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Maart 2007
ACTIVITEITEN
Museumweekeinde
Het komende Museumweekeinde van 14 en 15 april staat in het teken van de kunst van het waarnemen.
Het Bonnefantenmuseum in Maastricht belicht werken uit haar collectie van beeldende kunstenaars met
een bijzondere belangstelling voor waarneming met interactieve wetenschappelijke opstellingen en
lezingen. Op 14 april spreekt Cretien van Campen over “Klanken in kleur” en Jan van Erp over “Waar
ogen tekort schieten”. Op 15 april spreekt Peter de Weerdt over de hersenen en Lex Wertheim over de
“bewogen waarnemer”.
Architectuur
Architectenbureau-K2 heeft aan de Jacob Obrechtlaan in Schiedam het eerste synesthetische huizenblok
in Nederland gerealiseerd. Met hulp van Obrechtbiograaf Rob Wegman en synestheet Dorine Diemer
hebben zij kleurvlakken op de woningen aangebracht die een lied in kleur voorstellen van de vijftiendeeeuwse Nederlandse componist Jacob Obrecht. De kleuren laten noot voor noot zien hoe Dorine de
muziek ervaart. Er wordt nog volop verbouwd, maar hierbij alvast een eerste impressie.

MEDIA
Kleur & Stijladviseurs
In het voorjaarsnummer van het Vakblad voor Kleur & Stijladviseurs verschijnt een artikel over
synesthesie door Carla van den Puttelaar.
The Hidden Sense
In oktober verschijnt The Hidden Sense: Synesthesia in Art and Science door Cretien van Campen bij de
MIT Press in Cambridge MA. Omslag, inhoudsbeschrijving en bestelinformatie zijn te vinden op de
website van de MIT Press en http://www.synesthesie.nl
Het maakbare brein
In haar boek Het maakbare brein besteedt Margriet Sitskoorn aandacht aan synesthesie (p. 131-136). Het
boek geeft inzicht in de werking van het brein en waarom bijvoorbeeld de ene persoon synestheet wordt
en een ander niet.
Neurologie en literatuur
Het boek Tante krijgt een zenuwtoeval en andere essays over neurologie en literatuur onder redactie van
Joost Haan, Frans Meulenberg en Henk Maassen (Uitgeverij Belvedère: Overveen, ISBN 90-73459-33-5)
is verschenen met daarin een bijdrage van Cretien van Campen over de synesthetische gaven van de
Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov.
YouTube
Tijdens het internationale synesthesiecongres in Hannover op 2 en 3 december heeft Regina Pautzke
een video gemaakt waarin bekende synesthesiedeskundigen aan het woord komen. De YouTube video is
onder meer op synesthesie.nl te zien.
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Hyves
Op hyves.nl, het vriendennetwerk op internet van ruim anderhalf miljoen Nederlanders, is een
"synesthesie hyve" waar synestheten met elkaar in contact kunnen komen. Registreren is gratis maar wel
een vereiste om mee te doen. Op dit moment zijn er al 36 leden.
TROS Nieuwsshow
Zaterdagochtend 25 november was op Radio 1 in de TROS Nieuwsshow een studiogesprek met Cretien
van Campen over synesthesie. Presentatie: Mieke van der Weij en Peter de Bie. De uitzending is in zijn
geheel na te luisteren in het TROS Nieuwsshow audioarchief. Het item over synesthesie begint na
ongeveer 1 uur en 15 minuten.
ONDERZOEK
Congres in Granada
Van 28 april tot en met 1 mei vindt het tweede internationale Congress on Art & Synesthesia plaats in
Granada, Spanje met bijdragen van wetenschappers en kunstenaars over synesthesie.
Oproep voor onderzoek
Synesthesie is steeds vaker onderwerp van wetenschappelijk en artistiek onderzoek. De synesthesie.nl
site bevat nu een pagina met alle recente oproepen voor onderzoeken en projecten (--> Calls/Oproepen).
Nieuw is een oproep voor kleurcijfersynestheten om deel te nemen aan EEG onderzoek in Utrecht.
COLOFON
Aanmelden voor de gratis electronische nieuwsbrief SYN-NL Synesthesie Nederland kan door een e-mail
te sturen naar <syn.nl apestaartje synesthesie.nl> (idem voor afmelden). Hou voor de meest recente
berichten de nieuwsrubriek op www.synesthesie.nl in de gaten. Daar vind je ook de voorgaande
afleveringen van de nieuwsbrief.
Cretien van Campen
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