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cessen betrokken bij deze manieren van
kijken. Het eerste proces vertelt je herse-
nen dat je naar iets plats kijkt, het andere
proces zegt dat je naar iets met diepte
kijkt. „Naar een schilderij kijken is dus iets
heel paradoxaals, al heeft niemand dat
d o o r.” De synopter blokkeert één van die
processen, namelijk het proces waarbij je
hersenen doorkrijgen dat het een plat
schilderij is. „Daardoor worden je herse-
nen eigenlijk gefopt en dat zorgt ervoor
dat je meer diepte ervaart en het schilderij
als het ware binnenstapt.”

Kost ongeveer een tientje
Hendrik is niet de enige die Wijntjes’
bouwpakket wil uitproberen. De synopter
zorgt voor veel interactie in de galerij.
Bezoekers die met elkaar in gesprek raken
over kunst kijken, of met Wijntjes die het
ding iedere keer even uitbundig toelicht.
Toch werkt het niet bij iedereen, en ook
niet bij elk schilderij. Schilderijen met
ruimtelijke composities en veel contrast
tussen voor- en achtergrond, zijn het
meest geschikt.

Zo raakt Peter Shaw uit het Engelse Sus-
sex zichtbaar enthousiast als hij het
Rivierlandschap met r uiters van Aelbert
Cuyp uitprobeert. „Het voelt alsof ik beter
begrijp wat de kunstenaar hiermee wil
zeggen. Hoe hij het bedoeld heeft terwijl
hij aan het werk was.” Wijntjes reageert
daarop voorzichtig: „Of we echt gaan be-
grijpen hoe de schilder zijn werk bedoeld
heeft, betwijfel ik. Maar het is natuurlijk
wel zo dat een kunstenaar visuele aanwij-
zingen in zijn werk stopt. Bepaalde scha-
duwen, kleurverschillen of extra glans.”

De synopter vergroot dat soort details
uit, zegt Wijntjes. „Opvallend is ook dat
niet iedereen het 3D-effect kan zien.
Vorige week had ik een meneer die totaal
geen verschil zag. Hoe dat precies zit,
moeten we nog onderzoeken.”

3D- effect Een simpele kartonnen kijkdoos moet
revolutie ontkenenen in de museumwereld.

De synopter fopt je hersenen. Dat zorgt ervoor dat
je diepte ervaart en het schilderij ‘binnenstapt’.

Cool! Het is
net alsof de
mensen niet
meer
vastzitten in
het
s c h i l d e r ij

De�synopter�in�actie�in�het�Rijksmuseum.

CHRISTEL�DON

‘C ool! Het is net alsof de
mensen niet meer vastzit-
ten in het schilderij”,
roept de 10-jarige Hen-
drik, terwijl hij door een
soort kartonnen kijkdoos

naar de Nachtwacht gluurt. Het is een
drukke vrijdagochtend in de eregalerij van
het Rijksmuseum. Bezoekers kijken
nieuwsgierig naar Hendrik die geestdriftig
Rembrandts meesterwerk afspeurt, ter-
wijl hij onverstoord doorpraat: „Alsof ik
erin kan stappen en de hand van die
meneer kan aanraken.” Een suppoost kijkt
gealarmeerd en komt aanlopen. „Wat is
dat voor ding?” Hij wijst streng naar het
k n u t s e l we r k .

‘Het ding’ is een prototype gemaakt
door Maarten Wijntjes, onderzoeker aan
de TU Delft. Het heet de synopter (letter-
lijk: de ‘ogensamenbrenger ’) en het zou zo
maar eens een grote hit binnen de muse-
umwereld kunnen worden. In de simpele
kijkdoos, van laser gesneden karton, zit-
ten twee spiegeltjes, een grote en een
kleine, die zorgen dat het beeld waar je
naar kijkt op een andere manier door je
hersenen wordt waargenomen. Zo krijgt
een kunstwerk als de Nachtwacht een 3D-
effec t.

De glimmende, gele laarzen van luite-
nant Willem van Ruytenburch lijken
scherper en dieper van kleur. En zijn lans
lijkt zó echt dat je hem even zou willen
aanraken. Wijntjes: „Wanneer je naar een
plat schilderij kijkt, kan dat eigenlijk op
twee manieren. Je kunt óp een schilderij
kijken. Dan zie je de klodders verf. Maar je
kunt ook ín een schilderij kijken. Dan zie je
wat de verf uitbeeldt, een ruimtelijke
voorstelling waardoor je diepte gaat
z i e n .”

Volgens Wijntjes zijn er twee hersenpro-
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Een moment in
de Nachtwacht
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De synopter is geen nieuw idee. Rond
1910 publiceerde Moritz von Rohr, een
Duitse werknemer van Carl Zeiss, er al
over, maar dat onderzoek raakte in de
vergetelheid. Eerdere prototypes waren
bovendien gemaakt van dure materialen,
terwijl Wijntjes ontdekte dat ook goed-
kope ‘s p i o n n e n s p i e ge l s ’ het gewenste
effect teweegbrengen. Het produceren
van zijn versie van de synopter kost daar-
door maar ongeveer tien euro. Dus is het
zaak het ding snel op de markt te bren-
ge n .

Waar kan ik ‘m bestellen?
En daar werkt Wijntjes hard aan. Nog dit
jaar moet het onder andere in museum-
winkels verkrijgbaar zijn. Als die het wil-
len hebben tenminste. Peter Verweij, de
coördinator van het Medialab van het
Rijksmuseum ziet het wel zitten. „Zoiets
als dit bestaat nog niet. Je hebt natuurlijk
wel Google Cardboard (een soort karton-
nen 3D-bril waar je je telefoon insteekt
waarna je via een app 3D kunt kijken) of
de Oculus Rift (een virtual reality bril),
maar dit is veel unieker.”

Voor Google Cardboard heb je een tele-
foon nodig, en met de Oculus Rift ben je
helemaal afgesloten van de buitenwe-
reld. „Dit is leuk, omdat het zo simpel
i s .”

Toch reageren niet alle bezoekers er
even enthousiast op. Wijntjes: „Ik krijg
ook reacties van mensen die kunst kijken
vanwege de symboliek. Die zijn niet geïn-
teresseerd in zo’n 3D-effect waardoor ze
andere details gaan zien.” „Wij wel hoor”,
zegt Shaw die zijn vrouw ondertussen
ook heeft weten te enthousiasmeren. Hij
vraagt om Wijntjes’ visitekaartje. „Ik zou
er maximaal veertig pond voor over heb-
ben. Een uniek cadeau voor onze dochter,
een fervent museumbezoeker. Waar kan
ik ‘m bestellen?”

Om�een�3D-effect�te�ervaren
als�je�naar�kunst�kijkt,�moet
je�voorkomen�dat�je�herse-
nen door�hebben�dat�ze�naar
iets�plats�kijken.�De�synopter
zorgt�voor�dat�effect,�maar�je
kunt�er�ook�op�andere�ma-
nieren�mee�experimenteren.

●Maak�een�gaatje�in�je
toegangskaartje
Het�is�mogelijk�om�met�één
oog�3D�te�zien�in�een�plat
schilderij�als�je�door�een
klein�gaatje�tuurt.�Standaard
perforatorgaatjes�werken
bijvoorbeeld�goed.

●Kijk�door�een�loep�naar
een�schilderij�op�je�tele-
foon
De�loep�moet�zo�groot�zijn
dat�je�er�met�twee�ogen�door
kunt�kijken.�Een�loep�doet
vreemde�dingen.�Het�haalt
platheid�weg�en�het�breekt
het�licht�van�verschillende
kleuren�onder�verschillende
hoekjes.

●Ga�heel�ver�weg�staan
Bij�Vermeer�wordt�dat�een
probleem,�maar�bij�de
Nachtwachtmoet�het�luk-
ken.�Door�de�afstand�kun-
nen�je�hersenen�ook�geen
platheid�registeren.�Daarom
is�een�groot�scherm�in�de
bioscoop�ook�veel�indruk-
wekkender�dan�een�tv�in�je
h�u�i�s�ka�m�e�r.

ZELF�MET�3D
EXPERIMENTEREN

‘‘SCHERPE SCHETS 
BALLENGENERATIE’’

‘‘IJZERSTERKE 
ACTEURS’’

‘‘STAALTJE 
OVERTUIGEND 

KOMEDIEWERK’’  

‘‘STERKE CAST EN 
JUISTE TIMING’’JUISTE TIMING’’
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Het�synopterbouwpakket. Maarten�Wijntjes�met�zijn�synopter.


