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Informationele techniek
in therapeutische context?

De afgelopen jaren is door Atelier Iebel Abel gewerkt aan 
een aantal artistieke experimenten waarin het signaal 
van een Random Event Generator (REG) is gebruikt om 
kunstwerken te produceren. De achterliggende idee van 
deze experimenten is geweest dat, wanneer inderdaad 
veranderingen in emotionele of mentale toestanden hun 
weerslag hebben op de fysieke realiteit, dit principe kan 
worden gebruikt om een instrument te ontwikkelen dat 
zonder tussenkomst van fysiek handelen tot artistieke 
expressie kan komen. 

Artistieke experimenten
We spreken hier nadrukkelijk van artistieke experimen-
ten, omdat het doel van deze experimenten is geweest 
tot een artistieke prestatie te komen en niet primair om 
een wetenschappelijk verifieerbaar resultaat te verkrij-
gen. De opzet van de experimenten kan hierdoor eenvou-
dig zijn en komt in grote lijnen overeen met vergelijkbare 
methoden uit de parapsychologie in studies naar mind-
matter-correlaties. 
Een veel gebruikte methode in de parapsychologie om 
correlaties te vinden tussen veranderingen in de emo-
tionele of mentale toestand van proefpersonen en een 
fysiek systeem, is het zoeken naar afwijkingen in de sta-
tistische verdeling van enen en nullen zoals die worden 
geproduceerd door een REG. Patronen in deze statisti-
sche verdelingen worden normaliter gevisualiseerd door 
middel van een histogram, of in de vorm van een grafiek. 

In het artistieke experiment wordt het resultaat op een 
complexere wijze gevisualiseerd, namelijk door middel 
van objecten in een virtuele omgeving die alleen bij een 
hoge afwijking van kans een bepaalde ordening op het 
beeldvlak laten zien. De structuren in de kunstwerken 
zijn bepaald door een statistische evaluatie van de enen 
en nullen afkomstig van de REG, maar de figuur die in 
de kunstwerken ontstaat is nauwelijks te duiden in ter-
men van getallen. Het experiment in deze kunstwerken 
is dan ook niet om intentie te gebruiken om een statis-
tische afwijking te realiseren, maar om vanuit intentie 
een bepaald beeld te laten ontstaan. De aanname in 
deze experimenten is dat op momenten van verhoogde 
inspiratie mind-matter-correlaties het sterkst zijn, en 
wellicht daarom ook de artistieke waarde van het resul-
terende werk op geinspireerde momenten het hoogst is. 
Vanwege deze aanname worden de proeven gedaan op 
het moment direct nadat de voorbereidingen voor het 
experiment zijn voltooid. Op dat moment immers is de 
verwachting, de ‘hoop’ op een directe correlatie tussen 
het bewustzijn van de proefpersoon en het resulterende 
kunstwerk het sterkst. 

Opwekken van ‘kosmische’ ervaringen
Van de circa 20 experimenten die op deze wijze zijn 
gedaan, zijn de uitkomsten in 2008 en 2009 tentoonge-
steld aan een relatief groot publiek (ca. 1600 bezoekers). 
Het merendeel van het publiek had slechts vage notie 
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In een relatief groot aantal wetenschappelijke studies lijken fysieke systemen in meer of mindere mate te veranderen vanwege 
mentale en emotionele inspanningen van proefpersonen. Dit gegeven kan mogelijk ook praktische toepassingen hebben. Sinds 
2007 wordt onderzocht hoe verhoogde inspiratie en gerichte aandacht van invloed kunnen zijn op een fysiek systeem (kwantum 
REG), en hoe veranderingen in dit systeem vertaald kunnen worden naar een gematerialiseerde, artistieke expressie. Methoden uit 
de neurofeedback, kwantummechanica en parapsychologie zijn gebruikt om een instrument te ontwikkelen dat beelden produceert 
tijdens psychokinese-experimenten. In een latere fase is dit instrument verder ontwikkeld om ook muziek te kunnen genereren. 
Een verkennende studie met een beperkt aantal proefpersonen lijkt er op te wijzen dat dit instrument niet alleen reageert op 
veranderende mentale toestanden, maar ook bijzondere ervaringen kan opwekken. Gezien de gerapporteerde ervaringen zou de 
beschreven methode een bijdrage kunnen leveren aan diverse vormen van heling.
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van de gebruikte methoden. De diverse reacties van het 
publiek zijn door middel van ruim honderd informele, 
vaak openhartige gesprekken verzameld. De meest voor-
komende reacties van het publiek laten zich het beste 
samenvatten met dat de kunstwerken een kosmische or-
dening weerspiegelen, die hen diep heeft geroerd, vaak 
tot in de kern van hun wezen. De uitingen gaan meestal 
gepaard met vreugde, maar soms ook met verdriet over 
de onoplosbaarheid van grote levensvragen. Naast de 
significante statistische afwijking van kans die deze 
werken op objectiverende wijze kenmerkt, kan de reactie 
van het publiek worden gezien als een hoge score op de 
meer subjectieve meetlat van de emotionele en artistie-
ke ervaring. Gezien deze resultaten kan een eerste voor-
zichtige conclusie zijn dat de artistieke experimenten 
met REG’s op hoog geïnspireerde momenten niet alleen 
kunnen leiden tot significante statistische scores, maar 
dat de sensatie van inspiratie ook kan worden ‘overge-
bracht’ op anderen, door deze momenten te ‘bevriezen’ 
in beelden waarvan de structuur direct gekoppeld is aan 
het signaal van een REG. 

Informationele technologie
Parapsychologische studies naar psychokinese en 
presentiment lijken wat betreft hun statistische opzet 
naadloos aan te sluiten bij het model voor natuurweten-
schappelijk onderzoek van de laatste eeuwen. Toch zijn 
deze studies onderwerp van discussie gebleken. In de 

context van natuurwetenschappelijk onderzoek leveren 
ze geen stabiele resultaten op, zijn niet of nauwelijks 
reproduceerbaar en, bovenal, het ontbreekt ze aan een 
breed gedragen theoretisch verklaringsmodel. Populaire, 
maar onvolledige theorieën noemen informatie- en 
bewustzijnsvelden als oorzaak voor verschijnselen als 
psychokinese, telepathie en andere vormen van informa-
tieoverdracht tussen levende wezens en ‘dode’ materie. 
Hoewel het de vraag is of er inderdaad sprake is van 
veldwerking bij deze verschijnselen, zijn informatie en 
bewustzijn inmiddels wel degelijk ‘vectoren’ in diverse 
wetenschappelijke publicaties met betrekking tot de 
wisselwerking tussen bewustzijn en realiteit: informatie 
reikt mogelijkheden aan, en het bewustzijn filtert deze 
als zijnde actualiteit of realiteit. Hoewel deze modellen 
nog op de tekentafel liggen, worden zij door een groot 
publiek omarmd als het wetenschappelijk raamwerk voor 
diverse populaire kosmologieën, mede vanwege de over-
eenkomsten met bepaalde interpretaties van verschijn-
selen binnen de quantummechanica. In technologisch 
opzicht worden toepassingen gevonden in veelal sterk 
vercommercialiseerde instrumenten in de alternatieve 
geneeskunde, de zogenaamde ‘informationele heling-
technieken’. Hoewel onderwerp van discussie, kunnen 
deze modellen en hun praktische toepassingen worden 
gezien als een erfenis van parapsychologisch onderzoek. 

Decline effect
Een mogelijk argument tegen informationele modellen 
en technologieën is dat de parapsychologische expe-
rimenten waaraan zij mede hun bestaan ontlenen, als 
opmerkelijke overeenkomst hebben dat de resultaten 
minder worden naarmate ze vaker worden herhaald. Dit 
laatste wordt wel het decline-effect genoemd. Met name 
vanwege dit decline-effect lijkt het op het eerste gezicht 
onmogelijk betrouwbare, praktische toepassingen te 
ontwerpen. Dit roept de vraag op welk nut parapsycholo-
gisch onderzoek heeft, behalve dat het anomalieën aan-
wijst binnen de huidige, deterministisch georiënteerde 
wetenschappelijke methode. 
Toch is het misschien juist het decline-effect dat, vanuit 
een ander perspectief dan het strikt natuurwetenschap-
pelijke, een bijzondere meerwaarde en nut kan geven 
aan de inmiddels honderden experimenten die cor-
respondenties tussen veranderingen in bewustzijn en 
materie lijken aan te tonen. In de kunsten kennen we 
het moment van inspiratie, dat expliciet gevonden wordt 
in die ene, bijzondere ervaring, die opnieuw gestalte 
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krijgt in de specifieke artistieke uitdrukking die deze 
ervaring opnieuw weet op te roepen. Er is hier sprake 
van een communicatief moment, dat ook kenmerkend 
is voor de religieuze ervaring of voor momenten van 
plotseling inzicht en heling. Zo’n communicatieve, en 
doorgaans ook numineuze ervaring is bijna altijd uniek 
en eenmalig. Ook is hierbij vaak sprake van een decline-
effect. Afgezien van de leerervaring die ze met zich 
meebrengen, neemt immers de emotionele intensiteit 
van dergelijke ervaringen af naarmate de tijd verstrijkt. 
Wanneer dergelijke sensaties en ervaringen worden op-
gewekt door middel van ‘informationele technieken’, dan 
zouden ook de metingen aan het informationele systeem 
zelf (zoals bijvoorbeeld een REG) minder duidelijk kun-
nen worden naarmate de intensiteit ervan afneemt. Met 
andere woorden, het decline-effect in studies met REG’s 
zou kunnen corresponderen met ervaringen op artistiek 
en emotioneel gebied.

Muzikale therapie met behulp van REG’s
Naar aanleiding van de tentoongestelde werken heeft 
het publiek regelmatig de vraag gesteld of zij zelf op de 
hierboven beschreven manier kunstwerken kan vervaar-
digen. Het publiek zou graag een ‘door hen zelf gedacht’ 
kunstwerk willen realiseren. Het blijkt echter dat de hoge 
statistische scores en daaruit resulterende beelden vaker 
niet dan wel gehaald kunnen worden door het publiek. 
Wellicht speelt het ontbreken van een intensief toewer-
ken naar het moment van verhoogde inspiratie hierbij 
een rol. Ook het genoemde decline-effect kan een rol 
spelen: het experiment is immers al gedaan, door mij 
als kunstenaar, en het herhalen van een experiment kan 
leiden tot minder overtuigende resultaten.
Om toch aan de vraag van het publiek tegemoet te 
komen, is een muzikale variant van het artistieke ex-
periment ontworpen. Uitgangspunt bij dit muzikale 
experiment is dat er directe auditieve terugkoppeling 
plaatsvindt van mogelijk optredende mind-matter-corre-
laties. Terugkoppeling van fysiologische informatie wordt 
reeds met succes therapeutisch toegepast in systemen 
voor neuro- en biofeedback. De werkzaamheid van deze 
therapievorm kan wetenschappelijk worden vastgesteld 
omdat fysiologische informatie determineerbaar is in 
begrippen als bloeddruk en elektrische spanningsver-
schillen. In het muzikale REG-experiment wordt, in plaats 
van fysiologische metingen, het signaal van een REG 
gebruikt. Correlaties tussen dit signaal en veranderde 
bewustzijnstoestanden zijn vooralsnog niet determineer-

baar in bekende grootheden. De proefpersonen zijn, net 
als bij de beeldende experimenten, op geen enkele ma-
nier fysiek in contact gebracht met de apparatuur. Indien 
er sprake is van feedback, is deze niet determineerbaar 
en zou deze, bij gebrek aan betere begrippen, informa-
tionele feedback kunnen worden genoemd. 
Er is voor dit experiment gezocht naar een methode 
waarbij REG’s kunnen worden gebruikt zonder dat in-
tenties van proefpersonen worden vergeleken met de 
statistische significantie van het resultaat. In plaats hier-
van wordt de statistische evaluatie van het REG-signaal 
gebruikt als informatiebron om de muziek aan te sturen. 
De muziek wordt op een volledig geautomatiseerde ma-
nier tijdens het experiment gecomponeerd, dus terwijl de 
proefpersoon ernaar luistert. De compositie van de mu-
ziek is parametrisch: afhankelijk van verschillende sta-
tistische evaluaties van het REG-signaal (de parameters) 
worden de hoogte, duur en timbre van de gespeelde 
noten gekozen. Ook de harmonische samenhang tussen 
de noten onderling wordt op deze manier in realtime 
steeds opnieuw bepaald. Door de combinatie van een 
random signaal en complex algoritme dat dit signaal 
omzet in muziek, staat de muziek van tevoren niet vast, 
en kan het eindeloos doorspelen zonder zichzelf te her-
halen. Ieder moment in de muziek is dus uniek, en kan 
derhalve ook werkelijk unieke sensaties oproepen. 

Muzikale experimenten met groepen
Het eerste experiment met een muzikaal REG-instrument 
vond plaats tijdens de eerder genoemde tentoonstelling 
in 2009. De verwachting was dat de muziek harmonieus 
zou corresponderen met de stemming van het publiek. 
De algemene indruk is dat dit inderdaad gebeurt. Ook in 
kleinere groepen is dit experiment herhaald, waarbij net 
als bij de tentoonstelling van de beelden diverse ‘kosmi-
sche’ ervaringen werden opgewekt. Met name ‘ervarin-
gen van onderlinge verbondenheid’ zijn vaak genoemd. 
Vanwege deze rapportages en vanwege de reeds erkende 
resultaten uit de neurofeedback, is het experiment 
inmiddels uitgebreid om te onderzoeken of het opwek-
ken van bijzondere ervaringen door middel van muziek 
gekoppeld aan REG’s praktisch nut kan hebben in thera-
peutische zin.

Eerste resultaten in therapeutische context
Inmiddels hebben ruim 60 mensen zich als proefper-
soon voor de muzikale REG-experimenten beschikbaar 
gesteld. Voorafgaand aan een experiment wordt een kort 
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interview gehouden aan de hand van een vragenlijst 
die is opgesteld in samenwerking met een eerstelijns-
psychologiepraktijk. In deze lijst wordt onder andere ge-
vraagd naar diverse lichamelijke en emotionele klachten. 
Opvallend is dat de personen die duidelijke klachten 
melden, ook de meest bijzondere ervaringen krijgen tij-
dens het luisteren naar de muziek. Een aantal voorbeel-
den maakt dit duidelijk:
1 —Een man van 32 jaar heeft met tussenpozen van tel-
kens enige maanden last van ernstige woedeaanvallen 
waarbij hij alle controle over zichzelf verliest. Hij kan in 
het dagelijks leven moeilijk voor zichzelf opkomen. Hij 
is op zoek naar zijn eigen identiteit. Tijdens het luisteren 
naar de muziek ervaart hij sterke wisselingen in emotio-
nele stemmingen, die synchroon lijken te lopen met de 
muziek. Hij heeft het gevoel dat hij moet vluchten voor 
mensen. Hij ziet zichzelf rennen tot hij in zijn paniek zo 
hard loopt dat hij lijkt te vliegen. Deze sensatie krijgt een 
hoogtepunt in het beeld dat hij zichzelf met zijn armen 
wijd uitgestrekt ziet liggen op een stenen tafel, midden 
in een groot bos. Het gras om hem heen is zacht. Hij 
voelt zich volkomen veilig. De man wil graag de sessie op 
een later tijdstip herhalen. Hij weet niet waarom, maar 
de sessie heeft hem goed gedaan en meer vertrouwen in 
zichzelf gegeven. 
2 —Een vrouw van 28 jaar is ruim een jaar geleden haar 
oma verloren, waarvan zij veel hield. Zij voelt nog steeds 
een sterke band met haar, die ze niet kan verklaren. 
In haar vragen over leven en dood voelt zij zich alleen 
staan. Zij trekt de intellectuele, metafysische benadering 
van haar rouw in twijfel. Ze voelt zich afgesloten van 
haar gevoelens (de vrouw is zelf o.a. lichaamswerkthe-
rapeute). Tijdens de muzikale sessie ziet zij het levens-
echte beeld van haar oma. De vrouw is hierdoor op een 
emotionele manier opgewekt. Ze realiseert zich achteraf 
dat zij het beeld van haar oma na haar overlijden was 
verloren. De vrouw merkt op dat het beeld van haar oma 
tijdens de muziek door haar gevoel (in plaats van haar 
‘verstand’) werd opgewekt.
3 —Een vrouw van 35 jaar heeft hevige pijnen in haar 
onderbuik (eierstokken), ervaart ernstige moeilijkheden 
bij het spreken (‘blokkades’) en omschrijft haar ener-
gieniveau met het cijfer nul. Ze heeft last van oorsuizen 
en misselijkheid. Tijdens het interview toont zij zich 
zeer gevoelig en onzeker. Na de eerste muzieksessie is 
zij ‘geteisterd door gedachten. Toch waren die gedach-
ten niet onprettig, maar ze bleven in mijn hoofd.’ Drie 
weken later meldt zij dat haar oorsuizen en pijnen zijn 

verminderd. Ze wil graag nog een sessie doen. De vrouw 
meldt dat ze gehinderd wordt in haar positieve plannen 
door agressie en boosheid. Ze houdt teveel rekening met 
anderen. Tijdens de tweede sessie ziet de vrouw zichzelf 
zwemmen met dolfijnen, ze ziet de zon en bladeren met 
dauwdruppels. Ze droomt van het paard uit haar jeugd, 
Biance, waarmee ze tot in de wolken kan vliegen. Bij 
navraag blijkt ze ongeveer 5 jaar geleden voor het laatst 
te hebben gedroomd. Een maand later schrijft de vrouw 
een e-mail. Ze droomt weer regelmatig, heeft ander werk 
gevonden, is getrouwd met vriend en is zwanger. Haar 
pijnen en oorsuizen zijn sterk verminderd. Ze schrijft dat 
de muzieksessies haar hebben geholpen bij het verlich-
ten van pijnen en het maken van de juiste keuzes voor 
zichzelf. 

Conclusie
De genoemde experimenten zijn gedaan binnen een 
artistieke context, waarbij gebruik is gemaakt van tech-
nieken, inzichten en methoden uit de quantumfysica, pa-
rapsychologie en neurofeedback. Emotionele, artistieke 
en spirituele belevingen lijken opgewekt te kunnen wor-
den door zgn. informationele technieken. Een duidelijk 
afgebakende wetenschappelijke opzet zou meer inzicht 
kunnen verschaffen in de mogelijkheid en wenselijkheid 
genoemde methode te gebruiken als ondersteuning in 
een therapeutische omgeving. Blijkens de reacties van 
publiek en proefpersonen, lijkt bij de artistieke en the-
rapeutische experimenten de opgeroepen ervaring van 
groter belang dan de statistische significantie van het 
achterliggende, technologische systeem. Dit gegeven is 
een aanleiding om in vervolgstudies de experimenten 
te richten op het opwekken van sensaties door middel 
van aan REG’s gerelateerde technieken, in plaats van de 
aanwezigheid (de actualiteit) van deze sensaties aan-
nemelijk te willen maken door het verzamelen van sta-
tistische gegevens uit het REG-signaal zelf. Het in de na-
tuurwetenschappen en de parapsychologie verzamelde 
materiaal van de afgelopen 150 jaar reikt methoden aan 
om bewustzijn – en meer specifiek de subjectieve ge-
voelservaring – een plaats te geven in wetenschappelijk 
onderzoek. Artistieke middelen kunnen hierbij worden 
ingezet. 

De muziek van een aantal experimenten komt binnenkort uit op CD 

onder de titel ‘Coherent Structures’. TVP zal deze CD aankondigen zodra 

deze verkrijgbaar is.


