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Een opwindend woord ‘sensatie’.
Of is het de opwinding die de sensatie geeft?
Men hoort zo vaak over een sensationele afdaling, in het verleden van Tomba of de
reuzenslalom van Ted Ligety. Maar ook een sensationele afdaling van de Col du
Tourmalet tijdens de Tour de France. Of een sensationele opvoering van de legende
Stevie Wonder.
Maar er wordt ook gesproken over sensatiepers. Sensatie drukt dan zeker een negatieve
waardering uit.
Zijn sensatie en sensationeel verschillende begrippen?
Een skiër of boarder gaat door de diepe sneeuw. Trekt een spoor waarbij alles klopt. De
sneeuw is poederig. Deze afdaling geeft hem of haar een superieur gevoel. Hij vertelt zijn
verhaal als een sensationele belevenis.
Als we de woorden sensationeel en sensatie naast elkaar zetten dan krijgen we een
verrassend beeld.
sensationeel
-

de toppen bereikend
emotioneel
persoonlijke ontlading
uniek eenmalig gevoel

sensatie
-

belust op rellen
de grenzen van het gevaar zoeken
grote massa’s betrokken
vlam in de pan
geen persoonlijke emotie
massa of massale emotionele
ontladingen

Is deze indeling wel zo geschikt, zo evenwichtig juist? Andere indelingen zijn ook mogelijk.
Sensatie berust op neurale impulsen en kan betrekking hebben op licht, smaak,
aanraking, geluid en/of geur.
De kenmerken berusten op - beroering, - emotie, - ervaring, - gevoel, gewaarwording, - opschudding, - opzien, - prikkeling, - spanning, - verwarring.
Men spreekt over signaaldetectietheorie. Wat je waarneemt hangt af van omstandigheden:
- ben je alert of moe?
- heb je koffie of bier gedronken?
- heb je een leuke les of val je in slaap?
- is het onderwerp belangrijk voor je?
Worden de vormen van sensatie door de media uitvergroot? Men schrijft of spreekt dan
over sensationele onthullingen (Snowden). Een sensationele valpartij bij een afdaling. Een
sensationele crash van Schumacher.
Men komt in de media het woord sensatiebelust tegen. Dan betreft het zeker de
kenmerken die in bovenstaande opsomming zijn gebruikt.
Als ik zelf, bij het skiën aan sensatie denk, dan gebruik ik het liefst het woord sensationeel.
Een sensationele poedersneeuwafdaling, een sensationele snowboardsprong. Dat alles in
de betekenis van adembenemend, enerverend, uniek, verbluffend, spectaculair.
Sensatie is m.i. een beladen woord, dat negatief overkomt.
Bij mijn eigen skiën gebruik ik ‘spannend’. Daar heb ik genoeg aan !
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