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Overzicht

Het eerste hoofdstuk begint met de vraag: waarom de evolutietheorie ge-
bruiken om kunst te begrijpen? Deze vraag is de rode draad doorheen de
volledige tekst. In de inleiding wordt een beeld geschetst van de probleem-
stelling. In hoofdstuk 2 wordt er dieper ingegaan op de evolutietheorie en
een aantal gerelateerde onderwerpen. Daarna zullen we het hebben over
kunst als een vorm van communicatie (hoofdstuk 3). In dit deel zullen we
het ontstaan van kunst trachten te ontrafelen om daarna over te gaan naar
het verband tussen taal en kunst. Daarna volgen de hoofdstukken (4 en 5)
die zich buigen over de vraag of kunst een adaptatie dan wel een bijpro-
duct is. Hoofdstuk 4 bespreekt drie mogelijke benaderingen van kunst als
een adaptatie. De eerste twee stellen dat natuurlijke selectie al dan niet
in combinatie met groepsselectie verantwoordelijk is voor het ontstaan van
kunst, de laatste stelt dat seksuele selectie kunst doet ontstaan. Aange-
zien een heel aantal wetenschappers niet aannemen dat kunst een adaptatie
is, wordt er in hoofdstuk 5 dieper ingegaan op kunst als een uitbuiter van
andere adaptaties. In hoofdstuk 6 wordt een unieke kunstvorm, muziek,
besproken. Hoofdstuk 7, tenslotte, keert terug naar de vragen die we ons bij
het begin van deze tekst stelden en breekt een lans voor een evolutionaire
benadering.
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Hoofdstuk 1

Inleiding: waarom de
evolutietheorie gebruiken om
kunst te begrijpen?

Figuur 1.1: Paul Gauguin, D’où venons-nous, Que sommes-nous? Où
allons-nous? (1897)

“Wat is kunst?” is een van de meest indringende vragen die mensen
van alle tijden en plaatsen zich stellen (zie Figuur 1.1)1. Plato hield zich
al bezig met deze vraag en duizenden jaren en honderden theorieën later
heeft men deze vraag nog steeds niet afdoend kunnen beantwoorden. On-
derzoeksdomeinen als esthetica en kunstwetenschappen houden zich voor-
namelijk bezig met het behandelen van deze vraag. Binnen deze domeinen
ligt de nadruk doorgaans op de gemaakte objecten en hun veronderstelde
betekenis, waarde, uiterlijke kenmerken,... Elk studiegebied ontwikkelt eigen
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verklaringen voor het fenomeen kunst, omdat deze vragen niet op een een-
duidige manier beantwoord kunnen worden [De Smedt and De Cruz, 2010,
pg. 696]. Traditioneel wordt kunst ingepast in een volledig wereldbeeld,
waar ook ethiek en epistemologie deel van uitmaken. Binnen een dergelijk
wereldbeeld speelt de vraag wat goede en wat slechte kunst is doorgaans een
belangrijke rol [Aiken, 1998, 9]. Elke filosoof die een omvattend wereldbeeld
heeft ontwikkeld, laat zich in met de bovenstaande vraag. Naargelang de
wereldvisie die ze onderschrijven zal kunst een positieve of een negatieve
invulling krijgen. Plato bijvoorbeeld vulde kunst negatief in. Volgens zijn
theorie is de wereld al een schaduw van een betere wereld en kunst is dan
een schaduw van een schaduw. Kunst is dus inferieur aan de realiteit en
wordt daarom door Plato afgeraden.

Een evolutionaire benadering kan voor een welkome frisse kijk zorgen.
Deze theorie gaat ervan uit dat kenmerken die bij alle leden van een volle-
dige soort voortkomen een gemeenschappelijke oorsprong hebben. Vanuit
deze visie is het vooral interessant om ons af te vragen waarom alle mens-
groepen zich bezighouden met het maken van kunst. De nadruk verschuift
dus van het object naar de individuen die kunst maken en beoordelen. Dis-
sanayake, een van de pioniers om kunst vanuit een evolutionair standpunt
te onderzoeken, was een van de eerste die stelde dat het waarschijnlijk pro-
ductiever is om ons af te vragen waar kunst voor gebruikt wordt in plaats
van zeer abstracte discussies te voeren over de vraag wat kunst nu eigenlijk
is en uiteindelijk te eindigen met een hoop niet unificeerbare theorieën en
wereldbeelden [Dissanayake, 1988, 36].

Positing that humans, like every other animal, possess an ance-
stral set of adaptations that evolved during the several million
years that their hominid ancestors were gatherer-hunters makes
it possible to explain otherwise unexplainable persistent features
of human behavior [Dissanayake, 1988, 30].

Als we evolutie gebruiken als verklaringsmodel dan kunnen we zeer uiteen-
lopende zaken onder de noemer kunst plaatsen. Versierde gebruiksvoor-
werpen, vormen van lichaamsdecoratie, historische taferelen, surrealistische
kunstwerken en theater zijn allen uitingen van een geëvolueerd psycholo-
gisch mechanisme. Ook het beoordelen van kunst wordt door het proces
van selectie grotendeels verklaard. Met andere woorden: “Evolutionary the-
ory offers the possibility of a unified approach to human artistic behavior”.
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En net dit kenmerk kan een evolutionaire benadering zo interessant maken
[De Smedt and De Cruz, 2010, 697].

Darwins evolutietheorie stelt dat een kenmerk enkel geselecteerd wordt
als het voor het organisme of het genetisch materiaal een voordeel oplevert.
Dit voordeel kan de rechtstreekse overleving zijn van het organisme zelf om
zo, indirect, meer nakomelingen voort te brengen (natuurlijke selectie) of
het rechtstreeks succesvol produceren van meer nakomelingen door onbe-
wust het paargedrag te beïnvloeden (seksuele selectie). Dergelijke adapta-
ties ontstaan slechts na honderdduizenden jaren van evolutionaire selectie en
dus is het menselijke brein met al zijn geavanceerde mogelijkheden, waaron-
der het produceren en waarderen van kunst, voornamelijk ontstaan tijdens
de prehistorische periode. Het feit dat elk menselijk wezen in staat is om
kunstvoorwerpen op een intuïtieve manier te beoordelen, laat vermoeden
dat esthetisch oordelen op een evolutionaire manier ontwikkeld is. “(W)hen
confronted with real, tangible objects and activities, some part of your mind
and consciousness knows very well the difference between art and non-art”
[Anderson, 1989, 9].

Er zijn echter een aantal problemen die een evolutionaire theorie op het
eerste gezicht moeilijk kan beantwoorden.

1. Het eerste probleem is dat een groot en complex brein relatief laat
verschijnt in de evolutie en bij slechts heel weinig soorten. Meer dan
99 procent van de diersoorten leven met een brein dat kleiner is dan
dat van een chimpansee. Evolutie lijkt onze soort van intelligentie
zoveel mogelijk te vermijden, omdat een brein als het onze zeer veel
energie kost.

2. Er lijkt een lange tijdsperiode te zitten tussen de expansie van het
brein en de overlevingsvoordelen die er uiteindelijk uit volgden. Tech-
nologische innovaties kwamen niet voor tijdens het grootste deel van
de evolutie van het brein. Het is pas na de toename van het brein dat
we betekenisvolle verschillen waarnemen in materiële cultuur.

3. Het menselijk brein heeft een groot aantal mogelijkheden waarvan aan-
vankelijk werd verondersteld dat ze geen groot voordeel kunnen opge-
leverd hebben in een weinig ontwikkelde en vijandige omgeving. Het
is bijvoorbeeld aannemelijk dat het hebben van kracht een groot over-
levingsvoordeel had in het hoog competitieve milieu dat de prehistorie
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ongetwijfeld was, maar het kunstzinnig beschilderen van een rotswand
met wolharige neushorens, paarden en rendieren lijkt in een dergelijke
context minder adaptief [Miller, 2000, 17-18].

Omdat men lange tijd geen antwoord kon geven op deze vraagstukken en
omdat een evolutionaire verklaring noodzakelijk complexe gedragingen re-
duceert tot eenvoudigere mechanismen, hebben vele wetenschappers de evo-
lutionaire ontwikkeling van cognitieve mogelijkheden lange tijd links laten
liggen. Met als gevolg het ontstaan van een dualistisch standpunt waarbij
alle fysieke verschijnselen op een evolutionaire manier verklaard werden en
alle mentale verschijnselen op een niet evolutionaire manier. Filosofen heb-
ben zich in vervlogen tijden vooral beziggehouden met datgene wat mensen
speciaal maakt. Denkers van Aristoteles tot Descartes hebben de mens altijd
een plaats toegekend boven andere diersoorten. De mens zou een speciale
kwaliteit hebben, doorgaans een onsterfelijke ziel, die hem tot een uitzon-
derlijk wezen verheft. Onze ontegensprekelijk verbazingwekkende mentale
capaciteiten werden doorgaans aangehaald als argumenten.

But as unusual as humans are in those attributes (...) that
have long attracted philosophers and poets, the evolutionary his-
tory of humans and their extinct relatives is not necessarily any
more remarkable in itself than are those of squirrels or horses
[Tattersall and Schwartz, 2000, 8].

Elk organisme op deze aarde is ontwikkeld door een proces van selectie. Die
uitzonderlijke gaven waarover we beschikken zijn dus op dezelfde manier
ontstaan als de kenmerken van andere soorten. Uit een evolutionaire kijk
volgt dat menselijk gedrag wordt gemodelleerd en begrensd door onze bio-
logische oorsprong, maar het is niet gepredetermineerd in die zin dat elke
gedraging het automatische resultaat is van ons zenuwstelsel [Aiken, 1998,
6-7].

Geleidelijk aan is men tot het inzicht gekomen dat we naar de prehistorie
van het brein moeten kijken om de moderne geest te begrijpen en ook om-
gekeerd kunnen we de prehistorische geest maar begrijpen aan de hand van
de moderne geest [Mithen, 1996, 65]. Anders gesteld, we kunnen niet langer
volhouden dat kunst of andere uniek menselijke (cognitieve) kenmerken op
een niet evolutionaire manier ontwikkeld zijn. “Interpreting the emotional
expressions of others, seeing beauty, learning language, loving your child —
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all these enhancements to human mental life are made possible by speciali-
zed neural programs built by natural selection” [Tooby and Cosmides, 2005,
17]. Kunst is hoogstwaarschijnlijk een product of op zijn minst een bijpro-
duct van psychologische kenmerken die door selectie ontstaan zijn, omdat
het een aantal cruciale evolutionaire kenmerken heeft. Ten eerste komen
vormen van creativiteit voor in elke menselijke samenleving en, volgens de
evolutionaire logica, volgt uit het voorkomen van een bepaald kenmerk bij
de volledige soort, dat dit kenmerk op een of andere manier de adaptivi-
teit van de individuen van die soort op een directe of indirecte manier ten
goede komt. Ten tweede maakt kunst (toch in de traditionele zin) integraal
deel uit van sommige levensactiviteiten. Dus ook het feit dat er veel moeite
in deze activiteit geïnvesteerd wordt, suggereert dat deze adaptief of een
bijproduct van andere adaptaties is. Ten derde is kunst een vorm van ge-
not en de natuur zorgt ervoor dat genot gelieerd is aan bevorderlijk gedrag
[Dissanayake, 1988, 6].

Art, in its many forms, is practised by almost all human cultures
and can be regarded as one of the defining characteristics of
the human species. In all societies today, the visual arts are
intimately intertwined with music, dance, ritual (marking life
landmarks, death, religion and politics) and language (poetry,
song and story-telling) [Morriss-Kay, 2010, 158].

Als we ervan uitgaan dat kunst op een evolutionaire manier ontwikkeld
is, dan moeten we proberen de volgende vier verklarende strategieën zo
goed mogelijk te incorporeren: de proximale, causale mechanismen (welke
fysieke structuren, bijvoorbeeld hormonen of breinstructuren, zijn causaal
verantwoordelijk voor het kenmerk), de ultieme functie (hoe draagt het
kenmerk bij tot de adaptiviteit van het organisme, waarom ontwikkelde
het zich), de ontwikkeling (hoe ontwikkelt het kenmerk zich in de onto-
genie van een individu) en de fylogenie (zijn evolutionaire geschiedenis)
[De Smedt and De Cruz, 2010, 697-698] en [Tinbergen, 1963].

In navolging hiervan zijn er meerdere evolutionair gebaseerde theorieën
ontstaan die op het eerste gezicht moeilijk te verenigen zijn. Elk schuift een
bepaald mechanisme naar voren om het bestaan van kunst te verklaren. Er
zijn twee grote groepen: de eerste probeert kunst te verklaren als een unieke
adaptatie, de tweede ziet kunst als een bijproduct van andere adaptaties.
Voornamelijk evolutionaire psychologen, zoals Dissanayake en Miller, stel-
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len dat kunst een adaptatie is. Ze gebruiken doorgaans een gedragscategorie
die ruimer is dan kunst om te verklaren waarom mensen kunst maken en
bewonderen. Dissanayake bijvoorbeeld gebruikt ‘making special’ als ver-
klaringsmechanisme, maar dit mechanisme is niet enkel toepasbaar op het
maken van kunst; ook rituelen en geritualiseerd gedrag, zoals het spelen van
spelletjes, vallen eronder.

De tweede groep, met mensen als Pinker, ziet kunst als een bijpro-
duct van andere breincircuits die geëvolueerd zijn om problemen op te
lossen die oorspronkelijk niets te maken hadden met kunst. Kunst buit
dus perceptuele en motivationele mechanismen uit waar we doorgaans ge-
bruik van maken in het alledaagse leven, maar is zelf geen echte adaptatie
[De Smedt and De Cruz, 2010, 712].
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Hoofdstuk 2

De evolutietheorie en
aanverwanten

Dit tweede hoofdstuk tracht enkele begrippen uit de evolutionaire theorie
en een aantal gerelateerde disciplines te verduidelijken. Het is de bedoeling
om te anticiperen op een aantal moeilijkheden en misverstanden die later
kunnen opduiken, wanneer we ons wagen aan het hoofdstuk over kunst en
evolutietheorie.

Stellen dat kunst ten dele het product is van een biologische ontwikkeling
en niet volledig cultureel bepaald wordt, is een controversiële stelling. Uit
evolutietheorie volgt namelijk dat wij wezens met een biologisch lichaam
zijn. Onze biologische mechanismen bepalen tot op zekere hoogte wat we
ervaren, maar ook hoe we ervaren. Elke soort neemt op een andere manier
waar en die manier is, zonder speciale instrumenten, ontoegankelijk voor
organismen behorende tot een andere soort. Met andere woorden een mens
kan niet zo goed zien in het halfduister als tijgers of infrarood waarnemen
als ratelslangen. Onze biologie bepaalt, tot op zekere hoogte, wat we wel en
niet kunnen waarnemen [Aiken, 1998, 30-31].

Gedurende duizenden jaren heeft men benadrukt dat de mens een uit-
zonderlijk wezen is, dat door zijn geestelijke kwaliteiten een aparte plaats
verdient in het dierenrijk. Alle belangrijke geleerden en filosofen gaande van
Thomas van Aquino tot Descartes hebben benadrukt dat de mens een wezen
is dat zich kan bevrijden van zijn biologische kenmerken. Evolutietheorie
daarentegen heeft duidelijk gemaakt dat de mens een soort tussen andere
soorten is en dat ook onze opmerkelijke mentale gaven zijn ontstaan door
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een biologisch selectieproces en niet behoren tot een transcendentaal rijk. Al
tijdens Darwins leven wekte deze stelling een grote weerstand op. Op allerlei
manieren probeerde Darwin de bittere pil te vergulden, maar ze blijft tot
op de dag van vandaag voor veel mensen moeilijk te slikken. Bewegingen
als het creationisme spelen hier handig op in. Zij stellen dat de wereld de
schepping van God is en dat dieren en mensen niet evolueren. Op die manier
stellen ze de positie van de mens als een uitzonderlijke wezen, dat dichter
bij god staat dan andere soorten, veilig.

Alle creatieve uitingen, en dan vooral kunst, werden een heel lange tijd
beschouwd als kenmerken die ons in staat stellen onze biologische natuur te
overstijgen. Talloze filosofen en dichters hebben zich beziggehouden met de
functie van kunst en concludeerden dat kunst een transcenderende functie
heeft. De filosofische discussie begint met Plato stelling dat schoonheid on-
afhankelijk is van de waarnemer en millennia later hebben we Kant die zich
bezighield met de esthetische waarde voor de waarnemer [Gazzaniga, 2008,
208]. Evolutietheorie bekijkt kunst op een andere manier, maar het is een
misvatting dat evolutionaire verklaringen geen ruimte zouden laten voor an-
dere, meer op esthetische, psychologische en sociologische feiten gebaseerde
theorieën.

2.1 Darwins evolutietheorie

Evolutionary biology works by one cardinal rule: to understand
an adaptation, one has to understand its evolved function. The
analysis of adaptations is more than a collection of just-so sto-
ries, because according to evolutionary theory there are only two
fundamental kinds of function that explain adaptations. Adapta-
tions can arise through natural selection for survival advantage,
or sexual selection for reproductive advantage [Miller, 2000, 7].

2.1.1 Natuurlijke selectie

Velen voor Darwin waren al tot de conclusie gekomen dat levensvormen op
elkaar inwerken en dat delen van organismen of hun gedragspatronen bij-
dragen tot hun overleving. Ook het idee van evolutie was niet nieuw, maar
Darwin ontdekte het mechanisme dat evolutie zowel mogelijk als begrijpelijk
maakt: “de ontwikkeling van soorten door een proces van willekeurige mu-
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tatie en selectief behoud dat sindsdien als natuurlijke selectie bekend staat”
[Dutton, 2009, 113].

Ondanks het feit dat toeval een afgebakende rol speelt in evolutie en
het bestaan en de verspreiding van veel kenmerken verklaart, is het niet in
staat complex functioneel ontwerp te verklaren. Willekeurige processen zijn
niet in staat iets zo magnifiek als een oog te bouwen. De enige gekende
verklaring voor het bestaan van complexe functionele ontwerp in organische
organismen is natuurlijke selectie [Cosmides and Tooby, 1994, 86].

Deze theorie volgt logischerwijs uit de volgende observaties:

1. Levende organismen bezitten een inherente capaciteit om te veel te
reproduceren. Een populatie blijft constant als elk paar gemiddeld
twee nakomelingen produceert die zich ontwikkelen tot reproductieve
volwassenen en op die manier hun ouders vervangen. Als er minder
dan twee per paar per levenspanne geproduceerd worden, neemt de
populatie af, meer en de populatie neemt toe.

2. Dierlijke populaties in de natuur hebben de neiging om numeriek sta-
biel te blijven.

3. Deze balans is het gevolg van competitie tussen individuen voor geli-
miteerde grondstoffen zoals voedsel en territorium.

4. Individuen variëren en dit heeft effect op verschillende aspecten van
hun competitieve krachten.

5. Tot op zekere hoogte worden deze verschillen overgeërfd.

6. Het ultieme gevolg van al het voorgaande is dat de genetische make-
up van elke soort de neiging heeft te veranderen naarmate de tijd
verstrijkt en dit is een reflectie van de grotere genetische contributie
van sommige individuen (de ‘beter aangepaste’). Deze verandering is
evolutie door natuurlijke selectie [Dissanayake, 1988, 26].

Evolutie is een historisch proces, maar niet een vooruitziend. Het geëvolu-
eerde ontwerp van moderne organismen is veroorzaakt door gebeurtenissen
in het verleden zonder rekening te houden met het heden. Natuurlijke selec-
tie is dus geen teleologisch proces dat in staat is de toekomst te voorspellen
en daarnaar te handelen [Cosmides and Tooby, 1994, 87]. Hieruit volgt dat
evolutie niet lineair werkt en geen verbetering nastreeft. Maar aangezien
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natuurlijke selectie de neiging heeft om de beste van de mogelijke ontwerpen
te kiezen en aangezien er een immens aantal alternatieven opduiken in de
loop van evolutionaire tijd, zorgt natuurlijke selectie voor de accumulatie
van toenemende functionele ontwerpen. Het oog en het visueel systeem zijn
een geheel van cognitieve adaptaties die goed ontworpen producten zijn van
het evolutionaire proces [Cosmides and Tooby, 1994, 88]. Het is echter niet
ondenkbaar dat onze aarde ooit een omgeving zal worden waar minder com-
plexe mechanismen beter functioneren en dus adaptiever zijn dan complexe
organismen.

Sommige mensen geloven dat vissen evolueren in amfibieën, reptielen
evolueren in zoogdieren en apen ooit een menselijk status zullen bereiken.
Dit is de zogenaamde ‘teleologische fout’: de aanname dat toekomstige fei-
ten de oorzaak zijn van feiten in het verleden. Door bijvoorbeeld te stel-
len dat mensen een complex brein ontwikkelden om werktuigen te kunnen
maken, begaan we deze fout [Palmer, 2002, 50]. Evolutie is niet een lad-
der waarvan de mens de hoogste sport bereikt heeft. Wij zijn de laatste
van de Homo lijn, maar dat wil niet zeggen dat wij de noodzakelijke uit-
komst zijn van een onvermijdelijke en progressieve evolutie. Met andere
omgevingsfactoren zou de Homo sapiens waarschijnlijk niet ontstaan zijn
[Tattersall and Schwartz, 2000, 50-51].

Het genetische mechanisme dat variatie doet ontstaan waardoor selec-
tie mogelijk wordt, werd pas jaren na de dood van Darwin ontdekt, maar
bevestigde zijn theorie.

Evolution acts through genes, but it acts on the relationship
between the genes and the environment, choreographing their
interaction to cause evolved design. Genes are the so-called units
of selection, which are inherited, selected, or eliminated, so they
are indeed something that evolves. But every time one gene is
selected over another, one design for a developmental program
is selected as well [Tooby and Cosmides, 2005, 35].

De mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de individuele variatie bin-
nen soorten zijn enerzijds seksuele voortplanting en anderzijds genetische
mutaties.

Seksuele voortplanting maakt het combineren van DNA mogelijk. Een
deel van de wetenschappelijke wereld gaat ervan uit dat dit mechanisme zich
ontwikkeld heeft om ervoor te zorgen dat niet al je nakomelingen je mutaties
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erven. Voor een organisme zijn mutaties namelijk kopieerfouten. “Sexual
reproduction probably arose as a way to contain the damage caused by
mutations". Ten eerste zorgt seksuele voortplanting ervoor dat de mutaties
die je hebt enkel in de helft van je nakomelingen zullen voorkomen. Ten
tweede heeft het nageslacht twee kopieën van elk gen en kan een mutatie
gemaskeerd worden door de normale en dominante kopie van een van de twee
ouders. Incest is dus een nefast, omdat verwanten vaak dezelfde mutaties
hebben en op die manier een recessieve mutatie tot uitdrukking kan komen.
Seksuele reproductie voorziet de volgende generatie van een ongelijk aantal
mutaties en zorgt er op die manier voor dat op zijn minst een deel van het
nageslacht zeer goede genen zal hebben [Miller, 2000, 100-102].

Binnen elke generatie zullen er een paar nieuwe fouten (mutaties) ont-
staan in de genetische code. Als deze recessief zijn, zullen ze niet direct
invloed hebben op het organisme zelf, maar als deze zich voortplant met een
ander organisme dat ook dit recessief kenmerk heeft, kan het wel tot uiting
komen in hun nageslacht. Vaak hebben deze mutaties een negatief effect,
maar af en toe zit er een bij die een individu die het kenmerk ontwikkelt
voordeel oplevert in vergelijking met andere individuen van dezelfde soort,
maar zonder die specifieke mutatie. Een dergelijk kenmerk is dan adaptief
en zal door het proces van natuurlijke selectie steeds sterker tot uitdrukking
komen. Dit in combinatie met andere factoren, zoals geografische schei-
ding, kan ervoor zorgen dat er soorten ontstaan die eenzelfde voorouder
hebben, maar die zich door divergerende omgevingsfactoren anders ontwik-
kelen. “Thus the evolutionary process takes place on multiple levels, with
populations and species playing roles just as important as the role of tradi-
tional natural selection among individuals” [Tattersall and Schwartz, 2000,
48-50].

2.1.2 Seksuele selectie

Darwin ontdekte het mechanisme van seksuele selectie via het enigma van
dierlijke ornamentatie. Hij zag dat veel dieren, en dan voornamelijk man-
netjes, sterk decoratieve kenmerken bezitten die moeilijk te verklaren zijn
aan de hand van natuurlijke selectie. Deze kenmerken zijn doorgaans duur
en hebben meestal geen functie in het dagelijks leven van het dier. De
staart van mannelijke pauwen is het voorbeeld bij uitstek (zie Figuur 2.1)2.
Hun staart is van een dergelijke onpraktische grootte dat hij niet een direct
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Figuur 2.1: Pauwenmannetje

overlevingsvoordeel kan opleveren. De oplossing voor dit raadsel is seksuele
selectie [Miller, 2000, 35-37].

Men is er nog steeds niet volledig uit waarom een groot deel van de le-
vende organismen op deze wereld zich seksueel voortplanten. Het is veel
eenvoudiger voor genen om zichzelf op de een of andere manier te klonen.
Waarom al de moeite doen die bij een seksuele voortplanting hoort, om uit-
eindelijk maar 50 procent genetisch materiaal door te geven? Eens seksuele
voortplanting de normale gang van zaken geworden is, kan een organisme
ook niet meer terugkeren naar klonen. Een mogelijke verklaring is dat sek-
suele selectie een fitness spreiding aanwakkert. Omdat levende wezen door-
gaans kiezen voor de partner die de beste genen heeft, ontstaat er zoiets
als ’fitness matching’. Hierdoor zal er een steeds groter contrast ontstaan
tussen het nageslacht dat heel gezond is en de zwakkere. Het contrast wordt
bij elke generatie nadrukkelijker. Voor elk individu is het belangrijk om een
partner met een goede genetische huishouding te kiezen, aangezien de na-
komelingen voor een deel zowel de goede als slechte eigenschappen van die
partner zullen erven. Slechte partner preferenties en slechte fitheid adver-
teerders sterven uiteindelijk uit, omdat ze hun dragers alleen maar nadelen
opleveren [Miller, 1999, 74]. Natuurlijke selectie kan dan hierop inspelen en
de zwakkere sneller elimineren [Miller, 2000, 198-199]

Bij seksuele selectie is het niet de natuurlijke omgeving die rechtstreeks
zorgt voor de selectie, maar enerzijds competitie tussen de leden van de-
zelfde sekse en anderzijds de kieskeurigheid van de seksuele partners - en
dan vooral de vrouwtjes [Jones and Ratterman, 2009, 10002]. Door seksu-
ele selectie adapteren soorten zich aan zichzelf [Miller, 2000, 68]. Of om
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Darwins woorden te gebruiken: “Deze hangt niet af van een strijd om het
bestaan, maar van een strijd tussen de mannelijke dieren om het bezitten
van vrouwelijke dieren; de uitkomst is voor de mededinger zonder succes
niet de dood, maar weinig of geen nakomelingen."[Darwin, 2009, 88]. Vol-
gens Darwin wordt een bepaald kenmerk soms door de vrouwtjes van een
bepaalde soort om een schijnbaar louter esthetische kwaliteit geprefereerd.
Mannetjes die dit kenmerk in sterkere mate bezitten zullen meer nakome-
lingen hebben dan de andere mannetjes. Met als gevolg dat de mannelijke
nakomelingen doorgaans dezelfde kenmerken zullen vertonen als de vader en
de vrouwelijke nakomelingen doorgaans dezelfde voorkeur hebben als hun
moeder. Over duizenden generaties zal er op die manier een steeds sterkere
proliferatie optreden van dat specifieke kenmerk en de voorkeur ervoor. Het
is op deze manier dat zoiets absurd als een pauwenstaart, een kenmerk dat
belachelijk weinig aangepast lijkt aan een competitieve natuurlijke omge-
ving, kan ontstaan.

Darwins veronderstelling dat het louter om een esthetische voorkeur
gaat, is ondertussen achterhaald. Onderzoekers nemen aan dat vele sek-
suele aanwijzingen, zowel lichamelijke ornamentaties als hofmakerij gedrag,
functioneren als betrouwbare indicatoren voor de kwaliteit van een individu.
Dergelijke indicatoren vergoten reproductieve vooruitzichten, maar verklei-
nen overlevingskansen en zijn daarom vrij eenvoudig te onderscheiden van
kenmerken die ontwikkeld zijn louter voor overleving [Miller, 1999, 75].
Al het voorgaande wil niet zeggen dat mensen bewuste keuzes maken die
hun overlevings-en reproductiekansen vergroten. Mensen eten bijvoorbeeld
niet bewust meer taartjes omdat ze dan meer vetpercentage ontwikkelen en
dit in een jager-verzamelaarsomgeving adaptief is.

(T)he senses (...) were designed to give off pleasure signals when
they came across a fitness-enhancing sensation. Thus we get
a pleasure signal when we eat something sweet and fat, a jelly
doughnut for instance. In our ancestral environment, it would
have been fitness-enhancing to have a motivation to find and eat
sweet food (ripe fruit) and fats, because they were hard to find
and were good for survival. However, we know where that road
leads today, when food is abundant. We are still motivated by
the pleasure that we feel when we eat sweets and fats, although
it is no longer adaptive to have such a strong motivation that is
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difficult to deny [Gazzaniga, 2008, 218].

Het is net omdat het om een automatische en onbewuste voorkeur gaat, dat
het moeilijk is om ze onder controle te krijgen. “Our finding beauty, pleasure,
and value in anything are the “proximate” reasons-the tricks or illusions-that
motivate us to do what is ultimately beneficial” [Dissanayake, 2000, 207].

2.1.3 Groepselectie

Groepsselectie komt voor als de kenmerken van een groep systematisch die
van andere groepen wegreprodureden en uiteindelijk een kenmerk worden
van de soort. Het is een mechanisme dat een aantal dingen kan verkla-
ren waar zowel natuurlijke selectie als seksuele selectie moeite mee hebben.
Wij zijn een coöperatieve soort en groepsselecttie werd in de eerste plaats
gebruikt om daarvoor een verklaring te vinden. Omdat de mens een heel so-
ciale en cognitieve soort is, kunnen sociale normen beschouwd worden als een
manier om op het individuele niveau variatie en competitie te verminderen
en selectie gedeeltelijk te verschuiven naar groepsniveau.

Groepen moeten hier beschouwd worden als organismen. Evolutie kan
inwerken op groepen omdat we een onderscheid moeten maken tussen re-
plicators (genen) en dragers (entiteiten die interrageren met de omgeving).
Genen kunnen als een geheel omgaan met hun omgeving via een bepaalde
drager, doorgaans een organisme. Dit wil zeggen dat dragers belangrijke se-
lectie eenheden zijn, omdat hun differentieel reproductieve succes uiteinde-
lijk het reproductieve succes van hun replicators veroorzaakt [Sterelny, 2002,
564].

However, most evolutionary psychologists have avoided group
selection explanations. The most commonly given reason is that
group selection explanations are implausible—groups can only
“reproduce” through the production of individuals, and any costly
behavior of individuals that benefited groups would eventually
be eliminated from the general population by virtue of the fact
that it would be eliminated from every group of which the po-
pulation was composed [Thompson, 2000, 84].

Een valsspeler in een altruïstische groep zal een hogere fitheid hebben, aan-
gezien de altruïstische leden zowel voordelen als nadelen ondervinden. De
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genen van de valsspeler zullen zich dus gemiddeld meer verspreiden. Daar
komt nog bij dat de meeste vormen van wederkerigheid (verwantschapsse-
lectie) verklaard kunnen worden op het niveau van genen verspreiding. Ver-
wanten helpen elkaar, omdat ze genetisch materiaal met elkaar delen. Deze
vorm van wederkerigheid wordt het best geïllustreerd door sociale insecten.
Deze dieren zijn heel coöperatief en dit gaat samen met een uitzonderlijke
genetische architectuur die zusters doet ontstaan die ‘superverwanten’ zijn.
Sociale insecten zijn namelijk haplodiploïde: mannetjes hebben een kopie
van elk chromosoom (haploïde) terwijl vrouwtjes twee kopieën van elk chro-
mosoom bezitten (diploïde). Zusters zijn dus nauwer verwant met elkaar
dan met hun eigen nakomelingen. Dit maakt dat sociale insecten elkaar
uitzonderlijk veel helpen [Dugatkin, 2002, 462-463].

De laatste jaren maakt groepsselectie echter een heropleving mee. In de
eerste plaats om altruïstisch gedrag tussen niet verwanten te verklaren. An-
tropologen hebben ontdekt dat sommige stammen bijzonder altruïstisch zijn.
Als een stam leeft in een omgeving waar voedselbronnen vrij schaars zijn en
de variatie in foerageer succes vrij hoog, dan is het beter om voedsel op een
gelijke manier over alle stamleden te verdelen. Als er weinig variatie is in het
foerageer succes, zullen jagers enkel delen met hun verwanten. De omgeving
is dus een belangrijke factor in het ontstaan van altruïsme. De !Kung San
bijvoorbeeld leven in een omgeving met extreme variabiliteit in de beschik-
baarheid van voedsel en water. Als gevolg hebben ze heel strenge sociale
sancties die delen aanmoedigen en het vertoon van autoriteit en arrogan-
tie ontmoedigen [Cosmides and Tooby, 1994, 109]. Ook voor het verklaren
van cumulatieve cultuur lijkt groepsselectie interessant. Cumulatieve cul-
tuur voorziet mensen van een manier om complexe gedragingen snel door te
geven en kunst kunnen we als een onderdeel beschouwen [De Smedt, 2011,
162].

Groepsselectie kan maar optreden als groepen gescheiden leven van el-
kaar en intern sterk samenhangen. Om zo een moment ontstaat er culturele
drift en wordt de variatie tussen groepen groter dan de variatie binnen de
groepen. Culturele drift is het ontstaan en de verspreiding van culturele
elementen die zich toevallig ontwikkelen binnen een bepaalde groep en die
op een willekeurige manier overgenomen worden door leden van die groep.
Een groep moet dus een aantal kenmerken vertonen die een andere naburige
groep niet vertoont. Enkel dan worden de kenmerken die deze groep aange-
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paster maken dan andere geselecteerd. Dit effect wordt echter te niet gedaan
van zodra er veel contact is met een andere groep [De Smedt, 2011, 163-164].
Om dit effect tegen te gaan ontwikkelen groepen bepaalde gebruiken en voor-
werpen die hen als groep typeren en die moeilijk na te maken zijn. Dialecten
bijvoorbeeld zijn een sterk onderscheidend kenmerk die heel moeilijk zijn om
na te doen. Op die manier kunnen buitenstaanders en dus mogelijke vals-
spelers geïdentificeerd en gestraft worden [Nettle and Dunbar, 1997, 98].

Uit onderzoek, zoals dat van Fehr en Gächter (2002), blijkt dat men-
sen valspelers straffen zelfs als dat hen redelijk wat kost en ze de valsspelers
waarschijnlijk nooit meer opnieuw zullen ontmoeten. “Free riding may cause
strong negative emotions among the cooperators and these emotions, in turn,
may trigger their willingness to punish the free riders” [Fehr and Gächter, 2002,
139]. Eens dergelijke groepen stabiel zijn kan altruïstisch gedrag bevorderd
worden en de individuen die deel uitmaken van deze groep zullen een grotere
reproductief succes kennen dan de leden van andere en minder altruïstische
groepen [De Smedt, 2011, 164].

2.1.4 Adaptatie of bijproduct?

Adaptationism is based on the recognition that selection is the
only known natural physical process that builds highly ordered
functional organization (adaptations) into the designs of species,
in a world otherwise continuously assaulted by the ubiquitous
entropic tendency of physical systems to become increasingly
disordered with time. Thus, although not everything is functi-
onal, whenever complex functional organization is found in the
architectures of species, its existence and form can be traced back
to a previous history of selection [Tooby and Cosmides, 2005, 8].

Een heel aantal kenmerken van levende organismen zijn in het verleden ont-
stane aanpassingen aan de toenmalige omgeving. Het verschil in lactose to-
lerantie tussen geografische mensengroepen bijvoorbeeld wordt veroorzaakt
door een genetisch verschil. De oorzaak voor dit verschil is natuurlijke se-
lectie, die optrad op het moment dat melkproductie in bepaalde delen van
de wereld het licht zag [Rasmus, 2009, 2488].

Een aantal onderzoekers heeft zware kritiek geuit op het idee dat aan-
passingen allesomvattend zijn. Een adaptatie, in de evolutionaire bete-
kenis, is namelijk noodzakelijkerwijs gelieerd aan een vorm van selectie
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[Shanahan, 2008, 137]. Deze benadering gaat ervan uit dat elk aspect van
een organismes morfologie en gedrag een contributie inhoudt voor de over-
leving en reproductie van dat organisme [Houston, 2009, 216]. Een aantal
onderzoekers stelden daarom dat een aantal kenmerken slechts een bijpro-
duct zijn van selectie. Om dit verschil duidelijk te maken bedachten Gould
en Lewontin (1979) de ‘spandrels’ metafoor:

The great central dome of St. Mark’s Cathedral in Venice pre-
sents in its mosaic design a detailed iconography expressing the
mainstays of Christian faith. Three circles of figures radiate out
from a central image of Christ: angels, disciples, and virtues.
Each circle is divided into quadrants, even though the dome itself
is radially symmetrical in structure. Each quadrant meets one
of the four spandrels in the arches below the dome. Spandrels-
the tapering triangular spaces formed by the intersection of two
rounded arches at right angles are necessary architectural by-
products of mounting a dome on rounded arches. Each spandrel
contains a design admirably fitted into its tapering space. An
evangelist sits in the upper part flanked by the heavenly cities.
Below, a man representing one of the four biblical rivers (Tigris,
Euphrates, Indus, and Nile) pours water from a pitcher in the
narrowing space below his feet.

‘Spandrels’ of boogvullingen zijn die architecturale elementen die noodza-
kelijk zijn om een koepel op te trekken, maar die volgens Gould niet om
zichzelf gecreëerd worden. Omdat de ruimtes moeten bestaan, worden ze
vaak gebruikt voor uitvoerige versieringen (zie Figuur 2.2)3. Als we een ge-
welf bouwen, ontstaan deze ruimtes dus als een noodzakelijk bijproduct.
Ze zijn een onvermijdelijke beperking bij het optrekken van een gewelf
[Gould and Lewontin, 1979, 581-582].

‘Spandrels’ is een metafoor voor de biologische kenmerken die geen adap-
taties zijn. Ook levende wezens worden gelimiteerd door de soorten fenoty-
pes ( het totaal van alle waarneembare eigenschappen van een organisme)
die zich kunnen ontwikkelen. Alle organismen moeten onder andere een
massa hebben en zich aan een bepaalde snelheid voortbewegen. Er kun-
nen bijvoorbeeld geen individuele organismen ontstaan die zo groot zijn als
Jupiter. Ook de hoeveelheid genetische variatie zorgt voor beperking. Selec-
tie moet inspelen op de toevallige variatie die aanwezig is [Shanahan, 2008,
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Figuur 2.2: Boogvulling in de San Marco-kathedraal in Venetië

137-139]. Deze beperkingen vormen echter een integraal onderdeel van goed
adaptionistisch redeneren [Dennett, 1995, 285]. Maar het feit dat iets, zij
het nu een architecturale constructie of een organisme, voor een deel ge-
vormd wordt door een aantal beperkingen wil niet zeggen dat er niet heel
veel manieren zijn om aan die beperkingen te voldoen. De boogvullingen
van de San Marco-kathedraal kunnen in werkelijkheid op veel verschillende
manieren opgevuld worden [Dennett, 1995, 186].

Gould argumenteert dat veel evolutionaire wetenschappers de directe
utiliteit benadrukken en andere vormen van attributen uitsluiten:

Fully half the explanatory information accompanying the full-
scale Fiberglass Tyrannosaurus at Boston’s Museum of Science
reads: “Front legs a puzzle: how Tyrannosaurus used its tiny
front legs is a scientific puzzle; they were too short even to reach
the mouth. They may have been used to help the animal rise
from a lying position.” (...)We don’t doubt that Tyrannosaurus
used its diminutive front legs for something (...) (but) one must
not confuse the fact that a structure is used in some way (...)
with the primary evolutionary reason for its existence and con-
formation [Gould and Lewontin, 1979, 596-597].

Kenmerken ontstaan dus niet altijd omdat het adaptaties zijn. Selectie
zonder adaptatie en omgekeerd kunnen voorkomen. Een voorbeeld zijn
veel maritieme sedentaire organismen. Sponzen en koralen zijn bijzonder
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goed aangepast aan de getijden-omstandigheden van hun omgeving. En
dit ‘goed ontwerp’ is hoogstwaarschijnlijk ontstaan door de stroom zelf.
Nog een andere mogelijkheid is een bijproduct. In dit geval is er zowel
sprake van adaptatie als selectie, maar de adaptatie is een secundair ge-
bruik van delen die aanwezig zijn voor architecturale of ontwikkelingsre-
denen [Gould and Lewontin, 1979, 590-593]. Geen enkele adaptionist zal
echter ontkennen dat niet elk kenmerk een aanpassing is. Natuurlijke selec-
tie kan kenmerken van organismen veroorzaken, zonder dat deze allemaal
aanpassingen hoeven te zijn [Dennett, 1995, 291-292]. Voorbeelden als die
van de Tyrannosaurus tonen aan dat we soms moeite hebben om het juiste
onderscheid te maken, maar dat wil niet zeggen dat natuurlijke selectie niet
verantwoordelijk kan zijn voor zowel adaptaties als bijproducten. We kun-
nen altijd de waarom vraag stellen, zelfs als we als antwoord krijgen: “Er is
geen reden. Het is een historische gegroeide toevalligheid” [Dennett, 1995,
290].

2.2 De evolutie van de mens in een notendop

Een verklaring voor de bijzondere functie van het menselijke brein kan niet
rechtstreeks afgeleid worden uit fossielen en stenen artefacten. De resten
uit het verleden moeten geïnterpreteerd worden binnen een breder evolutio-
nair psychologisch kader en een evolutionaire theorie die het brein tracht te
begrijpen moet in de eerste plaats verklaren hoe selectieve druk specifieke
adaptaties veroorzaakt. Het onderzoeken van fossiele resten blijkt hier niet
bijzonder geschikt voor. Botten en stenen kunnen echter een bron van be-
langrijke informatie zijn als ze gecombineerd worden met primaten studies,
neurologisch onderzoek en antropologisch veldwerk [Miller, 2000, 22-25].

De mens is slechts de laatste levende scheut van een verder uitgestorven
tak aan de weelderige evolutiestruik. Voor en gedeeltelijk samen met de
Homo sapiens hebben veel mensachtigen deze aarde bewoond. Sommige
daarvan zijn onze directe voorouders, andere waren verre neven en nichten
die in de loop van de tijd verdwenen zijn. Dit maakt dat wij de laatste
levende hominiden op deze aardbol zijn.

Het volledig nagaan van deze intens ingewikkelde evolutie zou ons te ver
leiden, maar een kort overzicht van onze meest directe voorouders en hun
materiële cultuur laat makkelijker toe om ongeveer te bepalen wanneer en
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hoe de cognitieve capaciteiten ontstonden die kunst mogelijk maken.

2.2.1 De eerste mensachtigen

Ongeveer 6 miljard jaar geleden leefde er een aapachtige waaruit zowel de
mens als de chimpansee zich zou ontwikkelen. Er zijn nog geen fossiele resten
van deze verre voorouder gevonden, daarom heeft hij geen naam. Ook om-
gevingsfactoren en andere materiële resten zijn onbekend [Mithen, 1996, 18].
Chimpansees zijn dus onze dichtste levende ‘verwanten’. Dit verklaart een
aantal vergelijkbare cognitieve en sociale ontwikkelingen, maar zes miljoen
jaar afzonderlijke evolutie heeft er voor gezorgd dat er een grote kloof ont-
staan is. Chimpansees kunnen tot op bepaalde hoogte een taal leren, maar
ze begrijpen niets van syntaxis. Ze maken soms gebruik van voorwerpen om
andere voorwerpen te bewerken of dieren te vangen, maar deze voorwerpen
behouden grotendeels hun natuurlijke vorm. Men heeft uitvoerig gedocu-
menteerd dat sommige gevangen chimpansees houden van schilderen, maar
deze werken zijn generisch en repetitief (zie hoofdstuk 3).

Vanaf 4.2 miljoen jaar geleden, met de Australopithecus anamensis, vin-
den we sporen van de eerste gedeeltelijk bipedale soort in Afrika. De Austra-
lopithecus liep (soms) rechtop, had een aapachtig brein en vooruitstekende
kaken en tanden [Relethford, 2008, 556]. Deze soort leefde waarschijnlijk in
een bosachtige omgeving en hield zich aan een vegetarisch dieet. De stenen
werktuigen, Omo genaamd, in deze periode zijn nauwelijks te onderscheiden
van natuurlijk gevormde stenen. Tegelijkertijd en vooral later leefden er ook
andere vormen van Australopithecine die grofweg onder te brengen zijn bij
de gracieuze Australopethecine en de robuuste Australopithecine. Het ver-
schil tussen deze twee vormen zou vergelijkbaar zijn met het huidige verschil
tussen bavianen en gorilla’s [Mithen, 1996, 19 en 24-26].

De eerste Homo soort, de Homo habilis, is bipedaal als hij zich op de
grond bevindt, maar vertoont nog veel archaïsche lichaamsproporties met
lange armen, korte benen en smalle schouders die het mogelijk maken om
gedeeltelijk in bomen te leven. De eerste echte bewerkte stenen werktui-
gen, behorende tot de zogenaamde Oldowaan technologie, duiken op vanaf
2 miljoen jaar geleden. Er worden afslagen verkregen door kleine keien te
bewerken met een hamersteen. Deze kleine, onregelmatige, maar bijzon-
der scherpe werktuigen hebben een enorm functioneel potentieel. De Homo
habilis leeft voornamelijk in bossen en begeeft zich soms in de meer savan-
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neachtige omgeving om karkassen te vinden. De gevonden sites bestaan uit
relatief kleine concentraties van afslagen, overgebleven kernen van keien en
dierlijke beenderen die snijsporen vertonen. Deze mensachtige jaagt waar-
schijnlijk nog niet, maar als de mogelijkheid zich voordoet ontpopt hij zich
tot een aaseter. De hoofdmoot van het dieet bestaat uit bessen, zaden en
vruchten [Tattersall and Schwartz, 2000, 120-123]. Hij heeft ook grotere her-
senen, maar blijft gebonden aan een beperkte leefomgeving [Mithen, 1996,
19 en 26]. Tegelijkertijd leven er ook nog vergelijkbare vormen van mens-
achtigen, maar hoeveel en hoe deze juist met elkaar in verband te brengen
zijn blijft, voorlopig, een raadsel [Tattersall and Schwartz, 2000, 123].

Ongeveer 1.8 miljoen jaar geleden, bij het begin van het pleistoceen,
zien we de verschijning van de Homo erectus. Deze mensachtige wordt geka-
rakteriseerd door moderne, grotere lichaamsproporties, toegenomen brein-
grootte, een reductie van de tandgrootte en een nieuwe ontwikkeling in de
steentechnologie vanaf 1.5 miljoen jaar geleden. Ze maken handbijlen (bi-
faces), deze worden door alternerende afslagen aan beide zijden van de kei
vervaardigd om zo een symmetrisch druppelvormig werktuig te verkrijgen
(zie Figuur 2.3)4. Deze nieuwe technologie noemt men het Aucheliaan en
blijft enorm populair tijdens een lange periode van meer dan een miljoen
jaar [Mithen, 1996, 26]. Er worden vaak handbijlen gevonden die te groot
of te klein zijn om enig praktisch nut te hebben. Op sommige exempla-
ren vindt men geen enkel gebruiksspoor terug [Miller, 2000, 289-290]. Maar
daarnaast bewerken ze geen bot, maken ze geen werktuigen voor specifieke
doeleinden of van composiete aard en is er weinig of geen variatie. Tot dan
toe had de hominide evolutie exclusief plaatsgevonden in Afrika, maar vanaf
1.7 miljoen jaar geleden verspreidden groepen van de Homo erectus zich tot
in Oost-Europa en Zuidoost Azië [Relethford, 2008, 556]. De Homo erectus
leefde wel nog steeds in kleine nederzettingen en de distributie van artefacten
lijkt een gelimiteerde sociale interactie te suggereren. Er zijn bijvoorbeeld
geen sporen gevonden van persoonlijke decoratie of van geritualiseerde gra-
ven. Er lijkt wel een zekere specialisatie te zijn met sites die enkel gebruikt
werden om vlees te verwerken en het lijkt erop dat men af en toe terugkeerde
naar bepaalde plaatsen. Uit dit alles lijkt te volgen dat de Homo erectus
eerder mobiel was dan sedentair [Tattersall and Schwartz, 2000, 145].
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Figuur 2.3: Biface gevonden in Saint-Acheul, Frankrijk

2.2.2 De archaïsche mensachtigen

Rond 500 000 jaar geleden zien we dat het breinvolume toeneemt. De zo-
genaamde archaïsche mensachtigen, de Homo heidelbergenis en de Homo
neanderthalensis, zouden een vergelijkbare breincapaciteit, neurale struc-
tuur en spraakapparaat gehad hebben als de moderne mens. Ze hebben wel
een lagere en differentieel gevormde schedel, een breder en platter gezicht,
een grotere neusopening en een sterker vooruitspringende wenkbrauwboog
in vergelijking met de moderne mens. Ze leven in vrij kleine groepen, maxi-
mum een paar dozijn, die rondtrekken en soms onderdak vinden in een abris
(een overhangende rots voor de ingang van een grot) maar het merendeel
van de tijd leven ze in open ‘kampementen’ [Tattersall and Schwartz, 2000,
209-210].

De ijstijden beginnen en daardoor verandert de omgeving meerdere ma-
len op drastische wijze. Omdat, tijdens de koude periodes, het water vast
komt te zitten in ijskappen en gletsjers, ontstaan er landbruggen naar ver-
schillende eilanden. De fauna wordt beheerst door kuddedieren, zoals ren-
dieren en paarden, die goed gedijen in een gras of toendra omgeving. Deze
dieren zijn relatief eenvoudig te vangen in een open landschap, maar het
is niet helemaal duidelijk in welke mate vlees deel uitmaakt van het Ne-
anderthaler dieet. Tijdens de warmere interglacialen komt al het water
weer vrij en ontstaan er gescheiden populaties. De flora verandert van een
open landschap naar een gesloten bosachtige omgeving waarin edelherten en
everzwijnen leven. “Such processes inevitably involved the isolation and re-
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coalescence of small populations of animals, including hominids. And both
of these phenomena are essential ingredients in the evolutionary process”
[Tattersall and Schwartz, 2000, 119 en 205].

Het is ook in de loop van deze periode, ongeveer 250 000 jaar geleden,
dat men de eerste artefacten vindt die vervaardigd zijn volgens de Levallois
techniek. Deze techniek heeft een grondige planning en voorbereiding nodig.
Enkel goed opgeleide steenkappers zijn in staat een perfecte Levallois afslag
te produceren [Mithen, 1996, 21 en 26]. Van de afslagen die men op deze
manier maakt, vervaardigt men allerlei werktuigen die een gespecialiseerde
functie hebben. Voorbeelden zijn half ronde scherpe werktuigen die mogelijk
gebruikt worden als schrapers voor huiden. Opmerkelijk is wel dat er slechts
zelden gebruik gemaakt wordt van andere duurzame materialen als been en
gewei.

De Neanderthaler sites hebben ook een structuur en complexiteit die
ver onder deze van de eerste moderne mensen ligt. Ze zijn wel de eerste
mensachtige die een vorm van begrafenisritueel praktiseren, maar ze lijken
het voornamelijk te doen om roofdieren op een afstand te houden. Een
aantal graven echter lijken met hun hoge concentratie aan bloempollen of
het voorkomen van horens een vorm van begravingsritueel te suggereren,
maar ook dit is controversieel. Over het algemeen is weinig bewijs voor
symbolisch gedrag bij Neanderthalers. De eerste echte connectie die er gelegd
kan worden tussen Neanderthalers en een symbolisch object heeft plaats op
het moment dat de Homo sapiens ten tonele verschijnt. Mogelijk was er wel
een korte periode van culturele beïnvloeding [Tattersall and Schwartz, 2000,
207-218].

2.2.3 Homo sapiens

Rond 200 000 - 150 000 jaar geleden duikt voor het eerste de anatomische
moderne mens op in Afrika en tussen 100 000 en 40 000 jaar geleden ver-
spreidde deze zich over de rest van de wereld. Na een periode van stagnatie
heeft er weer een verandering plaats in de steentechnologie met het opdui-
ken van de klingen technologie. De kern wordt eerst nauwkeurig voorbereid,
vaak in een prismatische vorm, voor men er klingen van afslaat die men
daarna verder bewerkt. Deze technologie wordt het Aurignaciaan genoemd
en komt voor vanaf 100 000 jaar geleden maar wordt pas courant vanaf 40
000 jaar geleden [Mithen, 1996, 23 en 27].
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Iets later, tussen 60 000 en 30 000 jaar geleden zien we een zogenaamde
culturele explosie. In een relatief korte tijdspanne verschijnen er allerlei
soorten werktuigen in verschillende materialen, vormen van persoonlijke de-
coratie, rituele begraving en ten slotte het vervaardigen van kunst in de
vorm van grotschilderingen en allerlei soorten figurines. Met andere woor-
den, de moderne mens creëert een symbolische wereld en is niet langer ge-
bonden, zoals zijn voorlopers, aan een louter intuïtief ervaren werkelijkheid
[Tattersall and Schwartz, 2000, 241-247].

Vanaf dan gaat de evolutie snel. Met het uitsterven van de Neander-
thalers verdwijnt de laatste andere Homo soort. Ondanks de ijstijd en de
vele temperatuurverschillen wordt de materiële cultuur steeds rijker en com-
plexer. En vanaf het holoceen, ongeveer 10 000 jaar geleden, met het begin
van een lange, nog steeds voortdurende interglaciale warme periode, ontstaat
er landbouw en gepaard daarmee grotere samenlevingen en uiteindelijk ste-
den. Er ontstaat een onstuitbare culturele groei die nog steeds verder gaat
[Mithen, 1996, 23].

2.3 De evolutie van het brein

Omdat het maken en beoordelen van kunst een mentaal proces is, lijkt het
aangewezen om te onderzoeken hoe het brein werkt. Ontegensprekelijk is het
brein het orgaan dat de mens uniek maakt in vergelijking met andere dier-
soorten. Ons brein stelt ons in staat om onze leefwereld voor een groot deel
naar onze wensen te kneden en te beseffen dat we denken. “The theory of
evolution by natural selection has revolutionary implications for understan-
ding the design of the human mind and brain” [Tooby and Cosmides, 2005,
5].

Het blijkt dat wij als soort een aantal aangeboren voorkeuren, angsten,
gevoelens en manieren van interpreteren hebben. Deze zijn door miljoe-
nen jaren evolutie vastgelegd in ons brein en bepalen gedeeltelijk hoe wij
de werkelijkheid waarnemen en hoe wij interageren met anderen en onze
omgeving.

Our species lived as hunter-gatheres 1000 times longer than as
anything else. The world which seems so familiar to you and
me, a world with roads, schools, grocery stores, factories, farms,
and nation-states, has lasted for only an eyeblink of time when
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Figuur 2.4: Vergelijking van breinen

compared to our entire evolutionary history. The computer age
is only a little older than the typical college student, and the
industrial revolution is a mere 200 years old. Agriculture first
appeared on earth only 10,000 years ago, and it wasn’t until
about 5,000 years ago that as many as half of the human po-
pulation engaged in farming rather than hunting and gathering.
Natural selection is a slow process, and there just haven’t been
enough generations for it to design circuits that are well-adapted
to our post-industrial life [Cosmides and Tooby, 1997, 11].

2.3.1 Het grote primatenbrein

Breinweefsel is bijzonder duur in energietermen. Het consumeert ongeveer
tien keer meer energie dan een vergelijkbare massa spieren, voornamelijk
omdat het aanvullen van neurotransmitters bijzonder energierovend is. De
kosten om een groot brein te ontwikkelen zijn dus substantieel en de voor-
delen die dit brein oplevert moeten substantieel genoeg zijn om waardevol
te zijn voor een dier [Dunbar, 2009, 569].

Primaten hebben ongewoon grote hersenen in vergelijking met de rest
van hun lichaamsgrootte (zie Figuur 2.4) 5. En binnen de soort zelf zijn
er een aantal groepen, niet in het minste de mens, die een disproportio-
neel groot brein hebben in vergelijking met de grote van het lichaam. Het
is vooral de neocortex die groter is bij primaten in vergelijking met andere
soorten [Dunbar, 2003, 163]. Met de jaren heeft men dit op meerdere manie-
ren willen verklaren. Sommige onderzoekers stellen dat ecologische factoren
verantwoordelijk zijn voor het initieel in gang zetten van de groei van het
primatenbrein. Voorbeelden zijn de toename van vlees in het dieet, het ont-
staan van ’alloparenting’ (met meerdere individuen zorgen voor een kind) en
de kosten die daarmee gepaard gaan. De meeste van deze hypothesen voor-
onderstellen de voordelen van een groot brein. Ze stellen dat het ontwikkelen
van een groot brein zelf-justificerend is. Men vergeet dat de kosten, die een
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dergelijk complex orgaan met zich meebrengen, op een of andere manier ver-
klaard moeten worden. Men heeft ook kunnen aantonen dat de meeste van
deze theorieën, die zich in de regel focussen op ecologische en levensverloop
variabelen, beperkingen zijn die opgelost moeten worden om de toename
van het brein om sociale redenen toe te laten [Gamble et al., 2011, 116].

De sociale-brein hypothese stelt dat primaten in essentie een groter brein
ontwikkelen omdat ze complexere sociale relaties aangaan in vergelijking met
andere soorten. Zo goed als alle dieren hebben tot op zekere hoogte manieren
om sociale interactie vlot te laten verlopen. Sommige onderzoekers stellen
dat dieren net als mensen een uitgebreid gamma aan emoties hebben, maar
deze stelling is controversieel.

Emotions serve as a social glue to bond animals with one another
and also catalyze and regulate a wide variety of social encoun-
ters among friends, lovers, and competitors. They also permit
animals to behave adaptively and flexibly using various behavior
patterns in a wide variety of venues [Bekoff, 2009, 82].

De laatste jaren is men druk aan het onderzoeken in welke mate (sommige)
dieren emoties ervaren die al dan niet vergelijkbaar zijn met onze emoties.
Sommige primaire emoties als angst en woede lijken bij heel veel soorten
voor te komen. Ze vinden hun oorsprong in het oude evolutionair limbische
systeem en worden automatisch in gang gezet als een dier in contact komt
met een bedreiging [Bekoff, 2000, 863]. Van sommige soorten, bijvoorbeeld
olifanten en dolfijnen, nemen vele wetenschappers aan dat ze een rijkere en
mogelijk bewuste emotionele en sociale beleving hebben. Het is echter noch
waarschijnlijk noch noodzakelijk dat verschillende soorten dieren emoties
op dezelfde manier ervaren als mensen. Zelfs als zijn blijheid en verdriet
niet hetzelfde voor een hond, een chimpansee, een mens en een olifant dan
wil dat nog niet zeggen dat er niet zoiets kan bestaan als hond blijheid,
olifant verdriet of chimpansee blijheid [Bekoff, 2009, 868]. Belangrijker is
dat een regelaar van sociale interacties, in welke vorm en van welke inten-
siteit dan ook, van primordiaal belang is voor de overleving van elke soort
[Bekoff, 2009, 83].

Primaten leven in vrij grote sociale groepen en dat verreist een groter
brein of, meer bepaald, een grotere neocortex. Het blijkt dat enkel primaten
deze correlatie bezitten, andere soorten hebben doorgaans enkel een groter
brein als ze een koppel vormen met een ander individu.
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In some way, primates (and this may refer specifically to anthro-
poid primates) have altered the form of the social brain hypothe-
sis by generalizing a pairbond relationship into a more general
form of bonded relationship (something that we might think of,
anthropomorphically, as friendships).

De neocortex speelt een belangrijke rol bij sociale handelingen. Zaken als
misleiding en het omzeilen van dominante soortgenoten zijn gerelateerd aan
de grootte van de neocortex [Dunbar, 2009, 563-564]. Met andere woorden
er is een zeker niveau van complexiteit nodig om te bepalen hoe je een
tak kan bereiken die beweegt in de wind, meer complexiteit is nodig om
het gedrag van een prooi in te schatten en het succesvol te vangen, maar
er is een veel hoger niveau van complexiteit vereist om de reactie van een
soortgenoot, op je eigen gedrag, correct te interpreteren [Palmer, 2002, 51].

Leven in grote groepen brengt belangrijke kosten met zich mee. Di-
recte ecologische kosten zijn de langere dagen die nodig zijn om aan de
voedselnoden van alle individuen te voldoen. Indirecte kosten zijn de soci-
ale spanningen met betrekking tot het verkrijgen van voedsel en de tijd en
energie die daarmee verloren gaat. Voor vrouwelijke primaten kan dit ge-
reflecteerd worden in verminderde vruchtbaarheid en lagere geboortecijfers.
Het samenleven in vrij grote sociale groepen heeft een belangrijk voordeel,
namelijk het op afstand houden van roofdieren.

To survive in a large primate group (and so gain the ecological
advantages of group size), an animal has to engage in a sophis-
ticated balancing act in which other group members are kept at
just sufficient distance to prevent them imposing serious ecolo-
gical and reproductive costs while at the same time not driving
them away altogether. It is coalitions based on grooming part-
nerships that appear to allow monkeys and apes to do this. And
these coalitions are, in turn, possible because of the social cogni-
tive skills that allow primates to weld these miniature networks
into effective social units. [Dunbar, 2003, 170-171].

“(S)ome aspect of neocortex size imposes a limit on the number of relati-
onships that an individual animal can maintain as a coherent set within
its mental social world” [Dunbar, 2003, 169]. De relatie tussen groeps-
grootte en neocortex ontstaat waarschijnlijk omdat de informatieverwer-
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kingscapaciteit van de neocortex een beperking oplegt aan het aantal die-
ren dat kan samenleven in dezelfde sociale groep bij intens sociale soorten
[Kudo and Dunbar, 2001, 711]. Mensen kunnen met veel meer andere in-
dividuen een relatie onderhouden dan bijvoorbeeld chimpansees. Voor elke
groep primaten is er een typische groepsgrootte en die kunnen we bepalen
door naar de grootte van de neocortex te kijken. Voor mensen zou die rond
de 150 liggen. Het is ruwweg gelijk te stellen aan het aantal personen waar
men min of meer een persoonlijke relatie kan hebben. Met andere woorden
die personen waarvan men verwacht dat als men hen om een gunst vraagt
ze die redelijker wijs zullen inwilligen [Dunbar, 2003, 172].

2.3.2 Van een Tabula rasa naar een goed gevuld modulair
brein

Het is een traditie in de wijsgerige antropologie om de werking van het
brein te verklaren aan de hand van metaforen. Deze werd in gang gezet
door John Locke en zijn beschrijving van het brein als een Tabula rasa
of een onbeschreven blad. Hij en vele van zijn tijdgenoten geloofden dat
personen geboren worden met een ‘leeg’ brein en dat al hun kennis geleidelijk
ontwikkeld wordt door perceptie en ervaring. De menselijke geest als een
pure potentie voor kennis dus.

Just as a blank piece of paper plays no causal role in determining
the content that is inscribed on it, the blank-slate view of the
mind rationalizes the belief that the evolved organization of the
mind plays little causal role in generating the content of human
social and mental life. The mind with its learning capacity ab-
sorbs its content and organization almost entirely from external
sources [Tooby and Cosmides, 2005, 6].

Men merkte dat dit niet het volledige verhaal kon zijn, omdat we een aantal
universele kenmerken hebben waar we moeilijk een rationele uitleg kunnen
voor fabriceren. Het incest taboe bijvoorbeeld is bijzonder sterk en uit
onderzoek blijkt dat mensen een incestueuze relatie blijven afkeuren zelfs
als de negatieve gevolgen worden weggenomen [Cosmides and Tooby, 2000,
100]. Daarom stapte men over op het idee van het brein als een alles opzui-
gende spons. Maar ook deze metafoor is problematisch. Het brein verwerkt
namelijk op een actieve manier de stimuli die het aangereikt krijgt en ver-
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andert deze ook gedeeltelijk, terwijl een spons op een passieve manier al het
omringende vocht opneemt.

Daarna ontwikkelde men het idee dat het brein bestaat uit meerdere
modules die inwerken op elkaar. Modulariteit is “the notion that mental
phenomena arise from the operation of multiple distinct processes rather
than a single undifferentiated one” [Barrett, 2006, 628]. Het idee van modu-
lariteit kent meerdere filosofische modellen. Grofweg bestaat er anatomische
modulariteit, Fodor modulariteit, functionele modulariteit en ontwikkelings-
modulariteit. Anatomische modulariteit gaat ervan uit dat modules cogni-
tieve faculteiten zijn die corresponderen met bepaalde anatomische locaties
in het brein. Het onderzoek van Broca en dat van Wernicke bijvoorbeeld
heeft aangetoond dat er twee specifieke breinregio’s zijn die een rol spelen
bij het verwerken en produceren van taal. Recenter onderzoek heeft dan
weer aangetoond dat er ook nog andere regio’s van belang zijn, maar aan
de hand van functionele breinbeelden kan men steeds beter bepalen welke
breinregio’s een rol spelen bij specifieke toestanden [De Smedt, 2011, 48-52].

Fodor modulariteit werd ontwikkeld door de filosoof Jerry Fodor en stelt
dat modules beperkt zijn tot perifere inputsystemen (die werken met percep-
tuele informatie) en taal. Centrale processen daarentegen, zoals geheugen en
conceptueel denken, zijn niet-modulair. Fodor geloofde dat deze laatste niet
echt begrepen kunnen worden. Zijn belangrijkste bijdrage was het opstellen
van een lijst van negen modulaire kenmerken:

1. Domeinspecifiek: modules zijn opmerkelijk gespecialiseerd voor een
bepaald domein.

2. Inkapseling van informatie: de informatie van een module kan geen
invloed hebben op de werking van een andere.

3. Verplichte werking: modules werken automatisch als ze gestimuleerd
worden door de juiste externe stimuli.

4. Snelheid: modules werken snel.

5. Oppervlakkige outputs: de output van een module is kenmerkend een-
voudig en beperkt tot het eigen domein.

6. Kenmerkende ontogenie: er is een regelmaat in de ontwikkeling van een
module, zowel wat tempo als opeenvolging van de ontwikkelingsfasen
betreft.
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7. Ontoegankelijk voor het bewustzijn: een werkende module wordt niet
beïnvloed door bewuste processen.

8. Geassocieerd met een vaste neurale architectuur.

9. Onderhevig aan kenmerkende defect patronen.

Deze lijst wordt nog steeds als een checklist gebruikt, maar te rigide
vasthouden eraan is geen goed idee [De Smedt, 2011, 52-57]. De eerste ver-
sie van deze door Fodor ontwikkelde theorie, was ontegensprekelijk te rigide
om de plasticiteit van hogere cognitieve functies te verklaren. Uit deze the-
orie is een notie van modulariteit ontstaan als informatief afgesloten opera-
ties die lokale inputs verwerken zonder rekening te houden met de context
[Barrett, 2005, 259]. Maar een kenmerk kan aan een puntje van deze lijst
niet beantwoorden en toch een module zijn. De diversiteit van vorm-functie
relaties kan niet eenvoudigweg door een lijst van noodzakelijk en voldoende
kenmerken gevat worden [Barrett, 2006, 629]. Zo is bijvoorbeeld gebleken
dat ook het geheugen opgebouwd is uit modules.

Functionele modulariteit bepaalt modules aan de hand van hun functie.
Het voornaamste verschil met Fodor modulariteit is dat het ook modules
erkent die een rol spelen in centraal cognitieve processen. Deze vorm van
modulariteit gaat ervan uit dat evolutionaire selectie ervoor gezorgd heeft
dat dieren bepaalde gespecialiseerde cognitieve functies ontwikkeld hebben
om adaptieve problemen, zoals het verkrijgen van voedsel en het bekomen
van een nageslacht, op te lossen. Deze hebben zich ontwikkeld in de loop
van miljoenen jaren:

(T)he structure of human cognition reflects the ecological and
environmental problems early humans confronted in their adap-
tive environment. This intimate relation between cognition and
selective pressures has been thought to dictate an innately mo-
dular mental architecture [Sarnecki, 2007, 529].

Elk van onze mentale modules lost problemen op via een vaag idee over hoe
de wereld werkt; door het maken van assumpties die noodzakelijk zijn en
tegelijk onverdedigbaar. De enige voorhanden zijnde verantwoording is dat
deze assumpties goed genoeg werkten in de leefwereld van onze voorouders
[Pinker, 1997, 30]. Het brein moet bestaan uit dergelijke gespecialiseerde
functies, omdat het gespecialiseerde problemen moet oplossen. Modules
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zijn ingekapseld en delen dus geen informatie met elkaar. Elke module heeft
een andere functie en is niet gerelateerd aan functies van andere modules
[Arp, 2006, 96]. In dat opzicht lijkt het op een Zwitsers zakmes of een
gereedschapskist. Deze hebben afzonderlijke werktuigen die elk gemaakt
zijn voor een specifiek doel [De Smedt, 2011, 59-65]. Er zijn een drietal
belangrijke argumenten pro functionele specialisatie in het brein.

Het eerste noemen we de ‘engineering constraint’. Wanneer er zich een
adaptief probleem voordoet dan is een modulaire architectuur de beste oplos-
sing. Een groot aantal functioneel gespecialiseerde informatieverwerkings-
mechanismen zal effectiever en efficiënter werken dan een klein aantal sys-
temen met maar algemene functies [Barrett, 2006, 629]. Wat telt als aan-
gepast gedrag verschilt van domein tot domein, dus er is geen algemeen
domeincriterium voor succes of mislukking dat correleert met fitness. Incest
bijvoorbeeld moet gelden als niet adaptief gedrag, maar een meer algemene
regel die stelt dat elke interactie met verwanten fout is, willen we vermijden
omdat dit leidt tot minder aangepaste organismen. We hebben dus een spe-
cifieke regel nodig die stelt dat incest fout is en een andere die stelt dat het
helpen van verwanten goed is [Cosmides and Tooby, 1994, 91-92].

Het tweede argument is functionele onverenigbaarheid. Een modulair
brein voorkomt dat we bij elke verkregen stimulus een bijzonder groot aantal
uitkomsten krijgen. Mechanismen met een beperkt aantal functies kunnen
de informatie met betrekking tot een probleemoplossing in zijn geheel omvat-
ten en op die manier een combinatorische explosie vermijden. Bijvoorbeeld:
systemen die gespecialiseerd zijn in het beoordelen van objecten aanvaarden
enkel representaties die al op voorhand ontleed zijn in verschillende objec-
ten. Systemen die gespecialiseerd zijn voor spraakperceptie verwerken enkel
bepaalde soorten geluidsgolven en systemen die gespecialiseerd zijn in het
maken van goede voedselkeuzes verwerken enkel representaties die relevant
zijn voor de nutritionele waarde van verschillende mogelijke voedselbron-
nen [Barrett, 2006, 630]. Natuurlijke selectie zal daarom waarschijnlijk een
voorkeur wegdragen voor specifieke informatiebehandeling.

Het laatste argument is computationele meegaandheid. Wanneer een
cognitief systeem voorzien wordt van een passende input dan moet deze in
staat zijn een passende output (gedrag) te generen via een onbewust pro-
ces. Specifieke modules zijn daartoe in staat, maar als het brein werkt
als een algemeen leermechanisme lukt dat niet. Een algemeen mechanisme
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moet elk specifiek probleem op eenzelfde manier benaderen. Alle moge-
lijkheden moeten worden afgewogen. Daar komt nog bij dat de gevolgen
van natuurlijke selectie tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen. Het mo-
ment waarop de gevolgen van een actie beoordeeld kunnen worden verschilt
van het moment waarop de actie ondernomen moet worden. Adaptieve
actiemogelijkheden kunnen, noch gededuceerd, noch geleerd worden door
een algemene informatieverwerker, omdat ze afhankelijk zijn van statisti-
sche relaties tussen kenmerken van de omgeving, gedrag en aangepastheid
[Cosmides and Tooby, 1994, 92-93].

Ontwikkelingsmodulariteit conceptualiseert modules aan de hand van
hun domeinen. Deze domeinen bestaan uit ‘basiskennis’ die vroeg ontstaan
in de cognitieve ontwikkeling en die geleidelijk aangevuld worden. Basisken-
nis domeinen ontstaan vroeg in de ontogenie en de meerderheid is phyloge-
netisch oud aangezien ze gedeeld worden met andere dieren. Ze verwerken
basis ontologische elementen zoals levenloze objecten. Tijdens het leven
van een persoon worden deze verrijkt. Deze vorm van modulariteit ver-
toont veel gelijkenissen met de voorgaande, maar verschilt op een belangrijk
punt: het idee van ‘basiskennis’ is een hypothese over aangeboren mentale
inhoud/kennis eerder dan de initiële gespecificeerde informatieverwekings-
systemen. Daarnaast gaan aanhangers van deze vorm van modulariteit er-
van uit dat er maar een relatief klein aantal modules zijn [De Smedt, 2011,
66-67].

2.3.3 Hoe is creativiteit mogelijk in een modulair brein?

Onderzoekers als Mithen stellen zich de vraag hoe het mogelijk dat we ver-
beelding hebben als we naar het brein kijken als bestaande uit vele ge-
specialiseerde modules [Mithen, 1996, 14]. Modulaire structuren worden
vaak gelijkgesteld aan onbuigzaamheid en dus tegengesteld aan plasticiteit
[Barrett, 2006, 633]. Als we creatief zijn maken we gebruik van metaforen
en analogie; dit zijn vormen die de aparte modules samenbrengen en mengen
tot nieuwe vormen. Kunst en eigenlijk elke vorm van creativiteit zouden het
idee van gespecialiseerde afgescheiden modules tegenspreken [Mithen, 1996,
50].

Mithens theorie van cognitieve fluïditeit tracht een mogelijke oplossing
voor deze problemen naar voren te brengen. Deze stelt dat er een evolutie
heeft plaatsgevonden waardoor de aparte gespecialiseerde modules verbin-
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dingen met elkaar ontwikkeld hebben. Onze hersens hebben een aantal
dramatische groeispurts gekend doorheen de menselijke ontwikkeling. De
laatste vond plaats ongeveer 40 000 jaar geleden. Dit wil zeggen dat er
daarna niet zo veel significante verschillen meer opgetreden zijn. Onze her-
sens zijn qua structuur dus grotendeels hetzelfde als die van onze pleistocene
voorouders. Dat verklaart bijvoorbeeld een aantal angsten - zoals de instinc-
tieve angst voor slangen. Het verklaart ook waarom we vanaf het absolute
begin van deze periode vormen van kunst zien. Voor deze periode hadden
er al ontwikkelingen in het brein plaatsgehad, maar Mithen stelt dat het
pas met deze laatste evolutie is dat er verbindingen ontstaan zijn tussen
de verschillende gespecialiseerde modules. Hierdoor ontstond er een bijna
ongelimiteerde capaciteit voor verbeelding [Mithen, 1996, 71].

Hij ziet het evoluerende brein drie stappen ondergaan. De eerste stap be-
gint 6 miljoen jaar gelden toen het primatenbrein gedomineerd werd door een
algemene intelligentie. Deze vorm van intelligentie bestond uit een algemeen
gebruik, trial-and-error mechanisme dat zich bezighield met meerdere taken.
Iets leren ging moeizaam en er werden veel fouten gemaakt [Arp, 2006, 98].

De tweede stap begint met de evolutie van de Homo australopethicus
en loopt verder tot de Homo Neanderthalensis. In de loop van deze peri-
ode ontstaan er, naast een algemene intelligentie, meerder gespecialiseerde
intelligenties of modules. Dergelijke modules maken een sneller leerproces
mogelijk en men kon complexere activiteiten uitvoeren. Alle voorhanden
zijnde data ondersteunen volgens Mithen een beeld van het brein in deze
periode als een zwitsers zakmes. Een brein met meerdere sterk gespeciali-
seerde, maar van elkaar gescheiden modules [Mithen, 1996, 144-146].

In de derde stap, die samen gaat met de ontwikkeling van de moderne
mens, wisselen de modules kennis en ideeën met elkaar uit. Het menselijke
brein ondergaat zijn laatste grote veranderingen en we kunnen, volgens Mi-
then, stellen dat kunst een product is van de zich ontwikkelende cognitieve
fluïditeit.

Uit al het voorgaande kunnen we, volgens Mithen, concluderen dat na-
tuurlijke selectie werkt als een goede, maar blinde programmeur: eerst pro-
grammeert deze een algemene intelligentie, daarna gespecialiseerde modules
omdat deze efficiënter zijn en uiteindelijk een integratie van al deze modules
omdat een dergelijk brein veel flexibeler, creatiever en abstracter kan denken
in vergelijking met de voorgaande twee soorten breinen [Mithen, 1996, 213].
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Deze laatste stap lijkt echter te snel genomen. Het is niet noodzake-
lijk dat als een module werkt er niet tegelijkertijd een andere aan het werk
kan zijn zonder dat deze daarom een soort van gemengde staat moet verwe-
zenlijken. Bij systemen die zich bezighouden met inferentie, redeneren en
beoordelen mogen we verwachten dat ze gebruik maken van zowel interac-
tiviteit als integratie van informatie uit verschillende bronnen. Dit is een
voordeel aangezien er een hele hoop functionele eisen zijn waaraan voldaan
moet worden. Voorbeelden zijn, informatie integratie (zoals het verzoenen
van contradicties in verschillende informatiebronnen voor er kan overgaan
worden tot actie) en context sensitiviteit (zoals het maken van verschillende
beslissingen gebaseerd op het huidige honger niveau, risico bepaling, com-
positie van de huidige sociale groep,...). Merk op dat dit de kenmerken van
hoger cognitieve functies zijn die volgens tegenstanders niet door modulari-
teit kunnen opgelost worden [Barrett, 2006, 633].

2.3.4 Psychologische universalia

We komen ter wereld met een aantal genetisch bepaalde mentale structu-
ren, maar het feit dat een bepaald kenmerk aangeboren is wil niet zeggen
dat het voor altijd vast ligt. Sommige kenmerken zijn heel sterk aange-
boren; bijvoorbeeld taalverwerving. Andere worden sterk beïnvloed door
omgevings-en ontwikkelingsfactoren, bijvoorbeeld lezen en polstokspringen.
De eerste zijn universeel, vereisen weinig bewuste controle, ontwikkelen zich
zonder training en zijn relatief stereotiep. De tweede groep kunnen uniek
zijn voor een bepaalde groep, vereisen bewust nadenken, moeten getraind
worden en hun voorkomen is variabel [Aiken, 1998, 32-33].

Het is moeilijk om te bepalen welke delen van het brein welke rol spelen
bij een sterk biologisch bepaald gedrag, gevoel of waarneming. Een aantal
gebieden, zoals die van Broca en Wernicke die een grote rol spelen bij het
begrijpen en produceren van taal, heeft men kunnen lokaliseren, maar het
grootste deel moet men nog in kaart brengen. Men kan het brein dus nog
niet indelen louter door hersenscans te bestuderen.

(T)wo of the issues evolutionary psychologists debate about con-
cern (a) the type and number of mental modules the human mind
contains, as well as (b) the exact time-period or time-periods
when these mental modules were solidified in the human psyche
[Arp, 2006, 95].
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Een eerste stap in het oplossen van deze vragen is het bestuderen van zo-
veel mogelijk mensengroepen op deze wereld en nagaan of er ze een aantal
psychologische ontwikkelingen en denkbeelden gemeen hebben.

De Smedt (2011) noemt deze intuïtieve ontologieën. Ontologie is het
filosofisch onderzoek naar de grondslagen van wat is. Wij bezitten blijkbaar
een aantal modules die ons in een bepaalde richting sturen als we op een niet
reflexieve manier verwachtingen projecteren met betrekking tot het gedrag
van levende wezens en dingen. Ze ontwikkelen zich op het moment dat de
persoon nog heel jong is, zonder dat er een leerproces nodig is, en ze blijven
stabiel tijdens de rest van het leven.

Tot nu toe heeft men vier intuïtieve ontologieën kunnen identificeren.
De eerste is intuïtieve fysica. “It is based on principles like contact (objects
need to be in direct contact to set each other in motion), cohesion (bounded
objects normally do not fall apart) and continuity (an object continues to
exist when out of sight)” [De Smedt, 2011, 69]. Tests hebben aangetoond
dat baby’s vanaf vier maanden op deze manier redeneren. Baby’s reageren
bijvoorbeeld verrast als ze een hand iets zien optillen dat eruit ziet als een
solide object, maar waarvan een deel achterblijft. Onze brein denkt op
een niet-Newtoniaanse manier. We nemen aan dat objecten een inherente
neiging hebben tot rust en daarom lijkt het contra-intuïtief dat een object in
beweging zich voortbeweegt aan een constante snelheid tenzij er een externe
kracht op uitgeoefend wordt [Pinker, 1997, 318-321].

Ook intuïtieve psychologie is belangrijk. Mensen construeren sommige
objecten als geanimeerde agenten. Deze worden gekarakteriseerd door hun
mogelijkheid om in te gaan tegen intuïtieve fysica. Ze hebben, met an-
dere woorden, geen externe kracht nodig om in gang gezet te worden. “The
agents are thought to have an internal and renewable source of energy, force,
impetus, or oomph, which they use to propel themselves, usually in service
of a goal” [Pinker, 1997, 322]. Mensen hebben een ‘theory of mind’ die ze
gebruiken om acties van anderen te verklaren. Dat doen ze door de andere
persoon onobserveerbare zaken als aannames, verlangens en intenties toe te
schrijven. Kinderen begrijpen heel snel dat alle dierlijke acties doelmatig
zijn. Drie maanden oude kinderen raken overstuur van een gezicht dat plot-
seling niet meer beweegt, maar reageren niet op een object dat plotseling
stopt met bewegen.

De derde intuïtieve ontologie is intuïtieve biologie. Jonge kinderen den-
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ken heel essentialistisch en dit is de aanname dat levende soorten een on-
veranderbare verborgen essentie bezitten. Met andere woorden voor elke
soort maken we een soort van definitie die enkel op die soort van toepassing
is. Ze zullen bijvoorbeeld stellen dat een hond die chirurgisch veranderd is
in een stinkdier eigenlijk nog altijd een hond is. Dit gaat uit van: “(R)ich
inferences on inheritance (offspring resembles its parents) and patterns of
growth and development (members of the same species typically go through
the same irreversible patterns of growth)” [De Smedt, 2011, 71]. Soorten
bezitten dus een onzichtbare essentie die voor elk lid van de soort geldt.
Kinderen redeneren zo sterk teleologisch dat ze stellen dat bergen dienen
om te wandelen of skieën. Volwassenen doen dat minder, maar uit een aan-
tal tests is gebleken dat ook zij moeite hebben om deze neiging los te laten.
Vele filosofen en wetenschappers hebben lange tijd de wereld op een teleo-
logische manier verklaard. Aristoteles stelde dat een soort bepaald wordt
door een essentie (telos) die uniek is.

Social science theories have regularly depended on explicitly or
implicitly teleological thinking. Economics, for example, ex-
plains choice behavior not in terms of its antecedent physical
or computational causes but in terms of how the behavior serves
utility maximization [Tooby and Cosmides, 2005, 12].

Intuïtief ontwerpen is de vierde en laatste ontologie. Mensen maken een
duidelijk onderscheid tussen levende wezens en objecten. Mensen delen ob-
jecten op naar hun verondersteld doel. “Three-year-olds say that a rose has
thorns because it helps the rose, but not that barbed wire has barbs to help
the wire” [Pinker, 1997, 327]. Uit testen blijkt dat het moeilijk is om een
object voor een andere doel te gebruiken dan dat waar het doorgaans voor
gebruikt wordt [De Smedt, 2011, 75].

36



Hoofdstuk 3

Kunst als een vorm van
communicatie

It boils down to this: What people find beautiful is not arbitrary
or random but has evolved over millions of years of hominid
sensory, perceptual, and cognitive development. Sensations and
perceptions that have adaptive value (i.e., that enhance safety,
survival, and reproduction) often become aesthetically preferred
[Gazzaniga, 2008, 226].

3.1 De geboorte van kunst

“Human artistic creativity clearly had a long history before the well-developed
art of the European Upper Palaeolithic, which was created by anatomically
modern humans whose brains, although not culture or tradition, were like
ours” [Morriss-Kay, 2010, 173]. Maar het exacte moment waarop onze voor-
ouders een stimulus beoordeelden als mooi, zal waarschijnlijk altijd verbor-
gen blijven voor ons [Gazzaniga, 2008, 211].

Men kan dus geen sluitend antwoord geven op de vraag wanneer en op
welke manier kunst ontstaan is. Toch proberen vele archeologen, etnolo-
gen, filosofen, en andere wetenschappers dit te achterhalen. Het ziet er naar
uit dat, eens men kan bepalen welke rol kunst in onze geschiedenis speelt,
we veel verder zullen staan in het ontrafelen van onze mentale capacitei-
ten. Daarom zullen we deze bespreking van kunst beginnen met wat er nu
geweten is over het eerste verschijnen van kunst.
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Figuur 3.1: Congo, Untitled

De gebeurtenis waarmee het eerste voorkomen van kunst geassocieerd
wordt is de zogenaamde ‘culturele explosie’ ongeveer 40 000 jaar geleden.
Lange tijd nam men aan dat er voor deze datum geen kunst gemaakt werd,
maar recenter onderzoek heeft aangetoond dat er veel vroegere vormen van
creativiteit bestaan. Kunst heeft zich hoogstwaarschijnlijk in verschillende
stadia ontwikkeld. Kunst, in de vorm die wij nu kennen, is niet van de ene
dag op de andere ontstaan. Mithen (1996) stelt dat er aan drie voorwaarden
voldaan moet zijn vooraleer we kunnen spreken van kunst:

1. “The making of a visual image involves the planning and execution of
a preconceived mental template.

2. Intentional communication with reference to some displaced event or
object.

3. The attribution of meaning to a visual image not associated with its
referent” [Mithen, 1996, 159-160].

Maar uit recent onderzoek is gebleken dat ook vroegere mensachtigen een
gevoel voor kunst hadden al beantwoordde deze waarschijnlijk niet aan alle
voorwaarden.

3.1.1 Het gebruiken van lichaamsdecoratie en kleur

Chimpansees die in gevangenschap leven blijken soms een aanleg voor crea-
tiviteit te bezitten. Ze houden van het schilderen met kleuren en hun werken
doen denken aan die van kleine kinderen. Net zoals bij kleine kinderen en
ongeschoolde menselijke volwassenen lijken al hun schilderijen op elkaar. De
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bekendste chimpansee ‘kunstenaar’ is Congo. Een groot deel van zijn werk
werd tentoongesteld en is zeer gegeerd [Lenain, 1997, 94-96] (zie Figuur 3.1)
6.

He had a real involvement in his work and could not be persuaded
to stop before, or continue after, arriving at his own conviction of
having completed a painting. Examples of his ‘art’ were acquired
(and admired) by Picasso and Miro, and are quite pleasing to
the 21st century human eye, schooled as it is to enjoy abstract
work [Morriss-Kay, 2010, 160].

We kunnen hieruit concluderen dat, aangezien de laatste gemeenschappelijke
verwant van mensen en chimpansees ergens in de buurt van zes miljoen jaar
geleden leefde, het aanbrengen van kleurige verf waarschijnlijk zeer oud is.
Maar Congo vertoonde ook een aantal gedragingen die sterk afwijkingen van
menselijke creatieve uitingen.

If left alone with the paints, he would mix them all together
until he had made brown and then would use that. He was
handed brushes that had been preloaded with paint, and when
that color was used up, he was handed another color (...). If
left to his own devices, he would not allow one color to dry
but would slap on the next, and the colors and strokes would
become muddy. Although he would signal when he was done
with drawing, he would frequently draw on top of it if it was
given to him at another time. After completing a drawing or
painting, he was no longer interested in it. He wouldn’t just
look at it for pleasure. The drawing and painting sessions were
very short (...) [Gazzaniga, 2008, 213].

Ook vormen van lichaamsdecoratie zijn belangrijke voorlopers van kunst
(zie Figuur 3.2) 7. Het aanbrengen van verf op het lichaam lijkt de eerste
vorm van kunst te zijn. Op de Zuid-Afrikaanse site Pinnacle Point, die ge-
dateerd wordt rond 164 000 jaar geleden, werden sporen van oker gevonden,
waarvan men veronderstelt dat het gebruikt werd voor het decoreren van
het lichaam. Oker is een kleurstof die relatief veel teruggevonden wordt op
prehistorische sites. De kleur kan variëren van diep geel, over oranje tot een
intens oranje-rood. Op een andere site in dezelfde regio vond men met opzet
geperforeerde schelpen die ongeveer 100 000 jaar oud zijn. Dit zou kunnen
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wijzen op een rituele en decoratieve gevoeligheid, maar het is ook mogelijk
dat deze functies slechts secundair waren. Misschien gebruikte men verf om
het gezicht en het lichaam te camoufleren tijdens de jacht.

Ook jager-verzamelaars vandaag de dag maken gebruik van lichaamsbe-
schildering. Vooral roodtinten worden veel gebruikt.

The preoccupation with redness clearly indicates that ochre was
primarily used for visual signalling. Among the potential range
of widely available earth pigments, red ochre/haematite most
readily meets the requirement for salience. These results are
also consistent with and lend support to the findings of cognitive
antrpology that red is the first colour to be linguistically encoded
[Watts, 1999, 128].

Antropologen stellen dat rode verf vooral gebruikt wordt door vrouwen. De
rode kleur zou een manier zijn voor vrouwen om de menstruatie te accen-
tueren en tegelijkertijd te camoufleren. Een vrouwelijke alliantie zorgt er
op die manier voor dat mannen een vrouw die onvruchtbaar is, omdat ze
zwanger is of omdat ze borstvoeding heeft, niet in de steek laat. Men-
struatiebloed is bij menselijke vrouwen het enige opvallende uiterlijke ken-
merk dat wijst op vruchtbaarheid. “This implies that an archaic female
who was menstruating could advertise her signal to males in the vicinity to
promote mating effort. Menstrual blood, therefore, would have a material
value translatable into energy in the form of male provisioning”. Vrouwen,
in jager-verzamelaarssamenlevingen, misleiden mannen dus door allen rode
kleurstof te gebruiken, waardoor alle vrouwen dezelfde uiterlijke signalen
afgeven. Rode kleurstof is dus een teken van vruchtbaarheid [Power, 1999,
98-99].

Ook Neanderthalers zouden gebruik gemaakt hebben van pigmenten als
oker en mangaandioxide. Het feit dat ook zij en niet alleen Homo sapiens
gebruik maakten van lichaamsdecoratie laat vermoeden dat het begin van
deze praktijk bij een vroegere voorloper gesitueerd moet worden, maar hoe-
veel vroeger is onduidelijk. “The use of colour for body decoration, as well as
beads and perishable items such as feathers or plant-derived items of which
there is no archaeological record, is, however, conceptually a long way from
the creation of patterns and representational art separate from ourselves”
[Morriss-Kay, 2010, 161].
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Figuur 3.2: Lichaamsbeschildering

3.1.2 Patronen als de eerste, niet aan het lichaam gebonden,
kunst

Vanaf ongeveer 70 000 jaar geleden vinden we voorbeelden van gegraveerde
kunst. Veel voorkomende patronen zijn zigzaglijnen, ingenestelde regenbo-
gen, parallelle lijnen en concentrische cirkels. Ook op Neanderthaler sites
vindt men sporen van gegraveerde patronen op bot en steen. “It may be
that symbolic meanings of engraved and painted patterns came after their
origin, i.e. that patterns originating from within the visual system were
only later harnessed for symbolic or totemic functions”. Misschien tekende
men gewoon patronen na die men waarnam tijdens verschillende vormen van
trance [Morriss-Kay, 2010, 162].

We moeten echter voorzichtig zijn met het, aan de hand van oker en
gekrast bot, toeschrijven van symbolisme. Het is opmerkelijk dat deze arte-
facten bijzonder zeldzaam zijn in tegenstelling tot de voorwerpen die vanaf
de zogenaamde ‘culturele explosie’ gevonden worden. Misschien moeten we
daarom deze periode en de voorgaande beschouwen als een ‘protosymboli-
sche’ fase [Mithen, 1999, 153].

3.1.3 De eerste vormen van kunst in drie dimensies

In vele voorbeelden van prehistorische kunst zien we de verschijning van een
mentale capaciteit, die in een natuurlijke vorm een gelijkenis ziet met iets
anders en die vorm op een dusdanige manier manipuleert dat de gelijkenis
sterker wordt. Er zijn artefacten gevonden die gedateerd zijn rond 300 000
jaar geleden en ouder en waarvan men veronderstelt dat ze vervaardigd zijn
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door de Homo heidelbergensis. Men gaat ervan uit dat een aantal artefacten
uit deze periode, met een vage vrouwelijke vorm, een eerste aanzet zijn
tot beeldhouwen. Als men aanvaardt dat we hier te maken hebben met
een ‘figurine’, dan heeft dat implicaties voor de evolutie van het brein. De
herseninhoud van deze mensachtige was veel kleiner dan die van de huidige
mens, maar :

(t)he possession of a level of cognitive intelligence that is less
than that of H. sapiens does not rule out the possibility of re-
cognizing something that ‘looks like’ something else, in this case
an anthropomorphic form, and wanting to enhance it without
using it for a symbolic purpose [Morriss-Kay, 2010, 163].

De belangrijke vraag blijft: zijn deze vroege ‘figurines’ het product van
symbolisch denken?

Sommige, door de Homo erectus, vervaardigde vuistbijlen zijn niet ge-
maakt uit vuursteen, maar uit andere steensoorten. Deze waren doorgaans
zeldzamer en moeilijker te bewerken dan vuursteen, maar wel mooier. La-
tere, door Homo sapiens vervaardigde vuistbijlen, incorporeren een centraal
geplaatst fossiel. Via gebruiksporenanalyse heeft men kunnen aantonen dat
sommige van deze voorwerpen nooit gebruikt zijn. Het is ook bekend dat
Neanderthalers losse fossielen meenamen van het ene kampement naar het
andere. De selectie en het bijhouden van deze objecten suggereert dat Ne-
anderthalers deze fossielen herkenden als gelijkaardig of identiek met hun
levende nazaten [Morriss-Kay, 2010, 162-164].

3.1.4 Het ‘lege canvas’ stadium

Tegen het begin van het late paleolithicum lijkt er zich een nieuw fenomeen
voor te doen.

Each stage would have required an incremental increase in the
ability to hold an image ‘in the mind’s eye’ before starting work
but it is only the ‘blank canvas’ stage, in which the artist works
entirely from imagination and visual memory, for which the ‘mind’s
eye’ is an absolute requirement. Some evolutionary changes
in cerebral structures governing visual consciousness must have
been involved, together with cultural inheritance (tradition) as
the practice became established.
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Dit gaat gepaard met het verschijnen van stenenwerktuigen waarvoor een
mentale planning nodig is. Om een vuistbijl te vervaardigen moest men een
aantal belangrijke stappen volgen die gememoriseerd werden door demon-
straties en herhalingen. Enkele van die stappen waren het uitkiezen van een
geschikte steen en het voorbereiden van de vlakken van de steen om een
goed werktuig te verkrijgen [Morriss-Kay, 2010, 164].

Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de kunstuitingen nemen enorm
toe. De grotten van Chauvet Pont d’Arc en Lascaux worden beschilderd
met dieren (zie Figuur 3.3)8.

Ce qui frappe le visiteur de Chauvet, c’est, en premier lieu,
l’émotion esthétique. Elle semble alors universelle, tant les millé-
naires ont passé. Elle est générée par les prouesses techniques et
les avant-gardes graphiques qui constituent l’essence de Chauvet.
(...) Cependant, à Chauvet, ce qui nous est donné de voir, c’est
l’expression, certes du bain culturel aurignacien et donc d’une
emprise forte de la société, mais aussi le reflet d’une véritable
liberté créatrice [Feruglio, 2006, 220-221].

De zogenaamde ‘Venusbeeldjes’ en sjamanistisch aandoende halfmens-halfdier
afbeeldingen lijken een symbolische betekenis te hebben. De ‘Venusbeeld-
jes’ worden relatief veel gevonden op sites in Eurasië. Ze dateren tot 27 000
jaar geleden en zijn doorgaans ongeveer tien centimeter groot. Ze zijn een
karikatuur van een zware vrouw die mogelijk zwanger is. Uit het feit dat de
beeldjes geen voeten hebben, leidt men af dat ze gemaakt werden om vast
te houden.

Sculpturen die dieren voorstellen, al dan niet in combinatie met antro-
pomorfe elementen, worden vaak gevonden. Archeologen hebben beeldjes
gevonden die paarden, beren, katachtigen, mammoeten, en uitzonderlijke
dieren zoals de watervogel, in de Hohle Fels grot, voorstellen. De uitgesto-
ken nek suggereert dat de vogel aan het duiken is. De vleugels liggen dicht
tegen het lichaam, de ogen en bek zijn duidelijk herkenbaar. De poten zijn
kort en de staart is een fijn gegraveerd uitsteeksel. Fijne inkervingen op de
rug suggereren veren [Conard, 2003, 830].

Doorheen de jaren zijn er talloze discussies gevoerd over wat de betekenis
is van deze voorwerpen. Sommigen claimen dat het om een vorm van magie
voor de jacht gaat, anderen benadrukken dat het bijna altijd om wilde en
gevaarlijke dieren gaat. Maar de theorie die door de meeste onderzoeker
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Figuur 3.3: Chauvet Pont d’Arc

aanvaard wordt, stelt dat de menging van menselijke en dierlijke elementen
duidt op sjamanisme [Conard, 2003, 831].

“The representation of a human body with an animal head sug-
gests shamanism. Some Upper Palaeolithic figures of this nature
(therianthropes) are known, both carved and painted. Perhaps
the best known is the 30 000–34 000 BP lion-headed man carved
in mammoth ivory, from southwest Germany (zie Figuur 3.4)9”
[Morriss-Kay, 2010, 167-168].

Het idee dat het om sjamanen gaat, komt voort uit de observatie dat veel
‘primitieve samenlevingen’ in allerlei rituelen gebruik maken van maskers
die voor een deel menselijk en voor een deel dierlijk zijn. Maar in welke
mate sjamanisme en eventueel ook een verhoogde staat van bewustzijn een
rol speelden bij het beschilderen en vervaardigen van prehistorische kunst is
verre van duidelijk [Morriss-Kay, 2010, 170-171].

3.2 Taal en kunst: twee symbolische systemen

(T)his marvellous invention of composing out of twenty-five or
thirty sounds that infinite variety of expressions which, whilst
having in themselves no likeness to what is in our mind, allow
us to disclose to others its whole secret, and to make known to
those who cannot penetrate it all that we imagine, and all the
various stirrings of our soul [Deutscher, 2005, 1].
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Figuur 3.4: Leewenkop figurine gevonden in Stadel-Höhle im Hohlenstein

3.2.1 Hoe taal werkt

Taal is natuurlijk geen uitvinding in de gewone betekenis van het woord.
Net als onze andere kenmerken is het door selectie ontstaan tijdens onze
miljoenen jaren lange evolutie. Nagenoeg elk mens op deze aarde is in staat
dit wonderbaar hulpmiddel met verbazingwekkend gemak te gebruiken. Vele
dieren produceren complexe geluiden, maar slechts enkele kunnen en moe-
ten deze vocale signalen leren. Niet-menselijke primaten kunnen wel op een
betekenisvolle manier gebruik maken van vocalisaties. Meerkatten bijvoor-
beeld gebruiken verschillende kreten om te waarschuwen voor verschillende
soorten roofdieren. Deze dieren hebben drie natuurlijke vijanden: luipaar-
den, adelaars en slangen. Elk van deze roofdieren vraagt een ander overle-
vingsstrategie: bij luipaarden in bomen klimmen, bij adelaars naar de lucht
kijken of onmiddellijk in de struiken verdwijnen en bij slangen rechtop staan
en het gras inspecteren. Meerkatten hebben cognitieve mechanismen ont-
wikkeld die verschillende alarmroepen produceren voor deze drie roofdieren.
Doorgaans reageren individuele meerkatten op een gepaste manier als ze een
specifieke waarschuwingskreet horen [Cosmides and Tooby, 1994, 89]. Deze
vorm van vocalisatie gaat niet door een periode van graduele vocale ont-
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wikkeling, maar deze dieren moeten de juiste associaties ontwikkelen tussen
geluid en roofdier [Doupe and Kuhl, 1999, 573-574].

Menselijke taal is een systeem van abstracte symbolen en de regels om
deze te manipuleren. Woorden klinken, of in het geval van gebarentaal zien,
er niet uit als hun betekenis. De woorden hond, chien, dog en cane betekenen
allemaal ‘hond’, maar lijken niet op het echte dier [Gazzaniga, 2008, 55].

Taal blijkt een van die vaardigheden te zijn die zich vooral ontwikkeld
heeft in een hersenhelft. Dit onderschrijft een modulair brein, zoals we in
het deel over evolutie en het brein als gezien hebben.

In humans, the neural substrates for language are highly laterali-
zed, both for speech production and for perception. Early studies
demonstrated that patients with left-hemisphere damage, parti-
cularly those in which Broca’s and/or Wernicke’s areas were not
intact, suffered deficits of both production and perception of lan-
guage not observed in patients with similar right-sided lesions.
Innumerable studies of brain-damaged patients in the ensuing
years have continued to support the primacy of the left hemis-
phere for language in 90% of humans [Doupe and Kuhl, 1999,
606].

Mensen kunnen maar gebruik maken van taal op voorwaarde dat ze er van
bij de geboorte aan blootgesteld worden. Zuigelingen hebben meer aandacht
voor menselijke stemmen dan voor andere geluiden en vertonen een voorkeur
voor de specifieke intonatiepatronen die aangeven dat zij diegene zijn die
aangesproken worden [Farroni et al., 2005, 17249].

Kinderen die om een of andere reden geen taalstimuli ervaren, zullen
nooit meer correct taal leren gebruiken. Een redelijk recent voorbeeld is
Genie. Dit meisje werd ontdekt toen ze dertien jaar was in een kleine kamer
die ze nog nooit verlaten had. Ze kon niet rechtstaan, had moeite met het
kauwen van vast voedsel en ze sprak of weende niet. Uit de reconstructie
van haar leven bleek dat ze vanaf twintig maanden in een kleine kamer
opgesloten werd en weinig contact had met andere mensen. Het grootste
deel van de tijd werd ze door haar ouders vastgebonden in een kinderstoel
of in een kinderbed gelegd dat afgedekt werd met stalen gaas. Nadat men
haar weggehaald had uit deze miserabele omstandigheden probeerde men
haar nog te leren spreken, maar haar taalvaardigheid bleef bijzonder beperkt
[Curtiss et al., 1974, 529].

46



Dergelijke casussen tonen aan dat kinderen een aangeboren ‘mechanisme’
hebben dat hen in staat stelt een taal bijzonder goed onder de knie te krij-
gen, maar daarvoor is input uit de omgeving nodig. Als die er niet is dan
zal het kind nooit goed taal kunnen gebruiken [Hurford, 1999, 189]. Vol-
wassen sprekers van een taal kunnen een oneindig aantal zinnen interpre-
teren en genereren. Opmerkelijk is dat voor elke bestaande taal bepaalde
zinnen grammaticaal zijn voor bijna alle spreker, terwijl andere ongram-
maticaal blijken. Hieruit leidde Chomsky af dat er onbewuste principes
zijn die grammaticale beoordelingen en het begrijpen van zinnen mogelijk
maken. Hij gebruikte de zin ‘kennis van taal’ om deze principes te benoe-
men. Ze worden door alle mensen gedeeld en zijn onze ‘universele gramma-
tica’. De specifieke uiting hiervan is dan de grammatica van een bepaalde
taal [Hauser and McDermott, 2003, 663]. Het opmerkelijk aan taal is dat
deze doorgaans recursief is: uit een eindige woordenschat en een gelimi-
teerd aantal regels kunnen we een oneindig aantal uitdrukkingen generen
[De Smedt, 2011, 85].

De vroege stadia van taalverwerving zijn perceptueel en verschillen gron-
dig van andere leervormen: het vraagt weinig externe aanmoediging en ver-
schijnt snel [Doupe and Kuhl, 1999, 620]. Alle zuigelingen doorlopen een
aantal universele stadia tijdens hun eerste jaar. Helemaal in het begin pro-
duceren ze gorgels en kreetjes, vanaf drie maanden produceren ze simpele
klinkerachtige geluiden. Om en bij de zeven maanden beginnen ze te brab-
belen en vanaf een jaar duiken de eerste woorden op. Crossculturele studies
hebben aangetoond dat vanaf ongeveer tien maanden de spontane vocali-
saties van baby’s in verschillende taalomgevingen beginnen te verschillen.
Dit reflecteert de invloed van de omringende cultuur. Ze ontwikkelen dan
een spraakpatroon dat specifiek is voor hun cultuur [Doupe and Kuhl, 1999,
593].

Jonge kinderen leren taal op een onbewuste en automatische manier.
Eens men de puberteit voorbij is gaat het veel moeizamer, maar al daarvoor
lijkt de plasticiteit gradueel afgenomen te zijn. Na de puberteit moeten we
veel bewuster en intensiever bezig zijn met het verwerven van een nieuwe
taal. De meeste onderzoekers gaan er daarom vanuit dat er een sensitieve
periode bestaat voor het verwerven van een taal. Voorbeelden als het hier-
boven aangehaalde geval van Genie onderschrijven deze stelling. Een verder
bewijs is het feit dat patiënten die nog niet de puberteit bereikt hebben
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beter herstellen van hersenletsels die taalvaardigheden aantasten. Kinderen
onder de drie jaar met onherstelbare letsels in de linker hemisfeer kunnen nog
taalvaardigheid ontwikkelen omdat hun rechter hersenhelft de taalfuncties
overneemt. En een laatste aanwijzing wordt geleverd door studies naar het
aanleren van een tweede taal. Deze indiceren dat de snelheid en uiteindelijke
accuraatheid bij het aanleren van een taal variëren naargelang de leeftijd.
Als men een taal leert na de pubertiteit dan spreekt men met een buitenlands
accent. Met andere woorden met uitspraakregels, intonatie en klemtoonpa-
tronen die niet geschikt zijn voor de nieuwe taal. “This timelimited window
presumably reflects underlying brain changes and maturation, which are as
yet poorly understood, especially in humans” [Doupe and Kuhl, 1999, 610-
613].

In de laatste tien jaar heeft men ook een gen ontdekt, FoxP2, dat van
groot belang lijkt te zijn bij het verwerven van taal. Mensen met mutaties
op dit gen hebben problemen met het gebruik van taal. Het werd ontdekt bij
drie generaties van een familie waarvan sommige individuen moeilijkheden
ondervonden bij de expressie en het begrijpen van taal [Feuk et al., 2006,
965]. “Approximately half (15 people) of the family members had diffi-
culties in sequencing mouth movements, impairing speech (...), along with
wide-ranging oral and written language deficits, affecting both expressive
and receptive skills” [Fisher and Scharff, 2009, 167]. Dit gen is niet uniek
voor mensen en wordt interessant genoeg ook teruggevonden in fossiel Ne-
anderthaler DNA. Bij andere soorten speelt het een rol bij het ontwikkelen
van correcte vocalisaties [De Smedt, 2011, 89]. Bij mutaties ondervinden
zangvogels problemen met hun vocaal leerproces en hebben muizen een ab-
normale synaptische plasticiteit en een gebrekkige ontwikkeling van motori-
sche vaardigheden [Fisher and Scharff, 2009, 175]. Maar de causale rol die
genen vervullen in het vormen van cognitie wordt nog niet goed begrepen.
Aangezien een mutatie in het FoxP2 gen geen volledig verlies van taalcapa-
citeiten impliceert, spelen ook nog andere genen een rol in de ontwikkeling
van taal [De Smedt, 2011, 92].

3.2.2 Een aangeboren coöperatieversterker?

Primaten hebben de neiging om in sociale groepen te leven. Dat zorgt
ervoor dat samenwerken een van de fundamentele kenmerken is van het
sociale leven. Bijna alle bijzondere cognitieve verwezenlijkingen zijn het
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resultaat van samenwerking in groepen [Tomasello and Herrmann, 2010, 5].
Taal en rituelen ontwikkelden zich waarschijnlijk om relaties aan te gaan
en te behouden met individuen die andere verlangens hebben. Ook andere
primaten, zoals chimpansees, hebben intense sociale relaties en werken soms
samen. Vrouwelijke chimpansees vormen een groep om zich te beschermen
tegen te agressieve mannetjes.

Yet cooperation in humans involves a wider network of individu-
als and a greater diversity of behaviours than in any other single
primate species. We develop vast cooperative networks that in-
clude nonkin as well as kin, and that cross the boundaries of
both age and sex (...) In fact, language may be one of a number
of cognitive mechanisms that have evolved to manage complex
cooperative relationships [Key and Aiello, 1999, 15-16].

Mensen zijn de enige dieren die grote sociale eenheden vormen gebaseerd
op coöperatie met vreemden [Chase, 1999, 44]. Bij andere soorten zien we
vaak dat ze verwanten helpen. Omdat die individuen een deel van hun
genen delen, hebben ze intrinsiek baat bij elkaars overleven. Veel menselijke
uitwisselingen gaan niet verder dan de kleine groep van bloedverwanten,
maar daarnaast vinden we in elke maatschappij relaties met niet-verwanten
[Nettle, 1999, 215].

Een voorloper van dit gedrag is volgens Dunbar (1999) het vlooien bij
apen. Primaten gebruiken vlooien om banden te smeden met bepaalde leden
van hun sociale groep. Taal zou ontstaan zijn, omdat eens de sociale groep
te groot wordt vlooien een te tijdverkwistende activiteit wordt. “Evidence
from the fossil record and modern primates suggests that average group size
rose progressively through time from around 60-80 (values not untypical
for living chimpansees) to around 150 in modern humans” [Dunbar, 1999,
194]. De groepsgrootte wordt gelimiteerd door het aantal relaties dat een
individueel dier op een succesvolle manier kan beheren en dit wordt op zijn
beurt gelimiteerd door de relatieve massa van de neocortex. We kunnen
dus voorspellen wat de optimale groepsgrootte is voor een hominide door
de neocortext ratio (de ratio van het volume van neocortex ten opzichte van
het volume van de rest van het brein) te bepalen [Aiello and Dunbar, 1993,
185].

In het wild levende primaten besteden maximaal 20 procent van hun
tijd aan vlooien. Als moderne mensen (met hun groepsgrootte van om en
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bij 150 individuen) hun sociale banden zouden aanhalen met het conven-
tionele vlooien, zou al snel 43 procent van de tijd in een dag geïnvesteerd
moeten worden aan deze activiteit [Dunbar, 2003, 173-174]. Taal heeft zich
ontwikkeld als een oplossing voor het omgaan met een groot aantal indivi-
duen, want het laat toe tijd efficiënter te gebruiken. De gemiddelde tijd die
we spenderen aan sociale interactie is 20 procent.

Met andere woorden taal is een efficiëntere manier om banden te smeden
met andere individuen [Hurford, 1999, 181-182]. Deze toename in efficiëntie
komt voort uit drie kenmerken van taal. Een ervan is dat taal toelaat met
meerdere personen tegelijkertijd te praten, dit in tegenstelling tot vlooien
waar slechts een individu per keer kan gevlooid worden. Het tweede kenmerk
is dat taal het mogelijk maakt om tegelijk andere dingen te doen zoals
wandelen en eten, terwijl vlooien een exclusieve activiteit is. En ten laatste
geeft taal ons de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over zaken die
gebeurd zijn terwijl we zelf niet aanwezig waren. Niet-menselijke primaten
zullen datgene wat ze zelf niet zien, nooit weten. Mensen kunnen dus een
beter informatiebestand bijhouden over een groter sociaal netwerk dan om
het even welke andere primatensoort [Dunbar, 2003, 174]. Het is de toename
in groepsgrootte die ervoor zorgt dat taal ontstaat en niet omgekeerd. Taal,
zou volgens Dunbar, geen functie hebben als er geen grote groepen bestaan
[Dunbar, 1999, 209].

De manier waarop mensen communiceren is fundamenteel coöperatief.
Mensen gebruiken communicatie, net als andere dieren, om anderen te ma-
nipuleren, maar daarnaast communiceren ze ook louter om informatie te de-
len. We vertellen elkaar dingen die behulpzaam zijn en we delen emoties en
standpunten. Zuigelingen communiceren op deze manier nog voor ze kunnen
spreken. Ze doen dat vooral door te wijzen [Tomasello and Herrmann, 2010,
5].

Daarnaast heeft taal ook elementen gemeen met het ritueel. In beide
gevallen gebruikt men iets dat niet onmiddellijk gegeven is in de wereld van
stimuli. Woorden en rituele uitingen zijn intrinsiek waardeloos. Ze zijn met
andere woorden afhankelijk van menselijke validatie. De meeste vormen van
taal kunnen maar aanspraak maken op validiteit als ze in de juiste context
geuit worden. We kunnen het vergelijken met een zeer complex spel. “(J)ust
as a game is constructed out of pretend-play tokens and rules, so human
symbolic culture in general is composed entirely of entities constructed via
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a kind of play” [Knight, 1999, 232-233].
Taaluitingen zijn doorgaans, net als rituelen, gebonden aan de plaats

waar ze gesproken worden. Zogenaamde dialecten laten toe te bepalen wie
tot een bepaalde groep behoort en wie niet. Het zorgt er dus voor dat we
individuen die mogelijk zullen bedriegen kunnen uitsluiten. Individuen pro-
beren hun taaluitingen aan te passen aan de groepen waar ze zich aan willen
confirmeren. Taal wordt in sommige contexten gebruikt als een solidariteits-
versterker en deze functie deelt het met rituelen [Nettle and Dunbar, 1997,
94]. Onderzoek met computersimulaties lijkt aan te geven dat het produ-
ceren van onderscheidende codes, zoals dialecten en rituelen, een manier is
om wederkerigheid in grote groepen te stabiliseren.

The free rider, who is conceived of in many models as a ruthless
exploiter of generosity who moves quickly from group to group,
could not possibly survive in populations where each local group
had its own language or dialect. Each group would be able to
tell by his speech that he was an outsider and where he came
from.

Ook andere dingen kunnen een uiting zijn van groepsidenteit; specifieke vor-
men van rituelen, zoals eerder al aangehaald, maar ook vormen van materiële
cultuur en kunst [Nettle and Dunbar, 1997, 98].

3.2.3 Het ontstaan van taal

Het is niet mogelijk om te achterhalen wanneer de eerste hominiden in het
pleistoceen beginnen spreken, maar er wordt verondersteld dat het gebrui-
ken van taal nodig is voor de ontwikkeling van kunst. Taal op zichzelf
laat natuurlijk geen sporen na en dat maakt het voor archeologen bijzonder
moeilijk om te achterhalen wanneer er voor het eerst taal gebruikt werd.

Er zijn twee groepen. De eerste stellen dat de materiële cultuur van onze
voorouders pas in het late paleolithicum een graad van verfijning vertoond
die symbolische verbale communicatie vooronderstelt. Een belangrijk gevolg
van deze visie is dat menselijke taal radicaal verschillend is van alle andere
soorten, uitgestorven en nu nog levende hominiden. De andere visie gelooft
dat taal vroeger ontstaan is dan de late steentijd en dat het veel gemeen heeft
met de communicatiesystemen van andere, uitgestorven en nu nog levende,
hominiden. Ze argumenteren dat onze taal gradueel ontwikkeld is en dat
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taal veel vroeger ontstaan is dan tot nu toe aangenomen werd. Taal moet in
meerdere stappen ontstaan zijn, maar het achterhalen van de verschillende
stadia is bijzonder moeilijk [Aiello and Dunbar, 1993, 184].

Er bestaan vandaag de dag geen communicatiesysteem meer dat nog
bezig is zijn eerste woorden te ontwikkelen. Sommigen opperen dat apen
zich in een vroeg stadium van taalontwikkeling bevinden. Chimpansees zijn
in staat te leren, in een laboratorium omgeving, hoe ze een voorwerp kun-
nen aanduiden met een willekeurig symbool. Dit is ontegensprekelijk een
rudimentaire vorm van ‘taal’ gebruik, maar apen die in het wild leven ont-
wikkelen deze eigenschap niet. Apen in het wild communiceren, maar voor
zover wij weten enkel om aandacht te vestigen op actuele intenties en geva-
ren. Men heeft kunnen aantonen dat sommige soorten een specifieke roep
hebben voor een roofdier en deze gebruiken om andere leden van de groep
te waarschuwen. Ze wisselen echter geen informatie uit die niet aanwezig is
in onmiddellijke cognitieve omgeving [Nettle, 1999, 215].

De in gevangenschap levende chimpansee Kanzi kan redelijk overweg
met symbolen: “Kanzi can associate lexigrams and some spoken words with
parts of complex concepts in his mind, but words that are solely grammatical
in content can only be ignored, because he has no grammar in in which
they might play a role” [Gazzaniga, 2008, 59]. Mogelijk kunnen we het
gebrabbel van baby’s beschouwen als een intermediaire vorm, maar voor
hoeverre dit overeenkomt met de tussenvormen tijdens het pleistoceen is
onduidelijk. Daar komt nog bij dat artefacten en fossielen ons niets vertellen
met betrekking tot taal en zijn eerste vormen.

Er wordt van uitgegaan dat taal ruwweg ergens tussen 40 000 en 1,5 mil-
joen geleden ontwikkeld is. Men heeft lange tijd gesteld dat taal ten vroegste
rond 50 000 jaar geleden opgedoken is, omdat we dan de zogenaamde cultu-
rele explosie zien met een ingewikkeldere technologie en vormen van kunst.
Recent zijn er geperforeerde schelpkralen teruggevonden in een grot in Zuid-
Afrika die gedateerd worden rond 75 000 jaar geleden. Dus de stelling dat
kunst maar voorkomt vanaf 50 000 jaar geleden klopt waarschijnlijk niet.
Daarbij komt nog dat jager-verzamelaars samenlevingen, met een relatief
simpele technologie en kunst, zeer ingewikkelde taalvormen kunnen hebben.
We kunnen dus weinig met zekerheid zeggen over hoe en wanneer taal juist
ontwikkeld is, maar het is waarschijnlijk vroeger dan tot nu toe aangeno-
men werd [Deutscher, 2005, 12-15]. De eerste vormen omschrijft men als
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prototaal. Prototaal wordt gedefinieerd als een geheel van woordenschat die
gebruikt wordt voor pragmatische doeleinden. Grammaticale organisatie,
zoals zinnen en grammaticale woorden worden niet gebruikt [Hurford, 1999,
188]. We kunnen het mogelijk vergelijken met hoe Kanzi en heel jonge
kinderen taal gebruiken. Een voorbeeld:

girl fruit pick turn mammoth see

girl run tree reach climb mammoth tree shake

girl yell yell father run spear throw

mammoth roar fall

father stone take meat cut girl give

girl eat finish sleep [Deutscher, 2005, 210].

Ondanks het feit dat dit duidelijk geen goede zin is, begrijpen we in grote
lijnen waar deze woorden over gaan. Een dergelijke prototaal werd waar-
schijnlijk gebruikt door oudere mensachitgen. Onder andere Dubar (1999)
gaat uit van een dergelijk scenario en koppelt het aan zijn bekende sociale
groep/breingrootte correlatie. Uit fossielen meent hij af te kunnen leiden dat
vroegere mensachtigen in kleinere sociale groepen leefden en daardoor waar-
schijnlijk een minder ontwikkeld brein hadden, maar vormen van prototaal
waren waarschijnlijk wel al aanwezig. Hij ziet vier stadia:

(i) a conventional primate grooming-based process for the austra-
lopiths as a group; (ii) increasing use of vocal chorusing to bond
groups in the way that gelada and other living primates already
do (characteristic of H. erectus); (iii) the appearance of socially
focused language designed to expand the range and quality of
interactions needed to support larger groupings (associated with
the appearance of archaic H. sapiens); and finally (iv) langu-
age as we now have it (involving extensive use of metaphor and
technical knowledge) [Dunbar, 1999, 176].

Moderne symbolische communicatie is dus geleidelijk ontstaan onder de
continue druk voor meer efficiënte sociale cohesie [Aiello and Dunbar, 1993,
190].
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3.2.4 Nieuwe mogelijkheden

Zeker is wel dat taal het mogelijk maakt om ons te verbeelden hoe iets kan
zijn. Een geest die gebruik kan maken van taal zal niet langer gevangen zit-
ten in het hier en nu. Verbeelding maakt het ontvluchten van de dagelijkse
realiteit mogelijk, maar haar echt succes ligt in het voorspellen wat de moge-
lijke gevolgen zijn van een bepaalde actie. Een jager die via verbeelding, aan
de hand van een aantal observaties en de logische conclusie die daar uit vol-
gen, kan voorspellen dat een bepaald dier zich op een bepaald moment op een
bepaalde plaats zal bevinden en op basis van die informatie een strategisch
plan kan ontwikkelen, zal zonder twijfel een betere jager zijn. Andere dieren
kunnen enkel op hun omgeving reageren als naïeve realisten die onmiddellijk
inspelen op bedreigende of belovende stimuli. [Dutton, 2009, 138-140].

We moeten opletten met het te nauw relateren van kunst aan taal. Een
aantal wetenschappers zijn er niet zo zeker van dat kunst ontstaan is samen
met taal en gebruik maakt van dezelfde breinstructuren.

Both art and language rely on symbolic and referential cognition.
Critical positive changes in the brain that have been attributed
to full-fledged art production by anatomically modern early hu-
mans have also been attributed to the simultaneous evolutionary
development of language (but) art and language, despite heavy
reliance on symbolic and referential cognition, need not have ari-
sen from a single process; separate evolutionary paths could have
shaped them [Chase, 1999, 34].

Het is mogelijk dat ze niet tegelijkertijd ontwikkeld zijn en dat kunst later
ontwikkeld is dan taal. We moeten rekening houden met het feit dat er twee
vormen van ‘symbolisme’ bestaan. De eerste vorm is symbolische referentie:
het gebruik, voornamelijk in taal, van arbitraire tekens om naar concepten of
dingen te verwijzen. De tweede vorm is een extensie van symbolisme voorbij
referentie en het creëren van een omgeving die volledig thuishoort binnen
een symbolisch systeem [Chase, 1999, 34]. Vormen van creativiteit lijken
oorspronkelijk een grote rol gespeeld te hebben in symbolische uitingen van
deze tweede vorm. Het feit dat we geen vorm van kunst vinden bij in het
wild levende aapachtigen, maar wel primitieve vormen van communicatie
lijkt dit te onderschrijven [Zaidel, 2010, 181-182].
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3.2.5 Geletterdheid

Vele antropologen hebben opgemerkt dat niet geletterde samenlevingen de
wereld ervaren op een andere manier. Als mensen aangeleerd wordt om de
te lezen en te schrijven heeft dat ontegensprekelijk voordelen, maar het heeft
belangrijke en onomkeerbare effecten op het brein. Geletterdheid maakt het
mogelijk om vragen te stellen die daarvoor niet gesteld werden en zelfs niet
gedacht werden. Dit leidt tot kritisch denken, omdat als feiten neergeschre-
ven staan men ze steeds opnieuw kan bevragen. Het versterkt denken in de
vorm van tabellen en lijsten, omdat deze makkelijk in geschreven vorm bij
te houden zijn. Ook het opdelen van data in een hiërarchie wordt erdoor
mogelijk gemaakt. Mathematische relaties worden voor het eerst denkbaar.

Dit vormt een groot contrast met niet geletterde samenlevingen.

In (...) “oral” societies, the verbal arts are public and parici-
pative, relying on an inspired poet and a receptive audience.
Language must be vivid and inspirational to hold the audience’s
attention then and there. But in literate societies prose or dis-
course may lie around until needed, and therefore can be dull,
polix, and figuratively as well as literally unmemorable. After
all, one can ponder it until its meaning emerges. The stuff of ex-
perience more and more tends to be communicated as a parade
of sequential, logically successive elemnts rahter than a collec-
tion of images and ideas that could be apprehended by means
of associations other than logical, successively apprehended ones
[Dissanayake, 1988, 172-174].

Dit zou kunnen verklaren waarom geavanceerde samenlevingen kunst gro-
tendeels op een andere manier bekijken. Door de ontwikkeling van lezen
en schrijven kan men op een veel abstractere manier omgaan met de omge-
ving. In moderne kunst wordt de rol van ideeën belangrijker dan rituele-en
ambachtelijke elementen.
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Hoofdstuk 4

Kunst als een adaptatie

Evolutionary psychology aims to explain features of human beha-
vior as a product of an interaction between evolved psychological
mechanisms and the environment, making use of methods from
evolutionary biology, such as kin selection or parental investment
theory [De Smedt and De Cruz, 2010, 703].

Cultuur is dus op zijn minst gedeeltelijk te herleiden tot de menselijke ge-
ëvolueerde cognitieve architectuur en de meeste aanhangers van deze visie
geloven dat een volledige unificatie van de sociale wetenschappen in prin-
cipe mogelijk is. Net zoals de meerderheid van de cognitieve neuroweten-
schappers, houden de meeste evolutionaire psychologen vast aan een model
van functionele specialisatie in de menselijke cognitie, maar in tegenstelling
tot de eerste groep wordt deze specialisatie niet beschreven in anatomische
termen, maar in termen van evolutionaire theorie. Sowieso lijkt een evolu-
tionaire verklaring uit te komen bij een vorm van functionele specialisatie,
omdat een enkele holistische processor niet geschikt is voor de vele uiteenlo-
pende problemen waar onze cognitieve architectuur verschillende oplossingen
voor kan bovenhalen.

Ondanks het feit dat evolutionaire psychologen zowel geïnteresseerd zijn
in proximale als ultieme verklaringen van menselijk gedrag, houden ze zich
vooral bezig met de ultieme verklaringen zoals waarom mensen veel tijd en
energie besteden aan het produceren en bekijken/beluisteren van kunst. Ze
stellen dat kunst een adaptatie is omdat het in alle culturen voorkomt, omdat
het veel tijd en energie kost en omdat het vroeg en spontaan ontwikkelt bij
kinderen [De Smedt and De Cruz, 2010, 703-704].
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4.1 Kunst en ‘making special’

Dissanayake stelt dat moderne kunst niet de paradigmatische vorm van
kunstproductie en-beleving is. Onze huidige conceptie van kunst is eigenlijk
een recent en vooral westers fenomeen. In hedendaagse kunst is het vooral
het idee dat achter een bepaalde kunstzinnige uiting zit dat van belang is,
bijgevolg is kunst iets geworden dat, voor de meeste mensen, gescheiden is
van het dagelijks leven. Een kunstwerk bestaat enkel nog voor zichzelf. Dit
sluit aan bij de Kantiaanse visie op kunst die elke vorm van utiliteit verwerpt
[Aiken, 1998, 2]. In vervlogen tijden en in ‘primitieve’ stammen krijgt kunst
een volledig andere invulling. Dergelijke gemeenschappen worden gekarak-
teriseerd door kleine nederzettingen, weinig technologische ontwikkelingen,
een rudimentaire economie en een niet-literaire traditie [Dissanayake, 1988,
42-43]. Kunst is daar een intentionele vorm van het uitzonderlijk maken
van alledaags gedrag. “I call this tendency making special and claim that
it is as dinstinguishing and universal in humankind as speech or the skillful
manufacture and use of tools” [Dissanayake, 1988, 92]. Met andere woorden
kunst is een biologische gedraging.

4.1.1 Een andere kijk op kunst

Kunst heeft enkel betekenis binnen een bepaalde praktijk en is, op zijn
minst gedeeltelijk, instrumenteel. Er is dus, bij primitieve stammen en in
vervlogen tijden, geen sprake van ‘l’art pour l’art’. Maar zelfs personen
die een dergelijke conceptie van kunst aannemen, zijn nog steeds in staat
objecten van andere culturen en civilisaties, waarop deze definitie niet van
toepassing is, te beschouwen als kunstwerken. We nemen dus verkeerdelijk
aan dat kunst om de kunst een universeel gegeven is [Dissanayake, 1988,
40-42].

(U)sing “making special” as a starting point, rather than some
hazily defined essence, allows us to consider artifacts from other
societies that were made without a self-conscious aesthetic mo-
tivation in the same category with modern artifats that we un-
hesitatingly call art - without invoking the ambiguous or un-
substantiatable aesthetic notions that are usually presupposed
[Dissanayake, 1988, 97].
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Kunst manipuleert, vervormt en overdrijft alledaagse bewegingen, klanken
en kleuren. “Reality is converted from its usual unremarkable state - in
which we take it or its components for granted - to a significant or specially
experienced reality in which the components, by their emphasis or combi-
nation or juxtaposition, acquire a metareality” [Dissanayake, 1988, 95]. Het
omvormen van dagelijkse voorwerpen en gedragingen is een uiting van inten-
tie. De dagelijkse realiteit wordt intentioneel omgevormd door aan de hand
van ritmes, kleuren en texturen emoties te beïnvloeden [Gazzaniga, 2008,
216]. In dat opzicht is kunst trouwens vergelijkbaar met vormen van ritueel
gedrag zoals godsdienstige rituelen en vormen van spelen. Perfect imiteren
is de kern van elke rituele gedraging. Wanneer niet-variabele aspecten van
een actie geen doel of functie hebben, maar toch verplichte onderdelen van
de uitvoering zijn, dan hebben we te maken met een ritueel. Ritueel ge-
drag houdt vast aan de correcte vorm, omdat het schenden ervan het ritueel
nutteloos maakt. In een rituele cultuur zoals de onze, kunnen we zonder
problemen eten zonder ons te houden aan enige vorm van etiquette, maar
op dat moment schenden we een rituele vorm en lopen we risico onbeleefd
genoemd te worden. Of de gedraging al dan niet adequaat is, wordt bepaald
door andere leden van de groep en niet, zoals dat bij louter instrumenteel
gedrag doorgaans het geval is, door het individu zelf [Merker, 2005, 18-19].

4.1.2 Jager-verzamelaars

Jager-verzamelaars leven op een manier die sterk verschilt van de doorsnee
stadsbewoner. De manier waarop wij nu leven verschilt sterk van de levens-
wijze van onze voorouders. Noodzakelijkerwijs wil dat ook zeggen dat kunst
mogelijk op een volledig andere manier beleefd werd. Aangezien men vaak
verwijst naar moderne jager-verzamelaars als men spreekt over kunstbele-
ving in de prehistorie, lijkt het wenselijk om kort de voornaamste kenmerken
van dergelijke samenlevingen op te sommen:

1. Jager-verzamelaars leven met een relatief kleine populatie op een groot
territorium. Het verzamelen en bejagen van voedselbronnen is weinig
arbeidsintensief, maar een groot areaal land is noodzakelijk.

2. Een stam is het typische sociale organisatieniveau bij jager-verzamelaars.
Van twintig-dertig tot maximum enkele honderden individuen. De
grootste groepen komen meestal samen voor een korte periode en le-
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ven de rest van het jaar in kleinere eenheden. Daarnaast bestaan er
ook eenheden die groter zijn dan de stam; een taalgroep bijvoorbeeld.

3. Ze kennen geen hiërarchie, tenzij op grond van leeftijd en sekse. Maar
ze erkennen niet op een formele manier leiderschap. Doorgaans is er
een relatief grote gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

4. Alle jager-verzamelaars erkennen wel een verschil tussen mannen en
vrouwen wat rituelen en grondstoffen betreft. De mannen jagen en
vissen, de vrouwen verzamelen en halen hout en water. De meisjes
en jongens worden op een andere manier geïnitieerd. Meisjes worden
doorgaans geïnitieerd bij hun eerste menstruatie, jongens worden in
grotere groepen tegelijk beproefd. Ook de inhoud is anders; bij jongens
ligt de nadruk op vaardigheden die nodig zijn voor het jagen, terwijl
bij meisjes er, naast de aspecten die gericht zijn op hun toekomstige
taken, ook een sterkere seksuele component aanwezig is.

5. Ze hebben manieren om de producten van hun activiteiten te verdelen
over familieleden en andere leden van de stam. Ze accumuleren geen
surplus, want het meedragen van extra goederen is te belastend. Vaak
zijn er regels over hoe iets verdeeld moet worden.

6. Jager-verzamelaars gemeenschappen zijn meestal gebaseerd op een
universeel systeem van verwanten classificatie. Met andere woorden
ze classificeren alle leden van de maatschappij als ‘verwanten’. Door
universeel verwantschap wordt het incest taboe gecreëerd en in stand
gehouden.

7. Er zijn structuren aanwezig die mensen relateren aan dieren. De be-
kende totems zijn hier een voorbeeld van.

8. In het algemeen wordt hun wereldbeeld bepaald door een symbolische
orde van binaire opposities, die in een even aantal elementen uitge-
drukt worden. Een egalitaire samenlevingen heeft namelijk geen nood
aan oneven aantallen.

9. Al deze kenmerken worden gecombineerd op een flexibele manier. Stam-
men zijn bijvoorbeeld bijzonder mobiel en individuen kunnen zelf be-
slissen om zich bij een andere stam aan te sluiten [Barnard, 1999,
55-58].
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Figuur 4.1: Pablo Picasso, Bull’s Head (1943)

.

4.1.3 Rituele kunst en wederkerigheid

Kunst en religie kunnen vergelijkbare adaptieve effecten hebben. Ritue-
len zorgen ervoor dat de deelnemers verbonden worden in een gevoel van
eenheid, daarnaast maken ze gebruik van metaforen en vertellen ze iets be-
langrijk. Kunst maakt ook gebruik van de kracht van metaforen. Picasso
bijvoorbeeld gebruikte een fietszadel met een stuur erop bevestigd om de kop
van een stier te representeren (zie Figuur 4.1)10. De overgang van emoties
naar gedeelde wederkerigheid is het belangrijkste effect van ritueelachtige
gedragingen. Door het uitvoeren ervan krijgen mensen het gevoel tot een
groep te behoren [Dissanayake, 1988, 87-89].

Kinderen hebben een aangeboren neiging om interactie te zoeken met
andere personen en dan vooral hun moeder. Baby’s worden dus geboren met
een brein dat heel snel vormen van wederkerigheid mogelijk maakt. Dit heeft
zich ontwikkeld omdat mensenbaby’s eigenlijk een klein jaar te vroeg geboren
worden. Dit is het gevolg van twee anatomische ontwikkelingen: enerzijds
het verkleinen van het menselijk bekken om bipedale voortbeweging mogelijk
te maken en anderzijds het toenemen van het hersenvolume van de voldragen
foetus. Pasgeboren mensenbaby’s zijn daarom veel kwetsbaarder dan andere
jonge dieren die na de geboorte al direct rechtop kunnen lopen. Moeders
die veel aandacht hebben voor hun pasgeboren kinderen en baby’s die snel
interactie zoeken, worden dus door evolutie bevoordeeld.

Kunst vertoont vergelijkbare kenmerken met de moeder-kind relatie.
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Ook hier zien we het belang van sympathieke en emotionele uitdrukkin-
gen. Kunst werd in vroegere tijden op een onbewuste manipulatieve manier
gebruikt om de cohesie van de groep te versterken [Dissanayake, 2000, 13-
17].

One could propose that groups whose members did not have
the capacity for achieving ecstatic possession or some form of
self-transcendence would be less cohesive and therefore less evo-
lutionarily successful than groups where individuals periodio-
cally were touched by the extraordinary and could feel their
one-heartedness confirmed in a numinous, momentous, emoti-
onal “totality” experience (...) [Dissanayake, 1988, 155].

Dit verklaart waarom in ‘primitieve’ samenlevingen kunst en vormen van
ritueel gedrag zo nauw met elkaar verbonden zijn. Ook in onze moderne
samenleving blijft kunst een sterke cohesiebrengende kracht. Kunst wekt
convergerende gevoelens op bij toeschouwers, luisteraars en lezers.

Sitting in a theater, in the best of cases, we all laugh at the same
time, for roughly the same reasons. Sitting in a concert hall, the
audience anticipates the crescendo at approximately the same
rate of expectation and then thrills to its arrival all at once. The
flight of the ballerina makes us simultaneously forget the pull of
gravity momentarily, and, even when reading a novel at home
alone, we generally do so with the confidence that others will
weep at the same parts we do.

Dit bijzondere potentieel van emoties wordt gebruikt op allerlei manieren:
mensen vormen groepen via religieuze rituelen, afbeeldingen en architectuur;
via volksliederen, patriottistische hymnes en etnische dansen [Carroll, 2004,
100].

4.1.4 Kunst als een cultureel kenmerk van groepsselectie

In haar vroeger werk lijkt Dissanayake (1988) meestal een voorstander van
individuele selectie. Kunst is een universeel menselijk kenmerk, omdat elk
individu de aanleg ervoor bezit en omdat individuen die er een grotere
kunst gevoeligheid bezitten aangepaster zijn dan andere. In latere publi-
caties (2000) lijkt ze het over een vorm van groepsselectie te hebben, als ze
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spreekt over de capaciteit van kunst om de samenhorigheid van een groep
te versterken [De Smedt, 2011, 144].

Een groep die zich sterk verbonden voelt, zal in een jager-verzamelaars
omgeving beter functioneren dan een groep die weinig of geen verbonden-
heid vertoont. Om tijdens sociale interactie duidelijk te maken hoe zij zullen
handelen, vertonen ze sociale merktekens. Deze kunnen gaan van lichaams-
versieringen, haarstijlen tot vormen van kunst en taal. Een dergelijke me-
chanisme is echter gevoelig voor valsspelers, omdat deze de voordelen ge-
bruiken en de nadelen uit de weg gaan. Uit simulaties blijkt dat als een
cultureel kenmerk moeilijk te verkrijgen is, valsspelers geen vrij spel krijgen.
Vooral taal, maar ook kunst en rituelen zijn culturele kenmerken die niet
gemakkelijk aangeleerd worden. “Like dialects, artistic styles are difficult
to imitate-it typically takes years for an artist to master a particular style”
[De Smedt, 2011, 167-169]

Kunst is net als het maken van werktuigen, socialiteit en taal een evo-
lutionair ontwikkelde adaptatie. Elk van deze menselijke kenmerken zijn
namelijk onderhevig aan de volgende punten:

1. Het zijn biologische neigingen en potenties die door evolutionaire im-
peratieven in elk menselijk wezen geprogrammeerd worden.

2. Ze laten toe instinctief verkregen gedragingen, zoals spelen en geritu-
aliseerde activiteit, tot een niveau te ontwikkelen dat de grotendeels
stereotiepe en automatische gedragingen van andere dieren ver over-
stijgt. De biologische essentiële menselijke kenmerken hebben gezorgd
voor de diversiteit, complexiteit en unieke attributen van gedragingen
die doorgaans enkel aan culturele differentiatie worden toegeschreven.

3. Kunst, als een complexe gedraging, is net als zijn verwanten ritueel en
spelen samengesteld uit essentiële biologische attributen en niet een
onaards ding dat op een grillige manier tot uiting komt via individuen
en culturen. De evolutie ervan is niet rechtlijnig en singulier, maar
samengesteld uit verschillende kenmerken die behoren tot andere ge-
dragingen [Dissanayake, 1988, 126-127].
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4.2 Kunst als een verhaal

From the earliest stories that we hear as children, art teaches
us to think counterfactually—to think of how things might be
otherwise than they are. Our capacity to imagine is, of course,
an inestimably valuable adaptive asset. It enables us to plan,
to envision alternatives, to take heed of warnings of dangers not
immediately at hand, to run in our minds, so to speak, cost-
free trials of future events, and to configure chains of events into
meaningful wholes [Carroll, 2004, 101].

4.2.1 Fictie en ‘doen alsof’

Mensen genieten ervan om zichzelf te verliezen in een fictief verhaal. “In-
volvement in fictional, imagined worlds appears to be a cross-culturally uni-
versal, species-typical phenomenon” [Tooby and Cosmides, 2001, 7]. Onte-
gensprekelijk besteden we veel tijd aan het genieten van fictie en soms gaan
we daar heel ver in. Televisiestations krijgen brieven van soapkijkers met
doodsbedreigingen aan het adres van de boosaardige karakters, advies voor
de geliefden en sokjes voor de pasgeboren zuigelingen. Acteurs klagen over
het feit dat kijkers hen verwarren met hun rol. Ook jager-verzamelaars ver-
zamelen na het werk rond een kampvuur en vertellen elkaar fictieve verhalen.
Het is vreemd dat het zo leuk is om onszelf te verliezen in een fictieve wereld,
ondanks het feit dat het ons niet een duidelijk voordeel lijkt op te leveren
[Pinker, 1997, 538-539].

Het blijkt dat sommige psychologische subsystemen reageren op fic-
tie alsof het echt is, terwijl andere dat niet doen. Fictionele werelden,
net zoals dromen, activeren emotiesystemen en deactiveren actiesystemen
[Tooby and Cosmides, 2005, 8]

(A) cinematic version of (a) lion may evoke terror, the flight
behavior that terror is ordinarily designed to produce is disenga-
ged: We do not run from the theater. The experience may give
us new weightings on the fearfulness of lions or the dark, but
these weightings express themselves in real behavior elicited by
real situations subsequently, not in behavior directed toward the
fictional event. This selectivity in how our mental subsystems
respond suggests functional design [Tooby and Cosmides, 2001,
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9].

‘Doen alsof’ is een gelijkaardig mechanisme. Kinderen vanaf achttien maan-
den spelen vaak dat ze deel uitmaken van een verbeelde realiteit. Het me-
chanisme dat ‘doen alsof’ toe laat kan selectief niet werken terwijl andere
delen van het brein dat wel doen. Sommige autistische kinderen kunnen
niet ‘doen alsof’, ondanks het feit dat hun IQ normaal is. Dit suggereert
dat het gaat om een gespecialiseerd subsysteem en niet om een bijproduct.
Het cognitief mechanisme dat ‘doen alsof’ toelaat maakt gebruik van ge-
specialiseerde voorstellingsvormen (metarepresentaties) die het ‘doen alsof’
loskoppelen van de kennis over de reële wereld. Deze ontkoppelingsmecha-
nismen lijken adaptaties te zijn die onze kennisdatabank moeten vrijwa-
ren van een toevloed aan valse informatie (ficties) die ‘doen alsof’ toelaat
[Tooby and Cosmides, 2005, 9]. In fictie worden semantische relaties van
waarheid, bestaan en referentie opgegeven [Tooby and Cosmides, 2005, 12].
Maar wat kan het voordeel zijn van een systeem dat valse informatie aan-
maakt?

4.2.2 Waarom fictie belangrijk is

Het fysiek en informatief organiseren van het brein in de loop van een leven,
is een veeleisend adaptief probleem. De werking van een computationeel
systeem, zoals het brein, is bijzonder sensitief voor het specifieke ontwerp
van de circuits alsook voor de beschikbare informatie. In tegenstelling tot
de functionele werking van relatief homogene weefsels, zoals spieren en de
lever, die veel minder gevoelig zijn voor de exacte ordening van hun groten-
deels inwisselbare cel populaties [Tooby and Cosmides, 2001, 14]. Informa-
tie en structuur die noodzakelijk zijn voor het ontwikkelen van adaptaties
kunnen opgeslagen zijn in zowel het genoom als de buitenwereld. Dit laat
adaptaties, als de taalfaculteit, toe om veel nauwkeuriger te zijn dan als
alle noodzakelijke informatie enkel geleverd zou worden door het genoom
[Tooby and Cosmides, 2001, 15].

Esthetische ervaringen zijn mechanismen om adaptieve breinveranderin-
gen te realiseren. Het is eigenlijk wel utilitair, maar omdat onze normale
functies zich focussen op de strijd om adaptieve veranderingen teweeg te
brengen in de externe wereld, zijn we ons daar niet van bewust. Het gebrek
aan overeenkomst tussen esthetisch gedreven gedrag en bruikbare uitkom-
sten in de externe wereld is te verwachten als het systeem dat het gedrag in
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gang zet ontworpen is om, als de externe kost niet te groot is, interne veran-
deringen te produceren. Aangezien de voordelen van esthetisch gedrag waar-
schijnlijk het grootst zijn bij een jong organisme, verklaart dit waarom vooral
kinderen kunnen opgaan in een fictieve wereld [Tooby and Cosmides, 2001,
16-17].

When hominids evolved or elaborated cognitive adaptations that
could use information based on relationships that were only “true”
temporarily, locally, or contingently rather than stably and across
the species range, this opened up a new and vastly enlarged uni-
verse of potentially representable information for use. This new
universe makes possible the identification of an immensely more
varied set of advantageous behaviors than other species employ,
giving human life its distinctive complexity, variety and relative
success [Tooby and Cosmides, 2001, 19].

Verhalen, sprookjes en legendes bezitten vaak elementen die in de realiteit
niet mogelijk zijn. Fictieve verhalen verlopen altijd via een bepaalde logica.
Er gebeuren nooit dingen die niet inherent consistent zijn en de protago-
nist heeft doorgaans een doel dat hij of zij op een logische manier tracht te
bereiken. “Characters in a fictitious world do exactly what our intelligence
allows us to do in the real world. We watch what happens to them and
mentally take notes on the outcomes of the strategies and tactics they use
in pursuing their goals” [Pinker, 1997, 541]. Op basis van deze fictieve sce-
nario’s en de mogelijke gevolgen en voordelen ervan, kunnen mensen leren
hoe te reageren in een vergelijkbare reële situatie.“(A)ctivities that organize
an adaptation can be liberated from the constraints of having to encounter
and practice the actual task, which may be very limited (and) dangerous
(...)” [Tooby and Cosmides, 2001, 21]. Verhalen voorzien ons van een men-
tale catalogus met alle mogelijke fatale situaties waarin we ons ooit kunnen
bevinden en welke opties we hebben om eraan te ontsnappen [Pinker, 1997,
543]. Uit Othello [Shakerspeare, 1622] kunnen we leren wat de gevolgen zijn
van hevige jaloezie en misleiding en Anna Karenina [Tolstoj, 1878] toont de
gevolgen van het overschrijden van de, door de maatschappij bepaalde, nor-
men. Door naar verhalen te luisteren, kunnen we de gevolgen van bepaalde
acties voorzien en ontlopen. Elementen die in en prehistorische omgeving
een rol speelden, zoals roofdierachtige wezen en achtervolgingsscènes, zijn
prominent aanwezig in fictie. In onze huidige maatschappij leveren deze
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scenario’s meestal geen overlevingsvoordeel op, maar onze cognitieve struc-
tuur is (nog) grotendeels dezelfde als die van onze prehistorische voorouders
[Tooby and Cosmides, 2001, 22].

Verhalen zouden een diepe impact op ons omdat we over de gave van
‘mimesis’ beschikken. Het is een aangeboren capaciteit en het zorgt ervoor
dat menselijke maatschappijen redelijk functioneren. Het verklaart onze
onweerstaanbare drang om elkaar na te doen en ons te confirmeren aan een
groep. Jonge kinderen zijn bijzonder vatbaar voor het aanleren van dingen
en coöperatie met anderen [Tomasello and Herrmann, 2010, 6]. Ook andere
apen imiteren tot op zekere hoogte elkaar, maar kunnen geen intentionaliteit
delen. Mensen kunnen samen met een voorwerp bezig zijn en tegelijk oog
hebben voor elkaar. “(J)oint attention is not just two people experiencing
the same thing at the same time, but rather it is two people experiencing
the same thing at the same time and knowing together that they are doing
this. [Tomasello and Carpenter, 2007, 121]. Andere dieren leren op een
individualistische manier, terwijl mensen via het mechanisme van gedeelde
intentie veel overnemen van anderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen
vanaf twee jaar veel beter ontwikkelde cognitieve vaardigheden hebben voor
het omgaan met de omringende sociale wereld dan andere mensapen. Ze
zijn vooral beter in het lezen van intenties, sociaal leren en communicatie
[Tomasello and Herrmann, 2010, 5]. Enkel de mens kan op een reflexieve
manier omgaan met zijn eigen acties en deze aanpassen. Het zijn deze
capaciteiten die cultuur mogelijk maken en dus ook kunst. Verhalen hebben
vermoedelijk een grote impact op ons, omdat we ons kunnen inbeelden dat
wij een bepaald personage zijn [Donald, 2006, 14-18].

4.3 Seksuele selectie en kunst

Miller vertrekt vanuit een andere uitgangspunt en stelt dat seksuele selec-
tie verantwoordelijk is voor het ontstaan van creativiteit. Als we seksuele
selectie als uitgangspunt nemen, dan wordt psychologie de drijvende kracht
voor de menselijke biologische evolutie [Miller, 2000, 15-16].

Seksuele selectie kan dingen verklaren waar natuurlijke selectie geen slui-
tend antwoord op heeft. Een aantal kenmerken, zoals kunst, hebben niet
louter voor de overleving waarde. Artistieke voorwerpen en uitvoeringen
behoren tot de meest extravagante en verkwistende scheppingen van de
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Figuur 4.2: Prieelvogel

menselijke geest. De kunsten verspillen energie, tijd en kostbare middelen.
Natuurlijke selectie is doorgaans efficiënt en matig. Elke door natuurlijke
selectie ontworpen adaptatie is ontstaan omdat ze efficiënter is dan andere
[Dutton, 2009, 177].

4.3.1 Seksuele selectie als de creatievere verwant van natuur-
lijke selectie

Natuurlijke selectie kan met zijn strenge kosten-baten analyse moeilijk za-
ken verklaren zoals: “The ubiquity across many species of ornaments that
do not help survival, sex differences within species, and rapid evolutionary
divergence between species” [Miller, 2000, 40]. Vele soorten hebben ken-
merken die enkel een esthetische waarde lijken te hebben (zie Figuur 4.2)11.
Overleving lijkt hierbij van minder belang te zijn en wordt er vaak zelfs door
in het gedrang gebracht. Bij de meeste soorten is er een groot verschil tussen
de volwassen mannelijke en vrouwelijke exemplaren. Vrouwtjes zijn door-
gaans weinig opvallend en sterk gelijkend. De mannetjes hebben felle veren
of grote horens of een speciale roep die hen opvallend maakt. Ze verschillen
ook meer onderling. Eens een soort, meestal door een geografische scheiding,
zich in twee aparte groepen opdeelt, ontstaan er snel grote verschillen die
moeilijker verklaard kunnen worden door natuurlijke selectie.

Tegelijkertijd heeft seksuele selectie ook de opmerkelijke consequentie
dat het soorten tot uitsterven kan drijven [Miller, 2000, 42]. Het is een
blind mechanisme; dat wil zeggen dat het in principe mogelijk is dat een
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kenmerk dat seksueel geselecteerd wordt op een bepaald moment zo nadelig
is voor een individu dat alle leden van die bepaalde soort sterven. Met
andere woorden, het is mogelijk dat een dier zo een excessief seksueel tooi
ontwikkelt dat het niet meer kan ontsnappen aan zijn belagers.

Omdat bij seksuele selectie, seksuele voorkeuren zich aanpassen aan de
aanwezige seksuele ornamenten en de seksuele ornamenten zich aanpassen
aan de seksuele voorkeuren ontstaan er feedbacklussen. Er ontstaat dus iets
als genen die genen bepalen - genen bouwen breinen en lichamen die genen
kiezen die op hun beurt de volgende generaties lichamen en breinen bou-
wen en zo verder. “These feedback loops are the source of sexual selection’s
speed, creativity, and unpredictability” [Miller, 2000, 68-69]. Seksuele selec-
tie kan ervoor zorgen dat een kenmerk in een relatief korte tijdspanne op
zo een sterke manier ontwikkeld wordt dat afgescheiden soortgenoten niet
meer compatibel zijn met elkaar. De organismen die zich seksueel voortplan-
ten en geleid worden door partnerkeuze, vertonen de grootste biodiversiteit
en complexiteit. “Without sexual selection, evolution seems limited to the
very small, the transient, the parasitic, the bacterial, and the brainless (...)
sexual selection may be evolution’s most creative force” [Miller, 2000, 176].

4.3.2 Hoe mensen hun eigen hersenen vorm geven

Bij mensen is de wederzijdse kieskeurigheid van mannen en vooral van vrou-
wen verantwoordelijk voor het ontstaan van kunst. Mannen die creatiever
waren, zouden meer succes hebben gehad bij het andere geslacht omdat hun
creativiteit een onbewuste ‘fitness’ indicator was. Om te begrijpen hoe dit
werkt, gaan we eerst dieper in op het handicap principe. Een organisme dat
gemiddeld gezonder is dan het overgrote deel van zijn seksegenoten, kan het
zich veroorloven een kenmerk te hebben dat eigenlijk in zijn nadeel speelt.
Vrouwtjes ‘kiezen’ dus helemaal niet om een louter esthetische reden voor
het pauwenmannetje met de mooiste staart. De ‘echte reden’ is het feit dat
een pauwenmannetje met een mooiere staart fitter is dan de andere pau-
wenmannetjes en zich daarom iets kan permitteren dat hem in zijn directe
overleving een nadeel zou kunnen opleveren. De pauwenstaart is dus een
uiterlijk teken voor fitness. Deze fitness indicatoren moeten authentiek zijn.
Als ze op de een of andere manier kunnen voorgewend worden zijn ze geen
goede indicator [Dutton, 2009, 198]. Bij mannen die heel creatief zijn zou er
een vergelijkbaar mechanisme aan het werk zijn. Vrouwen kiezen onbewust
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voor mannen die creatief zijn, omdat dit een indicator is van een hoge fit-
ness die heel moeilijk voorgewend kan worden. De meeste mensen op deze
aarde hebben de gave om op een of andere manier creatief te zijn, maar
echt hoogstaande kunstwerken worden vervaardigd door een selecte groep
van individuen. Volgens Miller (2000) verklaart dit waarom vooral man-
nen kunst maken en waarom we bij mannen een kwalitatief en kwantitatief
hoogtepunt zien tijdens hun productieve jaren, terwijl dat bij vrouwelijke
kunstenaars doorgaans veel meer gespreid is. Maar deze correlatie moet nog
beter onderzocht worden voor er vergaande conclusies uit getrokken kunnen
worden [De Smedt, 2011, 143].

Tegelijkertijd moesten de hersenen van vrouwen zich ook ontwikkelen,
anders kunnen zij niet de uitdrukkingen van mannelijke creativiteit beoor-
delen. Maar dit kan niet het volledige verhaal zijn. Seksuele selectie kan op
twee verschillende manieren werken. Enerzijds wedijveren leden van dezelfde
sekse met elkaar om de beste partner of om het grootste aantal partners.
Kenmerkend voor deze vorm van seksuele selectie zijn hevige vechtpartijen
en het ‘winnaar-krijgt-alles-principe’. Bij zeeolifanten bijvoorbeeld krijgt
het grootste en sterkste mannetje, dat succesvol tegenstanders op een af-
stand kan houden, tachtig procent of meer van alle vrouwtjes. Anderzijds
en vooral bij monogame soorten, proberen leden van dezelfde sekse leden van
de andere sekse aan te trekken en te verleiden. In een dergelijke scenario ont-
wikkelen beide geslachten kenmerken die bedoeld zijn om het ander geslacht
te tonen hoe goed zijn of haar genen zijn. Het is logisch dat het vooral de
vrouwtjes zijn die de selectie bepalen, omdat zij een veel groter deel van de
lasten van de bevruchting moeten dragen. Het zijn doorgaans de vrouwtjes
die het zich ontwikkelende organisme dragen en opvoeden. Bij soorten waar
het mannetje de belangrijkste ouder is, bijvoorbeeld bij zeepaardjes, zijn de
mannetjes de kritische sekse [Dutton, 2009, 181-183].

Most primates follow the general animal pattern of male sexual
competition and female choosiness. But when the costs of male
sexual competition and courtship are high, males also have incen-
tives to be choosy. When male mate choice becomes important,
sexual selection affects females as well as males [Miller, 2000,
185].

Met andere woorden bij mensen zijn het zowel de mannen als de vrouwen
die selecteren. Dit gebeurt, net zoals bij andere dieren, gedeeltelijk aan
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de hand van uiterlijke kenmerken die een indicator van een goede gezond-
heid blijken te zijn. Voorbeelden hiervan zijn bij mannen een voorkeur voor
vrouwen met een taille-heupverhouding rond de 0,7-0,8. Uit onderzoek is
gebleken dat vrouwen die binnen deze marge vallen significant vruchtbaar-
der zijn dan andere. Een ander voorbeeld is de voorkeur van vrouwen voor
oudere mannen. Men neemt aan dat dit verklaard kan worden door het
feit dat oudere mannen doorgaans meer bestaansmiddelen en status bezit-
ten dan jongere mannen. Beide sekses blijken ook een voorkeur te hebben
voor symmetrie en ook dit is nauw gerelateerd aan hogere vruchtbaarheid.
Een nadeel van fysieke indicatoren is dat ze gemanipuleerd kunnen worden.
Alles van kleren, schmink over auto’s gekocht op afbetaling tot haarkleuring
worden gebruikt om wat de natuur ons gegeven heeft te verbeteren. Dit
verklaart waarschijnlijk waarom mensen eerst mentale kenmerken noemen
als hen gevraagd wordt wat ze het belangrijkst vinden in een partner. Psy-
chologische kenmerken zoals vriendelijkheid en intelligentie zijn moeilijker te
manipuleren dan uiterlijke kenmerken. Dergelijke kenmerken worden, omdat
ze geprefereerd worden door het andere geslacht, steeds sterker ontwikkeld.
Mensen hebben in de prehistorie aan de hand van hun eigen partnerkeuze,
bij wijze van spreken, selectief fokken op zichzelf toegepast [Dutton, 2009,
184-190].

Wij zijn dus, volgens Miller (2000), zelf de vormgevers van onze her-
senen. Dit verklaart ook waarom er tussen menselijke wezens vrij weinig
sekseverschillen zijn. Uiterlijk zijn er wel een aantal universele verschillen:
vrouwen zijn gemiddeld kleiner dan mannen, mannen ontwikkelen meer spie-
ren en krijgen meer haar vanaf de puberteit en vrouwen ontwikkelen tijdens
diezelfde periode borsten. Maar deze verschillen zijn relatief klein in vergelij-
king met vele andere diersoorten. Bij andere dieren is er een veel duidelijker
verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes. Dit is te wijten aan het feit
dat pauwenvrouwtjes bijvoorbeeld pauwenmannetjes met een lange staart
verkiezen en er daardoor over duizenden jaren een groot verschil ontstaat
tussen de mannetjes en de vrouwtjes - het verschil situeert zich hier op een
uiterlijk kenmerk dat aan de hand van een mentaal proces beoordeeld wordt,
terwijl bij mensen beide mechanismen grotendeels mentaal zijn en daardoor
dicht op elkaar betrokken.

70



Hoofdstuk 5

Kunst als bijproduct

Adaptieve verklaringen van kunst zoals die van Dissanayake (1988, 2000),
Tooby en Cosmides (2001) en Miller (2000) hebben het nadeel dat ze een
brede categorie van objecten verklaren. Met als gevolg dat ze spreken over
zaken die we niet noodzakelijk onder de noemer kunst plaatsten. Tooby en
Comides bijvoorbeeld verklaren de brede menselijke capaciteit om fictieve
werelden en situaties te verbeelden [De Smedt, 2011, 145].

Sommige onderzoekers stellen daarom dat kunst zich ontwikkeld heeft
als een bijproduct van andere adaptaties. Anders gezegd, kunst exploiteert
(esthetische) voorkeuren die een rol spelen of gespeeld hebben in andere
contexten. Men kijkt hierbij vooral naar de proximale causale mechanismen
(breinstructuren) die verantwoordelijk zijn voor artistiek gedrag. In de cog-
nitieve neurowetenschap bestudeert men functionele breinbeeldvorming en
breinletsels.

In de loop van de vorige eeuw is gebleken dat er niet een regio is die
verantwoordelijk is voor de beleving die met kunst gepaard gaat. Als een
kunstenaar hersenschade oploopt in een bepaald gebied van het brein dan
heeft dat doorgaans geen invloed op zijn of haar productie van kunst.

The weight of the evidence therefore favors art as a multi-process
activity, one that depends on several brain regions and on redun-
dancy of art-related functional representation rather than on a
single cerebral hemisphere, region or pathway [Zaidel, 2010, 178].

Kunst is dus geen gemodulariseerd of gelateraliseerd kenmerk. Men zou
uiteindelijk in staat moeten zijn om aan te tonen welke delen van het brein
een rol spelen bij het produceren en evalueren van kunst (De Smedt 2011,
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pag 131-132 en pag 139).

5.1 Kunst als een uitbuiter

Als we scannen welke gebieden van het brein gebruikt worden tijdens het
waarnemen van kunst, dan zien we dat een aantal gebieden oplichten die in
de eerste plaats voor andere zaken gebruikt worden. Dit gaat in tegen het
idee dat kunst een hoger geünificeerde mentale activiteit is. Kunst blijkt,
naargelang de specifieke stimulus, bepaalde delen van ons brein te active-
ren en andere niet [Zeki, 1999, 8]. “(Art) hijacks the preferences of normal
perceptual and motivational neural circuits”. Een aantal opmerkelijke ken-
merken van kunst kunnen verklaard worden aan de hand van de functie
die ze doorgaans hebben voor een andere activiteit [De Smedt, 2011, 139].
Kunst maakt gebruik van een aantal thema’s en compositieschema’s die niet
zo willekeurig zijn als soms wordt verondersteld. In de volgende secties zul-
len we bekijken wat de eigenlijke functies zijn van deze gebieden en hoe
kunstenaars ze gebruiken.

5.1.1 Gezichtsherkenning en het lezen van emoties

Een van de gebieden is het gezichtsherkenningscentrum (zie Figuur 5.1)12.
Het ontwikkelde waarschijnlijk als de belangrijkste manier om soortgenoten
te herkennen, omdat primaten een minder sterk ontwikkelde geurzin hebben
in vergelijking met andere zoogdieren. Dit is een bijzonder nuttig kenmerk,
omdat het sociale interactie vereenvoudigt. Elk mens, en ook in mindere
mate andere primaten, op deze aarde hebben een centrum in het brein dat
enkel gebruikt wordt om gezichten te herkennen. Kleine kinderen kunnen
snel gezichtsuitdrukkingen nadoen en zullen daarbij vooral naar de ogen en
de mond kijken en minder interesse vertonen voor wenkbrauwen of kaken
[De Smedt, 2011, 149]. In een normale omgeving zullen zuigelingen zich
altijd richten tot gezichten en niet tot andere delen van het lichaam. Uit on-
derzoek blijkt dat dit mechanisme de contrast polariteit kenmerken vooron-
derstelt, karakteristiek voor gezichten en/of ogen in dewelke een of meerdere
donkere schaduwdelen omgeven worden door een lichter oppervlak. Moge-
lijk heeft evolutionaire selectie ervoor gezorgd dat zuigelingen zich oriënteren
naar deze schaduw-gereflecteerde lichtpatronen van gezichten, omdat weinig
tot geen natuurlijke objecten een gelijkaardig configuratie vertonen. Tegelij-
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Figuur 5.1: René Magritte, La reproduction interdite (1937)

kertijd zoeken ze ook eerder interactie met een juist geörienteerd gezicht en
ogen die op hen gericht zijn. Dit verklaart waarschijnlijk waarom naar een
omgekeerd gezicht kijken zo vreemd is. “Taken together, these aspects of
newborns’ preferences imply that human babies at birth are most attracted
to stimuli appropriate for social interaction” [Farroni et al., 2005, 17249].
Zeer jonge baby’s hebben dus al een of meerdere modules die hen toelaten
op een gepaste manier te reageren op sociale stimuli. Mogelijk ontwikkelt
zich uit deze aangeboren voorkeuren op een of andere manier de ‘theory of
mind’ [Farroni et al., 2006, 306].

Bij bepaalde mentale aandoeningen en letsels blijkt dat diegene die eraan
lijdt bekenden niet meer kan plaatsen. Dergelijke personen moeten zich be-
wust concentreren op bepaalde kenmerken van iemands gelaat om te kunnen
uitmaken of ze de persoon al dan niet kennen. Voor een normale persoon is
het herkennen van gezichten zo sterk geautomatiseerd dat het moeilijk is om
zich voor te stellen hoe het zou zijn als hij elke keer een soort van mentale
checklist moet aflopen om te bepalen of een gelaat al dan niet bekend is.
“The functional specialization of facedetection is such that perceiving faces
is ineluctable: we cannot look at a depiction of a face and choose to regard
it as a meaningless configuration of colors” [De Smedt, 2011, 152].

Hierbij aansluitend hebben mensen ook een mechanisme dat hen toelaat
om min of meer te bepalen wat andere mensen denken of voelen. We hebben
het aangeboren vermogen om te begrijpen dat andere mensen breinen heb-
ben met verschillende verlangens en intenties en we kunnen theorieën vormen
omtrent de inhoud ervan [Gazzaniga, 2008, 48-49]. Vele emotionele uitdruk-
kingen lijken ontworpen om informatief te zijn. Omdat deze zo betrouwbaar
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zijn hebben mensen geautomatiseerde vertalers van emotionele gezichtsuit-
drukkingen ontwikkeld die hen toelaten vrij accuraat te bepalen wat de men-
tale toestand van een andere persoon is [Cosmides and Tooby, 2000, 105].
Dit wordt de ‘theory of mind’ genoemd. Bij kinderen vanaf vier jaar is dit
concept goed ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen en chim-
pansees (nog) geen volledige ontwikkelde ‘theory of mind’ hebben. Uit test
volgt dat ze niet in staat zijn het standpunt van een andere persoon in te
nemen.

Mensen met een bepaalde autistische afwijking zijn niet of nauwelijks in
staat de gevoelens van andere personen te ‘raden’ en blunderen daardoor
vaak in sociale interacties. Onderzoek, zoals dat van Baron-Cohen, heeft
aangetoond dat ze vooral problemen hebben met vragen die hen testen in
verband met het begrijpen van overtuigingen als een oorzaak voor emotie. Ze
hebben dus vooral moeite met het toekennen van verschillende overtuigingen
aan andere personen. Als emoties veroorzaakt worden door verlangens of
situaties scoren ze beter [Baron-Cohen, 1991, 391-392]. Doorgaans hebben
kinderen vanaf vier jaar de capaciteit om een overtuiging te hebben over
iemand anders zijn overtuigingen, maar bij autistische kinderen lijkt dit niet
volledig ontwikkeld te zijn [Gamble et al., 2011, 117]. Ze moeten bewust
leren wat de aanvaarde reacties zijn in welomschreven situaties en iedere
keer rationeel beredeneren wat waarschijnlijk volgt uit een bepaalde blik of
beweging.

Autism is characterized by extreme deficits in social behavior
and understanding. Children with autism display an emotional
indifference to others and treat close family members exactly the
same way they treat complete strangers. Verbal and nonverbal
communication is extremely impaired. These individuals also
display no imagination or creativity [Palmer, 2002, 238-239].

Uit tests blijkt dat autistische kinderen vanaf twintig maanden een aantal
gedragingen vertonen die kenmerkend zijn voor hun aandoening. Ze zijn
minder empathisch, ze hebben het moeilijk met het delen van aandacht en
ook spelen en imitatie zijn minder aanwezig [Charman et al., 1997, 786-788].

Uit het feit dat mensen een speciaal gebied ontwikkelen om gezichten te
herkennen, blijkt dat dit een groot voordeel moet opgeleverd hebben in een
jager-verzamelaars omgeving. Het herkennen van personen als individuen
en als leden van een bepaalde groep, maakt sociale interactie eenvoudiger en
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Figuur 5.2: Leonardo da Vinci, Mona Lisa (circa 1503-1507)

het leven in een sociale groep efficiënter. Het kunnen achterhalen waarom
iemand lacht, weent, tiert,... is ontegensprekelijk nog voordeliger. Een per-
soon die met een voldoende grote zekerheid kan achterhalen hoe anderen
zich voelen en wat ze denken, kan op een veel doordachtere manier omgaan
met anderen.

Kunst lijkt vaak gebruik te maken van deze gebieden. “Portrait painting
has acquired its dominance at least in part because the brain has devoted
a whole cortical region to facial recognition (...)” [Zeki, 1999, 167]. Jonge
kinderen beelden vaak gezichten af in hun tekeningen en benadrukken daar-
bij vooral de ogen en de mond. Kunstenaars, zowel moderne, oude meesters
als kunstenaars uit ‘primitieve’ culturen, vertonen vaak een voorkeur voor
het op een of andere manier afbeelden van gezichten. Een groot aantal kun-
stenaars maakt ook zelfportretten. Eén van de bekendste portretten aller
tijden is natuurlijk de Mona Lisa van Leonardo da Vinci (zie Figuur 5.2)13.
Het opmerkelijkste onderdeel van dit schilderij is het gezicht van deze jonge
vrouw en haar mysterieuze glimlach die zowel rond haar mond als in haar
ogen speelt. Mensen zullen direct haar gezicht herkennen, net zoals ze de
gezichten herkennen van bekende filmsterren zoals Marilyn Monroe en Jack
Nicholson. Mensen zijn mateloos gefascineerd door de glimlach van de Mona
Lisa en de mogelijke betekenis ervan. Schrijvers spelen hier op in door boe-
ken te schrijven die beweren de echte reden gevonden te hebben voor deze
glimlach. ‘Theory of mind’ speelt dus ook hier, bij deze fictieve dame, een
rol.
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Het lijkt er dus sterk op dat kunstenaars gezichten afbeelden omdat onze
adaptieve voorkeur daarnaar uitgaat. Als kunstenaar ben je ervan verzekerd
dat anderen meer interesse zullen tonen voor je werk als je portretten maakt.
Dit wil niet zeggen dat kunstenaars zich noodzakelijk bewust zijn van dit
effect en daarom vaak portretten maken. Kunstenaars beseffen doorgaans
niet wat het neurale effect is van hun kunst, maar over een verloop van tijd
kunnen bepaalde kenmerken sterker tot uitdrukking komen omdat succes-
volle kunst aansluit bij de neurale voorkeuren van het publiek waarvoor het
vervaardigd wordt [De Smedt and De Cruz, 2010, 152-153].

Andere diersoorten zijn niet zo duidelijk aangetrokken door gezichten als
de mens. Probeer maar eens de aandacht van een hond of kat vast te houden
louter door in hun ogen te kijken. Ze zullen snel naar die delen van je lichaam
kijken waar ze direct fysiek contact mee hebben. Primaten hebben een veel
expressiever gelaat dan andere zoogdieren, laat staan andere diersoorten.
Het is vooral ons gezicht dat een ‘theory of mind’ mogelijk maakt. Dit
verklaart waarschijnlijk ook waarom het als een bedreiging beschouwd wordt
als mensen hun gezichten bedekken. Een bedekt gezicht maakt het namelijk
zeer moeilijk om de bedoelingen van een individu te achterhalen.

5.1.2 Omgeving en alles wat daarin leeft

Mensen lijken een aangeboren voorkeur te hebben voor natuurlijke land-
schappen. Ze verkiezen landschappen met een zekere begroeiing. Het op-
merkelijkste is dat ze een voorkeur hebben voor een bepaald type landschap.
Een aantal onderzoeken hebben aangetoond dat mensen een duidelijke voor-
keur hebben voor savanneachtige landschappen met watervoorziening in de
vorm van een klein meer of een rustig beekje. Verder prefereren personen
doorgaans bomen met een parapluachtige kruin en laat dat nu net het type
bomen zijn die groeien op de Afrikaanse savanne. Dit geldt zelfs voor men-
sen die opgegroeid zijn in gebieden waar andere vormen van bomen groeien.
Mensen gaven aan zich rustiger te voelen in een dergelijke omgeving. Het
is opmerkelijk dat wij het grootste deel van onze evolutie geleefd hebben in
een dergelijk landschap. We hebben met andere woorden een voorkeur ont-
wikkeld voor het landschap waar we het grootste deel van het pleistoceen in
geleefd hebben Uit verder onderzoek bleek dat mensen bijna altijd omgevin-
gen kiezen die een fractale waarde hebben van 1.3 en een lage complexiteit.
“Many natural objects have what is known as fractal geometry, consisting of

76



patterns that recur at increasing magnification. Mountains, clouds, coast-
lines, rivers with all their tributaries, and branching trees all have fractal
geometry (...)”. Een fractale waarde wordt gemeten als volgt: een wit blad
heeft een D (fractale densiteit) van 1 en een volledig zwart gekleurd blad
heeft een D die 2 bedraagt. Een omgeving met een D waarde van 1.3 is
typisch voor een natuurlijk landschap [Gazzaniga, 2008, 228-230].

Kleine kinderen tekenen vanaf heel jonge leeftijd allerlei soorten dieren.
Ze stellen ook doorgaans veel vragen naar de kenmerken van een bepaald
dier en ze beseffen heel vroeg al dat wat voor een lid van een soort geldt
doorgaans ook toepasbaar is op alle andere individuen van die soort. In
een weinig ontwikkelde samenleving is de kennis omtrent kenmerken van
bepaalde diersoorten primordiaal voor het overleven. Personen die beter
kunnen bepalen hoe een dier zich gedraagt, zullen betere jagers zijn. Het
gedrag van dieren kunnen interpreteren en voorspellen is dus een kenmerk
dat een selectief voordeel oplevert. Mensen schrijven dieren vaak een ka-
rakter toe dat heel menselijk aandoet. Dit is waarschijnlijk het gevolg van
het toepassen van ‘theory of mind’ op dieren. Een leeuw is moedig, een vos
is sluw en slangen zijn onbetrouwbaar. Door over dieren te denken in ter-
men van typische menselijke eigenschappen is het mogelijk om tot op zekere
hoogte hun gedragingen te voorspellen en te bepalen. Antropomorfisme le-
vert dus een selectief voordeel op voor een individu in een jager-verzamelaars
omgeving.

Er zijn veel voorbeelden gekend van idyllische schilderijen die net de
kenmerken van een open graslandschap vertonen. Meestal in combinatie
met enkele bomen, een beekje en een vrolijk gezelschap. Dergelijke werken
worden door kunstcritici meestal niet (meer) als een voorbeeld van goede
kunst beschouwd, maar de meeste esthetisch ongeschoolde personen zullen
deze werken aangenaam vinden om naar te kijken en noemen het kunst.

Dat mensen dieren fascinerend vinden komt tot uiting in prehistorische
figuratieve kunst die gedomineerd wordt door voorstellingen van dieren.
Daarnaast worden er een regelmatig hybride sjamanenbeeldjes gevonden,
die voor een deel menselijke en voor een deel dierlijke kenmerken vertonen.
Bijvoorbeeld een menselijk lichaam gecombineerd met een leeuwenkop. Ook
in de oude Egyptische kunst zien we veel voorbeelden van halfdier-halfmens
wezens zoals de goden Thot en Anubis, maar ook veel later in de middel-
eeuwen bleef men kenmerken van dieren gebruiken om het karakter van
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Figuur 5.3: Patricia Piccinini, The Young Family (2002-2003)

personen te omschrijven of omgekeerd. En ook in moderne kunst zijn er
talloze voorbeelden van kunstwerken die menselijke elementen combineren
met dierlijke kenmerken [De Smedt, 2011, 151-154] (zie Figuur 5.3)14.

5.1.3 Kunst als een (veilige) manier om emoties te ervaren

Kunst wordt vooral geassocieerd met positieve emoties die gepaard gaan met
zaken als geluk, rust en harmonie. Veel klassieke kunstwerken lijken deze
kwaliteit te bezitten. De meeste Griekse en Romeinse beelden, zoals de Nike
van Samothrace, hebben deze kwaliteiten en ook een heel aantal schilderijen
uit de renaissance en de barokperiode veroorzaken ontegensprekelijk dit ef-
fect. Pinker stelt dat kunst is als kaastaart. Wij eten kaastaart omdat de
grote hoeveelheden vet en suiker zorgen voor een intens gevoel van genot.
“Cheesecake packs a sensual wallop unlike anything in the natural world
because it is a brew of megadoses of agreeable stimuli which we concocted
for the express purpose of pressing our pleasure buttons” [Pinker, 1997, 524-
525]. Kunst werkt op een gelijkaardige manier. Het gebruikt mechanismen
die we doorgaans gebruiken in andere situaties en die genot opwekken om-
dat ze adaptief zijn, en vergroot ze uit, plaatst ze in andere configuraties,
abstraheert ze om zo een intenser genot op te wekken [Pinker, 1997, 527].

Eén van de duidelijkste emoties die kunst opwekt zijn symptomen die
gepaard gaan met angst. Angst is een emotie die opgewekt wordt door een
potentieel bedreigende situatie. De voornaamste symptomen zijn zwetende
handen, een rilling die de ruggengraat oploopt en een verhoogde bloeddruk
- allen zaken die ook voorkomen bij het intens beleven van kunstuitingen
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[Aiken, 1998, 99]. Het gevolg is een verdedegingsreactie die drie vormen kan
aannemen: vechten, vluchten of bevriezen, die elk op hun beurt van zwak
tot heel sterk kunnen variëren [Aiken, 1998, 71-73]. In het geval van kunst
valt de potentiële bedreigende component meestal weg en dat maakt dat
het beleven van angstaanjagende kunst stimulerend kan zijn, maar niet een
volledige verdedegingsreactie op gang brengt [Aiken, 1998, 143].

Vooral ‘primitieve’ vormen van kunst en opmerkelijk genoeg ook veel mo-
derne kunst bezitten een angstaanjagende component. Voorbeelden zijn de
maskers die vele Afrikaanse stammen gebruiken in rituelen en de vreemde,
vaak obscene figuurtjes in vele Romaanse kerken. Ook moderne kunste-
naars maken op een onbewuste manier vaak gebruik van bepaalde kenmer-
ken die hun kunstwerken angstaanjagend maken. Picasso’s Les Demoiselles
d’Avignon werd door een storm van controverse onthaald door zijn tijdgeno-
ten, omdat de manier waarop de naakten weergegeven zijn zo bevreemdend
is (zie Figuur 5.4)15. Elke lichaamsvorm is hoekig en in de plaats van gezich-
ten dragen een aantal van deze vrouwen intimiderende, Afrikaans aandoende
maskers met grote ogen. Natuurgetrouwheid wordt ingeruild voor een ge-
voel van agressie. Daarnaast heeft het ook een opmerkelijk kenmerk van
alle kubistische kunstwerken: het schijnbaar simultaan weergegeven van een
180◦ beeld. Het lijkt alsof Picasso zijn naakten van alle kanten bekeken heeft
en daarna deze verschillende standpunten in een beeld samengeperst heeft
[Zeki, 1999, 51-52]. De vrouw in de rechterbenedenhoek heeft een frontaal
weergegeven gezicht, met twee ogen maar de neus is in profiel weergegeven
[Turner, 2006, 95]. De combinatie van deze elementen maakt dat het bekij-
ken van dit kunstwerk gepaard gaat met een gevoel van ongemak. Picasso
zelf was zich bewust van de onrustwekkende kracht van tribale maskers en
maakte er daarom gretig gebruik van [Aiken, 1998, 118].

Angstaanjagende kunstwerken lijken gebruik te maken van visuele of au-
ditieve stimuli die door ons als bedreigend ervaren worden. Door honderden
duizenden jaren van evolutie hebben mensen bepaalde modules ontwikkeld
die een aantal visuele kenmerken associëren met gevaar. Voorbeelden zijn
grote naar voren gerichte ogen die in de prehistorische periode wezen op een
sluipende carnivoor en die terugkomen in vele horror films en Afrikaanse
maskers. Een ander voorbeeld zijn hoge tonen die geassocieerd kunnen wor-
den met de roep van bepaalde roofdieren en dus waarschuwen voor gevaar.
Ook rood lijkt een vorm van angst te veroorzaken. Mogelijk heeft dit te

79



Figuur 5.4: Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (1907)

maken met het feit dat rood het kleur van bloed is [Aiken, 1998, 132-133].
Het relateren van kunst en angst kan verklaren waarom sommige heel

mooie en aangename schilderijen die lijken aan te sluiten bij de meeste van
onze evolutionair ontwikkelde voorkeuren en door veel mensen bestempeld
worden als de beste voorbeelden van kunst, toch door kunstcritici niet be-
schouwd worden als een vorm van goede kunst.

5.2 Kunstenaars als neurologen

Kunstenaar maken gebruik van onze modules en vervormen de werkelijkheid
in functie daarvan. We kunnen stellen dat kunstenaars op een bepaalde
manier neurologen zijn. Op een onbewuste manier tonen ze aan hoe het
brein werkt [Zeki, 1999, 10-11].

These transgressions of standard physics — impossible shadows,
colours, reflections or contours — often pass unnoticed by the
viewer and do not interfere with the viewer’s understanding of
the scene. This is what makes them discoveries of neuroscience.
Because we do not notice them, they reveal that our visual brain
uses a simpler, reduced physics to understand the world. Artists
use this alternative physics because these particular deviations
from true physics do not matter to the viewer: the artist can
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take shortcuts, presenting cues more economically, and arranging
surfaces and lights to suit the message of the piece rather than
the requirements of the physical world [Cavanagh, 2005, 301].

Het vorige deel besprak kunst vanuit de ultieme redenen (waarom is het
onstaan) dit deel bekijkt de proximale redenen (breinstructuren). Kunste-
naars zijn als neurologen in die betekenis dat ze de organisatie van het
brein bestuderen aan de hand van technieken die uniek zijn voor hun werk.
Wetenschappers kunnen kunstwerken gebruiken om regelmatigheden in de
organisatie van het brein te ontdekken [Zeki, 1999, 202]. In dit deel zullen we
dus bekijken hoe het brein reageert op bepaalde stimuli en hoe kunstenaars
manieren gevonden hebben om dit uit te buiten.

5.2.1 Schaduwen, transparantie en reflectie

Schaduwen worden in schilderijen vaak op een verkeerde manier weergege-
ven. Dit toont aan dat het brein enkel gebruik maakt van een klein aantal
criteria om schaduwen te beperken. Een van de belangrijkste stelt dat scha-
duwen donkerder moeten zijn dan hun omgeving. Anderen afwijkingen,
zoals schaduwen die in de verkeerde richting vallen of niet de juiste kleur
hebben, worden doorgaans niet opgemerkt [Cavanagh, 2005, 301-302]. Ook
voor transparantie is er een gelijkaardig mechanisme. Hier is een belangrijke
voorwaarde dat de contouren van het transparante onderdeel kruisen met
de contouren van het niet-transparante onderdeel. Afwijkingen op andere
gebieden, zoals de refractiewetten, worden doorgaans niet opgemerkt door
de toeschouwer. En ook voor reflectie lijkt een gelijkaardig mechanisme te
bestaan. Kunstenaars geven vaak spiegels weer in schilderijen. Het is op-
merkelijk dat de reflectie in deze spiegels zo goed als nooit klopt met hoe
het in de realiteit zou zijn.

5.2.2 Het succes van tweedimensionale beelden

Ook de effectiviteit van lijntekenen kan verklaard worden door onze aange-
boren modules. Zowel steentijdmensen, kinderen als apen zijn in staat om
tekeningen te interpreteren zoals wij dat doen. Dit laat vermoeden dat het
kunnen herkennen van een tekening als de representatie van een object een
aangeboren kenmerk is. Conventionele lijntekeningen volgen de contouren
van een kenmerkende vorm en volgen bijvoorbeeld niet de vage lijn tussen
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schaduw en belichte delen [Cavanagh, 2005, 303].
Dit gaat samen met onze appreciatie voor platte afbeeldingen.

If we really experienced the world as 3D, an image seen in a
flat picture would distort jarringly when we moved in front of it.
But it does not do so as long as it is flat. (...) Our ability to
interpret representations that are less than 3D indicates that we
do not experience the visual world as truly 3D, and has allowed
flat pictures (and movies) to dominate our visual environment as
an economical and convenient substitute for 3D representations
[Cavanagh, 2005, 304-305].

Crossculturele studies hebben aangetoond dat volwassenen die nog nooit in
aanraking gekomen zijn met tweedimensionale representaties het soms moei-
lijk hebben om de afbeeldingen te herkennen. We kunnen hier uit afleiden
dat het vermogen om vlakke afbeeldingen te zien als de representatie van
een reëel object aangeboren is, maar dat dit vermogen vermindert als men
nooit met vlakke afbeeldingen in aanraking komt. Men moet dergelijke in-
dividuen eerst op een aantal kenmerken wijzen en hen laten wennen aan de
platte afbeelding [Bovet and Vauclair, 2000, 159].

Studies naar ontwikkeling daarentegen, hebben aangetoond dat zeer jonge
baby’s al belangrijke informatie uit afbeeldingen kunnen extraheren. Zui-
gelingen zijn er doorgaans toe in staat om echte objecten te onderscheiden
van hun picturale voorstelling [Bovet and Vauclair, 2000, 146]. Ook apen
lijken in staat een onderscheid te maken tussen echte voorwerpen en hun
afbeelding. “(U)pon seeing cut-out pictures of food objects shown to them
in rotation, the baboons never attempted to grab them (as they did with
real food), although they were still able to adequately categorise them with
respect to the food versus non-food categories” [Bovet and Vauclair, 2000,
162]. Zelfs vissen en insecten zouden tot op zekere hoogte interesse to-
nen in platte afbeeldingen. Er is wel een verschil naargelang de vorm van
de beelden. Dieren reageren doorgaans meer op bewegende beelden dan
op foto’s en kleurenfoto’s lokken meer reacties uit dan zwart-wit beelden
[Bovet and Vauclair, 2000, 159].
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5.2.3 Hoe een minder realistische en abstractere afbeelding
toch zeer succesvol kunnen zijn

Een andere opmerkelijk kenmerk van kunstwerken, is dat ze vaak veel min-
der gedetailleerd zijn dan de werkelijkheid. Lijnen worden dan bewust vaag
gehouden en verdraaide kleuren krijgen een prominentere plaats. Uit breins-
can onderzoek blijkt dat de amygdala, een breingebied dat instaat voor onze
meest primaire emoties, sterker reageert op wazige versies van gezichten. Ge-
bieden die verantwoordelijk zijn voor bewuste gezichtsherkenning reageren
zwak op dergelijke stimuli en reageren sterker op scherpe voorstellingen van
gezichten. Als kunstenaars dus een minder scherp gezicht afbeelden wak-
keren ze mogelijk een sterkere emotionele respons aan bij de toeschouwer
[Cavanagh, 2005, 305].

Een vergelijkbaar mechanisme is onze neiging om visuele stimuli waar
iets aan ontbreekt, zelf in te vullen aan de hand van ons geheugen.

Many paintings only hint at the elements in a scene and depend
on the viewer’s memories to construct meaningful images from
the fragments. Impressionism and Cubism in particular rely on
this memory-based reconstruction to complete scenes from par-
tial representations. These paintings demonstrate the minimal
skeletons of visual forms that are capable of evoking remembered
images [Cavanagh, 2005, 304].

Broadway Boogie-Woogie van Piet Mondriaan bijvoorbeeld bestaat eigenlijk
enkel uit vierkante en rechten in primaire kleuren, maar omdat we al vaak
luchtbeelden gezien hebben van grootsteden bij nacht en door de suggestieve
kracht van de titel, construeren we onmiddellijk een oplichtend en bewegend
stratenplan [Zeki, 1999, 153] (zie Figuur 5.5)16.

Lijnen en andere geometrische figuren zijn in veel kunstwerken aanwe-
zig, maar het is pas vanaf Paul Cézanne en vooral met Piet Modriaan en
Kazimir Malevich dat ze op zichzelf afgebeeld worden [Zeki, 1999, 108-109].
Het blijkt dat deze dominantie van lijnen een correlaat vindt in de visuele
cortex. Dit breingebied wordt gedomineerd door cellen die selectief reage-
ren op lijnen die een bepaalde oriëntatie hebben. Schilderijen van Malevich
en Mondriaan activeren cellen die enkel reageren op verticale, horizontale
en diagonale lijnen. Bij gebogen lijnen ziet men dit effect niet. Fysiologen
denken dat deze cellen de bouwblokken zijn die het zenuwstelsel toelaten
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Figuur 5.5: Piet Mondriaan Broadway Boogie-Woogie (1942-1943)

complexere vormen waar te nemen, maar hoe dit juist werkt is nog niet
volledig duidelijk [Zeki, 1999, 112-114]. Daarnaast beschikt ons brein over
cellen die enkel reageren op een bepaalde kleurtransformatie. Ook van dit
kenmerk maakt de kunst van Mondriaan, met zijn sterke primaire kleurcon-
trasten, gebruik [Zeki, 1999, 120]. Uit breinscans blijkt dat een veelkleurige
Mondriaan, in tegenstelling tot minder abstracte werken en natuurlijke om-
gevingen, slechts inwerkt op een heel beperkt deel van het brein [Zeki, 1999,
198].
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Hoofdstuk 6

Muziek

The ubiquity of music in human culture is indicative of its ability
to produce pleasure and reward value. Many people experience a
particularly intense, euphoric response to music which, because
of its frequent accompaniment by an autonomic or psychophy-
siological component, is sometimes described as “shivers-down-
the-spine” or “chills” [Blood and Zatorre, 2001, 11818].

Muziek activeert neurale structuren die instaan voor genot. Deze worden
ook geactiveerd tijdens genieten van eten, seks en op een kunstmatige ma-
nier door het innemen van drugs. Dit is opmerkelijk omdat muziek niet
noodzakelijk lijkt voor onze biologische overleving of reproductie. De capa-
citeit van muziek om een dergelijk intens plezier op te wekken suggereert
dat het mogelijk op een of andere manier een belangrijk voordeel is voor ons
fysiek-en mentaal welzijn [Blood and Zatorre, 2001, 11823].

6.1 Wat is muziek?

Muziek is opgebouwd uit noten - en deze zijn ruwweg de geluiden waarnaar
een muziekinstrument gemoduleerd wordt. De noten worden gespeeld en
gehoord als aparte gebeurtenissen met een begin, een einde en een specifieke
toonhoogte. Dit onderscheidt muziek van andere geluiden die steeds van
hoog naar laag gaan, voorbeelden zijn de huilende wind en de intonatie van
een sprekende stem. De noten verschillen naargelang hoe ´stabiel’ ze voelen
voor een luisteraar. Sommige geven het gevoel van finaliteit en vastheid,
andere voelen onstabiel en veroorzaken een spanning [Pinker, 1997, 529].
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Figuur 6.1: Fluit uit bot gevonden in de Hohler Fels Grot

Doorgaans maken muzikanten gebruik van beide vormen en bouwen op die
manier een ‘verhaal’ op. Bepaalde aspecten van een muzikale compositie
worden geassocieerd met specifieke emoties. Van een C-majeur bijvoorbeeld
stelt men soms dat ze vrolijk en strijdvaardig klinkt [Freedberg, 2006, 83-84].

6.1.1 De oudste muzikale artefacten

Het oudste muziekinstrument is een fluit gemaakt uit het bot van een nu
uitgestorven Europese beersoort. Het is toegeschreven aan een Neandertha-
ler site in Slovenië en zou 50 000 jaar oud zijn. Ook in Duitsland, in de
Hohler Fels Grot, heeft men een fluit gemaakt uit bot gevonden die 35 000
jaar oud zou zijn (zie Figuur 6.1)17. De eerste muziekinstrumenten waren
waarschijnlijk vormen van trommels [Gazzaniga, 2008, 235].

6.1.2 Gelijkenissen en verschillen met andere dieren

De meeste onderzoekers gaan ervan uit dat het maken en appreciëren van
muziek een uniek menselijke bezigheid is. Mensen leren op een vocale ma-
nier. Dit betekent dat we ervoor zorgen dat onze vocale uitingen lijken op
de auditieve patronen die we horen. We doen dat met elk liedje dat we
kunnen zingen, met elk woord dat we kunnen uitspreken en als we geluiden
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imiteren van gelijk welke geluidsbron. Dit is een extreem zeldzame gave.
Zoogdieren blinken uit in hun capaciteit om te leren, maar vocaal leren is
zeldzaam. Geen enkele primaat in het wild, buiten de mens, is ertoe in staat.
Enkele soorten zoals walvissen, zeehonden en vooral zangvogels produceren
geluiden die muzikaal aandoen [Merker, 2005, 19].

Taal en het zingen van zangvogels delen een aantal kenmerken. Ten
eerste is aanleren voor beiden cruciaal. Vogels leren niet normaal zingen
als ze niet blootgesteld worden aan communicatieve signalen van volwas-
sen soortgenoten. En dit is uitzonderlijk, aangezien de meeste diersoorten
niet blootgesteld moeten worden aan de communicatieve signalen van hun
soort om ze zelf te kunnen reproduceren. De neiging om te zingen lijkt
aangeboren. Net als bij mensen vertonen de hersenen van zangvogels een
sterke lateralisatie wat zang betreft. En net zoals dat bij mensen het geval
is, moeten jonge zangvogels in bepaalde kritische periodes blootgesteld wor-
den aan gezang van volwassenen vogels, anders leren ze nooit correct zingen
[Doupe and Kuhl, 1999, 568].

Production learning starts with highly variable jumbles of song
elements in a practice phase called subsong, which has been ana-
logized to the babbling phase of human infants. Its variability
not only serves to practice vocal control, but also appears to be
integral to the process of pattern learning itself. This is followed
by a practice phase called plastic song, which may serve as an
arena for practicing pattern production. The animal produces
increasingly competent song patterns and variations that can be
quite elaborate, but without adhering closely to the patterns of
the model. The model template stored in memory is nevert-
heless in the background throughout this stage of plastic song,
because it eventually ends; it settles, as it were, into what is
called “crystallized song” of full adult competence, in which the
animal finally achieves a high-fidelity replication of the model
pattern in its own vocal output [Merker, 2005, 21].

Het grootste verschil is dat vogels maar zingen in bepaalde contexten: voor
het aantrekken van vrouwtjes en het verdedigen van een territorium. Het is
dus enkel bedoeld als communicatie. “Inventing and playing music uses all
our cognitive machinery (...). Perception, learning and memory, attention,
motor action, emotion, abstraction, and theory of mind are all harnessed
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into action” [Gazzaniga, 2008, 233-234]. Mensen maken en luisteren naar
muziek omdat ze ervan genieten. Het is ook niet nodig dat er iemand anders
luistert, een individu kan genieten van alleen voor zichzelf te musiceren.

We geven de elementen van muziek ook emotionele betekenis. Uit stu-
dies blijkt dat als personen luisteren naar muziek van een volledig vreemde
samenleving ze vaak een gelijkaardige emotionele betekenis toekennen aan
een bepaald muziekstuk als de ‘inboorlingen’. Dit suggereert dat op zijn
minst emotionele aanwijzingen gedeeld worden door alle mensen. Er zijn
dus mogelijk aangeboren mechanismen voor het waarnemen van emotie
in muziek en componisten en muzikanten trachten deze aan te spreken
[Hauser and McDermott, 2003, 666].

Een laatste belangrijk verschil is dat een muzikale stijl meestal een evo-
lutie doormaakt. Zangvogels zingen altijd hetzelfde en zullen niet zomaar
ineens een vernieuwend riedeltje produceren omdat ze zin hebben in iets
nieuws. Componisten, maar tot op zekere hoogte ook niet geschoolde mensen
zullen doorgaans proberen nieuwe elementen te vinden. Dit omdat muziek,
maar eigenlijk geldt dit voor elke andere vorm van kunst, na herhaaldelijke
voorstellingen zijn opwindingspotentieel verliest door gewoontevorming. Dit
is vooral belangrijk in moderne culturen, maar ook in jager-verzamelaars
samenlevingen ontstaan er op kleinere schaal soms vernieuwingen in van
muzikale stijl [Martindale and Uemurat, 1983, 225].

6.2 Wat is de functie van muziek?

“(G)iven its omnipresence in human culture, why is there no clear-cut adap-
tive function? Unlike language, which allows us to communicate our thoughts
to others through sounds or signs, music has no readily apparent functio-
nal consequence” [Hauser and McDermott, 2003, 663]. Net zoals bij an-
dere kunstvormen moeten we ons afvragen of muziek kan beschouwd wor-
den als een adaptatie. Sommigen stellen dat muziek evolueerde als een
seksueel selectie systeem; ontworpen om seksuele partners aan te trekken.
Andere denken dat muziek gebruikt wordt om coalities te coördineren en
dus eerder functioneert op het niveau van de groep. Weer anderen denken
dat muziek geen adaptieve functie heeft en slechts een bijeffect is van ver-
schillende perceptuele en cognitieve mechanismen die in de eerste plaats
andere functies hebben. Op basis van het huidig empirische onderzoek
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kan men niet sluitend een van de drie boven de andere twee verkiezen
[Hauser and McDermott, 2003, 664]. Dezelfde argumenten die in de vorige
delen aangehaald werden, kunnen grofweg ook gebruikt worden voor het
vervaardigen en beluisteren van muziek.

6.2.1 Muziek als een vorm van taal

Alle menselijke culturen maken gebruik van twee georganiseerde geluidsys-
temen: muziek en taal. Ondanks het feit dat er voor de hand liggende ver-
schillen zijn, maken ze beiden gebruik van ritmische en melodische patronen
en regelgestuurde sequenties [Patel, 2005, 59]. Darwin stelde dat muziek
misschien een vroege vorm van communicatie was. En eigenlijk is dat niet
zo een vreemd idee als we de functie van vogelgezang in het achterhoofd hou-
den. “He suspected that music may originally have been adaptive as a form
of communication, a protolanguage, that later was replaced by language. If
that was true, music now is a “fossil” of a former adaptation”. Spreken deelt
veel kenmerken met muziek als timbre, toonhoogte, ritme en veranderingen
in volume en frequentie. Elke persoon op deze aarde is in staat deze aspec-
ten te herkennen zonder muzikale training [Gazzaniga, 2008, 234-236]. Men
heeft kunnen aantonen dat de ritmische en tonale verschillen tussen talen
ook getransporteerd worden naar de muziek die verschillende taalgroepen
produceren [Patel, 2005, 60-64].

Onderzoek bij mensen die taal niet meer op een normale manier kunnen
gebruiken, lijkt aan te tonen dat er een redelijke overlapping moet zijn tussen
taal-en muziekproductie.

Aphasics with syntactic comprehension problems in language
also have a musical syntactic deficit; that is, they seem not to ac-
tivate the implicit knowledge of harmonic relationships that Wes-
tern nonmusicians normally exhibit. Importantly, this is not due
to low-level acoustic deficits (e.g., difficulty discriminating tuned
from mistuned chords), nor is it a generalized consequence of
brain damage, since there are cases of individuals with bilateral
cortical lesions who show normal harmonic priming [Patel, 2005,
67-68].

Vreemd genoeg blijkt dat bij professionele muzikanten die lijden aan afasie
dit meestal geen invloed heeft op hun muzikale kwaliteiten. Recent onder-
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zoek naar neuro-plasticiteit heeft aangetoond dat de breinen van dergelijke
individuen op meerdere vlakken verschillen van niet-muzikanten. Ze hebben
onder andere een groter corpus callosum en meer grijze materie densiteit in
specifieke delen van de frontale cortex [Patel, 2005, 65].

Uit hersenscanonderzoek met niet muzikaal getrainde individuen blijkt
dat het Broca gebied in de hersenen en zijn gelijke in de rechterhersenhelft
ook een rol spelen bij het verwerken van muzikale syntax. Muziek wordt dus
net als taal door deze gebieden op een automatische manier verwerkt. Als
proefpersonen niet-harmonische akkoorden horen lichten ook deze gebieden
op. Deze resultaten lijken aan te geven dat Broca en zijn rechterhersenhelft
dubbel complex regelgestuurde informatie verwerken zonder dat het altijd
om taal hoeft te gaan. Dit alles toont aan dat er een belangrijke relatie is
tussen het verwerken van taal en muziek en dat een deel van onze muzikale
gevoeligheid aangeboren is [Maess et al., 2001, 543-544].

6.2.2 ‘Kennis van muziek’

Op zijn minst heeft muziek gemeen met taal dat akoestische stimuli door
de meeste leden van een cultuur erkend worden als muziek, zelfs als deze
specifieke klanken nog nooit voordien gehoord werden. Tegelijkertijd zijn er
klanken die bijna iedereen beschouwd als onmuzikaal. Bijvoorbeeld een valse
noot in een melodie. Het lijkt betekenisvol om te spreken van ‘kennis van
muziek’ net zoals Chomsky sprak over ‘kennis van taal’. Deze soort kennis
verschilt fundamenteel van de kennis die men opdoet door muziektheorie te
leren of een moeilijk stuk van Bach in te oefenen. Mensen verkrijgen het
door de alledaagse blootstelling aan muziek binnen een cultuur.

Cross-cultural data suggest that there are indeed innate cons-
traints on music, as evidenced by the universality of particular
features of music across cultures with fundamentally different
musical genres or styles (for example, the widespread use of sca-
les based around the octave, with 5–7 pitches per octave). These
constraints may well not be specific to music, and could instead
be reflections of general features of perception and/or memory;
however, their existence demonstrates that some features of mu-
sic may be innate.
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Dit wil echter niet zeggen dat de notie van een universele grammatica zomaar
toepasbaar is voor muziek [Hauser and McDermott, 2003, 663-664]. Maar
vertrekken vanuit het idee ‘kennis van muziek’ kan een aantal interessante
nieuwe inzichten opleveren.

Om te bepalen of ‘kennis van muziek’ een aangeboren kenmerk is, on-
derzoekt men jonge dieren waarvan men kan controleren dat ze nooit, ook
niet tijdens de zwangerschap blootgesteld zijn aan muziek. Het is namelijk
heel moeilijk om mensenbaby’s te vinden die tijdens hun ontwikkeling in de
baarmoeder aan geen enkele vorm van muziek blootgesteld zijn. Daarnaast
produceren andere primaten geen muziek, dus als we bij hen bepaalde aan
muziek gerelateerde kenmerken vinden dan wil dit waarschijnlijk zeggen dat
ze aangeboren zijn. Het blijkt dat apen een voorkeur hebben voor tonale
melodieën net als mensen.

(L)ike humans, the rhesus monkeys showed octave generalization-
they tended to judge two melodies to be the same when transpo-
sed by one or even two octaves. The octave was found to hold a
privileged status, however: the monkeys failed to generalize if the
melodies were transposed by 0.5 or 1.5 octaves, leaving the no-
tes physically closer to the originals but changing the key. Most
interestingly, octave generalization occurred only for melodies
taken from the diatonic scale. When the monkeys were tested
on atonal melodies whose notes were chosen randomly from all
12 tones of the chromatic scale, there was no evidence of octave
generalization [Hauser and McDermott, 2003, 665-666].

Zangvogels blijken deze gave voor melodie transposities niet te bezitten.
Deze capaciteit moet dus ontwikkeld zijn na de splitsing van vogels en zoog-
dieren. Uit een andere tests blijk dat zuigelingen vanaf zestien weken zich
wegdraaien van luidsprekers die dissonante klanken voortbrengen. Als de
luidsprekers consonant geluid produceren draaien ze zich naar de geluids-
bron en lachen. Of andere primaten gelijkaardig gedrag vertonen moet nog
beter onderzocht worden [Hauser and McDermott, 2003, 666].
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Hoofdstuk 7

Het belang van een
evolutionaire benadering

Nu we een beter idee hebben hoe evolutietheorie een interessante bijdrage
kan opleveren voor kunst, kunnen we terugkeren naar de discussie en vra-
gen waarmee we onze uiteenzetting begonnen zijn. Veel wetenschappers ma-
ken een duidelijk onderscheid tussen evolutionaire verklaringen en cultureel-
historisch onderzoek. Onderzoek naar wat kunst is, hoeft echter niet te
leiden tot een alles of niets uitkomst voor een van beide kampen. Beide
soorten onderzoek leveren interessante en belangrijke inzichten op met be-
trekking tot kunst en de esthetische ervaring en vullen elkaar vaak aan.
Evolutietheorie blijkt een aantal artistieke fenomenen op een vernieuwende
manier te verklaren [Carroll, 2004, 96].

7.1 Is kunst universeel?

7.1.1 Het concept kunst

Uit antropologisch onderzoek is gebleken dat alle culturen vormen van kunst
hebben en dat elke mens op deze aarde in staat is om de kunstuitinginen
van andere culturen te herkennen als kunst. Daarom stelt deze tekst dat
kunst een universeel menselijk kenmerk is. Er zijn echter een aantal vorsers
die stellen dat kunst geen algemeen kenmerk is.

They may point out, for example, that many cultures lack a
word for “art” that is equivalent to our usage. However, this is
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not a very compelling consideration, since, though certain cul-
tures do not have a word for “economics” in their vocabulary,
this does not encourage us to think that the pertinent societies
lack economies. Nor should the fact that art shows such astoun-
ding cross-cultural variation overly impress us, since, as already
noted, the diversity of different languages does not lead us to
suspect that the nearly universal capacity for language is not a
biological endowment [Carroll, 2004, 96-97].

Andere culturen zouden kunst op zo een fundamenteel andere manier be-
kijken, dat een onderlinge vergelijking onmogelijk wordt. Eerder werd al
aangehaald dat ‘primitieve’ maatschappijen doorgaans een sterker utilitair
kunstconcept hebben. Kunst functioneert binnen andere praktijken als re-
ligie, mystiek en decoratie. Als we een object van een dergelijke cultuur
tentoonstellen in onze musea dan koppelen we het object los van zijn oor-
spronkelijke kunstzinnige betekenis. Met andere woorden, wij projecteren
ons kunstconcept op artefacten die tot een volledig andere categorie behoren.
Het zijn een reeks niet convergerende praktijken die het best verklaard kun-
nen worden binnen de geschiedenis van de culturen waarin ze voortgebracht
werden.

Deze redenering vertrekt vanuit de aanname dat ‘westerse’ kunst per de-
finitie niet utilitair is. We moeten echter niet ver terugkeren in de tijd om
voorbeelden te vinden van ‘westerse’ kunst die vergelijkbare functies bezat.
Veel kunst werd vroeger gecreëerd om religieuze of politieke doeleinden. De
glas in lood ramen in kerken waren oorspronkelijk bedoeld als een manier
om de doctrines van het geloof te leren aan de ongeletterden. Vele mo-
numenten en triomfbogen zijn bedoeld als een herinnering aan historische
gebeurtenissen en om het volk te wijzen op hun politieke erfenis en hun
burgerplichten. Kunst als een object van zuivere contemplatie is een vrij
recent en beperkt idee. Ook wij, moderne stedelingen, beoordelen kunst op
een manier die niet louter contemplatief is en dicht aansluit bij de manier
waarop alle mensen op aarde kunst beoordelen. Dit wil echter niet zeggen
dat er geen kunstuitingen bestaan die slechts in bepaalde contexten kunnen
begrepen worden. Conceptuele kunst bijvoorbeeld zal hoogstwaarschijnlijk
geen weerklank vinden in een stammenmaatschappij [Carroll, 2004, 97-98].

In deze tekst hebben we echter gesteld dat kunst een universeel menselijk
kenmerk is. De reden is dat kunst ons een bepaald voordeel oplevert. Of
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dit voordeel een adaptatie of slechts het bijproduct van andere adaptaties is
moet nog verder onderzocht worden, maar we vertrekken steeds vanuit het
idee dat het brein ontworpen is voor bepaalde taken.

7.1.2 Een universele menselijke natuur

Sommige vorsers geloven niet dat er zoiets bestaat als een universele men-
selijke natuur. De reden is vaak het idee dat als we aannemen dat er een
universele menselijke natuur bestaat, hieruit noodzakelijk volgt dat we alles
op zijn beloop moeten laten. Het lijkt de mogelijkheid van een constante
menselijke en sociale verbetering, naar voren gebracht door denkers als Hegel
en Marx, te doen verdwijnen. Maar het feit dat we ten dele beperkt worden
door onze biologische lichamen zegt niets over de morele consequenties die
hieruit volgen. Het is niet omdat we agressie hebben en dit kenmerk ons
een overlevingsvoordeel opleverde tijdens de prehistorie dat we dit nu niet
terecht kunnen veroordelen.

Hegel and Marx were correct in observing that, in large measure,
humans create themselves through their cultural and material
practices, but we do not start from nowhere; we are not empty
receptacles; we come onto the scene with certain biological en-
dowments [Carroll, 2004, 98-99].

Dergelijke onderzoekers gaan ervan uit dat een scherp onderscheid tussen
biologische-en culture kenmerken valide is. Maar de laatste jaren is gebleken
dat we deze tegenstelling op zijn minst heel wankel kunnen noemen. Mensen
zijn voor hun goed functioneren afhankelijk van beide en het onderscheid is
eigenlijk enkel theoretisch te maken. Stel je voor dat de wereld door een of
andere ramp volledig beroofd zou worden van elke vorm van cultuur en enkel
kleine kinderen overleven. Deze kinderen zullen een hele hoop vaardigheden,
die wij als essentieel menselijk beschouwen, niet ontwikkelen. Mogelijk zullen
ze na een periode van honderdduizenden jaren weer iets ontwikkelen dat wij
misschien cultuur zouden noemen, maar dat zal niet noodzakelijk gebeuren.

7.2 Het verschil in kunstproductie en beleving

Daarnaast is het duidelijk dat kunst niet op een volledig biologische manier
verklaard kan worden en geen enkel evolutionair geïnspireerde onderzoeker
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zal dat ontkennen. Het is een misvatting dat de evolutietheorie geen ruimte
laat voor culturele invloeden. Maar uit het feit dat wij als soort de input
van onze culturele omgeving nodig hebben om een volledig mens te zijn,
volgt niet dat er geen algemene menselijke natuur bestaat.

7.2.1 Uniek talent

Ieder van ons weet dat slechts een relatief klein aantal mensen begiftigd is
met een uitzonderlijke creatieve gave. Sommige wetenschappers halen dit
aan als een argument tegen een evolutionaire verklaring van kunst. Maar dit
steunt op een verkeerde interpretatie van het selectieproces en variatie. De
evolutietheorie steunt namelijk op het feit dat er zich binnen elke generatie
een significante variatie zal voordoen. Het enige wat nodig is om te bepalen
of een kenmerk een adaptatie/bijproduct dan wel een cultureel ontwikkelde
voorkeur behelst, is dat elk individu van een populatie een gradatie van dit
kenmerk bezit.

Babies, like human ancestors, are born with a greater or lesser
potential for artistic creativity. As they grow older, some would
never even try if not taught, whereas others are precociously
gifted. The example of the chimpanzee painters (...) suggests
that this individual variability is evolutionarily very ancient.
The rarity of outstandingly gifted creative artists today suggests
that, from Congo the chimpanzee to Turner, Picasso, Bacon and
others of our own time, each human (and pre-human) population
has produced exceptionally creative visual artists who have radi-
cally changed the way that art is made and hence changed how
we see not only art but the world around us [Morriss-Kay, 2010,
174].

Maar in feite zijn die verschillen relatief klein. “Differences among people,
for all their endless fascination to us as we live our lives, are of minor interest
when we ask how the mind works. The same is true for differences-whatever
their sources-between the averages of entire groups of people, such as ra-
ces”. Alle mensen op deze aarde hebben namelijk een brein dat grotendeels
dezelfde universele architectuur vertoont. We denken binnen dezelfde ka-
ders en vertonen parallelle gedragingen en emoties. Het is pas als we het
verschil opmerken met andere soorten en artificiële intelligentie dat we mer-
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Figuur 7.1: Marcel Duchamp, Fontaine (1964)

ken hoe anders ons brein werkt. Ontegensprekelijk begrijpen we vandaag
de dag nog niet volledig hoe ons brein werkt, maar dat wil niet zeggen dat
we niet kunnen observeren dat alle mensen op deze aardbol gelijkaardig zijn
[Pinker, 1997, 49].

7.2.2 Esthetische houdingen en codes

Ook het aanleren van een esthetische houding speelt een rol. Elk van ons
wordt geboren met een soort van automatische esthetische respons, maar
aan de hand van culturele invloeden zullen we smaken ontwikkelen die soms
zelfs regelrecht ingaan tegen ons aangeboren esthetisch gevoel. Dit kan
bijvoorbeeld verklaren waarom kunstcritici sommigen werken, die een on-
geoefende toeschouwer als kunst beschouwt, bestempelen als slechte kunst.
Deze critici hebben namelijk, door jaren van observatie en discussie, een
complexere individuele kunstbeleving ontwikkeld. Ook kunstenaars zelf zul-
len zich blijven ontwikkelen aan de hand van ervaringen, de confrontatie
met verschillende artistieke stijlen en persoonlijke gebeurtenissen en ont-
moetingen [Dissanayake, 1988, 164]. Als er weinig of geen aanzetten of mo-
gelijkheden zijn om kunst te ontwikkelen, maar dat geldt ook voor elk ander
kenmerk, zullen er minder personen zich bezighouden met het ontwikkelen
van hun aangeboren artistieke talenten.

Bepaalde vormen van kunst, zoals klassieke muziek, kunnen maar ten
volle ervaren worden als men de esthetische code ervan kent. Een leek kan
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ontegensprekelijk ook genieten van een klassiek meesterwerk, maar een groot
deel van de gradaties en geniale invallen zullen niet opgepikt worden. In ver-
gelijking met ‘eenvoudigere’ vormen van kunst speelt het cognitieve en intel-
lectuele element een veel grotere rol. “It is in art where such codes seem to
be necessary, and insofar as we respond aesthetically we are aware (at some
level; it may well be inarticulate) of the code-of how not only that some-
thing is said [Dissanayake, 1988, 165]. Het ten volle ervaren van dergelijke
vormen van kunst vraagt meestal ook dat men cultureel ondergedompeld is
in deze kunstvorm. Vele moderne westerse kunst bijvoorbeeld kan maar ge-
apprecieerd worden als men weet hoe men het kunstwerk moet bekijken. De
toeschouwer moet gebruik maken van aangeleerde begrippen en theorieën
om zulke kunst te benaderen. Marcel Duchamps Fontaine bijvoorbeeld is
een radicale herinterpretatie van kunst (zie Figuur 7.1)18. Voor deze kun-
stenaar was de ‘ontdekking’ belangrijker dan de uniciteit van het object
en daarom ontwikkelde hij het concept van de ‘readymade’ [Arnason, 2004,
248].

97



Hoofdstuk 8

Besluitende opmerkingen

Deze tekst heeft getracht om de belangrijkste voordelen van een evolutionaire
benadering uit de doeken te doen. Het wonderbaarlijke aan het bekijken van
de menselijke ontwikkeling aan de hand van de evolutietheorie is dat we tot
op zekere hoogte kunnen achterhalen en begrijpen waarom wij bepaalde
voorkeuren, gevoelens en neigingen hebben. Het menselijk brein is niet
zomaar uit de lucht komen vallen als een niet-analyseerbaar artifact van
onbekende origine. Er is geen enkele goede reden om het te bestuderen
zonder rekening te houden met de causale processen die het gemaakt heeft
[Cosmides and Tooby, 1994, 85].

Als we vertrekken vanuit het idee dat ons brein ontworpen is om bepaalde
taken te vervullen dan levert dat een vernieuwende visie op. Het brein
wordt namelijk doorgaans bestudeert aan de hand van zaken waartoe het
in staat is. Dit is een belangrijk verschil met een evolutionaire benadering
en kan verduidelijkt worden aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor
dat iemand je uitlegt wat een voorwerp is aan de hand van dingen die het
kan doen. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als een presse-papier, als
een kleine handverwarmer en als een middel om iemand die in bad zit te
elektrocuteren. Aan de hand van deze functies zal je een aantal zaken te
weten komen over het bewuste ding. Bijvoorbeeld dat het vrij zwaar is,
maar je zal geen coherent idee ontwikkelen. Als iemand je, daarentegen,
vertelt dat het een een mechanisme is om brood te roosteren dan zal je
weten dat het een broodrooster is. Als je de functie kent zal je zoeken naar
mechanismen die specifiek ontworpen zijn om deze functie te vervullen. In
het geval van een toaster zijn dat onder meer verwarmingselementen aan
beide zijden [Cosmides and Tooby, 1994, 95].
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Een evolutionaire benadering van de hogere cognitieve faculteiten staat
eigenlijk nog maar in zijn kinderschoenen, maar de al verkregen intrigerende
resultaten laten het beste vermoeden. Het ziet er naar uit dat een evoluti-
onaire benadering van kunst en creativiteit in het algemeen bijzonder veel
potentieel heeft. Aangezien we ervan uitgaan dat adaptaties zich ontwik-
kelen om aan een reële nood te voldoen, kunnen we tests ontwikkelen om
te achterhalen waarom een bepaalde voorkeur bestaat en ontstaat. Zeker
nu er steeds nauwkeuriger materiaal ontwikkeld wordt om de werking van
het brein in kaart te brengen. De nieuwste scanners laten toe het brein bij-
zonder gedetailleerd te onderzoeken. Onderzoekers kunnen dus steeds beter
bepalen welke breinregio’s actief zijn tijdens een specifieke actie of emotie.

Het valt niet te ontkennen dat een theorie die zaken kan verklaren op
een coherente en omvattende manier belangwekkend is. Het laat ons toe
te achterhalen waarom we zijn wie we zijn, waarom we doen wat we doen
en waarom we voelen wat we voelen. Als we vertrekken vanuit een uni-
versele menselijke natuur kan dit interessantere en meer algemene inzichten
opleveren dan wanneer we slechts het individuele niveau bekijken. Het is
ontegensprekelijk een pluspunt als een theorie een grote unificerende en ver-
klarende kracht heeft. Het idee dat elk mens op deze aarde geboren wordt
met een zeer gelijkaardige breinstructuur is een dergelijke theorie.

Tegelijkertijd hoeft het geen andere verklaringen uit te sluiten. Het stelt
niet noodzakelijk dat iedereen hetzelfde is. Selectie heeft individuele variatie
nodig om te kunnen werken. Individuele verschillen zijn dus niet enkel te
verwachten maar noodzakelijk. Zeker wat hogere cognitieve functies betreft,
nemen we veel variatie waar. Genieten van muziek bijvoorbeeld blijkt heel
individueel te zijn. In het geval van kunst en andere uitingen van menselijke
creativiteit werken verschillende zaken op elkaar in en is het moeilijker om te
bepalen met welke functie een bepaald gevoel, denkbeeld wordt opgeroepen.
Sommige kunstvormen zijn ontegensprekelijk niet universeel, net zoals een
hele boel culturele gebruiken enkel gelden in het land van oorsprong. Maar
op een gedetailleerder niveau zullen we ook hier vaak zaken waarnemen
die ons brein aanspreken. Veel conceptuele kunst heeft, naast een louter
op ideeën gebaseerde component, ook kenmerken als rechte lijnen en felle
kleuren die een invloed hebben op mensen over de gehele wereld.
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Eindnoten

Noten

1Paul Gauguin, D’où venons-nous, Que sommes-nous? Où allons-nous?
(1897) van http://aa-joseph-vallot.blogspot.com/2010/12/gauguin-regenerer-lart.
html

2Pauwenmannetje van http://photography.nationalgeographic.com/photography/
photo-of-the-day/peacock-new-zealand/

3Boogvulling in de San Marco-kathedraal in Venetië van http://sacred-destinations.
com/italy/venice-san-marco-photos/slides/last-supper-c-brani

4Biface gevonden in Saint-Acheul van http://www.historyofinformation.
com/images/biface.jpg

5Vergelijking van breinen van http://www.doctortee.com/dsu/tiftickjian/
bio101/nervous-system.html

6Congo, Untitled van http://gridskipper.com/archives/entries/53057/53057.
php

7Lichaamsbeschildering van http://photography.nationalgeographic.com/
photography/photo-of-the-day/mambukal-mudpack-festival

8Chauvet Pont d’Arc van http://www.d.umn.edu/cla/faculty/troufs/anth1602/
pcchauvet.html

9Leewenkop figurine gevonden in Stadel-Höhle im Hohlenstein van http:
//historyofinformation.com/images/lion_man.jpg
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10Pablo Picasso, Bull’s Head (1943)van http://www.lssu.edu/faculty/jswedene/
immortality.htm

11Prieelvogel van http://magazine.nationalgeographic.nl/wp-content/uploads/
2010/06/Prieelvogels1.jpg

12René Magritte, La reproduction interdite (1937) van http://www.hss.
adelaide.edu.au/philosophy/inconsistent-images/magritte/

13Leonardo da Vinci,Mona Lisa (circa 1503-1507) van http://www.physorg.
com/news183667169.html

14Patricia Piccinini, The Young Family (2002-2003) op http://www.patriciapiccinini.
net

15Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon (1907) van http://www.smarthistory.
org/les-demoiselles-davignon.html

16Piet Mondriaan Broadway Boogie-Woogie (1942-1943) van http://www.
actlab.utexas.edu/~cowboyrasta/body/InterpretationsOfMondrian/ImageHTMLpages/
broadway.html

17Fluit uit bot gevonden in de Hohler Fels Grot van http://www.historyofinformation.
com/index.php?category=Prehistory

18Marcel Duchamp, Fontaine (1964) van http://www.wexarts.org/ex/?eventid=
1385
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