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1.	  Abstract	  	  
The question wether or not music is an adaption or merely a cultural construct using multiple 

cognitive mechanisms has been dominating the study of music and evolution for two decades. 

Following the recent surge of studying music as an adaptation through a comparative 

perspective, the study here proposed theorises an interdisciplenary model researching music 

as a bonding instrument in all human social relations. Recent neurobiological and 

physiological studies on the effect of music in humans implie there are cognitive mechanisms 

present in human infants to proces music. These findings together with prominent theories 

about the evolution of music, ranging from music as courtship to music as a sign for social 

cohesion, are being linked through a model representing our human evolutionary goals. 

Following this framework the hypothesis here implies that contemporary music is being 

processed as a fitness indicator and a fitness cue to achieve bonding or as a supernormal 

stimuli. Through a series of focus groups the likelihood of this hypothesis is being explored. 

General findings of the study suggests that although the framework being used currently 

cannot be validated, there is a role for contemporary music as as a fitness indicator and a 

fitness cue to achieve bonding or as a supernormal stimuli.  
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3.	  Inleiding	  
Een goede Indische vriend beweerde ooit aanwezig te zijn geweest bij een muzikale 

bezwering van wat een dodelijke slangenbeet moest zijn. De gebeten persoon in kwestie werd 

via transcendentale gezangen van het idee af gebracht dat hij zou sterven. Uiteraard was dit 

niet het geval. Fabel of niet, het idee om iemand zijn fysisch functioneren te beïnvloeden via 

specifieke sonische patronen is niet eens zo vergezocht. De één kan bijvoorbeeld niet stil 

staan bij zijn of haar nummer, de andere wordt onmiddellijk terug attent gemaakt op een 

verloren liefde bij ‘hun’ lied. De vraag of dit nu een puur cultureel gevolg is wordt door 

menige academici al een tijd achter zich gelaten (Schyff, 2014). De vraag of muziek een 

eigenschap is die inherent is aan menselijk gedrag of beter gezegd een construct die 

gebasseerd is op een evolutionaire adaptatie of een ‘spin-off’ is van een adaptatie, wordt 

daarentegen de laatste twee decennia druk onderzocht (Wallin, Merker & Brown, 2000; 

Mithen, 2006; Honing & Ploeger, 2012). Maar, ondanks de vele onderzoeken is er nog geen 

akkoord over deze kwestie (Honing & Ploeger, 2012).   

 

Een plausibele reden hiervoor zijn de vele uiteenlopende invalshoeken die gehanteerd worden 

om een verklaring te zoeken of muziek nu al dan niet bijgedragen heeft tot de evolutionaire 

‘fitness’ van onze voorouders in termen van ‘survival’ en ‘reproduction’ (Savage & Brown, 

2013). De zoektocht naar de biologische evolutie heeft zo al veel literatuur opgeleverd met 

voor- en tegenstanders van de notie dat muziek een adaptatie is. Tegenstanders stellen dat 

muziek een menselijke uitvinding is die zich het best verklaart als een cultureel fenomeen dat 

gebruik maakt van bestaande cognitieve adaptaties die geen relatie hebben met muziek 

(Pinker, 2007) of zien muziek als een menselijke uitvinding die doorheen een mensenleven 

bouwt op aanwezige cognitieve functies als een ‘transformative technology of the mind’ 

(Patel, 2010). Voorstanders zijn er in veel grotere getallen. Zij gaan ervan uit dat 

veranderingen in de genen die muzikaal gedrag promoten een reproductief en 

overlevingsvoordeel bieden voor de personen die dergelijke genen bezitten (Livingstone & 

Thompson, 2009). Verklaringen die voorgesteld worden gaan uit van muziek als ‘courtship’ 

(Darwin, 1871 geciteerd in Honing & Ploeger, 2012; Miller, 2000), muziek als middel om de 

sociale cohesie te versterken (Roederer, 1984; Merker, 2000), om de sterkte van een 

groepscoalitie te tonen aan andere groepen (Hagen & Bryant, 2003),  als ‘vocal grooming’ 

(Dunbar, 1993), als een cultureel communicatie instrument (Brown, 2000a, geciteerd in 

Cross, 2001), als een technologie voor ‘social bonding’ (Freeman, 2000) of als ‘bonding’-

instrument tussen kind en moeder (Dissanayake, 2000; Trehub, 2000).  
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Muziek als adaptatie of niet, uit de hoeveelheid disciplines die muziek aanhalen en bijgevolg 

voor een extensieve bundel literatuur zorgen is het duidelijk dat muziek “een gevoelige snaar 

raakt”. Dergelijke hoeveelheid interesse brengt natuurlijk ook een hoop invalshoeken en 

theorieën met zich mee. Als antwoord hierop verschijnen in de laatste jaren een aantal studies 

die trachten verschillende van die invalshoeken te bundelen om op basis van een ‘comparitive 

study’ een degelijk interdisciplenair netwerk te vormen die het mysterie van muziek probeert 

te ontrafelen (Fitch, 2006; Honing & Ploeger, 2012; Mithen, 2006; Savage & Brown, 2013; 

Masataka, 2009; Morley, 2013 geciteerd in Killin, 2014). Een invalshoek die deze 

verhandeling ook zal aannemen, want als we het nu hebben over muziek, muzikaliteit, hoe 

onze hersenen hedendaags muziek verwerken of de ultieme functie van muziek, het lijkt erop 

dat de cognitieve mechanismen die muziekperceptie en productie mogelijk maken niet los 

staan van elkaar, waarbij we muziek niet mogen zien als een geheel, maar eerder als een 

verscheidenheid van domeinen (cognitief, emotioneel, perceptueel, motorisch, …) (Fitch, 

2006). Een uitgangspunt dat we ook kunnen doortrekken op het cultureel niveau, waar muziek 

een veelvoud van vormen aanneemt en een groot aantal functies vervult (Mithen, 2006), 

waardoor er een verscheidenheid gecreeërd wordt die het estethisch karakter van muziek ten 

goede komt. Zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van rituelen, het vertalen van verhalen in 

films, het vormgeven aan onze interactie, de socialisatie van kinderen, het opwekken van 

connotatie in concerten en het kaderen van overgangsrites naar de volwassenheid (Cross, 

2004). Maar, diezelfde verscheidenheid maakt het tegelijkertijd moeilijk om muziek te 

onderzoeken. Daarom dat we in deze verhandeling Killin (2014) volgen die stelt dat muziek 

meer is dan het onderscheid tussen muziek en muzikaliteit. Muzikaliteit zijnde een natuurlijk 

en spontaan ontwikkelde ‘trait’ gebaseerd op en bepaald door ons cognitief systeem en 

muziek zijnde een cultureel en sociaal construct gebaseerd op die muzikaliteit (Honing & 

Ploeger, 2012). Volgens Killin (2014) kan die onderscheiding beter geconceptualiseerd 

worden als de assen van een meer holistisch systeem dat met verloop van tijd verschillende 

fenomenen met elkaar kan verbinden, gebasseerd op biologie en verbonden op een geheel van 

culturele strata. Een idee dat deze verhandeling in acht neemt gezien muziek verschillende 

identiteiten aanneemt en een rol speelt die niet enkel verklaard kan worden aan de hand van 

de evolutie van muziek (Cross, 2004). 

 

Op basis van deze inzichten, waarin muziek dus niet los staat van de fysieke en culturele 

context waarin ze beleefd wordt, probeert dit onderzoek met verschillende invalshoeken uit 

meerdere discplines een model te vormen om hedendaagse muziekconsumptie te onderzoeken 

in een evolutionair-psychologisch kader. Met de nadruk op hedendaags omdat we de 

mogelijkheid niet mogen uitsluiten dat de functie van muziek vandaag de dag restanten kan 

bezitten van de ultieme functie van muziek en omdat de inzichten van moderne luisteraars 
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hulp kan bieden bij het mysterie van de origine van muziek (Schäfer, Sedlmeier, Städtler & 

Huron, 2013). Om dit te doen stelt deze verhandeling aan de hand van de cursus Semiotiek 

van prof. Vyncke (2012-2013) en ‘ecosemiotics’ -dat uitgaat van het idee van ‘fitness cues’ 

en ‘fitness indicators’ (Miller, 2009, geciteerd in de Cursus Semiotiek van Vyncke, 2012-

2013) in combinatie met het ‘affordance management’ systeem (Neuberg, Kenrick & 

Schaller, 2009)- dat muziek in de fysieke en sociale context waarin ze beleefd wordt een 

‘fitness cue’, een ‘fitnesss indicator’ of een ‘supernormal simuli’ vormt die een positieve of 

negatieve ‘affordance’ kan zijn die ons al dan niet helpt met het bereiken van onze doelen 

zoals beschreven in het ‘human evolutionary psychological goal’-model (zie bijlage p. 39) 

(Vyncke, 2012-2013). Om deze hypothese te ondersteunen worden antwoorden gezocht op de 

volgende vragen: Zijn er modules in onze hersenen die specifieke domeinen van muziek 

adresseren? Is muziek een vehikel voor ‘bonding’? Passen bestaande theorieën over de 

evolutie van muziek binnen het kader van het HEPG-model? Past muziek hedendaags binnen 

het kader van het HEPG-model als vehikel voor ‘bonding’? 

 

Om te beginnen wordt het theoretisch kader van het onderzoek besproken die de 

onderzoeksvraag zal steunen. Aansluitend worden een aantal theorieën behandeld die de 

evolutie van cognitieve-, emotionele- en gedragsmechanismen van muziek onderzoeken. 

Vervolgens wordt getracht aan te tonen dat muziek in verschillende situaties voor ‘bonding’ 

kan gebruikt worden. Verschillende theorieën die deze evolutie proberen te verklaren worden 

op deze manier verbonden met de doelen van het HEPG-model. Het resultaat hiervan wordt 

via focusgroepen getoetst om de mogelijkheid van de hypothese in kaart te brengen. 
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4.	  Theoretisch	  kader	  	  
De insteek van ons empirisch onderzoek en theoretisch kader ligt in de cursus Semiotiek 

(2012-2013) van Patrick Vyncke. In deze cursus wordt een basis gelegd voor een nieuwe 

invalshoek die semiotische en evolutionair psychologische inzichten vermengt. Zijnde het 

HEPG-model, ‘affordance-management’ en ‘ecosemiotics’. Te beginnen bij het HEPG-

model. In de basis van het model kunnen we de vier selectieniveaus onderscheiden die druk 

uitoefenen op de evolutie, nl. natuurlijke selectie, seksuele selectie, ‘kin’ selectie en sociale 

selectie. Deze vier selectieniveaus zorgden ervoor dat men na miljoenen jaren een set genen 

krijgt die bepaalde doelen uitdragen ten gevolge van de soorten selectie. Deze doelen dragen 

bij tot het verhogen van onze ‘reproductive fitness’. Centraal in het HEPG-model is de term 

‘bonding’. Deze benadrukt onze sociale natuur en het emotionele aspect van menselijke 

doelen. Een niet te onderschatten aspect omdat veel emoties universeel zijn in het menselijke 

ras (Damasio, 1994, geciteerd in Mithen, 2006). Onze naaste primaten vertonen ze en er 

wordt algemeen van uitgegaan dat onze voorouderen zes miljoen jaar geleden ze ook hadden 

(Mithen, 2006). Oatley en Johnson-Laird (1987) zoals aangehaald door Mithen (2006) stellen 

dat emoties een houvast zijn als we een onvolledige kennis van een situatie hebben waarin 

meerdere doelen in conflict zijn met elkaar. Emoties veranderen onze manier van denken en 

brengen een repertoire mee aan acties die ons helpen om vlug te kunnen handelen. Zonder 

deze emoties zijn onze interacties met de fysieke en sociale wereld onnmogelijk gezien ze de 

betekenis van de handeling omvatten. Mithen (2006) wijst er verder op dat in onze interactie 

met de sociale wereld de meest complexe emoties vervat liggen. Sociale relaties onderhouden 

blijkt de meest uitdagende en complexe cognitieve taak. Op deze manier creeërde onze 

evolutie bepaalde voorkeuren voor bepaalde gedragingen, waardoor al ons sociaal gedrag 

ultiem een functie dient, namelijk het verhogen van onze ‘reproductive fitness’ (Neuberg, 

Kenrick & Schaller, 2009).  

 

Neuberg, Kenrick en Schaller (2009) stellen dat de ‘fitness’ relevante problemen die 

voorkomen in onze sociale ecologie zo elk hun eigen cognitief-, emotioneel- en 

gedragsmechanisme hebben die de gepaste oplossing biedt. Hierbij onderscheiden deze 

auteurs bepaalde domeinen van ‘fitness’ relevant gedrag en de respectievelijke problemen die 

voorkomen in elk specifiek domein die allemaal samen onze sociale ecologie vormen. 

Voorbeelden van deze domeinen zijn coalitieformatie, het opvoeden van kinderen en het 

zoeken van een gepaste partner. Problemen die volgens Neuberg, Kenrick en Schaller (2009) 

hiermee gepaard kunnen gaan zijn bijvoobeeld hoe we sociaal aanvaard kunnen worden, hoe 

we een betere ouder kunnen zijn en hoe we onze aantrekkingskracht kunnen verhogen om te 

reproduceren. Vervolgens stellen Neuberg, Kenrick en Schaller (2009) dat onze hersenen 
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gevormd zijn door deze evolutie en dat ze bestaat uit verschillende modules die elk een 

domein voor hun rekening nemen. Deze modules en hun domeinspecifieke adaptaties gaan zo 

(bij het zoeken naar oplossingen voor deze problemen) ‘threats’ en ‘opportunities’ 

onderscheiden in onze omgeving. Deze twee termen worden onder de noemer ‘affordances’ 

geplaatst. Om deze ‘affordances’ effectief te beheren, heeft de mens die cognitieve-, 

emotionele- en gedragsmechanismen nodig om die perceptuele stimuli te vertalen in ‘fitness’ 

relevante gedragingen. Die perceptuele stimuli bestaan uit ‘cues’ (Neuberg, Kenrick & 

Schaller, 2009) 

 

In de cursus Semiotiek van Vyncke (2012-2013) wordt op deze inzichten gebasseerd een 

nieuwe interpretatie op ‘ecosemiotics’ voorgesteld. Origineel beschreef ‘ecosemiotics’ een 

studie van de semiotische interrelaties tussen organismen en hun omgeving, waarbij het 

tekenproces zich niet beperkt tot arbitraire of artificiële tekens, maar ook natuurlijke tekens 

omvat (Nöth, 1996). Een idee dat op zijn beurt geïnspireerd is op Jakob von Uexküll (1940, 

geciteerd in Nöth, 1996) zijn begrip ‘biosemiotics’, die de semiotische natuur van de relatie 

tussen een organisme en zijn omgeving niet als een ‘buitenwereld’ beschrijft, maar als een 

subjectieve ‘Umwelt’. Een wereld gedomineerd door de eigen perceptie. Het tekenproces in 

de nieuwe interpretatie van ‘ecosemiotics’ combineert deze inzichten en Miller (2009, 

geciteerd in de Cursus Semiotiek van Vyncke, 2012-2013 ) zijn inzichten omtrent ‘fitness 

cues’ en ‘fitness indicators’. Dit creeërt aan de ene kant een nieuw perspectief op significatie, 

zijnde het interpreteren van ‘fitness cues’, en aan de andere kant een nieuw perspectief op 

representatie, zijnde de creatie van ‘fitness indicators’. In dit nieuw semiotisch paradigma is 

de mens vervolgens een semiotisch dier dat in een ‘Umwelt’ leeft vol universele tekens, die 

over het juiste cognitief-, emotioneel- en gedragsmechanisme beschikt om die tekens te 

decoderen en encoderen. De meest eenvoudige tekens zijn de ‘fitness cues’ die een ‘threat’ of 

‘opportunity’ bieden. De ontvanger ziet ‘fitness cues’, de zender toont ‘fitness indicators’ die 

de mens al dan niet helpen met het bereiken van onze doelen zoals beschreven in het HEPG-

model.  

 

Als we deze karakteristieken vervolgens toepassen op geluid, bezit de mens de mogelijkheid 

om sonische ‘fitness cues’ te onderscheiden uit onze fysieke en sociale ‘Umwelt’. Waarmee 

hij vervolgens aan de hand van het ‘affordance management’ systeem gaat reageren volgens 

het gepaste domeinspecifieke cognitief-, emotioneel- en gedragsmechanisme, die zo de 

gepaste ‘fitness’ relevante gedraging kiest en dus helpt onze doelen te bereiken zoals bepaald 

door onze genen in het HEPG-model. Geluid helpt hierbij waarschijnlijk alle niveau’s van het 

model, gaande van het herkennen van een naderend roofdier (Mithen, 2006), de voorkeur van 

baby’s voor melodische spraak (Dissanayake, 2000) of bijvoobeeld het gebruik van zang en 
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dans om een vertrouwensband te scheppen tussen de groepsleden (Bronwn, 2000a). Deze 

verhandeling stelt hierbij voor dat hedendaagse muziek verder bouwt op die geëvolueerde 

domeinspecifieke cognitieve-, emotionele- en gedragsmechanismen, waardoor we kunnen 

stellen dat muziek analoog met de redenering dat geluid helpt bij het bereiken van onze 

doelen zoals beschreven in het HEPG-model, muziek een perfect ‘vehikel’ vormt om aan 

gelijk welke soort ‘bonding’ te doen.  
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5.	  De	  domeinspecificiteit	  van	  muziek	  
Om te beginnen is er nog geen bewijs dat muziek een onderdeel vormt van een 

domeinspecifieke adaptatie. We dienen dus voorzichtig te zijn bij de idee dat muziek 

geëvolueerd is als gevolg van muziekspecifieke genen (Livingstone & Thompson, 2009). 

Volgens Trehub en Hannon (2006) buit muziek bestaande cognitieve en perceptuele systemen 

uit in functie van bestaande sociale noden. Daarenboven suggereert neurologisch onderzoek 

dat de neurale activiteit voorafgegaan door een muzikale ‘cue’ niet enkel voor specifieke 

muzikale modules (melodie, interval, ritme, … ) bestemd zijn. Muzikaliteit zou eerder 

verbonden zijn met andere systemen die instaan voor menselijke interactie en sociale 

gedragingen (Zattore & Peretz, 2003, geciteerd in Cross, 2003). Ondanks dat onze hersenen 

dus in modules opgedeeld zijn en specifieke functies bezitten, worden in vele gevallen deze 

mechanismen niet enkel voor die specifieke functie gebruikt (Justus & Hutsler, 2005). Maar, 

we mogen niet te vlug uitsluiten dat onze hersenen geen gespecialiseerde modules voor 

muziek hebben (Mithen, 2006), daarenboven wordt algemeen aangenomen dat die 

domeinspecificiteit een belangrijk punt is in het bepalen van muziek als adaptatie en dient er 

ook duidelijkheid te zijn door welke selectiedruk een cognitief domein ontstaan is (Justus & 

Hutsler, 2005; Peretz & Coltheart, 2003; McDermott & Hausser, 2005; Honing & Ploeger 

2012; Patel, 2006). Aansluitend moet er ook aangetoond worden dat er sprake is van ‘innate 

constraint’, een aangeboren kader waarin muziek groeit (Justus & Hutsler, 2005; McDermott 

& Hausser, 2005; Honing & Ploeger, 2012; Patel, 2006). Kandidaten voor ‘innate constraint’ 

(ofwel modules) zijn de relatieve toonhoogte, het belang van octaven, het voorkomen van 

intervallen, de toonaard, het voorkomen van een bepaalde melodische voorkeur, het 

samentrekken van noten en het gebruik van metronomen (Justus & Hutsler, 2005; McDermott 

& Hausser, 2005). McDermott en Hausser (2005) zien een mogelijk bewijs van 

domeinspecifieke adaptaties en de aanwezigheid van ‘innate constraint’ bij bepaalde 

geluidsvoorkeuren van baby’s. Justus en Hutsler (2005) halen aan dat het beschikbare bewijs 

suggereert dat vele aspecten van muziek niet genoeg aan de voorwaarden voor ‘innate 

constraint’ voldoen en als ze dat wel doen ze niet aan de voorwaarden voor 

domeinspecificiteit voldoen. Patel (2006) bouwt verder op de inzichten van McDermott en 

Hausser (2005) en Justus en Hutsler (2005), maar zegt dat het voorkomen van muzikaal ritme 

grotendeels genegeerd wordt, een kenmerk van menselijke muziek die op vlak van 

‘innateness’, ‘domain specificity’ en ‘human specificity’ nog veel onderzoek behoeft. 

 

Daartegenover zijn er auteurs die muziek niet als domeinspecifiek onderzoeken, maar eerder 

als ‘domain general’ (Hannon & Trainor, 2007; Livingstone & Thompson, 2009; Mithen, 

2006). Hannon en Trainor (2007) gaan ervan uit dat het aanleren van muziek zijn basis vindt 
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in perifere mechanismen die frequenties coderen volgens ‘multisensory timing connections’, 

om dan door blootstelling aan muziek gesocialiseerd te worden tot een cultuur-specifiek 

brein. Livingstone en Thompson (2009) stellen dat er slechts één enkele cognitieve module, 

gekend als de ‘theory of mind’ verantwoordelijk is voor het ontstaan van muzikale 

activiteiten. Muziek is daarbij non-specifiek in zijn mogelijkheden en motivaties om emotie te 

communiceren en werkt via een aantal multimodale kanalen die gebruikt kunnen worden voor 

alle kunstvormen. Mithen (2006) ziet een gelijkaardige rol en hij spreekt van ‘cognitive 

fluidity’ (meerdere modules voor meerdere doelen), die een combinatie van kennis 

aannemelijk maakt en het gebruik van metaforen en creativiteit stimuleert. Een belangrijke 

voetnoot bij deze theorieën is dat ze muziek als adaptatie niet uitsluiten. In het verloop van 

een mensenleven kunnen bijvoorbeeld modules ontstaan voor muziek, die gebasseerd zijn op 

die ‘domain general’ mechanismen. Er wordt enkel geïmpliceerd dat muzikaliteit niet 

modulair is bij geboorte (Honing & Ploeger, 2012).  
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6.	  Muziek	  als	  vehikel	  voor	  bonding	  
6.1	  Muziek	  en	  emoties,	  een	  psychologisch	  effect	  

Om de plausibiliteit van muziek als vehikel voor ‘bonding’ te verklaren wordt eerst het 

emotionele aspect van muziek verder uitgediept. Muziek als gebruiksvoorwerp wordt hierbij 

soms omschreven als de taal van emotie, maar dergelijke metaforen waarin taal en muziek 

vergeleken worden doet de evolutie van muziek geen eer aan (Brown, 2000b). Muziek is net 

als taal een communicatief medium, maar verschilt in zijn capaciteit om niet enkel te 

communiceren, alluderen, connoteren en refereren naar iets anders buiten zichzelf, maar ook 

naar zichzelf (Cross, 2004). Niettegenstaande, de vergelijking tussen taal en muziek is niet 

eens zo vergezocht. Over de mogelijkheid dat deze twee complexe menselijke mechanismen 

al dan niet samen geëvolueerd zijn, is immers al veel geschreven. Daarbij wordt aangenomen 

dat elke muzikale en taaladaptatie hun basis vinden in vroegere adaptaties die als 

protomuzikaal kunnen omschreven worden (Mithen, 2006; Brown, 2000b; Huron, 2001; 

Masataka, 2009; Dissanayake, 2008; Perlovsky, 2012; Fitch, 2006). Sommige auteurs gaan 

ervan uit dat er restanten daarvan te vinden zijn in de gedragingen tussen baby en ouder 

(infra) (Dissanayake, 2000, 2008; Mithen, 2006; Cross, 2003). Protomuzikale activiteiten 

worden hierbij gezien als een antwoord op de problemen die het groter worden van groepen 

met zich meebracht bij de vroege hominides zo’n twee miljoen jaar geleden (Huron, 2001; 

Mithen, 2006; Freeman, 2000). De meest levensbedreigende waren voedselschaarste, de 

aanwezigheid van predatoren (Rubenstein, 1978; Dunbar, 2003) en interne conflicten ten 

gevolge van sociale spanningen (Dunbar, 1988, geciteerd in Mithen, 2006). Mithen (2006) 

stelt dat deze hominides emotionele wezens waren die geluk, verdriet, angst en boosheid 

konden communiceren via het gebruik van gezichtexpressie, lichaamstaal en vocalisaties. 

Allemaal uitingen die omgingen met de uitdagingen van hun natuurlijke sociale omgeving. 

Uit deze vorm van communiceren die Mithen (2006) ‘Hmmmm’ noemt, wat staat voor 

‘holistic’, ‘multi-modal’, ‘manipulative’ en ‘musical’, zal zich vervolgens verder ontwikkelen 

tot de taal en muziek die we vandaag kennen. 

 

Mithen (2006) haalt zo een belangrijk punt aan ter ondersteuning van de hypothese. Namelijk, 

de idee dat muziek geëvolueerd is uit een protomuzikale voorganger die ontstaan is als 

verwijzing naar de eigen fysieke en sociale werkelijkheid (als een manier om fitness relevante 

problemen op te lossen) en dat deze voorganger zijn basis vindt in de emotie. Vandaag de dag 

is er ook geen twijfel dat muziek de expressie is van emoties (Scherer & Zentner, 2001; Juslin 

& Västfjäll, 2008). Muziek leent zich nu eenmaal perfect voor het opwekken en moduleren 

van verschillende emoties (Juslin & Laukka 2003; Zatorre, 2005; Fitch, 2005), die volgens 

sommige auteurs gepaard gaan met het vrijkomen van bepaalde neurohormonen (Panksepp, 
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Nelson & Bekkedal, 1997; Pedersen et al, 1992 geciteerd in Freeman, 2000; Dunbar, Kaskitis, 

MacDonald en Barra, 2012; Chanda & Levitin, 2013). Maar, er is nog geen allesomvattende 

verklaring die de onderliggende mechanismen verklaren van muziek en emoties (Juslin & 

Västfjäll, 2008). Daarbij zijn vele emoties die muziek teweegbrengen waarschijnlijk 

gedeeltelijk cultuurspecifiek (Alcorta, Sosis & Finkel, 2008 onderdeel van Juslin & Västfjäll, 

2008) en kunnen diezelfde emoties ook door andere stimuli ontstaan. Bepaalde 

hersengebieden die gelinkt zijn aan beloning en motivatie zijn bijvoorbeeld actief bij 

euforische reacties op muziek maar behandelen ook andere biologische stimuli die als 

belonend worden ervaren zoals stimuli inzake eten en seks (Blood & Zatorre, 2001). Dit 

belonend effect vindt mogelijk zijn basis in het vrijkomen van het neurohormoon endorfine. 

Deze chemische stof vormt daarbij waarschijnlijk ook een belangrijk onderdeel van het 

‘bonding’ proces (Dunbar, Kaskitis, MacDonald en Barra, 2012). Ander recent onderzoek 

naar de psychologische dimensies waarom men naar muziek luistert, vult deze visie verder 

aan. In deze studie is bevonden dat muziek beluisterd wordt om ten eerste ‘arousal’ te 

reguleren, ten tweede om het zelfbewustzijn te reguleren en ten derde als een expressie van 

sociale relaties. (Schäfer, Sedlmeier, Städtler & Huron, 2013).  

 

6.2	  Muziek	  en	  entrainment,	  een	  fysisch	  effect	  

Naast het emotioneel psychologisch aspect van muziek is er ook sprake van een fysisch 

aspect (Zatorre, 2005) dat de ‘bonding’ waarvan sprake in het HEPG-model ondersteunt. 

Deze gedragingen worden omkaderd door het concept van ‘entrainment’, dit is in essentie het 

zich spatiotemporeel coördineren ten gevolge van de cognitieve mogelijkheid om ritmische 

signalen waar te nemen uit onze omgeving (Phillips-Silver, Aktipis & Bryant, 2010). Het is 

een proces waarbij twee ritmische processen onderling interageren op een manier om 

uiteindelijk samen te werken en eenzelfde vorm of periodiciteit aan te nemen (Clayton, Sager 

& Will, 2005). ‘Entrainment’ zorgt er bijvoorbeeld voor dat twee of meer individuen hun 

ritmische gedragingen kunnen coördineren met een preciese tijdelijke synchroniciteit zoals 

bijvoorbeeld bij muziek en dans (Merker, Madison & Eckerdal, 2009). Recent 

neurobiologisch onderzoek heeft bewezen dat ‘entrainment’ aangeboren gedrag is. In een 

onderzoek bij baby’s werd aangetoond dat ze meer ritmische bewegingen aangaan bij muziek 

dan bij spraak, dat ze gevoelig zijn voor tempowisselingen en dat de gradatie van ritmische 

coördinatie met muziek een positieve relatie vormt met tekenen van positieve beïnvloeding 

(Zentner & Eerola, 2010). Over de verklaring voor het voorkomen van ‘entrainment’ is wel 

enige discussie. In bepaalde gevallen word ‘entrainment’ gelinkt aan de evolutie van muziek 

en dans (Phillips-Silver, Aktipis & Bryant, 2010; Merker, Madison & Eckerdal, 2009; 

Zentner & Eerola, 2010). Daarnaast is er bewezen dat ‘entrainment’ zorgt voor het creeëren 

van sociale binding (Lakin & Chartrand, 2003; Hove & Risen, 2009; Oullier, de Guzman, 



	   13	  

Jantzen, Lagarde, & Kelso, 2008), dat ze coöperatie tussen individuen beter maakt 

(Wiltermuth & Heath, 2009), het gevoel van eenheid versterkt (Lakens, 2010) en de 

mogelijkheid creeërt om samen hetzelfde doel na te streven (Valdesolo, Ouyang & Desteno, 

2010). Over de werking van entrainment is nog geen conclusief bewijs, maar inzake muziek 

suggereert een recente studie dat de kracht van muziek eerder ligt in het feit dat ze een 

gezamenlijke ervaring creeërt dan dat muziek interpersoonlijk coördineert (Demos, Chaffin, 

Begosh, Daniels, & Marsh, 2012). En dit waarschijnlijk op een niveau dat muziek zo de actie 

van een groep impliceert, waarbij muziek meer is dan enkel het synchroniseren met de beat. 

De ‘groove’ dient als een uitnodiging die een goesting in gang zet om mee te bewegen met de 

acties van de groep (Janata, Tomic & Haberman, 2012).  

In relatie tot onze hypothese is het bij dergelijke onderzoeken omtrent muziek, emotie en 

‘entrainment’ belangrijk te onthouden dat een plausibele evolutionaire herkomst van muziek 

niet altijd een reflectie zal vinden in moderne muziek. Daartegenover mogen we evenwel de 

mogelijkheid niet uitsluiten dat de hedendaagse functie van muziek restanten kan bezitten van 

de ultieme functie (Schäfer, Sedlmeier, Städtler & Huron, 2013). Het voorkomen ervan samen 

met emoties en het concept ‘entrainment’ sterkt wel onze hypothese dat muziek het ‘bonding’ 

aspect van het HEPG-model behartigt. Het voorkomen van instinctieve emoties die verwijzen 

naar de fysieke en sociale werkelijkheid als middel voor overleving en het voorkomen van 

een voorkeur voor bepaalde ritmische patronen doen wel vermoeden dat de ultieme functies 

waarschijnlijk nog sterk vertegenwoordigd zijn in onze opmaak. 
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7.	  Muziek	  en	  evolutie	  
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de theorieën die verschillende verklaringen 

aandragen voor de evolutie van muziek. Deze theorieën vomen de ruggengraat van onze 

studie omdat we ze gaan verbinden aan de verschillende ‘bonding’-processen van het HEPG-

model via onze bevindingen van onze focusgroepen. Het feit dat deze theorieën verbonden 

kunnen worden aan de doelen van het HEPG-model (al dan niet via de inzichten uit 

bovenstaand hoofdstuk) geeft echter wel geen voldoende bewijs dat ze de ‘bonding’-

processen effectief ondersteunen. Het voorkomen en de mogelijkheid dat ze elkaar aanvullen 

sterkt wel de idee dat het gebruik van muziek het best onderzocht wordt in een kader dat de 

interrelatie van de verschillende soorten selectie ondersteunt. Muziek is namelijk veel meer 

dan de prehistorische vorm waaruit ze gegroeid is. De vraag welke specifieke selectieniveaus 

er voor gezorgd hebben dat bepaalde ‘traits’ zoals muzikaliteit geëvolueerd zijn wordt dus in 

het midden gelaten. De verschillende selectieniveaus die aangereikt worden in de literatuur 

worden hier enkel gebruikt als kader om te duiden dat muziek hedendaags mogelijk 

verschillende ‘bonding’-processen bestendigt. De verklaringen die deze theorieën voorstellen 

worden op deze manier dus enkel gebruikt als uitgangspunt van ons kader dat de huidige 

muziek wenst te verklaren en zijn in geen zin als bewijs aangenomen. 

 

7.1	  Sexual	  bonding	  
Gecombineerd met de alomtegenwoordigheid van liefdesliederen, is de idee dat de ultieme 

functie van muziek partnerkeuze is en dus een onderdeel vormt van seksuele selectie, een 

hoogst aantrekkelijke doch voorbarige invalshoek (Fitch, 2005). Darwin (1871, geciteerd in 

Miller, 2000) was de eerste die de evolutie van muziek als een mogelijk gevolg zag van 

seksuele selectie. Miller (2000) bouwde hierop verder in het licht van de methodologie van de 

‘modern fitnness school of thought’, waarbij de nadruk ligt op ‘reproductive succes’. Miller 

(2000) neemt hierbij de ‘courtship’-hypothese van Darwin en werkt ze verder uit en stelt (p. 

331-332) dat muziek een van de beste ‘traits’ is die partnerkeuze bepaalt, hierbij verwijst hij 

naar zijn voorbeeld met vogelzang. Muziek evolueerde zo als ‘fitness indicator’ in het kielzog 

van ‘runaway selection’ en het ‘handicap principle’. Maar, deze invalshoek krijgt echter wel 

veel kritiek. Hoewel in de ‘courtship’-hypothese vogelzang algemeen aanvaard wordt als een 

evolutionaire uitkomst van seksuele selectie wordt in dezelfde hypothese seksuele selectie 

niet algemeen aangenomen om muziek in ons evolutionair verleden te verklaren (Brown, 

2000a, geciteerd in Cross, 2001; Huron, 2001; Dean & Bailes, 2006; Fitch, 2005). Ten eerste 

geeft Miller (2000) geen ontogenetisch bewijs. Ten tweede strookt het niet met het 

voorkomen van muziekperceptie bij menselijke zuigelingen, omdat seksueel geselecteerde 

‘traits’ in het dierenrijk enkel voorkomen bij seksuele volwassenheid. Ten laatste is er geen 
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aantoonbaar bewijs dat er sprake is van ‘sexual dimorphism’. Alleen als het ‘sexually 

dimorphic’ karakter van muziek kan aangeduid worden is het een ‘fitness indicator’ van 

sexuele selectie (Brown, 2000a, geciteerd in Cross, 2001; Huron, 2001; Fitch, 2005; Dean & 

Bailes, 2006).  

 

Recentelijk hopen sommige auteurs dat ‘sexual dimorphic’ karakter te vinden in dans, een 

universeel fenomeen dat in elke samenleving voorkomt (Netll, 2000). In een studie van 

Brown et al (2013) rond Jamaicaanse dansers werd bijvoorbeeld aangetoond dat lichamelijke 

symmetrie, een ‘fitness indicator’ voor sexuele aantrekkingskracht, gereflecteerd wordt in de 

mogelijkheid om goed te dansen en dat deze associatie sterker was bij mannen dan bij 

vrouwen. Aansluitend werd ook in een meer recente studie bevestigd dat de aantrekkelijkheid 

van dans correleert met aspecten van de aantrekkingskracht in een individu, met als drijvende 

kracht de testosteronproductie, die ook een centrale rol speelt in de organisatie van fysieke 

prestaties (Hugill, Fink, Neave & Seydel, 2009). De vraag die nu nog rest, is hoe dans nu 

precies de genotypische of phenotypische kwaliteit van een danser/danseres toont (Hugill, 

Fink, Neave, 2010). 

 

Mithen (2006) ziet ook een rol voor ‘mate-attraction’ in de ontwikkeling van muzikaliteit. 

Volgens hem gaan biomechanishe beperkingen op het groter worden van het mannelijk 

lichaam zo’n 1,3 miljoen jaar geleden ervoor zorgen dat mannen meer moeite moesten doen 

om hun goede genen te vertonen. Nieuwe geschikte gedragingen hiervoor waren zang en 

dans, want de anatomische veranderingen als gevolg van tweebenigheid waardoor bepaalde 

mentale mechanismen zich dienden te ontwikkelen voor de ritmische coördinatie van onze 

spiergroepen, leenden zich perfect voor dergelijke vertoningen. Bewijs dat in deze periode 

seksuele selectie een kracht was voor evolutie vindt Mithen (2006) in het voorkomen van 

symmetrische bijlen in zo’n ‘Early human society’. Dit noemt hij de ‘sexy hand-axe 

hypothesis’, de symmetrie van een bijl speelde namelijk in op de perceptuele voorkeur van de 

vrouw, zang en dans gingen zo ook een rol spelen.  

 

Verschillende auteurs zien ook een mogelijkheid van seksuele selectie in het ‘beacon effect’ 

(Merker, 2000; Merker, Madison & Eckerdal, 2009). Meerdere mannen van dezelfde groep 

gingen samen zingen om rondtrekkende vrouwtjes aan te trekken. Om hun zang hierbij te 

synchroniseren maakten ze gebruik van ritmische en repetitieve bewegingen die ze allen op 

hetzelfde tempo uitvoerden. Tijdens het synchroon zingen en dansen werd het vervolgens 

mogelijk om als individu bovenop het ritme een eigen insteek tentoon te stellen. Mithen 

(2006) vindt deze hypothese hoogst onwaarschijnlijk gezien de aanwezigheid van predatoren 

die aangetrokken konden worden door het synchroon gezang. Daarbovenop verklaart ‘mate 
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choice’ niet waarom territoriale uitingen ook bij moderne politieke en militaire conflicten 

gehanteerd worden (Hagen & Bryant, 2003). Deze uitingen zijn immers gericht op de 

indringers, die veelal volwassenen van dezelfde sexe zijn. Wat wel mogelijk is, is dat 

kwalitatieve vertoningen van coalitie impliciet de beschikbaarheid over een territorium 

impliceert en dus de toegang tot belangrijke levensmiddelen, wat dus wel interessant kon zijn 

voor potentiële partners (Hagen & Hammerstein, 2009). 

 

7.2	  Group	  bonding	  

Mensen zijn sociale wezens en muziek is over het algemeen een sociaal gebeuren. Zelfs als 

alleen naar muziek geluisterd word induceert muziek gevoelens die onderdeel zijn van een 

sociale context (Sloboda & O’neill, 2001, geciteerd in Trehub, 2003). Een muziekgebeuren is 

daarbij niet altijd met een zender en een ontvanger, er zijn nog altijd veel gevallen waarbij de 

participanten beiden zijn (Cross, 2004). Voorbeelden van muziek als sociaal gebeuren zijn 

hierbij ontelbaar. Van ritmische drums, zang, handgeklap en dans in het licht van een 

kampvuur terwijl een sjamaan de ceremonie begeestert om de passage naar volwassenheid te 

begeleiden (Prince, 1982) tot het hedendaags vormen van amateuristische rockbandjes voor 

het plezier van samen muziek maken (Cross, 2004). Verschillende auteurs zien in de kracht 

van dergelijke rituelen de basis van een mogelijke verklaring voor de evolutie van muziek. 

Volgens hen vormde het sociale aspect van muziek de grootste motor voor de evolutie ervan. 

Onder de auteurs kunnen twee groepen onderscheiden worden. Eerst worden de auteurs 

besproken die muziek als de oorzaak van sociale cohesie zien (Dunbar, 1993; Freeman, 2000; 

Roederer, 1984; Brown, 2000a, geciteerd in Cross, 2001), vervolgens degenen die muziek 

eerder als een teken van sociale cohesie zien (Hagen & Bryant, 2003; Merker, Madison & 

Eckerdal, 2009; Hagen & Hammerstein, 2009; Loersch & Arbuckle, 2013).  

 

Dunbar (1993) stelt dat om de harmonie in de groep te bewaren ‘grooming’ niet meer 

volstond waardoor men aan ‘vocal grooming’ ging doen, als ‘bonding’-mechanisme. Dit past 

in de aanname dat ‘social grooming’ belangrijker wordt naarmate de grootte van een groep 

toeneemt (Dunbar, 2003).  Freeman (2000) ziet het groter worden van de sociale groepen ook 

als een drijvende kracht. Volgens hem zijn muziek en dans samen biologisch en cultureel 

geëvolueerd en werden ze gebruikt om te ‘bonden’ in groepen die groter zijn dan de nucleaire 

familie. Als uitgangspunt voor deze gedachtengang gebruikt Freeman (2000) het 

epistemologisch sollipsisme, dat stelt dat terwijl onze hersenen meer kennis vergaren, 

individuen verder uit elkaar groeien als gevolg van de unieke constructie van kennis die elk 

individu opbouwt. Muziek induceert en moduleert hierbij verschillende emoties en deze 

verschillende emoties gaan samen met het vrijkomen van bepaalde neurohormonen in de 

hersenen. Op deze manier wordt de sollipsistische barrière doorbroken wanneer verschillende 
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deelnemers via ritmische beweging kunnen anticiperen op wat de ander gaat doen en stellen 

die gelijk met hun eigen verwachtingen. Roederer (1984) ziet een gelijkaardige rol voor 

muziek. Muziek zorgt zo voor een hechte groep omdat ze de emotionele staat van een groep 

kan nivelleren. Deze auteur ziet hierbij een mogelijkheid om muzikale kennis te gebruiken 

om speeches te geven voor grote massas mensen en zo hun emotionele staat te manipuleren. 

Brown (2000a, geciteerd in Cross, 2001) gaat hier verder op in en stelt dat muziek wordt 

gezien als een krachtig instrument om groepsidentiteit, cognitie, coördinatie en catharsis te 

promoten. Hierbij is muziek een cultureel communicatie instrument en een muzikale 

voorstelling, veelal gericht aan de gehele sociale groep omdat muziek de emoties, de 

herinneringen, de attitude en handelingen van een groep vertaalt. Het overbrengen van 

muziek aan een groep mensen op hetzelfde moment heeft zo de kracht om dezelfde groep 

spiritueel één te maken en hen te begeleiden naar hetzelfde doel. De ‘traits’ die hiervoor 

zorgen brengt Brown (2000a, geciteerd in Cross, 2001) onder de noemer ‘groupishness’. Deze 

‘traits’ zorgen ervoor dat men zich gunstig opstelt ten aanzien van het vormen van coalities, 

men coöperatief gedrag zal promoten en dat men zich mogelijk vijandig zal opstellen 

tegenover andere groepen.  

 

Andere auteurs zien muziek en dans echter niet als “oorzaak” van sociale cohesie, wel als een 

“teken” van sociale cohesie (Hagen & Bryant, 2003; Merker, 2000; Merker, Madison & 

Eckerdal, 2009). Muziek en dans zijn volgens hen zo geëvolueerd als één van de oplossingen 

om de kwaliteit van een coalitie aan een omgeving kenbaar te maken Zoals bijvoorbeeld het 

eerder vermelde ‘beacon effect’, die kan dienen om andere mannen uit grenzende territoria te 

waarschuwen via synchroon gezang (Merker, Madison & Eckerdal, 2009). Het signaal 

(muziek en dans) moet volgens Hagen en Bryant (2003) daarbij gemakkelijk te decoderen zijn 

door de indringers, maar zal enkel gecodeerd kunnen worden door groepen die intern stabiel 

zijn. Twee universele kenmerken van muziek en dans lenen zich hier perfect voor, nl. 

synchronisatie en variatie. Ze tonen aan dat de coalitie stabiel is en dat ze in staat is om snel 

complexe en gecoördineerde acties uit te voeren. Hierbij verwijzen Hagen en Bryant (2003) 

naar hun experiment waarin ze aantoonden dat hoe hoger de synchroniteit in muziek is, hoe 

meer men de muziek als kwalitatief bekijkt en hoe beter men de coalitiekwaliteit voorstelt. 

Hagen en Hammerstein (2009) gaan dieper op deze theorie in en zoeken de biologische 

‘roots’ van muziek in territoriaal adverteren van primaten, leeuwen, hyenas en wolven. Deze 

is gebasseerd op de idee dat het houden van exclusieve toegang tot essentiële en gelimiteerde 

levensmiddelen, een paringspartner en een schuilplaats, een ‘fitness’ voordeel oplevert. 

Hierbij halen Hagen en Hammerstein (2009) aan dat oermensen hoogstwaarschijnlijk gebruik 

maakten van luide vocalisaties om hun territorium te verdedigen en groepskracht te tonen. 

Hagen en Hammerstein (2009) zien hierin ook een kandidaat voor protomuziek zoals 
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voorgesteld door Mithen (2006), want als gesynchroniseerde vocale en visuele vertoningen 

geëvolueerd zijn uit signalen van coalitiekwaliteit zullen ze volgens Hagen en Hammerstein 

(2009) waarschijnlijk ook andere functies dienen. Mensen zijn daarbij de enige soort die 

intergroep relaties aangaan met groepen die geen ‘kin’ zijn (Rodseth et al, 1991) en niet alle 

muziek van andere groepen als vijandig ervaren. De muziek kan zo zelfs positieve gevoelens 

tegenover de andere groep induceren. Een idee die in lijn staat met de correlatie tussen 

muzieksynchroniteit en coalitiekwaliteit zoals aangetoond door Hagen en Bryant (2003), 

omdat men de gewilligheid van de uitvoerder om een coalitie te vormen uit de muziek en 

dans kan afleiden (Hagen & Hammerstein, 2009). Loersch en Arbuckle (2013) begeven zich 

tussen de twee, ze gaan akkoord met Hagen en Bryant (2003) en hun idee dat 

muziekproductie binnen een groep een valabel signaal is voor coalitiekwaliteit, maar hun 

focus ligt meer op muziek als een intragroep instrument.  

 

7.3	  Parent/child-‐,	  pair-‐	  en	  kin	  bonding	  

Los van het selectieniveau die verschillende auteurs aanhalen voor de evolutie van muziek, 

staven ze veelal hun theorie die uitgaat van muziek als adaptatie aan de hand van de 

kenmerken die een hedendaagse moeder-kind interactie typeren en hoe die protomuzikale 

eigenschappen bevatten en gebruikt kunnen worden in andere sociale situaties en relaties 

(Dissanayake, 2000, 2008; Cross, 2003; Fitch, 2005; Mithen, 2006; Roederer, 1984; Freeman, 

2000; Trehub, 2000, 2003; Dean & Bailes, 2006; Kogan, 1997). Een mogelijke verklaring 

voor het ontstaan van een belangrijkere moeder-kind relatie in de prehistorie vind men in 

‘altriciality’ (Dissanayake, 2000, 2008; Cross, 2003; Mithen, 2006), dit is een verlenging van 

de pre-reproductieve kindertijd. De basis van deze verlenging komt ten gevolge van 

tweebenigheid en de uitbreiding van de hersengrootte (Mithen, 2006; Small, 1998 geciteerd in 

Dissanayake, 2008). De draagtijd van de moeder werd zo korter, waardoor deze ‘large-

brained babies’ hulpelozer geboren werden en er een intensievere verzorging van het kind 

vereist was door de moeder (Mithen, 2006). Een belangrijke manier waarop dit gebeurde was 

via protomuzikale uitingen die hielpen om de emoties en gedragingen van moeder en kind te 

communiceren en te coördineren. Zo werd een emotionele band gecreeërd en bevestigd 

(Dissanayake, 2008).  

 

Kenmerken van die protomuzikale uitingen vindt men terug in hedendaagse moeder-kind 

interactie. Deze melodieuze en ritmisch geladen spraak noemt men IDS, ‘infant directed 

speech’ (Monnot, 1999; Mithen, 2006; Trehub, 2000) of ‘baby talk’ (Miall & Dissanayake, 

2003). De stem, gezichtexpressie, hoofd- en lichaamsbeweging worden hierbij aangepast 

(Dissanayake, 2008). Volwassenen gaan bijvoorbeeld in een hoge toonhoogte, zacht, luid 

ademend, overdreven expressief, ritmisch en repetitief communiceren met een kind (Monnot, 
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1999; Mithen, 2006; Trehub, 2000). IDS wordt hierbij algemeen gezien als een universeel 

fenomeen (Grieser & Kuhl, 1988) en is waarschijnlijk het product van een gespecialiseerd 

systeem dat verschillende adaptatie problemen oplost in verband met communicatie (Bryant 

& Barret, 2007). In de eerste maanden na de geboorte stijgt de voorkeur voor IDS tegenover 

‘adult directed speech’ (Cooper, Abraham, Berman & Staska, 1997) en helpt zo eerst bij 

emotieregulering, vervolgens bij socialisatie, om zo waarschijnlijk via stem, handegebaren en 

lichaamstaal het kind de moedertaal te leren (Monnot, 1999: Trainor, Austin & Desjardin, 

2000; Falk, 2004). In de eerste twee maanden na hun geboorte leren baby’s al hoe ze ritme 

kunnen aanwenden om de organisatie van hun moedertaal te leren via IDS (Karmiloff & 

Karmiloff-Smith, 2001, geciteerd in Falk, 2004). Daarbij gaan mensen doorheen alle culturen 

niet enkel spreken met hun kinderen, ze gaan ze ook toezingen in de vorm van speel- en 

slaapliedjes (Trehub, Trainor & Unyk, 1993). Hierbij is bewezen dat baby’s meer interesse 

tonen voor zang dan spraak (Street, Young, Tafuri & Illari, 2003; Nakata & Trehub, 2004). 

Volwassenen verkiezen daarbij ook IDS en zang over het “gewoon toespreken”. Moeders 

zingen ook expressiever als hun baby’s aanwezig zijn (Milligan, Atkinson, Trehub, Benoit & 

Poulton, 2003) en volwassenen kunnen bijvoorbeeld zeer goed slaapliedjes uit andere 

culturen van gewone liedjes onderscheiden, ook al worden die hen gepresenteerd in een 

andere taal (Trehub, Trainor & Unyk, 1993).  

 

Deze inzichten gebruikt Dissanayake (2008) om de theorie te staven dat een moeder/kind 

relatie vervolgens de basis is voor alle latere sociale gedragingen. Dissanayake (2008) 

suggereert zo een evolutionaire verbinding tussen een moeder-kind interactie en volwassen 

‘pair bonding’ en ‘sexual bonding’. Wat al deze soorten ‘bonding’-procesen verbindt is het 

neurohormoon oxytocin. Dergelijke neurohormonen bevorderen prosociaal gedrag zoals 

sexualiteit, moederlijke verzorging, verlatingsangst, overvriendelijkheid, sociale ‘bonding’, 

spel en sociale geheugensystemen (Panksepp, Nelson & Bekkedal, 1997; Pederson et al, 1992 

geciteerd in Dissanayake 2008). In praktijk zou een koppel door de geslachtsdaad om te 

vormen tot het liefdesspel hun verwantschap versterken net zoals bij de moeder-kind dyade. 

Dergelijke gedragingen ondersteund door neurohormonen bieden de mannen hierbij ook een 

beloning om voor hun nageslacht te zorgen (Dissanayake, 2008). In relatie tot muziek stelt 

Dissanayake (2008) analoog dat de cognitieve capaciteiten en emotionele gevoeligheden die 

gebruikt worden in menselijke muziek gebasseerd zijn op dezelfde mechanismen die gradueel 

geëvolueerd zijn tussen prehistorische moeders en kinderen zo’n 2 miljoen jaar geleden. 

 

Naast de mogelijke interrelatie van moeder/kind interactie, ‘pair’- en ‘sexual bonding’ wordt 

ook ‘group bonding’ als een gevolg gezien van de moeder/kind interactie (Fitch, 2005; 

Dissanayake, 2008; Trehub, 2003; Kogan, 1997). Die interactie wordt dan gezien als een 
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socialisatie voor later muzikaal gedrag (Trehub, 2003). Dissanayake (2008) stelt dat er 

structurele en functionele gelijkenissen zijn tussen moeder-kind interactie en menselijke 

rituele ceremonies. Muziek is verder geëvolueerd uit IDS in een groepscontext en het 

particperen in muziek zorgde zo voor ‘group bonding’, die vervolgens hielp bij overleving en 

reproductie. Dissanayake (2008) haalt hierbij het feit aan dat het neurohormoon oxytocin in 

de moeder/kind interactie voorkomt net als bij sociale gedragingen en suggereert zo dat men 

bestaande neurohormonale mechanismen gebruikt om aan andere soorten ‘bonding’ te doen. 

Hierbij dient echter wel een belangrijke kanttekening gemaakt te worden. Zoals hierboven 

vermeld staat onderzoek naar de neurochemische effecten van muziek inderdaad nog in zijn 

kinderschoenen (Chanda & Levitin, 2013), het voorkomen van het neurohormoon oxytocin in 

alle bovengenoemde gedragingen is dus geen conclusief bewijs. Ander recent onderzoek heeft 

daarbij uitgewezen dat oxytocin in wezen niet prosociaal gedrag bevordert, maar ze verandert 

wel de manier hoe sociale stimuli verwerkt worden (Bartz, Zaki, Bolger & Ocshner, 2011). 
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8.	  Methodologie	  
Het empirisch onderzoek is van kwalitatieve aard en heeft als doel te verkennen (Ketalaar et 

al, 2011). Er werd via focusgroepen getracht inzicht te krijgen in de percepties, motieven en 

houdingen van de participanten ten opzichte van hun muziekconsumptie in hun leefomgeving. 

Op deze manier wenste deze verhandeling de mogelijkheid te onderzoeken of muziek 

hedendaags binnen het kader van het HEPG-model een vehikel vormt voor ‘bonding’. De 

onderzoekspopulatie bestond uit mannelijke en vrouwelijke studenten tussen de achttien en 

zevenentwintig jaar. De keuze voor deze leeftijdsgroep lag voor de hand om twee redenen. 

Ten eerste wordt verwacht dat deze groep zich veel bezig houdt met muziek en muziek 

beleeft in een culturele en sociale omgeving. Ten tweede wordt ervan uitgegaan dat deze 

groep al een meer verfijnd idee heeft van wat muziekbeleving voor hun betekent. Aansluitend 

zijn ze waarschijnlijk al in contact gekomen met een divers aantal verschillende sociale 

situaties waarin muziek een plaats heeft. Het steekproefkader vormde zo alle ingeschreven 

studenten aan hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. De steekproef die hieruit 

samengesteld werd was pragmatisch en homogeniserend. Pragmatisch (Mortelmans, 2009, p. 

160) omdat er zich een kans voordeed om exclusief samen te werken met Howest en de 

richting Marketing. Homogeniserend omdat er rekening werd gehouden met het feit dat de 

studenten elkaar kenden, wat voor een gemakkelijkere participatie zorgt zodat ze 

gemakkelijker een open gesprek aangaan (Mortelmans, 2009, p. 167). Uit die samenwerking 

werden zo zeven focusgroepen georganiseerd aan de hand van twee demografische 

kenmerken, zijnde leeftijd en opleiding. De focusgroepen die plaatsgevonden hebben 

bestonden uit drie gemengde groepen, twee groepen met enkel mannen en twee groepen met 

enkel vrouwen. Zes daarvan waren geschikt voor analyse. Allen volgden de studierichting 

Marketing en hadden een leeftijd tussen achttien en drieëntwintig jaar. Het aantal 

participanten per groep varieerde tussen vier en negen.  

 

Voor de ontwikkeling van de topiclijst/vragenlijst verwijzen we naar een model van Krueger 

en Casey (2000, geciteerd in Howitt, 2013) en naar een gelijkaardig model in Mortelmans 

(2009, p. 337) die een bepaalde opeenvolging van vragen voorschrijft. Na de verwelkoming, 

de duiding van het onderzoek en een uitleg over de gespreksregels wordt er begonnen met een 

openingsvraag die bedoeld is om het “ijs te breken”. Ten tweede wordt een inleidingsvraag 

gesteld om het onderwerp van het onderzoek in te leiden, zodat de participanten kunnen 

beginnnen nadenken over hun connectie met het topic. Ten derde is er de overgangsvraag, 

deze vergemakkelijkt het gesprek die beoogt wordt ten gevolge van de hoofdvraag. De 

hoofdvraag ondersteunt rechtsreeks de hypothese en is cruciaal voor het onderzoek. Ten 

laatste zijn er de eindvragen waarbij er een samenvatting van het gesprek besproken wordt.  
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In praktijk werden op deze manier een aantal vragen ontwikkeld die niet altijd even succesvol 

waren om data te verzamelen omtrent het onderwerp, waardoor de eerste focusgroep niet 

vatbaar was voor analyse. Na een ‘trial’ en ‘error’ periode waarin er vooral actieve vragen 

(Colucci, 2007) gehanteerd werden kreeg de vragenlijst een vaste vorm. Naast een standaard 

openings- en inleidingsvraag werd voor de transitievraag gekozen om een lijst te presenteren 

die een aantal sociale situaties schetst die gelijklopen met de doelen van het HEPG-model en 

het ‘bonding’ aspect. De participanten werden gevraagd om uit die lijst een top drie samen te 

stellen en die te motiveren. Voor de sleutelvraag werd hetzelfde principe gebruikt, maar 

bestond de lijst uit een aantal beroepen die direct of indirect muzikaal gedrag promoten. Op 

deze manier werd er getracht een discussie of een gesprek te stimuleren rond het gebruik van 

muziek in die situaties en beroepskeuzes. Deze aanpak zorgde er voor dat er een kader 

gecreeërd werd om meer vragen te stellen omtrent de hypothese zonder dat de moderator zelf 

het antwoord insinueerde. Zo werd er bijvoorbeeld aansluitend subtiel gepeild of muziek in de 

motivaties van de participanten voorkwam als ‘fitness indicator’, ‘fitness cue’ en/of 

‘supernormal stimuli’. 

 

Voor de analyse zijn er een aantal beperkingen in verband met focusgroepen gerespecteerd, 

zoals aangehaald door Mortelmans (2009, p. 423-425). Ten eerste is de interactie in een 

focusgroep een geconstrueerde realiteit die al dan niet bereikt wordt door consensus, de 

conversatiecontext van focusgroepen is daarom een belangrijke eigenschap die niet genegeerd 

mag worden. Ten tweede moet er rekening gehouden worden met het verloop van het 

gesprek, standpunten kunnen namelijk wijzigen. Ten derde mag de rol van de moderator 

zeker niet worden genegeerd. Op deze manier werd er gekozen om ruime gesprekstukken uit 

de transcripties onder de doelen van het HEPG-model te plaatsen en om ruimere 

gesprekstukken die muziek als ‘fitness cue’, ‘fitness indicator’ en/of ‘supernormal stimuli’ 

behandelen te selecteren. Uit deze selectie werden vervolgens een aantal uitspraken uitbelicht 

die (rekening houdende met bovenvermelde beperkingen) de hypothese ondersteunen of een 

interessant inzicht bieden in de materie. 
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9.	  Analyse	  van	  de	  focusgroepen	  
9.1	  Sexual	  bonding	  

Bepaalde uitspraken duiden een rol voor ‘courthship’(Miller, 2000). Volgende uitspraken 

geven een voorbeeld over hoe het beschikken over een goede ritmische coördinatie (cfr. 

‘entrainment’) een ‘fitness indicator’ kan vormen (Brown et al, 2013). 
	  

Maggie:	  …dansen,	  je	  kan	  haar	  meepakken	  naar	  een	  salsa	  avond	  ofzo	  en	  je	  kan	  haar	  leren	  salsa	  dansen,	  dat	  is	  

keileuk,	  een	  hele	  zwoele	  dans,	   je	  wordt	  er	  sowieso	  dicht	  bij	  mekander	  getrokken,	  die	  aanrakingen	  zijn	  er	  

dan	  toch	  al	  (transcript	  2,	  p.	  13).	  

	  

John:	   Ik	  denk	  van	  dansen,	  dat	  als	   je	  goed	  kan	  dansen,	  dat	   je	  vlugger	  iemand	  zal	  binnendoen	  op	  een	  feesje.	  

Maar,	  dat	  is	  niet	  de	  basis	  van	  de	  relatie,	  allé	  iemand	  kan	  zich	  wel	  aangetrokken	  door	  een	  persoon	  die	  goed	  

met	  muziek	  kan	  omgaan,	  maar	  dat	  is	  geen	  begin	  van	  een	  goede	  relatie,	  dat	  hangt	  van	  je	  karakter,	  je	  kan	  wel	  

iemand	  overtuigen	  voor	  een	  one	  night	  stand	  (transcript	  1,	  p.	  13).	  

 

Tegelijkertijd kan er ook afgeleid worden dat muziek tijdens een eerste ontmoeting 

gehanteerd kan worden als een ‘fitness cue’ om die persoon in te schatten of een ‘fitness 

indicator’ om iets over zichzelf te vertellen. Volgend gespreksstuk behandelt de vraag of 

muziek positief gebruikt kan worden in die situatie: 

 
Karel:	   Ja,	   op	   een	   eerste	   afspraakje	   kan	   je	   bijvoorbeeld	   jouw	   stijl	   van	   muziek	   opleggen	   en	   als	   het	  

overeenkomt	  en	  je	  hebt	  een	  gelijkaardige	  smaak,	  …	  

Freya:	   Ik	  denk	  op	  het	  eerste	  afspraakje,	  dat	   je	  geen	  liedje	  moet	  opzetten	  van	  euh,	   ‘money	  ho's	  en	  bitches’,	  

snap	  je?	  

(gelach)	  

Bart:	  Ik	  zou	  wel	  iets	  persoonlijk	  opzetten,	  om	  te	  weten	  hoe	  die	  persoon	  erover	  denkt	  en	  ondertussen	  heb	  je	  

weer	  een	  gespreksonderwerp.	  

Karel:	  Als	  jij	  die	  muziek	  dan	  oplegt	  of	  omgekeerd,	  weet	  je	  iets	  meer	  over	  die	  persoon	  of	  welke	  muziek	  die	  

beluistert,	  dat	  is	  wel	  belangrijk	  zoals	  ik	  daarstraks	  zei	  ,van	  dat	  je	  het	  wel	  een	  beetje	  bepaalt	  welke	  muziek	  je	  

beluistert,	  dat	  het	  een	  uiting	  is	  van	  welk	  karakter	  je	  hebt	  of	  hoe	  je	  bent.	  Net	  als	  zoals	  over	  films	  praten.	  

Bart:	  Het	  is	  natuurlijk	  iets	  subtieler,	  ….	  (transcript	  3,	  p.	  16)	  

(…)	  

Liesbeth:	  Ik	  denk	  vooral	  als	  er	  een	  liedje	  opgelegd	  wordt	  dat	  je	  op	  dat	  moment	  ook	  heel	  graag	  hoort,	  dat	  je	  

zegt	  van	  ooh	  amai	  ik	  ken	  dat,	  ik	  vind	  dat	  echt	  een	  tof	  liedje,	  en	  dat	  het	  dan	  het	  gespreksonderwerp	  wordt,	  ja	  

dan	  wel	  (transcript	  3,	  p.	  17)	  
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9.2	  Group	  bonding	  

9.2.1	  Hierarchical	  bonding	  

Om het belang van het nationaal hymne op het wereldkampioenschap voetbal te kaderen werd 

het volgende geantwoord: 
	  

Sammy:	  …	  ik	  zie	  dat	  ook,	  maar	  ik	  zie	  het	  dan	  ook	  ruimer,	  ik	  ben	  club	  brugge	  fan	  en	  als	  ze	  beginnen	  te	  zingen,	  

‘you'll	  neve	  walk	  alone’,	  …	  die	  dingen	  vind	   ik	  altijd	   super,	   als	   ze	  daar	  allemaal	  met	  hun	  vlag	  zitten,	  dat	   is	  

schitterend	  om	  te	  zien.	  Of	  na	  de	  match	  bij	  club	  brugge	  gaan	  de	  spelers	  naar	  de	  spionkop	  en	  roepen	  ze	  nog	  

iets	   samen,	   dan	   is	   het	   muisstil	   en	   vervolgens	   ontploft	   dat	   hele	   tijd	   opnieuw.	   Dat	   is	   echt	   een	   kippenvel	  

moment,	  dat	  vind	  ik	  zo	  mooi	  eraan	  (transcript	  1,	  p.	  3).	  	  

(…)	  

Sammy:	  Het	  is	  nog	  mooier,	  als	  je	  aan	  de	  overkant	  staat	  en	  je	  zit	  er	  niet	  in,	  en	  dan	  de	  kapitein	  van	  club	  brugge	  

roept	  dan	  “we	  are	  bruges,	  we	  are	  bruges”	  ,	  maar	  het	  is	  muisstil	  é,	  en	  dan	  ontploft	  heel	  de	  spionkop,	  “we	  are	  

bruges	   we	   are	   bruges”,	   dan	   wordt	   het	   weer	   muistil	   en	   dan	   opnieuw,	   heel	   de	   spionkop	   zie	   je	   zo	  

rechtspringen,	  dat	  is	  super	  om	  te	  zien	  (transcript	  1,	  p.	  4).	  

	  

Muziek is hier waarschijnlijk een teken van cohesie zoals geduid door Hagen & Hammerstein 

(2009). Het samenzingen vormt hier een ‘fitness indicator’ dat het team en de supporters 

uitzenden. Het andere team, hun supporters en iedereen die niet meezingt interpreteert het 

samenzingen vervolgens als een  ‘opportunity’ of een ‘threat’. Hierbij kan vervolgens ook 

gesteld worden dat hoe synchroner en luider het samenzingen gebeurt, hoe sterker het signaal 

waarschijnlijk is.  
	  

9.2.2	  Reciprocal	  bonding	  
Wouter:	   Het	   gebeurt	   toch	   redelijk	   veel	   dat	   nieuwe	   vriendschappen	   gecreeërd	  worden	   omdat	   ze	   tesamen	  

naar	  een	  bepaalde	  artiest	  luisteren	  (transcript	  4,	  p.	  18).	  

(…)	  

	  Guy:	   Het	   helpt,	   een	   paar	   vrienden	   van	   mij	   hadden	   een	   gezamenlijke	   vriend	   die	   ik	   leerde	   kennen	   in	   de	  

periode	  dat	   ik	  nog	  veel	  naar	   rock	   luisterde.	  Hij	   luisterde	  er	  ook	  naar	   toe	  en	  zo	   is	  hij	  heel	   snel	  een	  vriend	  

geworden	  omdat	  je	  direct	  iets	  had	  om	  over	  te	  praten.	  Als	  hij	  daar	  nu	  niet	  naartoe	  luisterde	  op	  dat	  moment	  

ging	  hij	  nog	  altijd	  een	  vriend	  geworden	  zijn,	  maar	  het	  ging	  mss	  ietsje	  langer	  geduurd	  hebben,	  omdat	  je	  nog	  

niet	  direct	  iets	  gevonden	  heb	  waarover	  dat	  je	  weet	  waarover	  je	  hetzelfde	  denkt	  (transcript	  4,	  p.	  18)	  

 

De mogelijkheid dat muziek een oorzaak kan zijn van sociale cohesie is duidelijk 

geïllustreerd. Muziek is hier een communicatie instrument waarmee de eigen visie op de 

(groeps-)identiteit wordt gedeeld (Brown, 2000a, geciteerd in Cross, 2001). Hun voorkeur 

voor hetzelfde genre muziek was voor beiden een ‘fitness cue’ die een ‘opportuniy’ bood om 

aan ‘bonding’ te doen. Het genre ‘rock’ was toen duidelijk belangrijk voor deze participant, 
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waardoor hij waarschijnlijk bewust zijn voorkeur gebruikte als ‘fitness indicator’ en dit 

waarschijnlijk ook voor redenen die niet enkel voor ‘reciprocal bonding’ bedoeld waren. 

 

9.3	  Pair-‐,	  parent/child-‐	  en	  kin	  bonding	  

Voor al deze types ‘bonding’ kunnen we uit een aantal uitspraken gevolgtrekken dat muziek 

een ‘fitness cue’ kan vormen die een gevoel van verwantschap uitdraagt of losmaakt bij de 

luisteraar (Dissanayake, 2008). Als motivatie voor hun keuze in hun top drie zeiden deze 

participanten het volgende in verband met ‘pair bonding’: 
	  

(Als koppel een intiem concert bijwonen)  
Pol:	  …	  als	  je	  als	  koppel	  samen	  een	  ‘band’	  allebei	  graag	  hoort	  creeërt	  dat	  toch	  meer	  een	  band	  en	  zeker	  als	  je	  

die	  ‘band’	  hoort	  en	  je	  bent	  kilometers	  verwijderd	  van	  elkaar.	  En	  als	  je	  allebei	  dan	  een	  concert	  bijwoont	  geeft	  

dat	  toch	  wel	  een	  ander	  gevoel	  dan	  als	  je	  het	  concert	  alleen	  zou	  bijwonen	  van	  die	  groep.	  (transcritpt	  6,	  p.	  7)	  

 

(De	  openingsdans	  van	  een	  trouw)	  

Siegfried:	   Ik	  heb	  dat	  op	  nummer	  1	  gezet	  omdat	   ik	  onlangs	  nog	  maar	  een	  trouw	  heb	  meegemaakt	  van	  heel	  

goede	  vrienden.	  Stel	  je	  ook	  maar	  eens	  voor	  een	  trouw,	  een	  openingsdans,	  de	  emotie	  die	  je	  erbij	  krijgt	  als	  je	  

dat	  ziet,	  zonder	  muziek	  zou	  dat	  niet	  passen,	  …	  dat	  is	  toch	  de	  eerste	  dans	  die	  je	  doet	  als	  je	  getrouwd	  bent,	  dat	  

is	  iets	  die	  je	  opnieuw	  blijft	  horen	  later.	  (transcript	  4,	  p.	  5)	  

	  

In beide gevallen is de muziek een ‘fitness cue’ die de band representeert voor henzelf, maar 

tegelijkertijd kan ze ook een ‘fitness indicator’ vormen waarmee ze iets over hun band 

vertellen aan anderen. Volgens dezelfde principes wordt bij ‘parent/child bonding’ ook belang 

gehecht aan de muzieksmaak die ze via hun ouders meegekregen hebben. In de volgende 

uitspraak wordt aangehaald dat dezelfde waarde gedeeld wordt met de ouders over het 

aanleren van muziek aan kinderen, wat een rol suggereert voor muziek als socialisatiemiddel 

via ‘bonding’: 
	  

Meyrem:	  Mijn	  ouders	  hebben	  mij	  verplicht	  om	  muziekles	   te	  volgen	  en	  ook	  een	   instrument	  te	  bespelen.	   Ik	  

was	  niet	  echt	  voor	  die	  klassieke	  muziek.	  Als	  ik	  er	  nu	  zo	  later	  bij	  nadenk	  heb	  ik	  iets	  zo	  van	  dat	  is	  goed,	  dat	  ze	  

mij	  ‘gepusht’	  hebben	  om	  een	  instrument	  te	  studeren.	  Nu	  respecteer	  ik	  het	  ook,	  maar	  het	  is	  niet	  dat	  het	  mijn	  

favoriete	  muziek	  is.	  Als	  ik	  naar	  een	  concert	  ga	  van	  klassieke	  muziek,	  dan	  ga	  ik	  er	  naartoe,	  omdat	  ik	  er	  ook	  

iets	  van	  snap	  en	  dan	  bekijk	  je	  het	  op	  een	  andere	  manier.	  Ik	  zou	  mijn	  kinderen	  inderdaad	  eigenlijk	  ook	  wel	  

verplichten	  om	  een	  instrument	  te	  bespelen,	  ook	  al	  horen	  ze	  zelf	  de	  muziek	  niet	  graag,	  omdat	  ik	  vind	  dat	  ze	  

een	  meerwaarde	  meekrijgen.	   Zo	   respecteer	   ik	   ook	   de	   traditionele	  muziek,	  waarvan	   ik	   vroeger	  misschien	  

iets	  had	  van	  allé,	  dat	  klinkt	  toch	  niet,	  maar	  je	  hebt	  er	  respect	  voor	  en	  dat	  vind	  ik	  wel	  belangrijk,	  niet	  van	  dat	  

is	  slechte	  muziek,	  want	  dat	  is	  oppervlakkig.	  Er	  is	  meer	  muziek	  als	  je	  het	  ook	  begrijpt.	  (transcript	  5,	  p.	  8)	  
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Dezelfde gedachtegang kunnen we ook doortrekken bij ‘kin bonding’: 
	  

(Met	  de	  familie	  op	  reis	  liedjes	  zingen)	  

Wilfried:	  …	  vroeger	  gingen	  wij	  veel	  op	  reis	  met	  de	  auto	  en	  die	   liedjes	  brengen	  een	  soort	  van	  gevoel	  terug,	  

een	  herinnering,	  een	  soort	  van	  zomersgevoel,	  ik	  vind	  dat	  altijd	  wel	  tof.	  (transcript	  4,	  p.	  10)	  

	  

Herman:	  …	  voor	  mij	  is	  dat	  dan	  niet	  echt	  specifiek	  op	  reis,	  maar	  gewoon	  euhm	  bijvoorbeeld	  als	  ik	  met	  mijn	  

jongere	  nichtjes	  ofzo	  in	  de	  auto	  zit	  en	  het	  is	  een	  bepaald	  liedje	  merk	  je	  dat	  er	  een	  soort	  barrière	  wegvalt,	  de	  

barriere	   van	   schaamte	  waarschijnlijk,	   en	   ja	   gewoon	  dat	   je	   dan	   terwijl	   dat	   je	   in	   de	   auto	   zit	   (…)	   toch	   eens	  

losgaat	  op	  een	  bepaalde	  manier.	  (transcript	  2,	  p.	  2)	  

 

9.4	  Muziek	  als	  supernormal	  stimuli	  
Het belang dat gehecht werd in het alleen naar muziek luisteren doorheen de gesprekken 

suggereert een mogelijke rol voor muziek als ‘supernormal stimuli’. Volgend gesprekstuk 

over het alleen naar muziek luisteren illustreert dit: 

 
Laurette:	  …	  om	  in	  slaap	  te	  vallen,	  op	  de	  trein,	  op	  de	  bus	  en	  om	  mensen	  te	  vermijden,	  ken	  je	  de	  regel	  of	  niet?	  

Moderator:	  Nee,	  vertel.	  

Laurette:	  Twee	  oortjes	  is	  niet	  praten,	  één	  oortje	  in	  is	  ok	  zeg	  maar	  iets	  en	  nul	  oortjes	  is	  ja	  je	  mag	  praten.	  

Paul:	  En	  als	  je	  ze	  nu	  niet	  meehebt.	  

Laurette:	  Dan	  moet	  je	  zeggen	  hou	  je	  'bek'	  gewoon	  (iedereen	  lacht).	  

	  (transcript	  3,	  p.	  12)	  

 

Muziek kan zo een manier zijn om de geluiden van de fysieke en sociale werkelijkheid te 

manipuleren en blokkeren. De luisteraar creeërt zo bijvoorbeeld bij het gebruik van ‘oortjes’ 

een aangenamere werkelijkheid door in te spelen op een cognitief mechanisme die 

geëvolueerd is om bepaalde geluiden te verkiezen boven andere. De drang hiernaar sluit aan 

bij de meningen van de volgende participanten: 

 
Mieke:	  Ik	  had	  er	  eigenlijk	  zelf	  nog	  wat	  willen	  bijschrijven,	  op	  nummer	  één	  zou	  voor	  mij	  komen,	  muziek	  als	  je	  

alleen	   bent.	   Op	   een	  moment	   als	   je	   alleen	   bent,	   dat	   je	   volledig	   je	   eigen	   ding	   kan	   doen.	   Ja,	   dat	   is	   eigenlijk	  

emotioneel	  of	  het	  nu	  vrolijk	  is	  of	  verdrietig.	  In	  muziek	  kan	  je	  eigenlijk	  altijd	  wel	  je	  emoties	  kwijt.	  (transcript	  

3,	  p.	  1)	  

	  

Paul:	  …	  ik	  zal	  sowieso	  meer	  alleen	  luisteren,	  of	  ja	  het	  is	  als	  je	  echt	  afspreekt	  om	  samen	  naar	  een	  optredentje	  

te	  gaan	  of	  ja	  een	  keer	  platen	  uitwisselen	  of	  cd's	  uitwisselen.	  …	  muziek	  is	  meer	  als	  je	  alleen	  bent,	  of	  je	  bent	  

met	  iets	  bezig,	  of	  je	  bent	  echt	  met	  de	  muziek	  bezig	  .	  (transcript	  3,	  p.	  13)	  

	  

Ben:	  Als	  je	  alleen	  thuis	  bent	  en	  massas	  luid	  de	  muziek	  zet	  en	  gewooon	  zalig	  alleen	  ‘hyped’	  op	  je	  muziek,	  doen	  

jullie	  dat	  niet?	  (transcript	  6,	  p.	  10)	  
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10.	  Discussie	  
Om nieuwe inzichten te creeëren in de zoektocht naar de evolutie van muziek werd in deze 

verhandeling getracht aan de hand van de cursus Semiotiek van prof. Vyncke (2012-2013) die 

uitgaat van ‘ecosemiotics’ in combinatie met het ‘affordance management’ systeem (Neuberg, 

Kenrick & Schaller, 2009) te achterhalen of muziek in de fysieke en sociale context waarin ze 

beleefd wordt een ‘fitness cue’, een ‘fitnesss indicator’ of ‘supernormal simuli’ vormt die een 

positieve of negatieve ‘affordance’ kan zijn die ons al dan niet helpt met het bereiken van 

onze doelen zoals beschreven in het ‘human evolutionary psychological goal’-model 

(Vyncke, 2012-2013). Hiervoor werden antwoorden gezocht op de volgende vragen: Zijn er 

modules in onze hersenen die specifieke domeinen van muziek adresseren? Is muziek een 

vehikel voor ‘bonding’? Passen bestaande theorieën over de evolutie van muziek binnen het 

kader van het HEPG-model? Past muziek hedendaags binnen het kader van het HEPG-model 

als vehikel voor ‘bonding’? 

 

Ten eerste is er geen bewijs voor de domeinspecificiteit van muziek. Er is immers nog geen 

eensgezindheid over het feit of er al dan niet aangeboren domeinspecifieke modules bestaan 

voor muziekherkenning (Honing & Ploeger, 2012). Wel kan geconcludeerd worden dat onze 

hersenen over een cognitief mechanisme beschikt die muziek verwerkt. Zoals aangehaald bij 

de aangeboren voorkeur van baby’s en volwassenen in verband met IDS en zang (Street et al, 

2003; Nakata & Trehub, 2004; Milligan et al, 2003) dat in samenwerking met ritmische 

coördinatie waarschijnlijk aangewend wordt bij het aanleren van taal (Karmiloff & Karmiloff-

Smith, 2001, geciteerd in Falk, 2004; Monnot, 1999: Trainor, Austin & Desjardin, 2000) en 

waarschijnlijk ook een functie voor muziek heeft gezien baby’s meer ritmische bewegingen 

aangaan bij muziek dan bij spraak (Zentner & Eerola, 2010). Wat op zich dan weer de 

mogelijkheid suggereert van het bestaan van een protomuzikale voorganger voor taal en 

muziek (Mithen, 2006; Brown, 2000b; Huron, 2001; Masataka, 2008; Dissanayake, 2008; 

Perlovsky, 2012; Fitch, 2006) waarvan de werking een inzicht kan bieden in de hedendaagse 

functie van muziek. Maar, zoals als vermeld mogen we ons niet blind staren op de zoektocht 

naar domeinspecificiteit en ‘innate constraint’ omdat muziek een ‘domain-general’ adaptatie 

kan zijn (Hannon & Trainor, 2007; Livingstone & Thompson, 2009; Mithen, 2006).  

 

Ten tweede is er op de vraag of muziek een vehikel vormt voor ‘bonding’ geen conclusief 

antwoord, maar de verschillende onderzoeken aangaande emoties en neurohormonen 

(Panksepp, Nelson & Bekkedal, 1997; Pedersen et al, 1992 geciteerd in Freeman, 2000; 

Dunbar, Kaskitis, MacDonald en Barra, 2012; Chanda & Levitin, 2013) en het voorkomen 

van ‘entrainment’ doen wel een dergelijke rol vermoeden (Phillips-Silver, Aktipis & Bryant, 
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2010; Merker, Madison & Eckerdal, 2008; Zentner & Eerola, 2010). Maar, zoals al vermeld 

staat dergelijk onderzoek nog in zijn kinderschoenen (Chanda & Levitin, 2013; Demos et al, 

2012). 

 

Ten derde blijft de vraag of bestaande theorieën over de evolutie van muziek binnen het kader 

passen van het HEPG-model gedeeltelijk onbeantwoord. Maar, het feit dat ze elk hun rol 

spelen in het HEPG-model suggereert wel dat de ontwikkeling van muziek geen eenduidig 

gebeuren was en dat ze vervolgens het best bestudeerd wordt in de vorm van een 

‘comparative study’. (zie Fitch, 2006; Honing & Ploeger, 2012; Mithen, 2006; Savage & 

Brown, 2009; Masataka, 2009; Morley, 2013 geciteerd in Killin, 2014). Waarbij onderzoek 

naar het hedendaags voorkomen van restanten van de ultieme functie van muziek een 

vernieuwd inzicht kan bieden in hoe muziek geëvolueerd is. Het kwalitatief onderzoek via 

focusgroepen uit deze verhandeling toont hierbij aan dat het nieuw paradigma van Vyncke 

(201-2013) in verband met ‘ecosemiotics’ een goede basis kan vormen voor dergelijk 

onderzoek. Uit de algemene analyse van de focusgroepen kan immers gesteld worden dat er 

hedendaags een rol voorzien is voor muziek als ‘fitness cue’, ‘fitness indicator’ en 

‘supernormal stimuli’ en dus waarschijnlijk ook in de evolutie van muziek. Hierbij dient 

natuurlijk wel rekening gehouden worden met de algemene beperkingen van kwalitatief 

onderzoek via focusgroepen. Verder onderzoek via meerdere onderzoeksmethoden kan zeker 

helpen de hypothese te ondersteunen. Diepte-interviews kunnen bijvoorbeeld beter ingaan op 

moeilijkere onderwerpen zoals ‘sexual-‘ en ‘pair bonding’ en experimenteel onderzoek kan 

bijvoorbeeld het causale verband tussen muziek als ‘fitness cue’ voor bonding aantonen. 

 

Algemeen kan uit de literatuurstudie en het kwalitatief onderzoek afgeleid worden dat 

alhoewel de hypothese niet bewezen is, onderzoek met een dergelijk uitgangspunt zeker kan 

bijdragen aan de verdere studie naar de evolutie van muziek. De observatie dat de 

verschillende luiken van de literatuurstudie en het kwalitatief onderzoek elkaar ondersteunen 

is daarbij op zich geen goede basis. Maar, de beperkingen aangedragen door elk luik kan 

zeker richting geven aan verder onderzoek.  
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