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De wetenschap achter goochelen
Cognitieve wetenschappers hebben
grote belangstelling voor misleiding
en leugens. Toch wordt er weinig
onderzoek gedaan naar de meest
geaccepteerde vorm van misleiding: de
goochelkunst.

Een handjevol onderzoekers brengt
daar nu verandering in: Gustav Kuhn,
Alym Amlani en Ronald Rensink

publiceerden 'Towards a science of magic'.

Nog veel interessanter is de samenwerking tussen wetenschappers en
goochelaars in het artikel van Stephen Macknik, Mac King, James
Randi, Apollo Robbins, Teller, John Thompson & Susana Martinez-
Conde: 'Science and society: Attention and awareness in stage magic:
turning tricks into research'.

Deze laatstgenoemde tekst betoogt dat, net zoals visuele onderzoekers
gebruik maken van gezichtsbedrog, cognitieve wetenschappers de
afleidingstechnieken van de goochelaar kunnen aanwenden om
aandacht en bewustzijn te bestuderen.

Ik en mijn vakgenoten maken dankbaar gebruik van wetenschappelijke
inzichten om ons publiek te verbazen. Zou het niet mooi zijn als de
wetenschap op haar beurt iets leert van onze aanpak?
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Het Geheugenpaleis van Malchat
Een geheugenpaleis is de innerlijke wereld van een geheugenexpert: een samensmelting van
verbeelding en herinnering.




