijft, of tot boven het bewustzijnsniveau reiken 
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(de pieken). De genen bepalen de mate waarin de synesthesie zich manifesteert. Wij 

veronderstellen dat de onbewuste ervaring van synesthesie de mens beïnvloed, waardoor 

het onderscheid tussen synestheet en niet-synestheet op het relatieve verschil tussen 

bewustzijn en onderbewustzijn is gebaseerd.  

 

 

Figuur 12. Specifieke neuronen van de kleurwaarneming staan in verbinding met specifieke grafemen. Deze voorstelling 
geeft het basisargument tegen het onderscheid tussen synesthesie en multimodale waarneming best weer: de pieken 
zijn de verbindingen die waarneming in de regionen van het bewustzijn veroorzaken, de andere verbindingen blijven 
onopgemerkt in het onbewuste sluimeren. Genetische aanleg bepaalt grotendeels die mate van synesthetisch 
bewustzijn. 

Multimodale waarneming is dus –bewust of onbewust- universeel bij de mens. De 

synesthetische variant ontstaat vanuit de sterk geïntegreerde zintuiglijkheid in de vroege 

kindertijd, in combinatie met genetische aanleg. In het volgende deel wordt deze evolutie 

grondiger behandeld.  
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Belangrijk is dus dat deze multimodale waarneming zich afspeelt op een onbewust niveau, 

alvorens de hersenen de tijd krijgen om de stimuli afzonderlijk of bewust te categoriseren. 

Dit is de reden waarom we van zinsbegoocheling, illusie of zintuiglijk bedrog kunnen spreken 

bij het McGurk-effect of bij de buikspreker. Synestheten nemen de meest bevreemdende 

verbindingen van de zintuigen bewust waar, omdat de hersenactiviteit zich verspreidt in 

verschillende zintuiglijke verwerkingsgebieden, wat leidt tot expliciet waarneembare 

prikkels. De vraag rijst hierbij: welk bedoeling kan de associatie met op het eerste zicht 

nutteloze prikkels hebben vanuit evolutionair oogpunt? Hiervoor verwijzen we eveneens 

naar deel 4. 

Verder kan opgemerkt worden dat dit onderscheid tussen biologische oorzaken pragmatisch 

gezien geen grote rol speelt. De categorisering synestetisch versus multimodaal is van 

wetenschappelijk en neurologisch belang, maar de effecten blijven in elkaars verlengde 

liggen. Bij het verwoorden van sensaties bij het waarnemen van muziek wordt door iedereen 

niet enkel metaforisch in termen van visuele of tactiele beelden gesproken (harde of zachte 

muziek), maar zijn bijvoorbeeld visuele patronen bij de meerderheid van de mensen echt 

mentaal aanwezig (donkere muziek, stijgende of dalende klanken…). Later tonen we nog aan 

dat synesthesie aan de basis ligt voor metaforisch denken. Wetenschappelijk gezien is dus 

niet iedereen synestheticus, maar in de praktijk werken eenieders zintuigen in mindere of 

meerder mate samen en hebben alle pasgeborenen synesthesie (deel 4).  

 

 

 

3.5. Embodiment en multimodale waarneming 

 

Het concept van embodiment van professor Marc Leman beschrijft de manier waarop 

interactie tussen de fysische energie van geluid en de subjectieve perceptie van de luisteraar 

mogelijk gemaakt wordt. De basis voor deze theorie is de multimodale intentionaliteit van 

de hersenen. De intentionaliteit zorgt voor twee belangrijke aspecten: ten eerste sturen de 

hersenen signalen naar de zintuigen om zich aan te passen en gericht te functioneren in de 

omgeving waarin een mens zich bevindt. Perceptie wordt daarom beschouwd als een vorm 

van constante interactie met de omgeving. De multimodaliteit van de waarneming is een 
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belangrijk aspect hierbij, aangezien er een mentale omzetting gebeurt bij het in zich 

opnemen van een stimulus. Zo veroorzaakt muziek bijvoorbeeld mentale beelden van 

beweging of spontane motorische stimuli met als gevolg de neiging om te dansen.  

Volgens dit relatief recent paradigma ontstaat kennis dus niet vanuit passieve perceptie 

maar vanuit de noodzaak om te handelen in die omgeving. Daardoor komt de focus op de 

mediator tussen fysische energie en betekenisgeving te liggen: het menselijk lichaam, en dan 

voornamelijk het centraal zenuwstelsel. Het voordeel hiervan is dat ook de lichamelijke (en 

neurologische) respons voldoende in rekening gebracht wordt ten opzichte van het idee van 

louter abstract-cognitieve verwerkingsprocessen. Eerder werd al gesteld dat muziek 

grotendeels geïnterpreteerd wordt op basis van bewegingsvormen, dit betekent dat er een 

verbeelde gelijkenis is tussen mentale representatie en de objectieve weergave van de 

muziek.  

Eduard Hanslick meende eind 19de eeuw immers dat er zich bij muzikale perceptie “tönend 

bewegte Formen” opdringen als subjectieve inhouden.55 Dergelijke interpretatie aan de 

hand van bewegingspatronen is vergelijkbaar met onze dagdagelijkse waarneming van 

onszelf in interactie en verbale en non-verbale communicatie met de omgeving. We zijn als 

het ware van doordrongen van onbewuste sensomotorische neigingen door onze natuur. 

Deze interpretatie verklaart ook het sterke lichamelijke impact van muziek. Leman: “Moving 

sonic forms do something with our bodies, and therefore have a signification through body 

action rather than through thinking [...] people prefer to listen to music for the sake of its 

direct corporeal value: for relief after a stressful day, for getting into a good mood, or simply 

for destracting the mind from repetitive working activities. They seek access to music for the 

sake of its capacity to get into behavioral resonance and for the effects it has on mood. 

During these activities, most people tend to engage with music in a corporeal way rather 

than a cerebral way. *...+”56.  

Bovendien wordt gesteld dat “musical involvement is based on an embodied simulation or 

imitation of moving sonic forms.”57 De mentale en fysieke actie wordt dus gestuurd door 

processen van imitatie en gedeelde representaties van actie en perceptie. Muzikale 

interactie is dan als het ware gebaseerd op belichaamde, quasimateriële 
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communicatiemedia. “Body movement provides descriptions that are based on perceptual 

and sensorimotor mechanisms. These descriptions can be communicated and understood by 

other people.”58 De verbinding tussen ‘mind’ (subjectieve interpretatie) en ‘matter’ (fysische 

energie) verloopt via de verbeelding van een natuurlijke beweging, die in het geluid 

voorkomt en in het subject de indruk geeft van een beweging op het mentale niveau. De 

communicatie is pas volledig wanneer de drijfkracht achter de innerlijke beweging wordt 

begrepen. Dit houdt in dat processen van imitatie, identificatie en empathie met de 

uitvoerders en tussen toeschouwers onderling de innerlijke beweging bepalen. Voorkennis 

in verband met het gebruik van bepaalde muzikale vormen kan zo leiden tot een sterkere 

ervaring. 

In Embodied Music Recognition and Mediation Technology stelt Professor Leman dat muziek 

bewegingen simuleert die via het verloop van fysische energie in de perceptie en actie van 

het subject tot uiting komen. Allerlei factoren, zoals culturele en natuurlijke impulsen, 

beïnvloeden dit proces. In de eerste plaats is het menselijk lichaam de mediator tussen de 

objectieve energie en de subjectieve gewaarwordingen (wat bijvoorbeeld resulteert in 

meebewegen met het lichaam op muziek). Muziekinstrumenten, maar ook de nieuwste 

sensomotorisch gebaseerde technologieën kunnen een verlengstuk vormen van de 

belichaming van de muzikale energie. 

 

Tegelijk stellen wetenschappers vast dat muzikale synesthesie een van de meest 

voorkomende soorten synesthesie is, vooral het ervaren van kleureffecten en het zien van 

vormen bij het luisteren en denken aan muziek.59 Dit maakt dat de synestheticus de ervaring 

van de ‘moving sonic forms’ bij het horen van muziek als het ware onmiddellijk kan 

beschrijven of zelfs tekenen. Kleurervaring zal bij elke synestheticus anders zijn, maar de 

waargenomen bewegingspatronen zullen meestal sterke overeenkomsten vertonen. Om die 

reden moeten we, zoals Aristoteles en Kant reeds deden, onderscheid maken tussen de 

waarneming van kleuren, die subjectiever van aard is, ten opzicht van de waarneming van 

vorm, die objectief-empirisch te beschrijven is. Het schema waarbij de multimodale 

associaties van beweging en muziek vergeleken worden tussen synestheten en non-
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synestheten toont aan dat dergelijke mentale bewegingen minder individualistisch 

geïnterpreteerd worden (figuur 11). 

 

Muziek vormt zich in de hersenen om in de bewegingscentra, wat betekent dat muziek 

waargenomen wordt als bewegende vormen. In die zin hoeft muziek niet te verwijzen naar 

concrete beelden uit de werkelijkheid, maar kent ze haar eigen weg om tot bepaalde 

gevoelens en gedachten te komen. Dit gebeurt via multimodale hersenwerking, bijvoorbeeld 

het zich verbeelden van vormelijkheid bij het horen van een lage en hoge toon, de overgang 

van die ene naar die andere toon, de verandering in ritmische patronen en de 

totaalbeweging die ritme en melodie samen oproepen. 

Voor Patrick Ehlen roepen klanken een universum op van door elkaar vloeiende kleuren en 

vormen: “Het luisteren naar muziek wordt voor Patrick enorm verrijkt –nooit als hinderlijk of 

afleidend ervaren– door de rijke stroom visuele gewaarwordingen die ermee samengaat. (…) 

Het hele idee van muziek is voor hem doortrokken van het visuele. Kleur wordt niet aan 

muziek ‘toegevoegd’, het vormt er één geheel mee.”60 

 

 

3.6. De synestheet en de ‘Urbewegung’: vroeger en nu 

 

Het idee dat de perceptie en beleving van muziek gerelateerd kan worden aan beweging en 

vorm was reeds onderwerp van onderzoekers vanaf de vroege 20ste eeuw. Het is opvallend 

hoe deze theorieën benadrukken dat muziek gevoelsmatig tot de associatie met bewegingen 

en vormen leidt, en hoe de synestheticus in staat is deze associatie spontaan en concreet te 

beschrijven.  

Lipps (1903) stelt dat de gevoelsmatige verwerking van de muzikale ervaring doorslaggevend 

is om de beweging in de muziek te interpreteren.61 Empathie voor de bedoelingen van de 

uitvoerder zorgt dat die beweging beter kan aangevoeld worden. Niet toevallig wordt bij de 

synestheticus het limbische gedeelte van de hersenen overgeactiveerd, terwijl dit bij 

gewone waarneming meer geïsoleerde, specifieke gebieden in de hersenschors zijn. Dat 

limbische gedeelte is volgens de neurologie verantwoordelijk voor het inlevingsvermogen en 
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de gevoelsmatige herinnering, en wordt dus ten zeerste aangesproken wanneer een persoon 

zich tracht in te leven in de muziek. 

Truslit (1938) onderzocht de vormen en bewegingspatronen die bij de uitvoerder en 

toehoorders opgeroepen worden doorheen een muziekstuk.62 Een goed luisteraar is in staat 

om de innerlijke drijfkracht van muziek aan te voelen en zich deze vervolgens als een 

beweging voor te stellen. Door de natuurlijke beweging in de muziek te achterhalen kan hij 

deze ervaren zoals ze bedoeld is door de uitvoerder. Truslit verbindt dit idee aan de 

lichamelijke articulatie van een muzikant die bijvoorbeeld onbewust neuriet of zingt terwijl 

hij speelt. Deze klanken refereren volgens hem naar de bewegingspatronen die op dat 

moment doorheen de muziek weerklinken. Niet voor niets haalt Truslit Beethoven erbij, die 

het neuriën tijdens het spelen van zijn stukken ook niet kon laten. Van Beethoven wordt in 

diverse bronnen –al dan niet ten onrechte- verondersteld dat hij synesthesie had. In de geest 

van de romantische, ‘absolute’ muziek, die de bedoeling heeft in de gevoelswereld door te 

dringen zonder te verwijzen naar concrete elementen uit de werkelijkheid, is het moeilijk te 

beschrijven wat de muziek wil bedoelen en welk gevoel ze wil opwekken. De theorie van de 

‘moving sonic forms’ of ‘tönend bewegt Formen’63, zoals Hanslick het ten tijde van Lipps het 

formuleerde, biedt de mogelijkheid om absolute muziek in een andere taal te gieten, om het 

gevoel dat met de beweging gepaard gaat in een figuur af te beelden en deze aan studie te 

onderwerpen of te analyseren.  
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Figuur 13. 'Urbewegungen' afgeleid uit muzikale patronen (Truslit, 1938, p.116) 
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Men kan zich vervolgens de kritische vraag stellen of een analyse van wat gevoelsmatig 

bedoeld is, afbreuk doet aan het mysterieuze en individualistisch karakter van deze ‘geniale’ 

stukken. Anderzijds blijft deze beschrijfbare beweging in de muziek onvoorwaardelijk 

subjectief bij de toehoorder. Slechts de ruwe vorm van de beweging wordt individueel 

zichtbaar gemaakt, waarbij een gemeenschappelijke interpretatie kan ontstaan, maar in de 

details, de herinneringen en de affecten die ze oproept blijft ze voor iedereen verschillend. 

Bovendien zorgt deze vormentaal van de muzikale beweging voor een concrete methode om 

een muzikaal gevoel te beschrijven, zonder woorden, terwijl de verbale beschrijving meest 

gebruikelijk is bij een muziekstuk. Woorden doen nochtans meer afbreuk aan de gevoelens 

die opgeroepen worden. Ze beschrijving immers nooit volledig of exact hoe de muziek een 

individu beroert. De visuele voorstelling lijkt hier beter in te slagen.  

In dezelfde periode had Wagner met zijn concept van het Gesammtkunstwerk niets anders 

voor ogen dan muziek en visuele sensatie in een synesthetische voorstelling te laten 

samengaan. Dit ideaal heeft enkel aan belang gewonnen: belichting en beeldprojectie staan 

op popconcerten haast op zelfde hoogte als de muziek zelf, muziekprogramma’s zoals 

Windows Media Player bevatten een reeks visualiseringen zodat ieder naar smaak zijn 

‘moving sonic forms’ bij zijn muziek kan laten begeleiden. 

Wilfried Van Craen merkt in zijn boek op: “In de muziekwereld zijn de lichteffecten niet meer 

weg te denken bij disco-evenementen en als je MTV opzet kan je er op alle uren van de dag 

kennis mee maken.” Hij spreekt vervolgens van een specifiek toepassingsgebied dat hij de 

‘synesthetische kunst’ noemt. “De eerste maal dat ik geconfronteerd werd met een ervaring 

in deze richting was midden de jaren vijftig. Als kind was ik tijdens een bezoek aan het 

toenmalige Meli-pretpark zodanig onder de indruk van een waterorgel, dat ik het me nu nog 

levendig kan voorstellen. Het was dan ook een zeer bijzonder ‘orgel’: het spoot niet alleen 

stralen water op de tonen van een populair deuntje, maar bovendien waren deze 

waterpartijen verschillend van kleur naargelang de noot die werd aangeheven. Mijn eerste 

synesthetische ervaring dus (al kwam het niet van ‘binnenuit’ en ben ik dus geen 

synestheet): ik was zeven en kon zien wat ik hoorde!”64 

 

De link tussen bewegingspatronen en muziek is in tegenstelling tot het romantische idee van 

‘beroering van de ziel’ verbonden met lichamelijke beleving, waardoor de biologie en 
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neurologie de meest accurate methodes zijn geworden om zintuiglijke waarneming te 

beschrijven. Subjectieve beschrijving, bijvoorbeeld in verband met kunstbeleving, zijn 

uiteraard niet minder interessant; het is uiteindelijk deze manier van denken en 

theoretiseren die de kunstenaar zelf gebruikt. Beide theorieën met elkaar laten interageren 

lijkt ons de beste invalshoek.  

 

 

3.7. Het limbisch systeem als mediator 

 

Gezien synestheten muziek ook lijfelijk kunnen gewaarworden,65 lijkt de embodiment-

theorie in het verlengde te liggen van de synesthetische waarneming, maar dan op een 

onbewust, multimodaal-zintuiglijk niveau. Subjectieve perceptie van muziek is immers sterk 

verbonden met lichamelijke articulaties. Deze verbinding wordt aangevuurd door het 

limbisch gedeelte van de hersenen, de emotionele mediator tussen de verschillende 

zintuiglijke gebieden en opslagplaats voor ervaringen uit het verleden. Bij de synesthetische 

waarneming is het juist dit gedeelte dat meer wordt geactiveerd in vergelijking met de 

gewone waarneming. Dit zijn de primitievere delen van de hersenen, die weinig onderhevig 

zijn aan leerprocessen en ratio. Deze onbewuste affectieve associaties beroeren volgens 

Cytowic eveneens rechtstreeks het lichaam: “Emotion is unlearned behavior, an unfelt 

automatic script playing itself out (…) The unlearned reactions of emotion always change the 

body’s physical state –thus, everyday language refers to “gut” feelings, but far more gets 

activated: the face, the skeletal muscles and overall posture, the breath, heart rate, and 

viscera, all the way down to the chemical soup of the internal milieu.”66 
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3.8. Besluit 

 

De studie van de interactie tussen omgeving en zintuigen en de hersengebieden onderling 

roept opvallend meer vragen dan antwoorden op: “It is often the case in science that 

examining a phenomenon raises more questions –and more fundamental ones- than it 

answers. This certainly has been our experience in studying synesthesia over our careers. In 

the past decade a team of scientists has explained an enormous amount of synesthesia’s 

fascinating behavior while at the same time exposing very fundamental questions about how 

the human brain is organized.”67  

De verdienste van de studie van dergelijke complexe fenomenen is ongetwijfeld het nieuwe 

licht dat geworpen wordt over de methodologie waarmee ze bestudeerd worden. Een strikt 

objectivistisch behaviorisme of neurolobiologische verklaring volstaat niet om de brede 

waaier van oorzaken, (neven)effecten, psychologische en filosofische bedenkingen 

omvattend in kaart te brengen. Dit is een argument om de wetenschappelijke vakgebieden 

meer met elkaar te laten interageren en kwalitatieve gegevens met eerste 

persoonsbeschrijvingen steeds samen te gebruiken. 
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4. Ontwikkelingspsychologie van het synesthetisch vermogen 

 

4.1. Nature – nurture 

 

Doorheen de groei naar volwassenheid leert een kind heel wat kennis en vaardigheden. 

Deze worden bepaald door de genetische erfenis en door de omgeving. Beide factoren 

hebben invloed op de vorming van de hersenen.  

Kinderen worden volgens neonatale experts Daphne Mauer en Peter Grossenbacher en 

anderen geboren met een ‘teveel’ aan synaptische verbindingen en neuronale activiteit.68 

Een synaps is een verbinding tussen twee neuronen waarlangs een impuls kan worden 

doorgegeven. Door pruning (verdwijnen van synapsverbindingen) en synaptogenese 

(connecteren van synapsen) worden de hersenen ‘gekneed’ om hun omgeving te begrijpen. 

De genetische erfenis verhindert of versterkt specifieke elementen in dit proces.  

De plasticiteit van het brein neemt af vanaf de leeftijd van ongeveer 25 jaar, of de 

organisatie ervan gebeurt vanaf dat moment alleszins trager. Om de oorzaken te 

achterhalen waardoor synesthetische vaardigheden zich ontwikkelen en terug afgebouwd 

worden, zou een tijdsindeling moeten worden opgesteld waarin leerprocessen zich 

voltrekken, overeenkomstig de uiting van het synesthetische gen. Op die manier kan de 

uitdrukking van het synesthetische gen gelinkt worden aan cruciale fases van de opvoeding. 

De omgeving activeert op die momenten specifieke neuronen, waardoor bepaalde 

verbindingen ontstaan. “Fire together, wire together”, zoals de neurologische basisregel van 

Donald Hebb stelt.69  

Daarom getuigen veel synestheten van herinneringen uit de kindertijd, waarbij een letter 

voor hen steeds in dezelfde kleur verscheen, bijvoorbeeld als magneet op de koelkast, op de 

wand van de klas in de lagere school of in het geval van de muzikant waarbij muzieknoten de 

kleuren van zijn speelgoedpianotoetsen meekregen. Dergelijke vormen van kleursynesthesie 

kunnen dus pas voorkomen wanneer een kind deze tekens leert, en niet vroeger. Feitelijk 

wordt de synesthesie geactiveerd op het moment dat het cijfer, de letter of de dag van de 

week wordt aangeleerd. Op het moment dat de categorie of het label van iets uit de 
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omgeving wordt toegekend, krijgen de hersenen –onder invloed van de genen- het signaal 

dat de synesthetische link kan blijven voortbestaan en niet onderhevig is aan ‘pruning’.  

Beter begrip over het ontstaan van synesthesie verklaart hoe synesthesie in ieder mens 

aanwezig is, maar slechts bij sommigen in de regionen van het bewustzijn waargenomen 

wordt.  

 

 

4.2. Synesthesie in de natuur en evolutie 

 

“synesthesie speelde zich [in een primitief stadium van de mens] inderdaad helemaal af in 

dat oude, limbische brein. Cytowic’s conclusie: mensen (…) hebben iets bewaard dat bij de 

rest van ons tijdens de evolutie verdwenen is. Ze zijn dus een soort levende fossielen.”70 

Dankzij hersenscanning is vastgesteld dat synesthesie een overactiviteit van het limbisch 

systeem impliceert, terwijl bij ‘normale waarneming’ meer activiteit in de hersenschors 

gemeten wordt. Volgens de theorie van de meeste onderzoekers is deze vorm van ‘limbische 

waarneming’ een meer affectieve, primitieve manier van waarnemen. Bijgevolg werken de 

zintuigen van de meeste zoogdieren, primaten, maar ook pasgeboren kinderen affectief, 

instinctief en sterk geïntegreerd.  

Bij onderzoek op zoogdieren en jonge kinderen is aangetoond dat er veel verbindingen 

tussen de zintuiglijke hersengebieden bestaan, vooral de connecties tussen klank en zicht 

zijn sterk ontwikkeld.71 Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de visuele verbeelding van 

muziek, waarvan sprake in deel 3, niet per se als synesthetisch en afwijkend moet worden 

bestempeld, maar in zekere mate inherent is aan de menselijke psychologie. Bij makaken, 

die genetisch gezien onze dichtste aanverwanten zijn, blijft de verbinding tussen de visuele 

verwerkingsgebieden en de primaire auditieve cortex levenslang bestaan.72  

Volgens de evolutiepsychologie is de waarneming in de hersenschors pas in een latere 

ontwikkelingsfase van de primaten tot ontwikkeling gekomen, wat resulteerde in een meer 

gedifferentieerde, categorische waarneming. De mens maakt immers op rationele manier 

onderscheid tussen de verschillende zintuiglijkheden door abstract denken en taal. Het nut 
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hiervan is de categorisering zelf, met de mogelijkheid om de werkelijkheid gedetailleerder te 

beschrijven. De gedifferentieerde waarneming kan bij praktische problemen tot efficiëntere 

oplossingsstrategieën leiden. Een boom met een specifieke overlevingsfunctie heeft 

bijvoorbeeld niet enkel een ruwe schors, maar is ook herkenbaar aan zijn donkere kleur, 

zoete geur enzovoort. Op die manier kan de mens zich oriënteren, eetbare van oneetbare 

plantensoorten onderscheiden, complexe situaties inschatten, adequater gedrag vertonen in 

zijn sociale omgeving enzovoort.  

Doorheen de culturele geschiedenis heeft de mens zich bepaalde kleurnormen eigen 

gemaakt, die niet louter aangeboren zijn. In de ene cultuur roept zwart immers ‘zwartgallige’ 

gevoelens op, in de andere staat het symbool voor feestelijkheid. Rood roept bij sommigen 

dan wel passie op (rode lippenstift), bij anderen staat het symbool voor alarmsignalen, 

agressie of bloed. Zoals eerder gesteld, onderzoeken wetenschappers momenteel of 

specifieke kleuren onbewust een invloed hebben op het denken, maar daarbij is nog niets 

bewezen. Vermoedelijk is de connectie tussen de verwerking van kleurwaarneming en van 

gevoelens moeilijk meetbaar, te meer omdat deze zich in andere hersengebieden afspeelt. 

Vast staat dat de zintuiglijke categorisering een proces is van ‘nurture’; hoewel de prikkels 

apart de zintuigen bereiken, wordt het bewuste onderscheid tussen wat we zien, horen, 

voelen, smaken… aangeleerd. Uiteraard is het potentieel om de zintuiglijke categorieën sterk 

te differentiëren in de genetische structuur weliswaar aanwezig, maar door de plasticiteit 

van de hersenen doorheen het proces van opvoeding en groei wordt deze aanleg door de 

omgeving ingevuld. Om de invloed van de opvoeding op de aanvankelijk geïntegreerde 

waarneming te bestuderen zou het onderzoek van synesthesie zich moeten uitbreiden naar 

primitieve culturen of mensen die geïsoleerd opgegroeid zijn. Een aanzet hiervoor geven we 

in 6.4.2. 

 

Opvallend is dat de mens zijn outputcommunicatie met behulp van kleuren (uniform, make-

up…) bewust op gang dient te brengen, terwijl dit in de natuur instinctief verloopt. Het doel 

van de communicatie in de natuur is overleven. Vele dieren willen met hun 

kleurencombinatie schrik aanjagen, zich camoufleren of een partner aantrekken.73  

Deze dierlijke tactiek om instinctief in de natuur te overleven doet vermoeden dat de 

neonatale en postnatale waarneming van een baby ook onbewust en meer geïntegreerd 
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verloopt. Die integratie van de verschillende zintuigen, synesthetische waarneming dus, 

werd reeds aangetoond door het onderzoek naar de hersenverbindingen bij baby’s in de 

eerste levensmaanden. Door pruning en synaptogenese in de hersenen wordt de 

waarneming gedurende de ontwikkeling van het kind meer gescheiden en vermindert de 

invloed van het limbische systeem op de waarneming. Synesthetici behouden een deel van 

die primaire synapsen.  

Deze argumenten uit de evolutionaire biologie en ontwikkelingspsychologie komen overeen 

met enkele biologische vaststellingen. Naast het feit dat een embryo respectievelijk vormen 

en eigenschappen aanneemt die overeenkomen met het evolutionair stadium waarin de 

mens ooit verkeerde (kieuwen bijvoorbeeld), lijkt het erop dat de hersenen in de eerste 

levensmaanden bepaalde gelijkenissen vertonen met de hersenen van zoogdieren.  

Ook Oliver Sachs stelt dat er veel aanwijzingen zijn dat er een ‘hyperverbondenheid’ bestaat 

bij primaten en zoogdieren. Deze kruisactivering, die berust opeen anatomische overmaat 

aan neurale verbindingen tussen hersengebieden, komt ook voor tijdens de embryonale 

ontwikkeling en de vroege jeugd, waarna deze na enkele weken of maanden afzwakt.74 

 

 

4.3. Ontwikkelingspsychologie van de synesthesie 

 

4.3.1. Prenatale ontwikkeling  

 

Pasgeboren baby’s maken in tegenstelling tot volwassenen weinig of geen bewust 

onderscheid tussen geluiden, smaken, beelden en andere zintuiglijke prikkels.75 De 

onvolgroeide hersendelen van de foetus hebben dan ook meer onderlinge connecties dan bij 

volwassenen. Bij de foetus van een aap komen 70 tot 90% van de verbindingen naar de 

visuele ‘zone 4’ (‘V4’) vanuit de primaire auditieve zone, terwijl dit bij volwassen apen 

vermindert tot 20 tot 30% verbindingen.76 Simon Baron-Cohen en Daphne Mauer stelden 

vast dat de synapsen van de menselijke foetus twee miljoen impulsen per seconde afvuren, 
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wat resulteert in overmatige activiteit en verbindingen tussen de hersenendelen bij de 

geboorte.77  

Wanneer de genetische aanleg er is, blijven sommige kruisverbindingen tussen de 

zintuiglijke verwerkingsgebieden hun effecten hebben in de bewuste waarneming, als de 

processen van synaptische pruning dit tenminste niet afremmen. Bij niet-synestheten 

spreken we eerder van kruismodaliteiten, die het mogelijk maken creatieve concepten zoals 

metaforen te bedenken, bijvoorbeeld ‘een scherpe smaak’ of ‘een zacht persoon’. Bij 

mensen moeten we ons dus niet de vraag stellen of er kruisverbindingen tussen de zintuigen 

bestaan, maar hoeveel en welke er overblijven na synaptische pruning en genetische 

invloeden.   

Biologe Fiona Stanley beschrijft de prenatale ontwikkeling van de hersenen als: “uiterst 

geïntegreerd en wederzijds afhankelijk, in het bijzonder gedurende de vroege ontwikkeling, 

wanneer de timing van multipele gebeurtenissen moeten voorkomen in scherp afgelijnde 

periode om functionele verbindingen te doen ontwikkelen tussen neuronen en om de 

vorming van de functionele circuits te doen plaatshebben.”78 

De eerste, primitieve neurologische activiteit bij een embryo kan worden waargenomen na 

zes weken zwangerschap. Opvallend hierbij is de wederzijdse afhankelijkheid van de 

groeiende hersendelen, waarbij een aangepaste integratie van de verwerkingsgebieden 

noodzakelijk is om tot een gezonde ontwikkeling te komen. De geïntegreerde hersenfuncties 

zijn dus een voorwaarde bij de groei en tegelijk zijn het sporen van de primitieve, 

multimodale manier van denken zoals die bij zoogdieren en primaten gebeurt. Een kind dat 

deze kruisverbindingen behoudt in zijn latere leven, bezit dus resten van een grotendeels 

weggeëvolueerde vorm van zintuiglijkheid.  

 

Met betrekking tot beweging stellen wetenschappers vast dat de eerste patronen zichtbaar 

zijn na ongeveer 7,5 weken zwangerschap. Na 14 weken begint de foetus zich te draaien, te 

duimzuigen en te geeuwen. Vanaf ongeveer 18 weken komen doelgerichte bewegingen 

voor, afhankelijk van de snelheid waarmee de hersenen hun groeiproces doormaken. 

Geleidelijk worden reflexen vervangen door dit soort gerichte bewegingen. Uiteindelijk 
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verdwijnen de typische reflexen na ongeveer acht maanden na de geboorte en maken deze 

plaats voor bewust gedrag.79  

Misschien bestaat er een link tussen deze afname van instinctieve reflexen en de 

toenemende differentiatie van de zintuigen vanaf de leeftijd van zes maanden. Het is 

immers ook de periode waarin een baby begint te kruipen, mensen herkent en de wereld 

langzaam aan verkent. Dit vereist gedrag dat aangepast is aan omgeving of context. De 

hersenen zullen zich in hun plasticiteit bijgevolg richten op nieuwe, specifieke prikkels uit de 

omgeving die aanleiding geven tot efficiënt en probleemoplossend gedrag. Dit resulteert in 

zintuiglijke differentiatie en integratie. 

 

 

4.3.2. Eerste levensjaren 

 

Ook Simon Baron-Cohen en Harrison lijken deze evolutie te beamen: “Misschien zijn we 

allemaal gekleurd horende synestheten totdat we zo rond de leeftijd van drie maanden 

verbindingen tussen die twee gebieden verliezen.”80  

Tijdens dit proces van synaptische ‘pruning’ worden er ook nieuwe synapsen aangemaakt 

(‘synaptogenese’). Het afsterven van de synapsen zorgt ervoor dat de hersenscellen de 

mogelijkheid creëren om nieuwe verbindingen te maken, wat betekent dat het brein 

onderhevig is aan een noodzakelijke vorm van plasticiteit waarbij gedurende het groeiproces 

nieuwe verbindingen mogelijk gemaakt worden en andere ongedaan gemaakt worden.  

Na onderzoek door de Oxford University in 2007 waarbij respectievelijk acht pasgeborenen 

en volwassenen werden vergeleken, stelde men vast dat de hersenen van de volwassen 

gemiddeld 41% minder neuronale activiteit vertoonden.81 Vooral in de dorsale thalamus is 

het verschil het grootst, wat onderdel van het limbische gedeelte is, en waar dus ook de 

affectieve sturing van het synesthetische proces gebeurt. Dit wijst erop dat pasgeborenen 

instinctief overleven, dit wil zeggen: hun limbische, primitieve hersendelen houden het 

organisme in stand.  
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Een baby heeft zowat 2500 synaptische verbindingen per hersencel, terwijl een kind van drie 

jaar ongeveer 15.000 synapstische verbindingen heeft.82 De synaptische densiteit (de 

hoeveelheid verbindingen per herseneenheid) van een volwassene is dan weer stukken lager 

dan die van een jong kind. Dit resulteert in het feit dat een pasgeborene taalklanken kan 

onderscheiden die een volwassene niet meer kan horen. Bij het aanleren van de moedertaal 

sterven de synapsen af die de pasgeborene in staat stelt om heel diverse klanken te 

herkennen. De nodige herkenningssystemen om de moedertaal te begrijpen blijven wel 

bestaan. Daardoor hebben wij moeite om de voor ons subtiele klankverschillen in het 

Chinees en het Indisch te kunnen waarnemen.  

 

Synaptogenese en pruning resulteren in een waarnemingssysteem waarbij slechts de 

noodzakelijke elementen in onze omgeving waargenomen worden. Bij behoud van de 

verbindingen zouden de hersenen minder efficiënt werken, omdat er na interactie met 

omgeving en leerprocessen teveel verbindingen zouden ontstaan.  

Neuroloog Vilayanur Ramachandran bevestigt dat er door genetische verschillen bij 

sommige mensen bepaalde verbindingen in de hersenen al dan niet verschijnen of 

verdwijnen. Op die manier houden mensen met synesthesie hersenverbindingen over die 

normaalgezien verdwijnen ronde de late puberteit.83 De grootste verschillen tussen de 

neuronale verbindingen bij pasgeborenen en volwassenen zijn zichtbaar in de thalamus en 

het limbisch systeem. Deze delen vertonen bij de pasgeborenen immers veel meer 

verbindingen en neuronale activiteit. Ook het gezichtsvermogen ondergaat een sterke vorm 

van pruning en sensorische differentiatie. Dit is noodzakelijk om op termijn de zinvolle van 

de nutteloze visuele prikkels te kunnen onderscheiden. Bij synesthetische hersenprocessen 

wordt het limbisch systeem overmatig geactiveerd (wat bij de boorlingen ook het geval is), 

de hersenschors (die de waarneming gescheiden verwerkt om de signalen vervolgens terug 

te sturen naar het limbisch systeem om ze te synthetiseren) vertoont ongewoon weinig 

activiteit.  

Jonge kinderen bezitten bovendien de aangeboren vaardigheid om ritme aan te voelen. 

Volgens Cytowic, en heel wat andere wetenschappers, kunnen ze ook de synchroniteit 
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tussen de visuele en auditieve prikkel van bijvoorbeeld handgeklap waarnemen. Dit 

natuurlijke gevoel voor ritme, aangestuurd door meerdere zintuigen tegelijk, doet nog maar 

eens vermoeden dat een kind een synesthetische, sterk geïntegreerde waarneming heeft, en 

later onderhevig is aan een toenemende differentiatie van de zintuiglijke verwerking. De 

processen van integratie en differentiatie van de zintuigen bepalen de factor van 

synesthetische vermogens of multimodale waarneming. Deze twee processen vullen elkaar 

aan in functie van efficiënte werking van de hersenen. 

 

 

4.3.3. Kindertijd 

    

Kinderen associëren dezelfde modaliteiten tussen geluidssterkte, toonhoogte en helderheid, 

net zoals volwassenen dit doen (zie figuur 11 - de multimodale waarneming van klanken). 

Volgens Lewkowicz bestaat deze kruismodaliteit reeds bij baby’s van een maand oud.84 Het 

gevolg van deze vaststelling is dat de associaties niet talig zijn en op een onbewust niveau 

plaatsgrijpen. Cytowic en andere onderzoekers veronderstellen dat de multimodale 

verbindingen bij kinderen aangeboren aanwezig zijn, maar bij volwassenen onderliggend zijn 

aan handelingspatronen die door de omgeving bepaald worden. De bewust ervaren 

culturele context treedt bij volwassenen met de onbewuste associaties in onderlinge 

interactie; bij kleine kinderen verloopt de integratie van de zintuigen instinctief en is er 

minder sprake van zelfreflectie of bewuste interactie. 

 

In aanloop van een klein onderzoek dat we uitvoerden is het belangrijk te vermelden dat 

kleurassociatie veel meer voorkomt met geschreven letters (grafemen) dan met gesproken 

letters (fonemen). Dit heeft misschien te maken met de periode waarin het synesthesie-gen 

tot uitdrukking komt. Cytowic stelt dat de koppeling tussen kleur en grafeem zich voordoet 

in de periode waarin de taal reeds gedeeltelijk is aangeleerd. Het gaat hier over de vroege 

lagere schoolperiode. Specifiekere aanwijzingen kunnen wetenschappers hierover voorlopig 
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niet geven. Onderzoeken hiernaar zitten nog in een beschrijvende fase.85 Onze rondvraag bij 

jongeren tracht een beter zicht te geven op die koppeling tussen kleuren en letters (deel 5).  

  

Marti Pike herinnert zich de leeftijd van vier, waarop zij als vroege lezer de letters begon te 

leren. De letters van het woord ‘milk’ kon ze hierbij al van op de melkdoos spellen, maar 

toen haar oma vroeg om de letters T-E-A te spellen, antwoordde ze dat de letter ‘T’ zich in 

het donkere gedeelte van het alfabet bevond en dat ze deze letter nog niet kon zien. 

Kleurassociaties voor alle letters van het alfabet waren er volgens haar toen ze vijf was. 

Dagen van de week werden gekoppeld aan kleur toen ze zeven was.86 Ook ikzelf ondervind 

een sterke en consistente relatie tussen klinkers, cijfers, dagen van week, muziekakkoorden 

en kleuren. De neiging bestaat om dit toe te schrijven aan de eerste kennismakingen met 

deze structuren, voornamelijk in het eerste en tweede leerjaar. Zo herinner ik mij dat op de 

deur van het tweede leerjaar een rode ‘2’ prijkte, die elke ochtend mijn aandacht trok bij het 

binnenkomen. Een vriend getuigde dat hij de noten van de toonladder respectievelijk links 

en rechts van zich situeert, overeenkomstig de stappen die hij zette terwijl hij zingend op 

weg naar de muziekschool de noten inoefende. Andere voorbeelden hiervan staan 

beschreven onder 4.1. Ondanks de genetische aanleg, lijken leerprocessen een grote rol te 

spelen. 

 

 

Figuur 14. Voorbeeld van kleurassociatie met letters (van Marti Pike)  
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Bij het leren lezen hebben kinderen met synesthesie het vaak moeilijk. Door de constante 

associatie met kleuren zorgt de omzetting van letters naar woordbeelden voor problemen. 

Een letter kan zijn kleur wel uitstrekken tot de rest van het woord, maar bij afleidingen of 

samenstellingen van woorden kan letter-kleursynesthesie toch weer tot verwarring leiden. 

De cognitieve voordelen van synesthesie worden behandeld in deel 5. 

In de late kleuter- of vroege lagere schooltijd valt ook het moment waarop kinderen kleuren 

herkennen zoals ze in de natuur voorkomen. Voordien vinden ze een blauwe koe of een 

paarse kikker helemaal niet vreemd.87 Vanaf 7à10 jaar verdwijnt deze vrije omgang met 

kleuren, wat soms leidt tot verbazing bij ouders of leerkrachten die voordien het kind een 

grotere creativiteit toeschreven. Dit is het overgangsmoment waarbij kleuren niet meer 

vrijelijk geïnterpreteerd worden maar zich in de gedachten van kinderen moeten 

conformeren aan de omgeving. In de kunst wordt dit ‘mimesis’ genoemd, waarbij de 

werkelijkheid zo accuraat mogelijk wordt weerspiegeld in een werk. Opvallend is dat 

moderne kunststromingen zich afzetten tegenover het idee van mimesis wegens de 

referentie naar het typisch westers rationaliseringsproces, waar ieder kind in zijn opvoeding 

feitelijk ook mee geconfronteerd wordt. Waar kleursensatie eerst een gevoelsmatige 

kwestie was, wordt dit later een rationele kwestie.  

 

Cytowic veronderstelt dat deze grafeem-kleur-synesthesie later ontstaat dan foneem-kleur-

synesthesie, die tegelijk veel minder voorkomt. Hieruit kan de voorzichtige stelling afgeleid 

worden dat de leerprocessen die samengaan met de eerste lagere schooljaren (vanaf het 

eerste leerjaar) een zeer sterke invloed hebben op de integratie- en differentiatieprocessen 

in de hersenen. Tijdens deze periode worden zintuiglijke prikkels het meest gecategoriseerd, 

wat in eerste instantie de efficiëntie van de hersenen verbetert in schoolse context en 

tegelijk het gedrag stuurt (kinderlijke impulsiviteit tegengaan bijvoorbeeld). Tegelijk heeft 

deze vorm van conformeren aan allerlei kennisnormen (de manier waarop de werkelijkheid 

wordt waargenomen) moreel gezien een sterk indoctrinerend karakter dat de basis legt voor 

een integraal en misschien wel eenzijdig wereldbeeld. 
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4.4. Conclusie 

 

In de verklaringen van wetenschappers over het ontstaan en de ontwikkeling van 

synesthesie overstijgt geen enkele theorie de andere in hun waarschijnlijkheid. Toch vullen 

ze elkaar aan. Mauer veronderstelt dat de neonatale ontwikkeling van de hersenen een 

toename van kruisverbindingen impliceert waarna deze na de geboorte geleidelijk 

verminderen. Grossenbacher meent dat er bijkomende factoren van verhindering van 

synaptische activiteit de synesthesie afremmen. Beiden veronderstellen dus dat iedereen de 

anatomische aanleg heeft, maar dat verschillende mechanismen synesthesie bedwingen. Dit 

idee wordt ook bevestigt door het feit dat meditatie, hallucinaties en epilepsie spontaan een 

vorm van synesthesie kunnen opwekken.  

Cytowic lijkt in zijn analyses een grotere belang te hechten aan de genetische aanleg en richt 

zich eerder op subjecten die zelf uiting kunnen geven aan een vorm van 1ste 

persoonsbeschrijving (vanaf 3 jaar). Daarom houdt hij zich op de vlakte met betrekking tot 

theorieën over pasgeborenen en synesthetisch denken, en zijn de meeste van zijn 

onderzoeken gericht op subjecten die hun synesthesie verkregen tijdens de lagere 

schoolperiode. Deze groep is best bestudeerbaar omdat het onderzoeksgebied zich kan 

richten op grafeem-kleursynesthesie, wat zich veel concreter manifesteert dan bijvoorbeeld 

geur-gevoelsynesthesie. Cijfers en letters zijn ook veel beter werkbaar in wetenschappelijk 

onderzoek. Inleidend op enkele ‘open vragen’ met betrekking tot het fenomeen, geeft 

Cytowic toe: “It is still unclear why synesthesia is more common in children and sometimes 

fades away as the brain matures. Worst of all, the role of learning has not been incorporated 

into any theory.”88 Het verband tussen cognitieve vaardigheden en synesthesie wordt 

behandeld in deel 5 en 6. 

 

Door de onzekerheid van de ontstaansredenen zijn we geneigd ons te richten op de effecten 

van de kruisverbindingen tussen de zintuigen (pragmatische invalshoek). 

Het basisargument hiervoor is het feit dat de multimodale waarneming of kruisverbindingen 

tussen zintuigen bij iedereen in zekere mate aanwezig zijn, maar niet altijd het niveau van 

het bewuste bereiken. Omdat synesthesie kan opgewekt worden door hoger vermelde 

invloeden zoals hallucinaties, kan de verantwoordelijkheid niet enkel bij de genetische 
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erfmassa liggen. Omgevingsfactoren spelen een grote rol bij de totstandkoming van de 

kruisverbindingen. Een mens is dus geen synestheticus of non-synestheticus, bij de ene komt 

de associatie tussen zintuigen bewust tevoorschijn, bij de andere blijft deze niet 

waarneembaar. De totstandkoming door genetische factoren enerzijds en omgeving 

anderzijds wordt weergegeven in onderstaand schema.89 Deze pragmatische visie geeft de 

vrijheid om de associatie tussen zintuigen, maar ook ideeën, als bron van creativiteit te zien 

bij alle mensen. Het verband tussen creativiteit en synesthetische en multimodale 

waarneming wordt verder uitgewerkt in deel 6. 

 

Genetische erfmassa  
Synesthesie 
 

Hersenontwikkeling      
  Inschakelen van  

Niet-actieve verbindingen 
       Multisensorische 
       waarneming 
traag      snel 
 

omgeving  
(vb. leerprocessen) 
 

 

Een tweede argument om het onderscheid tussen synesthesie en ‘normale’, multimodale 

waarneming niet meer te willen benadrukken dan nodig, ligt in de fundamenten van het 

fenomeen. Door de belangrijke rol die het limbisch systeem vervult als affectieve regulator 

van deze associaties, gunt de synesthetische manier van denken ons een waardevolle kijk op 

onze eigen primitieve manier van waarnemen. Deze ‘natuurlijke blik’, die ook voorkomt bij 

primaten en zoogdieren, toont hoe het niet-gecultiveerde denken functioneert. Door de 

studie van synesthesie komen wetenschappers tot de analyse van een fenomeen dat uiterst 

gedifferentieerd, willekeurig en onlogisch in elkaar zit. Synesthesie leidt als het ware tot de 

relativiteitstheorie in de neurologie.   

 

 

 

                                                           
89

 Schema gebaseerd op WARD, J, a.w., p.61 



64 
 

5. Onderzoek: standaarden in grafeem-kleurassociatie 

 

5.1. Situering 

 

Vreemd genoeg is niet elke kleur-letterassociatie volledig toevallig. Simon Baron-Cohen en 

zijn collega’s merken op dat 73% van de synestheten de letter ‘O’ als wit zien, en de ‘A’ 

meestal als rood wordt gezien.90 Blijkbaar volgt deze koppeling tussen letter en kleur een 

bepaalde trend.  

Linguïsten Brent Berlin en Paul Kay toonden in 1969 aan dat de menselijke talen de 

benamingen van kleur introduceren in een vaste volgorde. Een taal die bijvoorbeeld geen 

kleuren onderscheidt in haar woordgebruik zal enkel spreken over ‘licht’ (wit) of ‘donker’ 

(zwart). Een taal die drie kleuren benoemt, zal het kleur ‘rood’ eerst incorporeren, 

vervolgens zijn dat groen of geel, gevolgd door bruin of blauw en tenslotte oranje, paars, 

grijs en roze. Een mogelijke evolutionaire verklaring voor het belang van rood in de taal is de 

aantrekkingskracht of angst die deze kleur oproept in de natuur. Bloed, rode vruchten of 

paddenstoelen vallen niet alleen op in de groene omgeving waarin primitieve stammen en 

onze voorouders leefden, maar impliceren ook een zekere emotionele (limbische) reactie die 

gelinkt is aan het overlevingsinstinct.  

Julia Simner rangschikte vervolgens de letters in volgorde van frequentie waarin ze 

voorkomen in het Engels. Ze stelde daarbij vast dat de ‘E’ de meest voorkomende letter is, 

gevolgd door ‘T’, ‘A’, ‘O’, ‘I’, ‘N’…91 De associaties tussen de letters en de kleuren komen min 

of meer overeen met de volgorde van deze frequentie van de letters en de kleuren in de 

taal, zoals beschreven door Berlin en Kay. Dat betekent dat de meest voorkomende letters 

eerder rood zouden oproepen, eventueel geel of groen en vervolgens de andere kleuren. De 

vraag is of de frequentie waarin een letter in een taal voorkomt het juiste criterium is om te 

bepalen welke letter individueel en in een gegeven context belangrijk is.  

Kinderen leren de letters niet altijd in de volgorde zoals ze in het alfabet voorkomen, maar 

wel in de praktijk, waarbij de meest voorkomende letters het eerst een kleur toegekend 

krijgen (cfr. ‘fire together, wire together’). Indien we dan volgens Simners theorie het Engels 
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lidwoord ‘the’ wegdenken, komt de ‘A’ op de eerste plaats, wat misschien een verklaring kan 

zijn voor de voorkeur voor rood als associatie bij deze letter. Een andere verklaring kan zijn 

dat de ‘A’ als eerste letter van het alfabet voor jonge kinderen in het oog springt. Maar 

waarom is de meest primitieve kleur (wit of zwart) dan aan de ‘O’ toegekend? Wij 

onderzoeken verder of het leren schrijven van de voornaam hier een rol in speelt, aangezien 

dit individueel bepaalt wat de meest voorkomende lettertekens zijn.  

Bij de cijfer-kleurassociatie verloopt het aanleren wel in numerieke volgorde, waardoor de 

kleuren rood, groen en geel meestal verbonden worden met cijfers van 1 tot 10 of 12. Dit 

zijn de getallen die eerst worden aangeleerd, als kennismaking van 1 tot 10, of als eenheden 

op de klok van 1 tot 12. In onze omgeving beperken mensen met kleurassociatie zich vaak 

tot deze laatste categorie.  Mijn eigen cijfer-kleursynesthesie richt zich tot de cijfers van 1 tot 

10. Net zoals bij Marti Pike (zie figuur 15) vormen de tientallen kleurcombinaties met de 

eenheden. In onderstaande tabel vergeleken we twee casussen uit Cytowics onderzoeken 

met onze eigen synesthetische ondervinding. De cijfers van 1 tot 10 en letters van A tot Z 

worden geordend in de categorieën zoals ze in de taal verschijnen volgens de theorie van 

Berlin en Kay. De onderlinge overeenkomsten zijn opvallend. Zo is voor ieder van ons cijfer 1 

wit of zwart, wat het meest primitieve basisonderscheid tussen kleuren is, en wellicht 

refereert naar onze eerste synesthetische kleur-cijfer-associatie. 

 

 

Figuur 15. Voorbeeld van kleurassociatie met cijfers (Marti Pike) 
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Kleuren, 
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5.2. Opzet en doelstellingen 

 

De overeenkomsten tussen de cijfer-kleur-associaties leiden tot enkele vragen die we verder 

onderzoeken: 

 Aangezien het eerste wat een mens leert schrijven vaak de eigen voornaam is, zou er 

dan op dat moment een kruisverbinding ontstaan tussen de 

kleurverwerkingsgebieden en bepaalde letters ontstaan die ook in de voornaam 

voorkomen? Met andere woorden: Hoeveel mensen waarvan een ‘A’ in de voornaam 

voorkomt, ervaren een associatie met de kleur rood bij het zien van de geschreven 

letter ‘A’? Als tussen de voornamen en de kleurassociatie met rood een verband 

bestaat, kan dit een bevestiging zijn van de theorie dat de kleurassociatie met een 

geschreven letter samen ontstaat met het aanleren van de eerste lettertekens, 

namelijk op de leeftijd van 5 à 7 jaar92 en in bepaalde gevallen vroeger. De bepaling 

van deze periode is uiteraard afhankelijk van de leercontext van het kind, maar vaak 

leren kleuters al bij het begin van het schoolgaan hun naam schrijven, in de 

kleuterklas. We stelden ons bijgevolg de vraag of de mensen met de voornaam 

waarin de letter ‘A’ voorkomt, deze in de volgorde van de antropologische 

introductie van kleuren in de taal, zoals onderzocht door Berlin en Kay, eerder 

koppelen aan de kleur rood.  

 Is de associatie tussen de letter ‘A’ en de kleur rood ook aanwezig bij niet-

synestheten volgens het principe van multimodale waarneming? Als dit het geval is, 

is dit een bevestiging dat multimodale waarneming -die iedereen heeft om de 

zintuiglijke prikkels samen te voegen tot één geheel- en de synesthetische 

waarneming in elkaars verlengde liggen. Dit betekent de ‘onlogische’ 

hersenactiveringen die synesthesie opwekt, zich ook manifesteren bij niet-

synestheten, maar dan eerder onbewust. De jongeren die we ondervragen zullen in 

dat geval één kleur verkiezen boven een ander.  

 

We verstuurden de vraag via e-mail aan 950 mensen, waarvan 810 leerlingen van het Don 

Boscocollege Kortrijk. Dankzij deze laatste groep kan eventueel een onderscheid gemaakt 
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worden in leeftijd. De 140 mensen uit de andere groep zijn allen ouder dan 18, de leerlingen 

quasi allemaal jonger dan 18 en ouder dan 12. De vraag werd als volgt gesteld: 

 

Roept de letter A bij jou spontaan en altijd een kleur op? Indien ja, welk kleur is dat? 

 

Met de criteria spontaan en altijd wordt beoogd de personen te bereiken die effectief 

synesthesie hebben, volgens twee voorwaarden zoals beschreven in deel 3:  

 

“Het gebeurt onvrijwillig: de synestheet denkt niet bewust aan die associaties, ze 

komen gewoon bij hem/haar op;” 93 

“Het is stabiel(…)”94  

De spontaneïteit doelt op het onvrijwillige karakter van de associatie, met het woord ‘altijd’ 

richten we ons op de consistentie van de multimodale ervaring, waarbij de associatie stabiel 

dient te blijven gedurende lange periode om te kunnen spreken van synesthesie. Deze 

eenmalige rondvraag volstaat feitelijk niet om synestheten van niet-synestheten te 

onderscheiden, daarom kan deze rondvraag niet gezien worden als een legitiem 

wetenschappelijk onderzoek. Toch veronderstellen we dat synesthesie en multimodale 

waarneming in elkaars verlengde liggen en we hiervoor aanwijzingen kunnen vinden; 

kruisverbindingen tussen zintuiglijke verwerkingsgebieden komen als zijnde multimodale 

connecties niet altijd tot het niveau van het bewuste, bij synestheten is dit wel het geval. De 

verschillen en gelijkenissen tussen synestheten en niet-synestheten staan beschreven in deel 

3.  

 

Aan de hand van de resultaten kunnen we een veronderstelling maken met betrekking tot 

de oorsprong van de multimodale verbinding tussen letter en kleur. Na zwart en wit is rood 

de kleur die snelst met een letter geassocieerd wordt doorheen het leerproces van kinderen, 

volgens hoger vernoemde theorie van Berlin en Kay. Dit betekent wellicht dat de letters die 

eerst aangeleerd worden en die dus ook veelvoorkomend zijn (volgens de theorie van 

Simner), met de kleur wit, zwart of rood zullen geassocieerd worden, en vervolgens met geel 
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of groen, daarna blauw of bruin. Vanuit de veronderstelling dat de letters van de voornaam 

de eerste grafemen zijn die een kind aanleert, is het mogelijk dat juist die letters rood neigen 

te zijn. Dit zou wijzen op het belang van omgevingsfactoren ten koste van het belang van de 

genetische erfenis. Wetenschappers denken momenteel dat omgevingsfactoren het 

synesthetische gen kunnen ‘triggeren’ (“Fire together, wire together.” - Donald Hebb95), 

maar dat de genetische aanleg bepalend is. 

 

 

5.3. Resultaten 

 

Van de 207 deelnemers hebben 115 personen de letter ‘A’ in de voornaam. Slechts een 

derde van hen geeft melding helemaal geen kleur te associëren met deze letter. Wellicht is 

dit aantal hoger, maar kregen we hun antwoorden niet binnen (zie verder). 36% van de 

namen met ‘A’ ziet rood bij deze letter. De overige 34% verspreid zich over de andere 

kleuren.  

Het feit dat de meerderheid van de namen met ‘A’ rood ziet, bevestigt wellicht de globale, 

maar opmerkelijke tendens van de antwoorden: 35% van alle deelnemers associeert de 

letter ‘A’ spontaan met de kleur rood, terwijl geel slechts bij 8% genoemd wordt, gevolgd 

door blauw en groen met allebei ongeveer 5%. Oranje wordt enkele keren genoemd, wat in 

bepaalde gevallen een modus van rood zou kunnen zijn (bij synestheten is de kleur generisch 

en dus zeer genuanceerd). Bij de uitzonderlijke kleuren bevinden zich om onverklaarbare 

reden slechts appelblauwzeegroen (6 keer) en paars (3 keer). Bruin wordt op 207 

antwoorden geen enkele keer vernoemd. Het feit dat niemand zwart of wit opgeeft, kan aan 

de interpretatie van de vraag liggen (‘welk kleur…’).  

127 van de 207 deelnemers associëren een kleur bij de letter ‘A’. Verbazend genoeg kiest 

57% de kleur rood (72 van de 127)! 
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Deelnemers met een ‘A’ in de voornaam. Totaal=115. 

 

 

 

Alle deelnemers met wel of geen spontane kleurassociatie met de letter ‘A’. Totaal=207. 
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5.4. Interpretatie 

 

Met deze aanwijzing is het nog steeds plausibel of het aanleren van de geschreven 

voornaam en de kleurassociatie met de letter ‘A’ een verband hebben. Indien deze 

rondvraag zich louter zou kunnen richten tot synestheten, waarbij de kleurassociatie dus 

stabiel blijft over een lange periode, kunnen we meer wetenschappelijke conclusies trekken. 

Momenteel is het onderzoek grotendeels gebaseerd op willekeurige associatie.  

De grote hoeveelheid associaties tussen de ‘A’ en rood zijn daarentegen wel opvallend. De 

gelijkvormigheid van de antwoorden wijst waarschijnlijk op een associatie van multimodale 

aard, die dus volgens sommige wetenschappers niet als synesthetisch kan gezien worden. De 

visie van Cytowic en enkele anderen, die ook verdedigd wordt in deze scriptie, is dat 

synesthesie en multimodale waarneming in elkaars verlengde liggen en dat enkel bij 

synestheten expliciete signalen ervan waarneembaar zijn. Het grote aantal rode ‘A’s 

bevestigt dat de theorie van Berlin en Kay, waarbij rood tot de meest primitieve kleuren 

behoort, in combinatie met de theorie van Sean Day,96 waarbij de ‘A’ bij synestheten 

meestal rood is, ook toepasbaar kan zijn op niet-synestheten, in de strikte zin van de 

betekenis (als die er al zou zijn).  

 

We besluiten dat we geen zekere stellingen kunnen opperen omtrent de relatie voornaam-

kleurassociatie, maar wel een aanwijzing krijgen met betrekking tot de spontane associatie 

die niet per definitie synesthetisch is. Het grote verschil tussen de hoeveelheid associaties 

met rood ten opzichte van de andere kleuren wijst hierop. Dit kan een aanzet zijn om in de 

wetenschappelijke categorie ‘synesthesie’ openheid te creëren naar wat wetenschappers 

‘multimodale’ waarneming noemen. Op die manier lijkt synesthesie geen uitzonderlijk 

fenomeen, maar een universele grondslag van het menselijk denken.  
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5.5. Bedenkingen 

 

5.5.1. De groep zonder reactie en de niet-synestheten 

 

Uit de personen die de vraag beantwoordden, moeten we twee groepen destilleren: de 

personen die geen kleurassociatie ondervinden met de letter ‘A’ en de groep die dit wel 

doet. Van de 950 bevraagde personen, ontvingen we slechts 207 antwoorden. Dit zorgt voor 

problemen om een juiste verhouding synestheten tegenover niet-synestheten in te schatten. 

De redenen om niet te antwoorden zijn divers en slechts veronderstellingen: 

1. De vraag heeft de doelgroep niet bereikt: mensen hebben het e-mailbericht niet 

ontvangen, niet geopend, (nog) niet of vluchtig gelezen, overgeslagen.  

2. De vraag werd niet beantwoord omdat de intrinsieke motivatie hiervoor ontbrak. Dit 

kan te wijten zijn aan een afkeer tegenover dergelijke rondvragen. Zeker via internet 

en e-mail worden mensen vaak overspoeld met polls, al dan niet van semi-

wetenschappelijke aard. De 810 leerlingen van het Don Boscocollege worden 

weliswaar verwacht regelmatig hun schoolse mailbox door te nemen. In een termijn 

van twee weken antwoordde 19% van de leerlingen op de vraag. In diezelfde 

periode stuurde 36% van de +18-jarigen een bericht terug. 

3. In totaal beantwoordden 22% van de gemailde personen de onderzoeksvraag. Een 

derde reden om niet te antwoorden is wellicht een gevoel van overbodigheid indien 

er bij de ontvanger helemaal geen kleurassociatie met de letter ‘A’ ervaren wordt. 

Niet-synestheten vinden synesthesie immers bizar, soms lachwekkend. Uit 

ondervinding wordt dit onderwerp vaak afgedaan als pseudowetenschap of een 

vorm van aandacht zoeken. Vele getuigenissen van synestheten wijzen hierop. We 

veronderstellen dat veel van de ontvangers niet reageerden met de gedachte dat de 

vraag voor hen niet van toepassing was. In de e-mail stond nochtans: ‘Indien ja’, wat 

ook een negatief antwoord aanmoedigt, en de motivatiezin: ‘Klik op beantwoorden 

en stuur me terug a.u.b.’ Van de 733 personen die niet antwoordden, zal wellicht de 

overgrote meerderheid geen associatie ondervinden bij de letter ‘A’.  
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Verhouding doelgroep-deelnemers 

 

Het feit dat de meerderheid van de 207 proefpersonen wél spontaan (maar daarom niet 

consistent) een kleur verbindt aan de letter ‘A’, wijst er bovendien op dat er een sterke 

lading creativiteit en subjectieve willekeur meespeelde. De instructies ‘spontaan’ en ‘altijd’ 

werden niet dus niet strikt opgevolgd, wat niet verwonderlijk is omdat het relatieve 

parameters zijn. Wegens deze subjectieve factor is dit geen wetenschappelijk relevant 

kwantitatief onderzoek. Daarvoor is meer empirisch betrouwbare data nodig. 

 

Uit de 207 antwoorden (22% van de doelgroep) kunnen we geen percentage synestheten 

afleiden, noch kunnen we conclusies trekken met betrekking tot de groep die de rondvraag 

niet beantwoordde. Toch vermoeden we dat het aantal personen dat niet antwoordde 

eerder niet dan wel een kleurassociatie met de ‘A’ ondervindt. In dat geval behoort 87% van 

de doelgroep tot de categorie ‘niet beantwoord OF geen kleurassociatie’ (823 van de 950 

elementen). Bovenstaande veronderstelling met betrekking tot diegenen die niet 

antwoordden kan eventueel wijzen op een verhouding synestheten tegenover niet-

synestheten van een stuk meer dan 13%, aangezien velen ook verzaakten aan de rondvraag 

door reden 1 en 2. De laatste onderzoeken, uitgevoerd door Julia Simner, hebben het over 1 

op 90 gevallen van grafeem-kleur synesthesie en 1 op 23 met een of andere vorm van 

synesthesie. Galton en zijn tijdgenoten (19de eeuw) vermoedden op een gegeven ogenblik 

dat dit 1 op 4 was. Getuigenissen uit dergelijke rondvraag en mensen in onze directe 

omgeving doen vermoeden dat dit laatste cijfer realistischer lijkt.  
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5.5.2. leeftijd 

 

Indien de jeugdige leeftijd van de doelgroep een rol speelt in deze resultaten is grafeem-

kleursynesthesie wellicht niet zo snel onderhevig aan pruning zoals wordt vermoed. Volgens 

Cytowic en andere onderzoekers verzwakt de synesthetische waarneming bij de meeste 

mensen tijdens de puberteit, om te verdwijnen tijdens de volwassenheid. Van de 12 tot 18-

jarige leerlingen van de middelbare school legt 34% de link. Van de 52 meerderjarigen 

(allemaal tussen 18 en 30, meerderheid studenten onder 25) verbinden 29 personen de ‘A’ 

met een kleur, waarvan maarliefst 19 rood (37%). Het verschil is dus niet erg groot, wat zou 

wijzen op volledige pruning van deze verbinding na de adolescentie. De multimodale 

waarneming, waarbij verschillende zintuiglijke gebieden gestimuleerd worden bij het 

waarnemen via één zintuig, is bij veel mensen dus wellicht niet beperkt tot de kindertijd. 

Anderzijds geeft deze kleine testgroep slechts aanwijzingen en geen voldoende gegevens om 

tot wetenschappelijke bewijsvoering over te gaan.  

 

 

 

Kleurassociatie met de letter ‘A’ bij de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar. Totaal=155. 
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Kleurassociatie met de letter ‘A’ bij 18 tot 30-jarigen. Totaal=52. 

 

 

5.6. Besluit 

 

De stelling dat de letter ‘A’ in de voornaam tot een kleurassociatie met rood leidt, wordt niet 

overtuigend bevestigd door de resultaten van deze rondvraag. Toch geeft dit een aanwijzing 

dat de kleur rood in deze context de voorkeur krijgt ten opzichte van andere kleuren. 

Het uitgangspunt van de onderzoeksvraag is de stelling van Berlin en Kay (1969) dat de 

kleurbeschrijvingen in de meest primitieve talen zich beperken tot zwart en wit (donker en 

helder, nacht en dag). Bij toenemende differentiatie inzake kleurcategorieën is dit rood, 

vervolgens geel en groen, dan blauw en bruin, daarna de andere kleuren. Volgens Julia 

Simner verloopt de aanmaak van synesthetische verbindingen met geschreven tekens in 

gelijkaardige volgorde op basis van frequentie van de letters. Veelvoorkomende letters 

krijgen eerder primitieve kleuren zoals rood, geel of groen, en vice versa, conform het 

leerproces waarin de letters voorkomen. Het belang van het leerproces en de veelvuldigheid 

waarin de letters aangeleerd worden, doet ons veronderstellen dat de eerste geschreven 

letters (meestal die van de voornaam) zich aan een ‘primitieve’ kleur willen hechten. 

Daarom zochten we een verband tussen de letters van de voornaam en kleurassociatie. 

Volgens Sean Day wordt de letter ‘A’ bij synestheten meestal aan rood gekoppeld,97 
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waardoor het onderzoek zich richt op de voornamen met een ‘A’. Hierdoor kunnen we de 

stelling toetsen aan de bestaande theorieën. 

De resultaten uit de eerste grafiek (‘deelnemers met een ‘A’ in de voornaam’) tonen aan dat 

ongeveer evenveel personen geen kleur, een ander kleur of rood ziet. Indien we deze 

resultaten naast de algemene tendens leggen, waarbij rood algemeen meer geassocieerd 

wordt met de ‘A’, merken we dat de voornaam geen uitgesproken rol speelt. Ofwel is de 

oorzaak toch te zoeken bij de volgorde van het alfabet of de veelvuldigheid waarin de ‘A’ 

voorkomt, ofwel is er een gebrek aan gegevens. Bovendien is er nog het vraagstuk waarom 

de ‘O’ voor 73% van de synestheten wit blijkt te zijn, en niet de ‘A’.  

 

Het feit dat veel meer personen de kleurassociatie leggen dan de huidige wetenschappelijke 

cijfers aangeven, is niet verwonderlijk gezien de voorwaarden van spontaneïteit en 

consistentie van de verbinding niet gecontroleerd worden. Toch is het ronduit verbazend dat 

de deelnemers in hun zogezegde vrije, multimodale associatie met kleur voor 57% rood 

verkiezen. Dit levert toch sterke aanwijzingen op dat synesthesie niet weggelegd is voor 1 op 

23 personen zoals de meest recente onderzoeken van Julia Simner (2005) aangeven.98 Indien 

wetenschappers de categorie ‘synestheticus’ wetenschappelijk afbakenen, wordt dus al snel 

afbreuk gedaan aan de veelheid van manifestaties ervan. Die veelheid is even groot als er 

individuen op de wereld rondlopen. Dit brengt ons tot de conclusie dat synesthesie latent bij 

niet-synesthetici aanwezig is. De multisensorische mechanismen waarbij meerdere zintuigen 

meerdere hersengebieden activeren en beïnvloeden, werken op het bewuste niveau en het 

onderbewuste niveau. Het verschil tussen synesthesie en multisensoriteit dat Jamie Ward 

aangaf (één zintuig activeert meerdere gebieden bij de synestheticus) is ook van toepassing 

op niet-synestheten. Synesthesie kan als de veruitwendiging van multimodale waarneming 

op het eerste zicht evolutionair nutteloos zijn, maar het is bij iedereen in een andere 

verschijningsvorm en gradatie aanwezig. Het verwijt dat synesthetische ervaringen tot het 

pseudowetenschappelijke domein behoren of vormen van ‘aandacht trekken’ zijn, gaat in 

tegen deze stelling. Daarom veronderstelden wetenschappers tot over enkele jaren terug 

dat vrouwen 6 keer meer synesthesie hebben dan mannen, wat achteraf gezien toe te 

schrijven was aan het feit dat vrouwen openlijker over hun innerlijke ervaringen durven 

spreken dan mannen. Dit toont aan hoe de subjectieve drijfveren om over een onderwerp te 
                                                           
98

 CYTOWIC, R., a.w., p.8 



77 
 

willen getuigen de zogenaamde ‘objectieve’ wetenschappelijke stellingen zeer sterk kunnen 

manipuleren.   

  

 

5.7. Belang van deze test 

 

Verder onderzoek naar dergelijke associaties kan nuttige informatie opleveren over 

informatieverwerking bij schoolgaande kinderen. Het betreft hier het domein van de 

onbewuste denkmechanismen. Vaak wordt dit vermeden wegens de grote individuele 

verschillen en de moeilijke toegang tot empirische data. Na meer onderzoek zouden mentale 

ordeningsprincipes tijdens leerprocessen kunnen worden opgesteld, overeenkomstig de 

meest vatbare leeftijd om multimodale associaties te leggen. De link tussen letters en 

kleuren kan gerust uitgebreid worden naar getallen, structurering van leerinhouden, 

opbouw van een didactisch proces, esthetische toepassingen… In didactische context kan 

informatie in volgorde van belangrijkheid een rode kleur, vervolgens geel of groen enzovoort 

krijgen.  

 

 

Figuur 16. Kleuren die onbewust de aandacht trekken kunnen functioneel ingezet worden om belangrijke informatie van 
minder belangrijke te onderscheiden. 

De veelvoorkomende associaties van specifieke kleuren met specifieke mentale 

bewustzijnstoestanden hebben reeds diverse toepassingen. Zo lijken bepaalde interieurs 

universeel te passen bij bepaalde leefsferen. Blauw zou bijvoorbeeld rust impliceren, rood of 
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oranje maakt mensen dan weer onrustig. In klaslokalen experimenteert men op dit moment 

met kleurlichten, aangepast aan de taken die leerlingen in het lokaal moeten uitvoeren. De 

graad van vereiste concentratie is dan het criterium. Dergelijke toepassingen zijn vooral 

terug te vinden in populariserende literatuur over psychologie, maar worden misschien nog 

meest gehanteerd in de commerciële sector. Hoe marketing gebruikt maakt van onbewuste 

zintuiglijke prikkels en synesthesie kan onderwerp zijn voor een heuse bibliotheek. 

 

Intussen merken we dat de ‘A’, met zijn primitieve kleur, de aandacht trekt. Of dit als eerste 

letter van het alfabet is of als opvallend grafeem in de voornaam is nog niet duidelijk. 

Misschien komt dit voort uit de foneem (klank van een woord)? Foneem-kleursynesthesie 

ontstaat immers zoals hoger beschreven vóór grafeem-kleursynesthesie. Misschien maakt 

de multimodaliteit foneem-kleur plaats voor de grafeem-kleurmodaliteit tijdens de eerste 

leerprocessen van de letters? Dan kunnen we ons eventueel afvragen of de woordjes 

‘mama’ of ‘papa’, die dezelfde ‘A’s bevatten in alle Indo-Europese talen, aan de basis liggen 

voor de primitieve kleur van deze letter. Of is het de emotionele geladenheid van een woord 

die de mate van synesthesie bepaalt, zoals Jamie Ward beweert?99 In deze materie roept 

klaarblijkelijk elk antwoord nieuwe, boeiendere vragen op.  

 

In de zoektocht naar een aangepaste methodologie mag het intrinsieke belang van het 

fenomeen niet over het hoofd gezien worden. Los van de wetenschappelijke oorzaken en 

ontstaansredenen van synesthesie, is dit voor de meeste mensen een verrijkende gave. De 

methodologische bespiegelingen en neurologische analyses worden dus even opgeborgen 

om over te gaan tot psychosociale, culturele en filosofische inzichten. Vanuit het 

fenomenologisch standpunt dat een verschijnsel zich manifesteert in het hier en nu –in de 

subjectieve ervaringen van de synestheticus- behandelen we in onderstaande delen de 

effecten van synesthesie en de filosofische betekenis van deze ‘primitieve’ manier van 

waarnemen.  
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6. Gave of afwijking 

 

6.1. Inleiding 

 

Doorheen het volwassen worden verdringen mechanismen van normalisering en 

categorisering de synesthetische vaardigheden. Door de synaptische pruning en de 

synaptogenese worden de hersenen ‘gekneed’ om het organisme zich adequaat te laten 

handhaven in zijn omgeving. Het limbisch systeem zorgt ervoor dat bepaalde zaken in ons 

dagelijks leven ons een aangenaam of onaangenaam gevoel bezorgen, zoals het schoolvak 

wiskunde bij de ene persoon levenslang slechte gevoelens oproept, en dit bij de andere als 

een wereld van metafysisch geluk aanvoelt.  

Deze gevoelsmatige herinneringen worden gestuurd door het limbisch systeem, net zoals bij 

de synestheticus ook dit gedeelte werkzaam is bij de diep gewortelde associatie tussen twee 

zintuiglijke hersengebieden. Doorheen jarenlange leerprocessen zal de mens heel wat 

associatievermogens in de hersenen ‘wegsnoeien’, louter om denkprocessen vlotter te laten 

verlopen. De ‘vreemde’ associaties zijn immers niet altijd cultureel aanvaard. Hierbij zijn de 

getuigenissen van synesthetici waarbij ze bij het uiten van hun manier van waarnemen als 

‘rare vogels’ bestempeld worden, veelvoorkomend (voorbeeld in 3.2). Vaak stammen de 

getuigenissen van een moment uit de kindertijd, tijdens een of ander leerproces. De leerling 

vertelt zijn omgeving hoe hij bepaalde aanleerbare elementen tot zich neemt, in zijn 

gedachten voor zich ziet. Op dat moment komen de vreemde associaties naar boven en 

wordt de leerling door iemand in zijn omgeving die mee in het leerproces zit –vaak 

medeleerlingen, leerkrachten of ouders-  duidelijk gemaakt dat zijn denkproces afwijkend is. 

Nochtans vindt de synestheticus het juist abnormaal om niet synesthetisch waar te nemen. 

Meestal verwacht hij dat iedereen op die manier denkt, juist omdat voor hem het 

waarnemen zo natuurlijk en spontaan verloopt zoals dat bij de anderen ook spontaan 

verloopt. Oliver Sacks vertelt over zijn ervaringen met synesthetici: “Zo heb ik onlangs 

ontdekt, door er gewoon naar te vragen, dat meerdere patiënten die ik, soms al jarenlang, 

voor andere kwalen spreek, in feite ook synestheten zijn. Het was domweg nooit bij hen 

opgekomen er melding van te maken, en ik had er nooit naar gevraagd.”100 Wanneer de 

                                                           
100

 SACKS, O., a.w., p.161 



80 
 

synesthetische (of multimodale) associatie op dat moment afgedaan wordt als lachwekkend 

of abnormaal, kan dit door verdringing invloed hebben op de anatomie van de hersenen en 

het synesthetisch vermogen verminderen. Doorheen de leerprocessen leren kinderen 

immers te voldoen aan de normen van hun omgeving, waardoor ze in afgelijnde categorieën 

denken en de synesthesie vermindert. Vanuit pragmatisch oogpunt kunnen we stellen dat de 

omgeving synesthesie stimuleert of onderdrukt. Daar zijn verschillende redenen voor. 

Bij een beschrijving die op de zintuiglijke ervaring is gebaseerd, is de empirische objectiviteit 

de norm. Descartes zou dit beschrijven als de ‘res extensa’. Synesthesie werkt in dat opzicht 

verwarrend, aangezien bij een zintuiglijke prikkel bijkomende, quasiwillekeurige hersendelen 

worden geactiveerd. De andere kijk op de werkelijkheid is voor buitenstaanders 

bevreemdend. Het werkelijkheidsgehalte van kleuren bijvoorbeeld, speelt voor het kind 

geen grote rol. Kleine kinderen kleuren tot hun negende jaar niet volgens de ware kleuren 

die ze in hun omgeving zien.101 Het kleurgeheugen komt feitelijk pas tot ontwikkeling rond 

de leeftijd van negen jaar, voordien is het kleurbesef een gevoelsmatige kwestie. In het 

algemeen gebeurt de ordening van de werkelijkheid bij kleine kinderen zeer instinctief, 

vergelijkbaar met hoe primaten de werkelijkheid zien. Synesthetici behouden een deel van 

deze instinctieve visie dankzij de overmatige invloed van het limbisch systeem.  

Dit gevoelsmatige aspect gaat in tegen de rationele principes in onze cultuur. Het lijkt 

immers onmogelijk om ieder individu met synesthesie apart te leren gebruikmaken van zijn 

speciale vaardigheden. De associaties zijn bij iedereen anders waardoor het moeilijk wordt 

een eenduidige omkadering voor deze manier(en) van denken te vinden. Vanuit de angst om 

gangbare rationele patronen te doorbreken wordt synesthesie onderdrukt als zijnde 

pseudowetenschappelijk of een vorm van aandacht trekken.   

Deze scriptie wil de aandacht vestigen op het potentieel van synesthesie in de creatieve en 

cognitieve context. De interesse voor synesthesie is tot nog toe immers verwaarloosbaar. 

Sommige kunstenaars putten nochtans hun creativiteit uit deze afwijking en niet enkel jonge 

kinderen gebruiken hun synesthesie om cognitieve vaardigheden te ondersteunen. Volgens 

de stelling dat synesthesie en multimodale waarneming in elkaars verlengde liggen, zijn deze 

cognitieve en creatieve vaardigheden niet beperkt tot de uitzonderingen.  
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6.2. Methodologisch belang 

 

“Although science seeks to study synesthesia objectively, we will only get a full picture of 

what synesthesia is by embedding the science in the lives of the people who have it.”102  

 

Jamie Ward 

 

De noodzaak tot een beschrijving van de effecten van synesthesie in de praktijk,  wordt 

steeds groter. De aandacht die dit onderwerp in de neurobiologie sinds de 19de eeuw kreeg, 

dient in een sociale en culturele context geplaatst te worden. Des te meer omdat het 

wetenschappelijk onderzoek (de objectieve beschrijving) gedurende de laatste decennia veel 

vooruitgang boekte. Om die reden kan het verschijnsel vanuit een nieuw oogpunt benaderd 

worden. In een maatschappij waar diversiteit en specialisatie de motor zijn van creativiteit 

en vooruitgang kunnen de nieuwe denkkaders over recent onderzochte fenomenen 

constructief en in praktijk aangewend worden. De nood aan een socio-culturele situering 

moet zo de maatschappelijke relevantie van dit persoonlijkheidskenmerk belichten. 

Een tweede argument om dit fenomeen niet louter objectiefwetenschappelijk maar in 

subjectieve bewoordingen te beschrijven is de eigenheid van het onderwerp zelf. Daarvoor 

verwijzen we naar de stelling dat synesthesie als het ware een overblijfsel is van een 

vroegere manier van denken. In het synesthetisch hersenproces neemt het limbisch systeem 

het immers over van de hersenschors waar de zintuiglijke prikkel normaal grotendeels 

verwerkt wordt. Dat limbisch systeem is verantwoordelijk voor het emotionele geheugen. 

Op die manier dient zich de noodzaak aan om eerste persoonsbeschrijvingen te gebruiken. 
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Figuur 17. Het limbische hersengedeelte stamt evolutionair gezien uit de fase van de primaten en is verantwoordelijk 
voor emoties en geheugen. 

 

Synesthesie is de waarneming van de primaten en zoogdieren, en ligt bij ons in de erfmassa 

besloten. Synesthesie zou dan “een relict” zijn, “een cognitief fossiel, uit een ver achter ons 

liggend verleden en daarmee een herinnering kunnen vormen van de wijze waarop onze 

verre voorouders de wereld zagen, roken, hoorden en proefden.”103 

In de evolutie van de groei van een kind nemen de synesthetische verbindingen in de 

hersenen af. De wereld wordt steeds meer door het rationele brein georganiseerd. De 

synestheticus behoudt daarentegen een primitievere manier van waarnemen. De getuigenis 

hieraan verdient in subjectieve bewoordingen te kunnen gebeuren, aangezien kwantitatieve 

gegevens hiervoor te beperkt zijn.  
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6.3. Cognitieve mogelijkheden 

 

6.3.1. Geheugen 

 

De belangrijkste cognitieve troef van synestheten is wellicht hun geheugen. Jamie Ward 

onderscheidt nochtans enkele andere sterktes en zwakheden die over het algemeen bij 

synestheten waargenomen worden:104 

 

Sterktes       Zwaktes 

 

Geheugen      Richtingszin 

Talen       Coördinatie en evenwicht 

Schrijfvaardigheid en verbale communicatie Wiskunde 

Kunst 

Wiskunde 

 

 

Wiskunde is voor synestheten vaak verwarrend omdat de cijfers een mix van kleuren kunnen 

oproepen. Anderzijds gebruiken sommigen hun associatie met vormen en kleuren om vlotter 

te kunnen rekenen. De bekende ‘pi-man’, Daniel Tammet visualiseert de eerste 100 cijfers 

van het getal pi als een op- en neergaand, gekleurd landschap. Bij het oproepen van deze 

getallen schuift dit vertrouwde landschap voorbij, alsof hij erlangs wandelt. Topografische 

herkenningspunten stellen hem in staat om specifieke cijfers uit de opsomming te halen.  
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Figuur 18. Daniel Tammet memoriseert de eerste 100 cijfers van het 
getal pi door associaties te leggen met  een landschap met vormen en 
kleuren. De volgende bladzijde toont de kleurassociaties van het eerste 
segment.  
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Figuur 19. Eerste segment uit het landschap dat Daniel Tammet als geheugensteun gebruikt om het getal pi te 
memoriseren. 

 

6.3.2. Eidetisme 

 

Door de visualisering wordt bij synestheten al snel gedacht aan het concept ‘fotografisch 

geheugen’ of ‘eidetisme’. Een eideticus kan zeer vlot een grote hoeveelheid visueel 

waargenomen informatie reconstrueren, door het heroproepen en letterlijk mentaal 

projecteren van het geziene beeld. De Duitse psycholoog Jeansch (1930) merkte hierbij de 

relatie met synesthesie op.105  Het viel hem op dat eidetici hun gereproduceerde beelden 

projecteren in de ruimte voor zich. Zijn proefpersonen keken immers vaak spontaan naar 

een vlak oppervlak dat kon dienen als geschikte achtergrond hiervoor. Net zoals bij 

synesthesie is de vaardigheid aanwezig bij behoorlijk wat kleine kinderen (8%, volgens 

sommige bronnen 5%) tegenover 0,1% bij volwassenen,106 wat wijst op een gelijkaardige 

manier van prikkelverwerking en organisatie van de hersenen: een grote hoeveelheid 

verbindingen tussen zintuiglijke hersendelen en geheugen.  
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6.3.3. Wiskunde 

 

Hoofdrekenen doet Daniël Tammet niet op een conventionele manier, waarbij voorlopige 

uitkomsten onthouden moeten worden tijdens het maken van een andere bewerking 

alvorens te kunnen doorgaan. Hij rekent aan de hand van cirkels die hij mentaal 

geprojecteerd ziet en in relatie staan tot elkaar: 

“I see thirty-seven’s fifth power – 37 x 37 x 37 x 37 x 37 = 69,343,957 – as a large circle 

composed of smaller circles running clockwise from the top round… I never write anything 

down when I’m calculating, because I’ve always been able to do the sums in my dead and it’s 

much easier for me to visualize the answer using my synesthetic shapes than to try to follow 

the ‘carry the one’ technique.”107 

Het zwakke coördinatievermogen, evenwicht, richtingszin en minder sterke wiskunde (in 

bepaalde gevallen) zou te wijten zijn aan de werking van de pariëtale hersenkwabben, die bij 

synestheten wellicht niet op normale wijze tot ontwikkeling komen.108 Deze pariëtale 

kwabben staan onder andere in voor de waarneming van ruimtelijkheid.  

 

 

6.3.4. Talen 

 

Synestheten spreken gemiddeld 3,6 talen tegenover niet-synestheten 1,6.109 Talenkennis 

wordt vooral verbeterd wanneer kleuren en letters of woorden onderling gecombineerd 

worden. Geschreven taal roept eerder kleuren op, bij gesproken taal zijn dat eerder 

smaken.110 Het betreft hier het intuïtieve taalvermogen, waarbij de herinnering van 

schrijfwijze of woordenschat spontaan met een kleur of smaak verbonden wordt. De kennis 

van een woordbeeld –bepalend voor de vaardigheid spelling- is voor een synestheticus 

bijvoorbeeld een vorm van kleuren herkennen. Stel nu dat de letter ‘N’ steeds een gele kleur 

oproept, dan kan de synestheticus naast de spellingsregels vlot gebruikmaken van zijn 

kleurgeheugen bij de schrijfwijze van samenstellingen waarbij er al dan geen tussenletter ‘N’ 

moet verschijnen. In combinatie met het sterkere geheugen is kleur-woordsynesthesie 
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bovendien een hulpmiddel om woordenschat te onthouden. Indien synesthesie individueel 

gesystematiseerd wordt, kunnen mensen hier uitermate gebruik van maken bij het aanleren 

van een taal. Het verschijnen van een kleur bij het zoeken naar een woord in een vreemde 

taal kan dan een geheugensteun zijn om tot het woord zelf te komen. 

 

 

6.3.5. Efficiëntie  

 

De activiteit van de thalamus en cingulate cortex zorgen voor verhoogde aandacht tijdens 

het waarnemen van een stimulus. Bij synestheten is het nu zo dat ze sneller verborgen 

patronen in een veld met letters of cijfers kunnen terugvinden.  Vilayanur Ramachandran en 

Edward Hubbard onderzochten dit aan de hand van de opstelling zoals in figuur 8. Ze 

maakten hieruit op dat de synestheten de verborgen patronen in de zwarte cijfers niet 

sneller kunnen onderscheiden dan niet-synestheten, tenzij het cijfer kennen waarmee het 

patroon gevormd wordt. Dan is hun aandacht gericht op de synesthetische kleuren en 

kunnen deze als extra aandachtspunt dienen. Van zodra gegevens geïdentificeerd zijn, kan 

de hij ze dus sneller opsporen. Concrete toepassingen van deze vaardigheid uiten zich 

wellicht in de dagelijkse levenspraktijk van de synestheet. We denken bijvoorbeeld aan de 

reactiesnelheid in het verkeer waarbij gerichte aandachtspunten (bijvoorbeeld markeringen 

op straat, borden) sneller in het oog springen.  
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6.4. Creatieve mogelijkheden 

 

6.4.1. Inleiding 

 

Creatieve mensen blinken uit in het samenbrengen van delen tot een geheel of het 

onderscheiden van delen in een geheel. Vaak staan ze heel open voor stimuli uit hun 

omgeving, hebben ze een breed interesseveld en zijn ze eerder onbezorgd op vlak van 

sociale normen. Hun verbeeldingskracht helpt hun intellectuele kennis te verrijken en hun 

levenshouding kenmerkt zich door enthousiasme, flexibiliteit en onafhankelijkheid.111  

Jamie Ward stelt doorheen het boek The Frog Who Croaked Blue dat creativiteit niet per se 

typerend is voor kunstenaars, maar evengoed noodzakelijk is voor bedrijfsleiders, koks 

enzovoort.112 Maar in die noodzakelijkheid zit volgens ons het verschil: creativiteit in de 

ondernemerszin is een noodzakelijke investering bovenop de economische basisprincipes. 

Een bedrijfsleider is creatief eenmaal de economische plannen opgesteld zijn waarbinnen de 

creativiteit haar vrije gang kan gaan, terwijl bij ‘kunstproductie’ het creatieve idee de 

technische uitwerking meestal voorafgaat en deze elkaar in het eindresultaat sterk hebben 

beïnvloed. Met andere woorden: originaliteit is voor de kunstenaar belangrijker dan 

winstbejag, waardoor de kunstenaar zich minder aan praktische remmingen moet houden 

en zijn creativiteit vrijelijk kan uiten. We spreken dus niet over ‘meer’ of ‘minder’ creativiteit, 

maar over de vrijheid om spontane associaties te kunnen leggen binnen een bepaald 

werkveld. Ward houdt dus te weinig rekening met de context waarin creativiteit aangewend 

wordt.  

Carol Crane stelde statistische gegevens op over de relatie tussen synesthesie en 

kunstbeoefening.113  

       Synestheten Niet-synestheten 

Beroep in kunst-, design-, entertainmentsector 25%  0% 

Basisopleiding in kunst of muziek   85%  15% 

Hobby in kunst of muziek    79%  29% 
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In 6.7.2 behandelen we enkele kunstenaars die bewust synesthetisch te werk gaan, 

respectievelijk in beeldende kunst, muziek en literatuur. 

 

 

6.4.2. Metafoor 

 

Volgens de evolutionaire psychologie ligt synesthesie aan de basis van ons gebruik van 

metaforen. De universele analogieën tussen metaforen in verschillende culturen bevestigen 

dat er anatomische relaties in de hersenen van onze voorouders voorafgaan aan de 

abstracte, creatieve uiting van de metafoor zoals we die nu kennen.114 

Het verschil tussen synestheten en niet-synestheten is zoals hoger uitgelegd relatief. Zo 

verbeelden beide groepen muzikale patronen op eenzelfde manier: zowel luide als hoge 

tonen worden beschreven als ‘helder’ enzovoort. Ook het McGurck-effect en de buikspreker 

tonen aan dat ook in het ‘normale’ brein zicht, geluid en beweging nauw met elkaar 

verbonden zijn. Dansen is het meest evidente voorbeeld van deze multimodale werking van 

de hersenen. Het ritme van lichaamsbewegingen correspondeert spontaan met het muzikale 

ritme, dat visueel en kinetisch op dansers inwerkt. De multisensorische verbindingen liggen 

aan de basis om metaforen te vormen. 

Ramachandran en Hubbard stellen dat creativiteit gestoeld is op de vaardigheid om 

schijnbaar niet-gerelateerde zaken met elkaar te verbinden op basis van de anatomische 

connecties tussen hersengebieden die ook synesthesie veroorzaken.115 Een bekend 

antropologisch onderzoek uit 1929 leidde tot de eerste veronderstellingen in dat verband 

(Kohler).116 Doorheen verschillende culturen werd onderzocht of twee onbestaande 

woordjes ‘kiki’ en ‘bouba’ spontaan eerder werden geassocieerd met een puntige vorm of 

een afgeronde vorm. Daarbij constateerde men dat 98% van de testpersonen de scherpe 

vorm met de klank ‘kiki’ en de afgeronde vorm met ‘bouba’ verbindt. De universaliteit over 

verschillende culturen wijst erop dat deze relaties tussen vorm en klank door de biologie zijn 

geadapteerd.  

 

                                                           
114

 CYTOWIC, R., a.w., p.166 
115

 RAMACHANDRAN, V.S., HUBBARD, E.M., “Synaesthesia-A window into perception, thought, and language.” 
Journal of Conscious Studies VIII,2001, (12):3-34 geciteerd in CYTOWIC, R., p164 
116

 CYTOWIC, R., a.w., p.165 



89 
 

 

Figuur 20. 98% van de testpersonen verbindt doorheen verschillende talen de klank 'kiki' aan de scherpe vorm en 'bouba' 
aan de afgeronde vorm 

 

Deze associatie is anatomisch georganiseerd, van synesthetische aard en in bijna alle 

mensen aanwezig. Dit wijst erop dat dergelijke synesthesie bij onze voorouders voorkwam 

en doorheen cultivering geëvolueerd is tot abstracte taal. De relaties tussen objecten van de 

zintuiglijke waarneming vormen de basis om als synesthetische verbindingen te vergroeien 

in zoogdieren, primaten en mensen, waarbij laatstgenoemde deze omzet in metaforische 

beelden, om in een laatste stadium die beelden om te vormen tot abstracte taal. Zowel 

linguïsten, evolutionaire psychologen en neurologen bevestigen deze orde waarin onze 

omgang met de werkelijkheid evolueerde: 

 

Perceptie => synesthesie => metafoor => taal 

 

De metafoor staat daarom dichter bij de werkelijkheid dan de abstracte taal. De associatie 

ontstaat niet doordat er geprobeerd wordt om kunstzinnig met taal om te springen, maar 

eerder vanuit interactie met de concrete, tastbare wereld. Cytowic haalt bij Linguïst George 

Lakoff een reeks voorbeelden van synesthetische metaforen met plaatsbepaling die 

voortkomen uit de fysieke omgang met boven en onder. Die fysieke basis zou in het feit dat de 

meeste zoogdieren neerliggen als ze slapen en opstaan wanneer ze actief zijn.117 

 

“Conscious is up; unconscious is down 

Wake up. I’m up already. I’m an early riser. I dropped off and fell asleep. The patient went 

under anesthesia, sank into a coma, then dropped dead. 
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Controlling is up; being controlled is down 

He’s on top of the situation, in high command, and at the height of power in having so many 

people under him. His influence started to decline, until he fell from power and landed as low 

man on the totem pole, back at the bottom of the heap. 

 

Good is up; bad is down 

High quality work make this a peak year and put us over the top. Things were looking up 

when the market bottomed out and hit an all-time low. It’s been downhill ever since. 

 

Rational is up; emotional is down 

My heart sank and I was in the depth of despair, unable to rise above my emotions. I pulled 

myself up from this sorry state and had a high-level discussion with my therapist, a high-

minded, lofty individual.”118 

 

De associatieve kracht van kruismodaliteiten tussen bepaalde hersengebieden vormt 

eveneens de basis om een kunstzinnige beeldtaal te ontwikkelen. De creatieve 

mogelijkheden van synesthesie beschrijven we in 6.7 aan de hand van enkele kunstenaars 

uit verschillende disciplines. De rode draad is dat deze kunstenaars gelijkenissen zien tussen 

compleet verschillende zaken (“the ability to see the similar in the dissimilar”119), net zoals 

metaforen een gelijkenis creëren tussen aparte elementen, bijvoorbeeld ‘deze muziek is 

donker’. 

Uiteraard zijn er argumenten om een strikte scheidingslijn te trekken tussen synestheten en 

niet-synestheten, vooral naar bruikbaarheid van het wetenschappelijke apparaat toe. 

Alvorens we enkele voorbeelden van synesthetische kunstuitingen bespreken, bekritiseren 

we drie argumenten die ingaan tegen onze globale stelling dat multisensorische waarneming 

en synesthesie in elkaars verlengde liggen en in hun effect de mens van zinvolle cognitieve 

en creatieve mogelijkheden voorzien. 
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6.5. Tegenargumenten 

   

6.5.1. ‘Metaforische betekenisgeving en synesthesie verlopen in eenrichtingsverkeer’ 

 

Het argument van Cytowic om synesthesie als wetenschappelijk fenomeen slechts met een 

frequentie van 1 op 23 te definiëren, heeft te maken met gerichtheid van betekenisgeving. 

Hij meent dat synesthesie te reduceren is tot eenrichtingsverkeer, net zoals betekenisgeving 

in metaforen verloopt, bijvoorbeeld: ‘de mens is een dier’ en niet: ‘dier is een mens’. Het 

oorzaak-gevolg-schema in verband met de werking van synesthesie (3.1) is eveneens lineair 

en asymmetrisch opgesteld.  

Wij veronderstellen daarentegen dat betekenisgeving afhankelijk is van intentionaliteit en 

onderlinge interactie tussen ‘teken’ en ‘betekenis’. In de taalfilosofie ging de introductie van 

het begrip intentionaliteit gepaard met de ‘linguistic turn’ (Wittgenstein, Ferdinand de 

Saussure en anderen). Een geijkte uitdrukking of metafoor zoals ‘de mens is een dier’, 

gewoontegetrouw niet omkeerbaar, is cultureel verworven en relatief in plaats van 

dogmatisch. Talig gezien is ‘het dier is een mens’ perfect mogelijk, afhankelijk van de 

context, bijvoorbeeld in artistieke, antropologische of filosofische context. Hetzelfde met de 

interactie die ontstaat bij de associatie tussen ‘kiki’ en de scherpe vorm. Wanneer het 

experiment vanuit de taal zou vertrekken en men proefpersonen een willekeurige vorm laat 

tekenen bij de klanken ‘kiki’ en ‘bouba’, zal de eerste hoogstwaarschijnlijk hoekiger dan de 

tweede getekend worden. Dit is verklaarbaar vanuit de intentionaliteit van de hersenen in 

de richting van de concrete werkelijkheid. Multisensorische waarneming verloopt bovendien 

niet enkel intentioneel in de zin dat meerdere zintuigen hun indruk samenbrengen, maar 

ook in de zin dat de zintuigen interageren met de hersenen en zich richten naar specifieke 

prikkels in de omgeving. Er ontstaat dus een wisselwerking die niet volgens 

eenrichtingsverkeer gebeurt. Cytowic beëindigt zijn redenering met: “We gather from these 

facts that anatomical limitations allow some types of cross-activation but not others.”120 

Over die anatomische beperkingen geeft hij geen uitleg, wat misschien aangeeft dat hij deze 

stelling voorlopig wil open laten.  

 

                                                           
120

 CYTOWIC, R., a.w., p.194 



92 
 

6.5.2. ‘Synesthesie is een evolutionair nutteloos verschijnsel’ 

 

Verder zien zowel Cytowic als Ward synesthesie als problematisch wegens haar 

nutteloosheid in de menselijke evolutie. Cytowic: “…synesthesia is really not good for 

anything.”121 en Ward: “Synesthesia could be considered to be a benign variation that is 

neither advantageous nor disadvantageous in evolutionary terms. This is what scientists 

would term their null hypothesis. Science cannot prove a negative (i.e. that synesthesia lacks 

a function), but it would be reasonable to draw this conclusion if other lines of enquiry prove 

fruitless.” Iets verder schijnen beiden het tegengestelde te vermoeden door creativiteit als 

essentieel aspect te noemen.  

De evolutionaire ‘nulhypothese’ wegens gebrek aan bewijzen getuigt van wetenschappelijke 

engheid. Verder denken dan het bewijsbare, wat noodzakelijk is om vooruit te komen in de 

beschrijving van een onderwerp als synesthesie, is niet toegelaten. Sommige 

wetenschappers trachten bijgevolg krampachtig vast te houden aan evolutionaire modellen, 

waardoor nieuwe categorieën voor ‘onverklaarbaarheden’ bedacht moeten worden, zoals 

‘evolutionaire ruis’ (zie verder).  

 

 

6.5.3. ‘Socio-culturele veronderstellingen met betrekking tot synesthesie ontstaan 

vanuit interesse voor mystiek’ 

 

Bepaalde academici houden zich weinig constructief bezig door positivistische bewijsvoering 

te eisen bij veronderstelde synesthesie bij kunstenaars. Een voorbeeld van literatuur 

hierover is Bright Colors, Falsely Seen: Synesthesia and the Search for Transcendental 

Knowledge van darwinist Kevin Dann, 122 die synesthetische interpretaties onderuit wil halen 

door te stellen dat ze gebaseerd zijn op culturele en mystieke interesses. Dit gebeurt vaker 

binnen evolutionaire psychologie: indien het belang voor de instandhouding van de soort 

niet wetenschappelijk aanwijsbaar is, bestempelt men een fenomeen als nutteloos 

‘evolutionair bijverschijnsel’ of ‘evolutionaire ruis’.123 Dit toont snel de beperkingen van de 
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evolutionaire psychologie, gezien de niet-sluitende verklaringen voor religie, kunst, 

entertainment, sport… 

Zijn studie bestaat erin erop te wijzen dat synesthetische waarneming vaak verkeerdelijk 

psycho-cultureel geïnterpreteerd wordt, wegens het gebrek aan wetenschappelijke 

bewijzen. Daarom wordt kunstenaars te pas en te onpas synesthesie aangewreven. Hoewel 

hij zeker een punt heeft, gaat het strikt evolutionistische model dat hij hanteert in zijn 

algemeenheid voorbij aan de individuele context en levenspraktijk waarin een kunstenaar 

werkzaam is. Een voorbeeld van foute veralgemening is zijn kritiek op de synesthesie van 

componist Alexander Scriabin: “That Scriabin did not possess absolute pitch also argues 

against his being a synaesthete. The literature on synaesthesia is filled with descriptions of 

“tonal” chromoaesthetes who use their photisms to correct their pitch. Singers are alerted 

to deviations in vocal pitch because they “see” that their photism is of the wrong hue; when 

they modulate their voice to the right pitch, the color is corrected.”124 Oliver Sacks en 

Cytowic stellen nergens dat alle kleur-toonhoogte synesetheten absoluut gehoor hebben, 

slechts sommigen hebben er leren gebruik van maken, waardoor absoluut gehoor een 

kenmerkende, maar geen absolute eigenschap van synestheten is.  

In de titel is “Falsely Seen” op zich een problematisch idee: hoe kan iemand iets volgens de 

kennisleer ‘verkeerdelijk zien’? De filosofische traditie van Plato en Kant gaf reeds aan dat 

een epistemologisch oordeel morele implicaties heeft, waardoor ‘verkeerdelijk zien’ niet 

meer is dan een moreel geladen veronderstelling. In deze context van multimodaliteit is  

waarneming erg relatief geworden. Aangezien synesthesie nergens sluitend gedefinieerd is, 

kan Dann enkel zijn eigen categorieën gebruiken om te oordelen welke kunstuitingen 

synesthetisch zijn en welke niet. Hij baseert zich op de criteria die we in deel 3 behandelen, 

maar deze zijn vaak gradueel aanwezig in de waarneming en ondanks het criterium van de 

stabiliteit ondergaat synesthesie vaak kleine (bijvoorbeeld bij vermoeidheid of 

middelengebruik) of grote veranderingen (bijvoorbeeld bij zintuiglijke deprivatie).125 Ten 

tweede: wat is ‘transcendental knowledge’? Spreken we dan over filosofische of spirituele 

kennis? Is ‘transcendentaal’ alles wat niet door de empirische wetenschappen bewezen kan 

worden? Dit leidt tot een cirkelredenering. Wetenschappelijk onderzoek naar synesthesie 

stuit momenteel alvast op de grenzen van haar eigen kunnen. Dit boek dateert van 1998, 
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intussen staat de kennis van synesthesie zover om in te zien dat deze –vooral dankzij het 

blootleggen van de diversiteit en neurologische complexiteit- niet definitief kan zijn.  

Synesthesie is dus volgens sommigen even evolutionair nutteloos als godsdienst, kunst, 

sport, entertainment… Hierbij wordt het belang van de relatie met creatieve en cognitieve 

vaardigheden zeker onderschat. Deze maken een sociale en culturele context mogelijk, 

waardoor de mens zich kan profileren tegenover anderen of zichzelf een plaats kan geven in 

de wereld. Een culturele identiteit werkt bovendien attractief voor soortgenoten.  

 

 

6.6. Kunst 

 

6.6.1. Kunstenaarschap en het synesthetische brein 

 

Als synesthesie als deviante hersenkronkel beschouwd wordt, dan kan dit niet anders dan 

tot inspiratie voor kunstenaars dienen. Niet enkel omdat het hier over een esthetische 

ervaring gaat, maar ook omdat de vreemdheid van het fenomeen fascineert, is iemand met 

synesthesie in de context van kunstproductie uitzonderlijk begaafd.  

Psychische stoornissen die in klinische context als pathologisch worden omschreven, 

dienden doorheen de geschiedenis vaker als inspiratiebron voor de kunstwereld. In de 

theaterwereld balanceerde Antonin Artaud op het randje van de waanzin door een wereld 

van neurose en psychose bij zijn acteurs op te wekken. In de beeldende kunst, zeker in de 

romantiek, deed het concept van het kunstenaarsgenie de ‘mentale afwijking’ alle eer aan. 

Van Gogh en fauvisten als Gaugin gebruikten niet enkel drugs om hun creativiteit aan te 

wakkeren, hun vervormde werkelijkheid hielp hen om de ‘blik van de kunstenaar’ aan te 

nemen, om dingen te zien die voor de gewone mens niet zichtbaar zijn. Voor deze mensen 

gaf de synesthetische ervaring waarbij kleuren en vormen in elkaar overvloeiden een kijk in 

een ideële wereld, een zintuiglijke werkelijkheid die onder andere in de romantiek 

hooggewaardeerd werd.  

In diezelfde periode schuwt ook de literatuur het thema van het abnormale niet, 

voorbeelden hiervan zijn Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, die zich stuk voor stuk laten 

inspireren door geestesverruimende middelen die de synesthetische hallucinatie opwekken. 
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Synesthesie is voor hen wellicht een kijk op de werkelijkheid die enkel bevoorrechten 

kunnen genieten. De romantische melancholie van Rousseau en andere denkers, waarbij 

terug verlangd wordt naar de kinderlijke blik op de wereld en de natuur, is ook een 

verlangen naar de primitieve waarneming van de synesthesie. De romantici boeit nog niet 

zozeer de evolutionaire terugkeer naar een natuurstaat waarin niet rationele principes het 

denken domineren (de rol van het limbisch systeem), maar wel de idee dat onbewuste 

herinneringen uit de kindertijd ermee kunnen opgeroepen worden.  

In de klassieke muziek trachten componisten sinds Bach niet-referentiële sensaties op te 

wekken, wat resulteert in een abstractere gevoelswereld die haar hoogtepunt kent in de 

absolute muziek van de romantiek. Uiteraard was dit ideaal steeds gekoppeld aan het idee 

van de kunstenaar als onderzoeker van diepere lagen in de menselijke ziel, zonder nog te 

willen verwijzen naar concrete elementen uit de realiteit, zoals eertijds de renaissance- of 

barokmuziek nog zeer letterlijk wilde verwijzen naar een concrete verhaallijn, bijvoorbeeld 

uit de bijbel. Beethoven speelde een sleutelrol in deze gewijzigde manier van 

muziekbeleving. Belangrijk is dat zijn andere manier van componeren en luisteren gepaard 

ging met zijn toenemende tinnitus en doofheid. In zijn onvrede met de zintuiglijke wereld 

groeide zijn hang naar het innerlijke gevoelsleven, de niet-empirische zielenroerselen 

werden voor hem de ware wereld, een vlucht en een troost, met als motief een fysiologisch 

en tegelijk psychisch probleem (tinnitus). Van Beethoven veronderstellen bepaalde bronnen 

dat zijn doofheid de oorzaak was van een vorm van kleur-muzieksynesthesie.  

We bespreken een voorbeeld van synesthesie in de beeldende kunst, in de muziek en in de 

literatuur. Uiteraard is de lijst van kunstenaars  met al dan niet veronderstelde synesthesie 

erg lang. 

 

 

6.6.2. Enkele kunstenaars  

 

Wassily Kandinsky 

 

Wassily Kandinsky hoorde bij het waarnemen van kleuren telkens specifieke geluiden. In zijn 

boek On the Spiritual Art (1912) legt hij uit hoe elk kleur voor hem een eigen intrinsiek geluid 
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oproept. Dit spoorde hem aan om –net zoals Rimbaud- een universeel schema van 

kleurassociaties op te stellen, iets wat heden ten dage onzin lijkt, gezien het individueel 

gedifferentieerde karakter van synesthesie. Daarbij probeerde hij de dodecafonie van 

Schoenberg te analyseren als zijnde een kleurencompositie.126 

In zijn schilderijen koppelt Kandinsky niet enkel klank en kleur, maar ook tastzin en geur. In 

de expressionistische beweging van Der Blaue Reiter kon Kandinsky zich ten volle 

ontplooien, gezien de affectieve geladenheid en het generische, abstracte karakter van 

synesthesie. 

 

 

Figuur 21. Composition Nr. VII (1933) – Wassily Kandinsky 

 

De rol van het limbisch systeem in synesthetische waarneming uit zich niet enkel in de 

affectieve relatie met de gepercipieerde vormen en kleuren, maar ook in de gevoelsmatige 

herinneringen uit jeugdjaren als motief van synesthetische kunstenaars. Rond 1913 

publiceert Kandinsky een boek Rückblike, ‘terugblik in het verleden’. Daarbij legt hij uit hoe 

zijn kleurassociaties hun oorsprong vinden in zijn jeugd: “Les premières couleurs qui aient 
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fait sur moi une grande impression, écrit-il, étaient du vert Clair et plein de sève, du Blanc, 

du rouge carmin, du noir et de l’ocre jaune ocre. Ces souvenirs remontent à ma troisième 

année.”127 Deze eerder romantische heimweegedachte komt terug bij de dichters van de 

19de eeuw zoals Baudelaire (zie verder).  

 

 

 

Marcia Smilack 

 

Marcia Smilack is beeldend kunstenares en maakt van haar synesthesie gebruik om foto’s te 

maken van de klanken die ze hoort bij het zien van beelden. Ze werd zich pas bewust van 

deze beeld-klankovereenkomst op haar 25ste, nadat een psychologiestudente haar over 

synesthesie vertelde. Smilack fotografeert over het algemeen reflecties in het water, omdat 

die spontaan en synesthetisch bepaalde klanken oproepen. Haar techniek is vrij van 

manipulatie met computertechnieken. Zoeken naar de juiste beeldinhoud is voor haar niet 

aan de orde, de affectieve beeld-klankervaring overkomt haar.  

“I taught myself to take pictures by shooting whenever I experience a synesthetic reaction to 

what I see: if I experience a sensation of texture, motion or taste, I take the picture. If the 

reflection elicits the sound of cello, I shoot the picture. I photograph reflections on moving 

water. It works like this: I watch the surface of the sea until I experience one of my 

synesthetic responses. When I do, I trust it to be a reliable signal that tells me it is the right 

time to take the picture, so I click the shutter. Within the creative process, I think of my 

synesthetic responses as vital messengers that arrive faster than thought to deliver one 

urgent message which I always heed:  beauty is lurking.”128 

Boeiend is de overeenkomst met de ideeën over de ‘Urbewegung’ van Truslit en Hanslick. 

Marcia Smilack bezit wellicht een verbinding tussen beeld en klank die zich in de bewust 

waarneembare regionen van het waarnemingsproces manifesteert. Die modaliteit verloopt 

volgens de musicologie in de richting klank => beeld/bewegingspatroon, maar is bij haar 
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sterk in de tegenovergestelde richting ontwikkeld. Het argument van Cytowic dat de 

waarneming een éénrichtingsproces is, en daarom multimodaliteit en synesthesie niet van 

dezelfde aard is, wordt bekritiseerd in 6.5.1. Smilack geeft immers zelf aan dat klanken vaak 

de aanzet geven voor overeenkomsten tussen de zintuiglijkheden. “One night, as I was 

listening to Ravel, I suddenly realized that the images I was looking at sounded exactly like 

the music looked! It was intoxicating to experience synesthesia in both directions at the 

same time.”129 Hoewel haar beeld => klank synesthesie wellicht sterker tot uiting komt, 

sluimeren ook andere multimodale processen op de rand van haar bewuste waarneming. 

Haar buitengewone synesthesie is uiteraard opmerkelijk, wat haar de creatieve mogelijkheid 

biedt om kunstfoto’s te maken. Bij de vraag of mensen bewegingspatronen waarnemen bij 

het horen van klanken of muziek, is het antwoord meestal: “Uiteraard. Dat is evident.” 

Smilack heeft het grote talent deze bewegingspatronen vanuit de concrete realiteit te 

verbinden aan mentale, muzikale inhouden.  

 

  

Figuur 22. Cello Music. Marcia Smilack associeert klanken bij de waarneming van reflecterende beelden op het water. 

 

                                                           
129

 SMILACK, Marcia, a.w., idem 



99 
 

 

Figuur 23. Can-Can Dancers + Telephone Ring - Maria Smilack 

 

Aphex Twin 

 

Veel componisten halen hun creativiteit uit hun synesthetische waarneming: György Ligeti, 

Jean Sibelius, Alexander Scriabin, Franz Liszt, Rimsky-Korsakov, maar ook popmuzikanten 

zoals Eddie Van Halen, Stevie Wonder (waarbij zijn blindheid wellicht de mentale 

waarneming versterkt), Syd Barett (Pink Floyd)… Gekend is het dispuut tussen Rimsky-

Korsakov en Franz Liszt over het kleur van de verschillende toonaarden. Liszt moedigde zelfs 

zijn orkest aan om klanken volgens zijn eigen kleurassociaties te vertalen, wat voor zijn 

synesthetische muzikanten een onmogelijke opdracht moet geweest zijn. “Oh please, 

gentlemen, a little bluer, if you please! This tone type requires it! *…+ That is a deep violet, 

please, depend on it! Not so rose!”130 Bij Alexander Scriabin had de kwintencirkel ongeveer 

onderstaande kleuren. 
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Figuur 24. De kleurassociaties doorheen de kwintencirkel van Alexander Scriabin 

 

In de experimentele elektronische muziek is Richard D. James (alter ego Aphex Twin) een 

vooraanstaande figuur. Het Britse dagblad The Guardian beschreef hem als “the most 

inventive and influential figure in contemporary electronic music.”131  

Hij verklaart zelf kleur-klanksynesthesie te hebben en zich daarop te inspireren voor zijn 

soundscapes. De filosofie achter het artwork van het album Selected Ambient Works Volume 

II, bijvoorbeeld, bestaat erin dat de nummers geen naam hebben, maar verwijzen naar een 

abstracte afbeelding uit de bijlage bij de cd. De symbolen bij de prenten verwijzen telkens 

naar een compositie, zodat er geen enkele cijfer of letter hoeft aan te pas te komen. Op die 

manier creëert hij een abstracte sfeer waarin de luisteraar veel vrijheid krijgt om beelden bij 

de muziek te associëren. Gezien de idiosyncratische aard van synesthesie gaat Richard D. 

James wellicht voorbij aan het feit dat deze mentale indrukken niet bij iedereen op dezelfde 

manier overeenkomen met de muziek. Dat was alleszins onze ervaring bij de beluistering 

met de afbeeldingen erbij.  

Aphex Twin wijst daarmee de traditionele naamgeving van liedjes af, wat past in het 

abstracte, conceptuele kleuren- en vormenspectrum dat synesthesie genereert. Hiermee 

maakt hij tevens een statement om synesthetisch denken in kunst op te waarderen. 

Sommige afbeeldingen zijn dus generisch en volkomen abstract, terwijl andere verwijzen 

naar concrete elementen uit de werkelijkheid, wat alweer een aanwijzing is dat synesthesie 
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niet per definitie wetenschappelijk moet gediagnosticeerd worden om als basis voor een 

uitgebreide associatieve creativiteit te dienen, in die zin dat er een continuüm heerst tussen 

kunstzinnige synesthetische waarneming en de zintuiglijke associatie als inspiratiebron voor 

kunstenaars.    

 

 

 

Figuur 25. Aphex Twin. Elke afbeelding verwijst naar een soundscape op het album Selected Ambient Works Volume II 
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Baudelaire 

 

In de 19de eeuwse, Franse literatuur is Charles Baudelaire een van de meest invloedrijke 

schrijvers. Niet enkel had zijn prozawerk invloed op sociologische theorieën over de opkomst 

van de Europese grootsteden, hij stond in zijn tijd als exemplarisch voorbeeld van de 

romantische schrijver met gewetenswroeging omwille van zijn levensstijl als ‘dandy’.  

Een van zijn beroemdste sonnetten, ‘Correspondaces’, is een getuigenis van hoe zijn 

zintuiglijke indrukken onderling en met de werkelijkheid versmelten.  

 

Correspondances 

 

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L’homme y passé à travers des forêts de symbols 

Qui l’observent avec des regards familiers 

 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

 

Il est des parfums comme des chairs d’enfants, 

Doux comme le hautbois, verts comme les prairies, 

-Et d’autres, corrompus, riches et triomphants, 

 

Ayant l’expansion des choses infinies, 

Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens, 

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens. 

 

Overeenstemmingen 

 

De tempel der natuur heeft levende pilaren, 

Waar soms verwarde woorden langs naar buiten stromen; 

De mens doorkruist er bossen van symbolen, die 

Hem observeren met een welbekende blik. 

 

Verweg versmelten lange echo’s met elkander; 

Ze vormen één geheel, dat duister is en diep, 

Dat veelomvattend is, als daglicht, als de nacht- 

Net zo gaan klank en kleur met geuren samen. 

 

Bepaalde geuren zijn zo fris als kinderhuid, 

Zo teer als een hobo, zo groen als weidevelden, 

-maar andere, die rijk zijn, jubelend, pervers, 

 

En zich verspreiden als al wat geen grenzen heeft, 

Bijvoorbeeld amber, muskus, benzoë en wierook, 

Bezingen de vervoering van de ziel en zinnen.
132

 

 

Baudelaire verklaarde zelf dat hij synesthetisch was en dat geluiden als kleuren aan hem 

verschenen. Cytowic veronderstelt zijn gebruik van hasj daar misschien iets mee te maken 

had en meent dat zijn synesthesie niet van die aard is zoals ze in de huidige wetenschap 
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beschreven wordt.133 Ons standpunt hierover is dat de wetenschappelijke beschrijving 

eveneens te gebrekkig is om Baudelaires ervaring als dusdanig te categoriseren.  

 

In het gedicht gaat Baudelaire dieper in op geur. Ook het bekende motief van het 

‘madeleinekoekje’ van Marcel Proust is feitelijk een poëtische vertaling van een 

onverwachte geurassociatie. Proust beschreef immers in A la Recherche du Temps Perdu hoe 

hij op latere leeftijd, gestimuleerd door de geur en smaak van een in thee gedopt koekje, 

zich plotseling levendige herinneringen vanuit zijn jeugdjaren voor de geest kon halen; hoe 

hij als kind bij zijn grootmoeder aan de theetafel bijzat en nadien onbezorgd in de tuin 

speelde. Deze romantische melancholie is synesthetisch omdat ze –net zoals bij de 

mnemonist- een zintuiglijke ervaring koppelt aan gegevens die dieper in het geheugen 

opgeslagen liggen. Het geheugen kan dit niet bewust oproepen. Enkel de psychoanalytische 

methode incorporeerde deze vorm van activeren van het geheugen in de ‘vrije associatie’. 

De efficiëntie van deze techniek is wellicht niet hoog genoeg om heden ten dage in de 

praktijk van de psychologie gebruikt te worden, maar de mogelijkheden ervan mogen niet 

onderschat worden.  

 

 

6.7. Besluit  

6.7.1. De estheet is synestheet 

 

Voor antropoloog Claude Lévi-Strauss was het gedicht Correspondances van Baudelaire een 

aanzet om de rol van de traditionele wetenschappen in vraag te stellen. In de rehabilitatie 

van de concrete logica van de zintuiglijke kwaliteiten zag hij een manier om de eenzijdigheid 

van de wetenschap te corrigeren:134  

 

“Dit zoeken naar correlaties *van Baudelaire in Correspondances] is geen spel van de 

dichter of een mystificatie *…+; ze biedt aan de geleerde het nieuwste terrein 

waarvan de verkenning hem nog rijke ontdekkingen kan opleveren. Als de vissen op 
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de manier van de estheet de geuren onderscheiden in helder en donker, en als de 

bijen de lichtsterkten classicificeren in termen van zwaarte – het donker is voor hen 

zwaar en helderheid licht [zoals bij de mens op metaforisch niveau] – moeten het 

oeuvre van de schilder, de dichter of de musicus, de mythen en de symbolen van de 

‘wilde’ ons toeschijnen, zo niet als een superieure vorm van kennis, dan toch 

minstens als de meest fundamentele, de enige die werkelijk gemeenschappelijk is, en 

waarvan het wetenschappelijk denken alleen maar de aangescherpte punt vormt: 

verder doordringend want gewet op de steen van de feiten, maar ten koste van een 

verlies aan substantie; en waarvan de doeltreffendheid afhangt van zijn vermogen 

diep genoeg binnen te dringen opdat het hele werktuig zijn snede volgt.”135  

 

Het viel ons op dat de poëtische en synesthetische verbindingen tussen de zintuigen 

onderling en de werkelijkheid, feitelijk analoog zijn aan het opzet van deze scriptie; namelijk 

benadrukken dat de wetenschappelijke studie van synesthesie slechts zinvol is wanneer ze 

buiten de grenzen van de exacte wetenschappen aanknopingspunten zoekt. 

Met ‘substantie’ bedoelt Lévi-Strauss de inhoudelijke, concrete verschijningsvorm als 

levenspraktijk van een fenomeen. Door de strikte methodologie waaraan de empirische 

wetenschappen zich vastklampen, wordt vaak voorbijgegaan aan de essentiële kwesties. 

Synesthesie is immers een bron van creativiteit, niet enkel voor de kunstenaar, maar ook 

voor een onderzoeker. Deze laat zich niet in wetenschappelijke termen beschrijven.     

 

 

6.7.2. Synesthesie als pijnpunt van de exacte wetenschappen 

 

De hoofdreden waarom we synesthesie niet louter als afgelijnd wetenschappelijk onderwerp 

willen bestuderen, is de intrinsieke ongrijpbaarheid van het fenomeen. Als basis voor 

creativiteit, kinderlijke speelsheid, dierlijk gedrag en irrationele kunstuitingen, kunnen de 

empirische wetenschappen onmogelijk een afgeronde beschrijving van de 

verschijningsvormen van synesthesie opstellen.  
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Vanuit positivistisch oogpunt lijkt deze stelling sofistisch en relatief, maar feitelijk is de 

methodiek van de empirische wetenschap zelf verantwoordelijk voor de onbeschrijfbaarheid 

van dit fenomeen. Cultuurfilosoof Ton Lemaire noemt dit de ‘wet van de onbedoelde 

gevolgen’.136 Deze bestaat erin dat elk constructief opzet in haar realisatie de 

tegenovergestelde effecten ongewild zelf uitlokt. Hij past dit toe op macrostructuren, zoals 

de opgang en ineenstorting van het communisme, het controleverlies van de mens over de 

technologie en communicatiemedia enzovoort. De empirische studie van synesthesie 

veroorzaakt in haar besluitvorming meer onzekerheden dan wetenschappelijke 

vaststellingen. In al haar modaliteiten (evenveel als er individuen op de aardbol rondlopen) 

gaat de multimodaliteit van de waarneming voorbij het universalistisch beheersingsideaal 

van de exacte wetenschappen. Intensief onderzoek leidt bijgevolg tot meer 

onduidelijkheden en wijst op het bestaan van onbewuste drijfveren die objectief empirisch 

onderzoek misschien wel onmogelijk maken.  

Neurologen en behavioristen hebben zich de laatste decennia steeds meer verwijderd van 

subjectieve eerste persoonsbeschrijvingen, omdat wetenschappers nu eenmaal beter scoren 

met globale theorieën, toepasbaar op een grote meerderheid van mensen, en theorieën 

gespeend van onzekerheden en uitzonderingen. Gezien de onderzoeksgroep van 

synestheten om te beginnen moeilijk kan worden afgebakend, zijn algemene stellingen nu 

slechts toepasbaar op één uit 23 personen, conform het laatste ‘empirisch verantwoord’ 

wetenschappelijk onderzoek van 2005.137 Bij het uitspitten van de neurologische basis 

krijgen wetenschappers de laatste jaren steeds meer aanwijzingen dat iedereen een of 

andere gradatie en modaliteit van synesthesie bezit (en bezat). Ondanks de recente 

veronderstellingen weet men nog niet met zekerheid hoe synesthesie ontstaat, toeneemt of 

afneemt, en in welke mate opvoeding en omgeving hun invloed laten gelden. Op die manier 

roept de wetenschap meer paradoxen en vragen op dan eenduidige antwoorden. 

De methodologische en fenomenologische (hoe synesthesie in het subject waargenomen 

wordt) ondefinieerbaarheid is het ‘onbedoeld gevolg’ van de wetenschappelijke poging om 

dit fenomeen te definiëren. Deze stelling is niet sofistisch bedoeld, maar benadrukt dat de 

grens van het wetenschappelijk onderzoek in de subjectivistische verschijningsvormen van 

het onderzoeksobject ligt.  De grote paradox is dat het wetenschappelijk objectief onderzoek 
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gestuurd wordt door menselijk denken, en dus ook door multimodale waarneming en niet-

logische verbanden. Zoals bij de stelling rond de man/vrouw-verhouding, waarbij door het 

leggen van willekeurige verbanden te snel tot wetenschappelijke algemeenheden leidde.  

Laat het voor zij die zweren bij kwantitatieve wetenschappen een les zijn dat de valse 6 

tegen 1 verhouding van respectievelijk vrouwelijke en mannelijk synestheten verklaarbaar is 

vanuit het psychoanalytisch mechanisme van de verdringing, gezien mannen simpelweg veel 

minder wilden getuigen over hun innerlijke leven. De traditionele wetenschap trapte dus in 

de eigen valstrik van gemeende objectiviteit, terwijl synesthesie nochtans per definitie 

affectief geladen is (volgens de basisvoorwaarden), en men dankzij psychoanalytische 

inzichten had kunnen voorspellen dat de mannen de emotioneel geladen onderwerpen 

liever weglachen. Synesthesie benadrukt dus de subjectieve en onbewuste grondslagen van 

ons denken en ondermijnt zo de wetenschappelijke kennis van binnenuit.  

Iedere voortgang in het onderzoek benadrukt hierdoor het belang van subjectieve 

waarneming en een psychologie met kritische relativeringszin en individuele benadering. 

Volgens onze methodologische kennis trachtte enkel de psychoanalyse erin om deze 

uitgangspunten volledig te willen integreren in haar methodiek. Deze theorie pretendeert 

geen onomstotelijke waarheden en houdt rekening met emotioneel gestuurde processen 

van associatie, sublimatie... Die fundamentele openheid van antwoorden op 

probleemstellingen zorgde ironisch genoeg ook voor het ‘onbedoelde gevolg’ dat de 

psychoanalyse als praxis zichzelf te gronde richtte. De traditionele wetenschappen verwijten 

haar immers teveel onzekerheden om nog bruikbaar te zijn.  
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7. Algemeen Besluit 

   

De analyse van synesthesie leidt tot drie vaststellingen: 

 Synesthesie is methodologisch problematisch. 

 

Door de neurologische complexiteit en de veelzijdige verschijningsvormen is de traditionele 

wetenschap niet in staat dit fenomeen volledig te omschrijven. Er bestaat immers een 

continuüm van multisensorische en multimodale waarneming naar synesthesie, waardoor 

de afbakening van het fenomeen stuit op het bekende ‘linking problem’ in de 

neurowetenschappen. Dit is de moeilijkheid om te achterhalen hoe de verschillende 

hersendelen met elkaar in interactie treden. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend. In 

eerste plaats is het moeilijk om de rol van het onbewuste in kaart te brengen. Zo goed als 

alle denkprocessen spelen zich immers grotendeels onbewust af, dat bevestigen de 

hersenscantechnieken van de laatste decennia. Ten tweede heeft de wetenschap de 

grootste moeite om ‘bewustzijn’ of ‘het onbewuste’ te definiëren. Om het effect van deze 

factoren na te gaan, worden de eerste persoonsbeschrijvingen terug boeiender in 

vergelijking met de empirische, kwantatieve onderzoeken. Door de recente ontwikkelingen 

in de neurologie lijkt de wetenschap dus een destabilisering van de eigen fundamenten 

teweeg te brengen, waardoor eventuele –al dan niet geleidelijke- andere normen moeten 

gehanteerd worden inzake meetbaarheid, relevantie van statistische data, objectiviteit, 

causaliteit en universele aansprakelijkheid. Onderzoek naar synesthesie brengt deze 

basisprincipes van wetenschap immers aan het wankelen.  

Richard Cytowic geeft eveneens aan dat de modaliteit en het impact van het fenomeen 

voorbijgaan aan de klassieke neurologische benadering: “Synesthesia is not localized in any 

one spot in the brain. Rather, we need to think in terms of neural networks that connect 

several brain structures, all of which contribute to the synesthetic experience. Thus, instead 

of being localized in the sense of classical neurology, we say that synesthesia exists as the 

dominant process in its distributed network at a given time.”138 
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 Synesthesie is een variatie van multimodale waarneming waardoor bij meer mensen 

dan wetenschappelijk aangenomen bewust of onbewust bepaalde synesthetische 

verbindingen ontwaard kunnen worden. 

 

De verhouding tussen bewuste en onbewuste waarneming vormt eveneens het 

basisargument om het onderscheid tussen synestheten en niet-synestheten te reduceren. 

De genetische component die multimodale waarneming doet opflakkeren tot synesthesie 

(multimodaliteit op het bewuste niveau), is sterk bepalend, in die zin dat er 

wetenschappelijk gezien om die reden van een ‘afwijking’ wordt gesproken. Anderzijds 

spelen omgevingsfactoren een grote rol. Deze zijn moeilijk meetbaar in de geïsoleerde 

wetenschappelijk setting van experimenten, waardoor men moeilijk kan nagaan wat de rol is 

van leerprocessen en beïnvloeding uit de omgeving op de multimodaliteit van de 

waarneming. De rol van de context uit zich in het belang van het tijdstip waarop de stimulus 

aangereikt wordt (bijvoorbeeld het aanleren van de letter ‘A’), waarbij de genetische aanleg 

hier al dan niet op inspeelt volgens het principe ‘Fire together, wire together’ van Donald 

Hebb. Ook andere factoren beïnvloeden synesthesie: vermoeidheid, middelengebruik (ook 

niet-hallucinogenen zoals koffie, medicatie, alcohol enzovoort) en sensorische deprivatie 

(zoals de blinde dokter die synesthesie ontwikkelde om zijn visuele input te compenseren). 

Bepaalde omstandigheden beïnvloeden dus het bewustzijnsniveau van de waarneming en 

kunnen daardoor synesthetische verbindingen bloot leggen.  

Een ander argument om te wijzen op de synesthetische aanleg bij iedereen, is het feit dat elk 

mens in de vroege kinderjaren synesthetisch op prikkels reageert. Synesthesie speelt zich 

grotendeels af in de limbische hersenen, wat ook evolutionair het oudste deel is en bij 

primaten en bepaalde zoogdieren voorkomt (4.3). De rol van deze limbische hersenen is dus 

niet te onderschatten, aangezien deze onbewust een sterke affectieve lading aan de 

synesthetische ervaring verbinden en specifieke herinneringen uit het vroegste verleden 

kunnen oproepen.  
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 Synesthesie vormt de basis voor cognitieve en creatieve mogelijkheden. 

 

Als basis voor de vorming van metaforen en taal, is synesthesie een evolutionair uitvloeisel 

van creatieve en cognitieve basisprincipes in de hersenen. De cross-culturele, primitieve 

associaties van kleine kinderen en onze voorouders wijzen erop dat het leggen van 

overeenkomsten niet door de ratio beheerst is. Toch is creativiteit de sleutel tot aangepast 

in een natuurlijke omgeving en de ontwikkeling van cultuur. In de huidige context wordt 

synesthesie geassocieerd met kunstzinnige creativiteit, maar in al haar modaliteiten kent dit 

veel bredere toepassingen, zoals pedagogisch-didactische troeven, die omwille van hun 

verbinding met specifieke ontwikkelingsfases doorheen de jeugd verder onderzocht dienen 

te worden.  

De titel ‘Synesthesie als creatief potentieel’ impliceert dus een herwaardering van 

synesthesie als normale modaliteit in de waarneming, waarbij we stellen dat een 

geïsoleerde, neurologisch-wetenschappelijke studie voorbijgaat aan de mogelijkheden die 

dit biedt als fundament achter het menselijke associatievermogen. Van de vele vragen die 

het onderzoek naar synesthesie oproept is dit wellicht de belangrijkste: ‘hoe kunnen 

synesthetische vermogens op een zinvolle manier terug hun ingang vinden in het menselijk 

denken?’  

Daaraan is niet louter het functionele argument van het cognitieve en creatieve potentieel 

verbonden, maar wordt ook een moreel doel van antropologische aard nagestreefd. 

Doorheen de westerse cultuur van rationele categorievorming zijn mensen namelijk hun 

binding met de natuur verloren, waardoor ze geneigd zijn zich erboven te plaatsen, deze te 

beheersen en daardoor beschadigen. Door inzicht in de primitieve natuur van ons denken 

kan de mens inzien dat eenheid in de zintuiglijke waarneming overeenkomt met de 

ongeschonden natuurstaat waarvan primaten en kinderen getuige zijn. Het morele gevolg 

van onderzoek naar synesthesie ligt dus in het besef dat de ‘normale’, sensorisch 

gedifferentieerde waarneming niet natuurlijk is, en deze misschien wel aan de basis ligt van 

heel wat onbehagen in onze cultuur. De mens verliest doorheen de zintuiglijke 

categorievorming immers zijn natuurlijke blik op de wereld, waarbij zintuiglijke indrukken 

sterk met elkaar verbonden zijn en verdrongen elementen uit het geheugen terug betekenis 
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krijgen. Deze visie van eenheid met de natuur wordt ook wel ‘orfisme’ genoemd, naar de 

mythische Orfeus, die met zijn muziek de dieren, planten, rotsen en water (letterlijk) in 

vervoering bracht. Orfeus is de verpersoonlijking van die verloren eenheid met de natuur, 

waarbij zintuiglijke indrukken volgens synesthetische principes sterk geïntegreerd zijn. Zijn 

gevoelens, geuit in muziek, scheppen een andere werkelijkheid die de natuur en de mens op 

dezelfde hoogte plaatsen.  

Uiteraard vormt deze antropologische bespiegeling de voedingsbodem voor heel wat kritiek 

vanuit de wetenschappelijke invalshoek. De evolutionaire bioloog zal de antropoloog al snel 

‘mystificatie’ of ‘postmoderne romantiek’ verwijten. In die context is ook het begrip 

‘Orfeuscomplex’ niet misplaatst, als zijnde de neiging om steeds zaken uit het verleden terug 

op te halen en deze een nieuwe betekenis te geven.  

Deze gespleten theorievorming bevestigt -tegelijk metaforisch en synesthetisch- ironisch 

genoeg de parallellen met de inhoud: ieders waarneming is gekleurd.  
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