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1.  Inleiding  

1.1 Belang van het onderzoek  

Muziek is de dag van vandaag alomtegenwoordig. Het is daarom ook moeilijk om muziek 

weg te denken uit ons dagelijks leven. Hoewel consumenten iedere dag meermaals worden 

blootgesteld aan muziek is de kennis over de effecten hiervan tot op heden beperkt. Daarom 

is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor onderzoek naar de effecten van muziek op 

emoties en zijn er reeds vele studies uitgevoerd om een beter inzicht te krijgen in de 

precieze effecten van muziek op consumentengedrag.   

Naar muziek wordt vaak verwezen als de taal van de emoties (Reybrouck, 2011). Emoties en 

muziek liggen dus heel dicht bij elkaar. Er is echter onduidelijkheid over de manier waarop 

muziek emoties uitlokt bij luisteraars en of deze door muziek uitgelokte emoties al dan niet 

vergelijkbaar zijn met andere emotionele ervaringen. Muziek beluisteren heeft 

ontegensprekelijk een effect op emoties en emoties beïnvloeden op hun beurt het gedrag 

van individuen. Het vakgebied marketing gaat op zoek naar verklaringen voor dit gedrag. 

Gedrag gestuurd door emoties is in marketing dan ook een belangrijke factor. 

In dit werkstuk wordt gezocht naar de relatie tussen twee variabelen, muziek en emoties. 

Hierbij zal getest worden in welke mate emoties opgewekt worden door een bepaald 

muziekstuk, met als doel een beter inzicht te krijgen in de precieze effecten van muziek op 

de gemoedstoestand van het individu. Er zal worden nagekeken in hoeverre bepaalde 

veranderingen in de structurele componenten van muziek de gemoedstoestand van het 

individu wijzigen.  Meer bepaald wordt onderzocht in welke mate geluidssterkte, tempo en 

tonaliteit een invloed hebben op emoties van mensen. Hierbij zal worden nagegaan welke 

variabelen een significant effect hebben op emoties en welke interactie effecten er spelen 

tussen de verschillende componenten.  

Tijdens het experiment worden de emoties van respondenten gemeten terwijl ze naar 

verschillende muziekfragmenten luisteren. Emoties zullen worden gemeten aan de hand van 

elektro-encefalografie (EEG) enerzijds en op basis van een vragenlijst anderzijds. Deze studie 

beperkt zich tot het onderzoeken van drie structurele factoren: geluidssterkte, tempo en 
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tonaliteit. Andere factoren zoals melodie, klankkleur en ritme werden voor dit onderzoek 

buiten beschouwing gelaten.  

Interessant aan deze masterproef is dat het een vakoverschrijdend werkstuk is. Zowel voor 

de musicologie, psychologie als marketing kunnen interessante bevindingen uit dit 

onderzoek voortkomen.   

1.2 Structuur van het werkstuk 

Deze scriptie bestaat uit twee grote delen. In het eerste deel wordt de relevante literatuur 

besproken om de hypothesen te onderbouwen, waarbij muziek, emoties en de relatie tussen 

muziek en emoties besproken zal worden. Het tweede deel beschrijft het empirisch 

onderzoek en de conclusies die hieruit zijn voortgekomen.  

Het eerste deel bestaat uit drie hoofstukken waarvan het eerste zal handelen over geluid, 

muziek en de daarbij horende structurele componenten. Het tweede hoofdstuk bevat een 

algemene beschrijving van emoties en een uiteenzetting van het Pleasure-Arousal-

Dominance model van Mehrabian en Russell. Verder zal ook het verband tussen muziek en 

emoties behandeld worden.  

Daarna volgt een beschrijving van het empirisch onderzoek waarbij onderzocht werd in 

welke mate bepaalde muziekfragmenten inspelen op emoties. In dit tweede deel van het 

werkstuk worden zowel de methoden en procedures als de resultaten van het onderzoek 

voorgesteld.  

Het einde van dit werkstuk omvat het algemeen besluit, de beperkingen en suggesties voor 

verder onderzoek.  
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2.  Literatuurstudie 

Een diepgaande en kritische analyse van de bestaande literatuur is noodzakelijk om tot 

theoretisch onderbouwde hypothesen te komen. Om een beter inzicht te krijgen in zowel 

muziek als emoties ging ik in de literatuur op zoek naar wat er reeds over deze twee thema’s 

geschreven werd. In het eerste deel van dit literatuuronderzoek zullen de belangrijkste 

componenten van muziek doorgenomen worden om daarna over te gaan naar een 

bespreking van de emoties. Tenslotte zal de link tussen beide variabelen gelegd worden en 

volgt er een uitgebreide uiteenzetting van enkele relevante studies waar het verband tussen 

muziek en emotie onderzocht werd.  

2.1.  Muziek  

2.1.1. Wat is geluid? 

Alvorens muziek en zijn structurele componenten te bespreken dient eerst nog een ander 

belangrijk concept gedefinieerd te worden, namelijk geluid. Geluid is het concept waar 

muziek uit voortvloeit en wordt door wetenschappers gezien als een golf uitgezonden door 

een bepaald medium. Deze geluidsgolf plant zich voort dankzij de vibratie veroorzaakt door 

een medium, met name de geluidsbron (Handel, 1993). Volgens Rossing (2002) is geluid 

zowel een hoorbaar gevoel in het oor als de storing in een medium die dit hoorbaar gevoel 

veroorzaakt. Makkelijker gezegd kunnen we aannemen dat alles wat hoorbaar is 

gedefinieerd kan worden als geluid.  

Geluiden zijn steeds rondom ons aanwezig en zijn bijgevolg nauwelijks weg te denken uit ons 

dagelijkse leven. Treasure (2011) deelt geluid op in vijf verschillende klassen. Hij 

onderscheidt natuurlijke geluiden, lawaai, de stem van een individu, stilte en muziek. Voor 

de mens is muziek de meest fascinerende vorm van geluid. Een reden hiervoor is 

waarschijnlijk omdat we zelf ook over de mogelijkheid beschikken om muziek te maken. In 

dit werkstuk zal dan ook enkel gehandeld worden over deze vorm van geluid. Hoewel er in 

muziek vaak gebruikt wordt gemaakt van zangstemmen werd toch geopteerd om vocale 

muziek achterwege te laten en enkel instrumentale muziek te bespreken.  
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2.1.2. Wat is muziek? 

Muziek kan heel eenvoudig gedefinieerd worden als georganiseerd geluid (Kania, 2007). Het 

is een complexe samenstelling van verschillende controleerbare elementen. Hierbij bestaat 

geen eenduidig overzicht van deze componenten van muziek. Bruner (1990) stelt in zijn 

onderzoek een indeling in tempo, toonhoogte en textuur voor. Het tempo of de snelheid van 

een muziekstuk bestaat volgens hem vooral uit het ritme of de maat van de muziek. 

Tonaliteit, melodie en harmonie beschrijven de toonhoogte van een muziekstuk en textuur 

wordt opgedeeld in klankkleur of timbre en volume. In het kader van deze masterproef werd 

ervoor gekozen om drie controleerbare elementen te selecteren om tijdens het onderzoek 

te manipuleren. Tempo, geluidssterkte en tonaliteit werden gekozen omwille van hun 

dominante invloed op emoties. In onderstaande paragrafen wordt de keuze voor deze 

structurele componenten van muziek verder onderbouwd.   

2.1.3. Tempo 

Aangezien tempo een belangrijke voorspeller is voor menselijke respons op muziek (Henver, 

1937; Rigg, 1939; Gabrielson & Lindström, 2001) werd deze component als eerste gekozen. 

Onder tempo verstaan we de snelheid waarmee een muziekstuk wordt gespeeld. Tempo is 

Italiaans voor tijd, vandaar dat vaak Italiaanse termen gebruikt worden om het tempo van 

een muziekstuk te bepalen. Zo verwijst de term lento naar een zeer langzaam muziekstuk en 

moderato naar een matig snel stuk. Een andere veelgebruikte maatstaf voor tempo is beats 

per minute, afgekort bpm. Bpm staat voor het aantal tellen per minuut, zo betekent een 

bpm van 60 dat elke seconde een beat is. Tempi tussen de 80 en 120 bpm zijn gebruikelijke 

afspeelsnelheden voor hedendaagse muziek zoals hiphop en house. In dit werkstuk zal bpm 

als maatstaf gebruikt worden voor de snelheid van een muziekstuk.  

2.1.4. Geluidssterkte  

Geluidssterkte kan omschreven worden als de fysieke perceptie van de intensiteit van 

geluid. Geluidssterkte wordt gemeten in Hertz (Hz) ofwel het aantal cyclussen per seconde. 

Het beschrijft de menselijk ervaren frequentie van een muziekstuk (Treasure, 2011). Een 

andere maatstaf voor het meten van de geluidssterkte is decibel (dB). Deze maatstaf 
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registreert het sound pressure level (SPL) van een muziekstuk.  Het bereik van hoorbaar 

geluid is hemelsbreed, van 0 dB tot meer dan 300 dB bij het uitbarsten van de Krakatoa 

vulkaan in 1883. In dit werkstuk beperken we ons echter tot geluiden die hoorbaar en 

bovendien ook verdraagbaar zijn voor het individu. De maximum grens hierbij is ongeveer 

120 dB, wat vergelijkbaar is met het beluisteren van een rock concert op de eerste rij. 

Volgens Gabrielsson en Lindström (2001) zijn zowel tempo en geluidssterkte dominerende 

factoren, daarom werd geopteerd om naast tempo ook de impact van verschillen in 

geluidssterkte op emoties na te gaan in dit onderzoek. 

2.1.5. Tonaliteit 

Naast tempo en geluidssterkte is het ook interessant om tonaliteit als structurele factor op 

te nemen in het onderzoek. Tonaliteit omschrijft het karakter van een muziekstuk (Henver, 

1935) en kan een sterk effect hebben op de emoties (Stout, Leckenby, &Hecker, 1990). 

Majeur en mineur zijn de twee meest onderzochte toonsoorten en verwijzen naar de ruimte 

tussen noten, gemeten in halve en hele tonen. Deze toonsoorten worden gebruikt om 

muziek een bepaalde stemming te geven. Majeur klinkt helder, zacht en hoopvol, en wordt 

gekenmerkt als dynamisch. Het benadrukt vreugde en opwinding, terwijl mineur eerder 

duister en droevig klinkt. We kunnen verwachten dat een verschil tonaliteit een effect zal 

hebben op de gemoedstoestand van de respondenten (Husain, Thompson, &Schellenberg, 

2002).  

2.1.6. Andere factoren 

De invloed van ritme, melodie en timbre zullen in dit werkstuk niet gemeten worden. 

Onderzoek naar deze factoren kunnen echter wel interessante bevindingen teweegbrengen. 

Voor dit onderzoek werd gekozen om enkel toe te spitsen op tempo, geluidssterkte en 

tonaliteit omdat een combinatie van deze drie factoren een uniek inzicht kan geven in de 

interactie effecten tussen deze factoren. Door het toevoegen van variabelen kunnen deze 

interactie effecten verstoord worden en bijgevolg werd geopteerd om het aantal 

onafhankelijke variabelen te beperkten tot drie.  
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2.1.7. Situationele factoren 

Verder is er ook al onderzoek gedaan naar welke situationele factoren er meespelen 

wanneer men muziek beluistert, zo zijn tijd en plaats belangrijke situationele factoren voor 

de perceptie van geluid (Sloboda & O'Neill, 2001). Bovendien heeft de persoon of personen 

met wie je naar muziek luistert ook een invloed op je luisterervaring, sociale factoren mogen 

dus niet over het hoofd gezien worden (Egermann et al., 2011).  

Belk (1974) onderzocht de invloed van situationele factoren op consumentengedrag en 

definieert een situatie als “something outside the basic tendencies and characteristics of the 

individual, but beyond the characteristics of the stimulus object to be acted upon” (p. 156). 

Volgens hem is, naast tijd en plaats, de gemoedstoestand is ook een belangrijke component 

van de situatie die een bepalende invloed kan hebben op emoties. Verschillende 

experimenten werden reeds uitgevoerd om na te gaan in welke mate de gemoedstoestand 

van individuen een invloed heeft op hun gedrag (Belk, 1974, 1985). Het dus zeker en vast 

mogelijk dat ook bij het luisteren naar muziek de gemoedstoestand een bepalende rol heeft 

bij het ontwikkelen van emoties. Zo kan een persoon in een goede stemming bepaalde 

muziekfragmenten anders zal ervaren dan een persoon die in een slechte stemming is.  

Het beluisteren van muziek is onmiskenbaar een invloed op emoties maar kan afhankelijk 

van de situatie een andere impact hebben. Hoewel er interessante bevindingen kunnen 

voortkomen uit onderzoek naar situationele factoren werd besloten om in deze scriptie hier 

niet verder op in te gaan.  

2.2.  Emoties  

2.2.1. Wat zijn emoties?  

Bagozzi, Gospinath & Neyer (1999) definiëren een emotie als “een mentale staat of 

gemoedstoestand van bereidwilligheid die voortkomt uit cognitieve waarderingen van 

gebeurtenissen of gedachten. Het heeft een fenomenologische ondertoon, wordt vergezeld 

door psychologische processen, wordt dikwijls op een fysieke manier uitgedrukt 

(bijvoorbeeld in gedragingen, in gebaren, in de lichaamshouding of in gezichtsuitdrukkingen) 
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en kan resulteren in specifieke acties om het hoofd te bieden aan die bepaalde emotie, 

afhankelijk van de betekenis voor die welbepaalde persoon, die de emotie ervaart”  (p. 184).  

Een emotie kan ook omschreven worden als een toestand van gelijktijdige veranderingen in 

alle of de meeste van de vijf componenten van emoties als antwoord op een interne of 

externe stimulus (Scherer, 1987, 2001, 2005). Volgens Scherer (2005) zijn emoties, net als 

muziek, opgedeeld in componenten: een cognitieve component, een motivatiecomponent, 

een communicatiecomponent, een component van emoties en een neurofysiologische 

component. Andere theoretici omschrijven een emotie in het algemeen als een affectieve 

reactie op de waardering van bepaalde situaties.  

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen emoties en stemming. Reybrouck (2011) 

stelt dat emoties zijn lichamelijk gevoelde reacties en hebben betrekking hebben op een 

bepaalde stimulus waardoor de toestand als vrij intens ervaren wordt. Een stemming 

daarentegen is eerder mentaal en niet direct bepaald door een oorzaak en bijgevolg  ook 

minder intens. Emoties hebben een bepaalde oorzaak en worden tot stand gebracht door 

een subjectieve evaluatie van een bepaalde gebeurtenis (Bagozzi et al., 1999). In deze 

uiteenzetting ligt de focus op emoties, meer bepaald emoties veroorzaakt door het 

beluisteren van een bepaald muziekstuk.   

2.2.2. Mehrabian & Russell 

Omgevingsfactoren spelen een grote rol bij het opwekken van emoties. Mehrabian en 

Russell (1974) ontwikkelden een model waarbij bepaalde stimuli of prikkels een emotionele 

reactie uitlokken bij een organisme waarop een gedragsmatige respons volgt. Dit stimulus-

organisme-respons (SOR) model is een veelgebruikt model binnen de omgevingspsychologie 

en wordt vaak toegepast in onderzoek naar consumentengedrag.  Omgevingsstimuli wekken 

hierbij bepaalde emoties op bij consumenten die op hun beurt resulteren in ontwijkend of 

toenaderend gedrag. In dit werkstuk werd muziek als omgevingsstimulus gekozen en zal 

gemeten worden welke impact deze stimulus heeft op emotionele staat van individuen. De 

invloed van muziek en emoties op menselijke gedragingen wordt achterwege gelaten.  
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Figuur 1: SOR-model (Mehrabian & Russell, 1974) 

Het SOR-model legt het verband tussen de omgevingsstimuli de daaruit voortvloeiende 

gedragingen. Centraal in dit model staat de emotionele reactie voortgebracht door stimuli 

uit de omgeving. Mehrabian en Russell (1974) geven aan dat er drie basisdimensies bestaan 

binnen deze emotionele reactie die het menselijk gedrag kunnen verklaren. Pleasure, 

arousal en dominance (PAD) omschrijven de emotionele reacties van de mens in alle 

mogelijke situaties en zorgen voor een algemene beschrijving van emoties teweeggebracht 

door de omgeving.  

De eerste basisdimensie omschrijft in welke mate een individu gelukkig of blij is, en wordt 

onderverdeeld in pleasure en displeasure. Deze dimensie gaat na in hoeverre een 

omgevingsstimulus als aangenaam of onaangenaam ervaren word en wordt ook wel de 

evaluation dimensie genoemd (Osgood et al., 1957). Pleasure kan positief of negatief zijn en 

wordt soms ook valence genoemd. Valence verwijst naar de intrinsieke aantrekkelijkheid 

indien de situatie als positief ervaren wordt en naar vermijdingsgedrag indien negatief. 

Mehrabian en Russel (1974) omschrijven pleasure als de mate waarin een situatie 

tevredenheid met zich meebrengt.  

De tweede basisdimensie toont aan in welke mate een individu opgewonden of geprikkeld is 

door de omgeving. Arousal wordt gedefinieerd als een toestand die varieert van slaap tot 

extatische opgewondenheid (Berlyne, 1967). Deze dimensie registreert de activiteitsgraad. 

Hoe hoger de mentale alertheid en fysieke activiteit, hoe hoger arousal. Er is ook een 

samenhang tussen pleasure en arousal, zo kan een hoog pleasure-niveau een positief effect 

hebben op arousal en omgekeerd kan bij een laag pleasure-niveau een negatief effect 

waargenomen worden.  

Omgevingsstimuli 
Emotionele staat 

Pleasure-Arousal-Dominance 

Toenaderend of 
vermijdend 

gedrag 
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De derde dimensie, dominance, beschrijft de mate waarin een individu controle heeft over 

de situatie of er vrij in kan handelen. In dit werkstuk wordt de laatste dimensie achterwege 

gelaten aangezien de relevantie moeilijk empirisch te bewijzen is (Donovan & Rossiter, 

1982). Bovendien blijken de eerste twee basisdimensies uit het PAD model voldoende om 

het grootste deel van de emoties te beschrijven (Lang, 1995) waardoor dominance vaak 

weggelaten wordt in onderzoeken (Russell & Pratt, 1980).  

Russell en Pratt  (1980) tonen in hun onderzoek aan dat pleasure en arousal de meest 

belangrijke en universele dimensies zijn. Deze twee wetenschappers ontwikkelden een 

tweedimensionaal schema met deze twee emotionele dimensies als basis. Emotionele 

reacties variëren naargelang de mate waarin het individu de situatie als aangenaam ervaart 

en in welke mate het individu geprikkeld wordt door omgevingsfactoren. Emoties worden 

bepaald door de graad van activiteit of opwinding en kunnen geschikt worden in een 

circumplex (Feldman Barrett & Russell, 1998). Dit circumplex is een tweedimensionale 

structuur waarbij pleasant-unpleasant en activation-deactivation de twee dimensies 

vormen. De meest elementaire emoties zoals opwinding, stress en ontspanning kunnen aan 

de hand van deze semantische affectieve structuur voorgesteld worden.  

 

Figuur 2: Circumplex structuur (Feldman Barrett & Russell, 1998) 



10 

 

Een laatste belangrijk punt dat aangehaald dient te worden in verband met emoties is het 

onderscheid tussen gevoelde emoties en waargenomen emotie. Gevoelde emoties slaan op 

de emotionele perceptie terwijl waargenomen emoties omschreven kunnen worden als de 

emotionele reactie (Gabrielsson, 2002). De emotieperceptie en vooral de emotionele reactie 

zijn afhankelijk van een wisselwerking tussen muzikale, persoonlijke en situationele factoren. 

Voor dit onderzoek is de relatie tussen beide van belang. Daarom zal het onderzoek 

opgedeeld worden in twee delen, zodat emoties op twee verschillende manieren gemeten 

kan worden.   

2.2.3. Meten van emoties 

Een veel gebruikte schaal voor het meten van emoties is de bovenvermelde PAD-schaal van 

Mehrabian en Russell (1974). Deze schaal werd vooral ontwikkeld om de emotionele reacties 

op de omgeving te meten en schiet daarom te kort om een beschrijving te geven van een 

specifieke emotionele toestand of ervaring. Om een beter inzicht te krijgen van bepaalde 

emotionele toestanden hebben een aantal theoretici geprobeerd om emoties te 

structureren tot een set van basisemoties, die als universeel kunnen beschouwd worden. 

Voorbeelden van schalen die basisemoties meten zijn de ‘Differential Emotions Scale’ van 

Izard (1977) en de ‘Emotion Profile Index’ van Plutchik (1980). Beide schalen, alsook het 

PAD-model van Mehrabian en Russell, werden gebruikt door Richins (1997) voor het 

opstellen van de Consumption Emotion Set (CES). Deze schaal is een set van consumptie-

gerelateerde emoties en is een van de meest gebruikte schalen in onderzoek naar 

consumentengedrag. De vragenlijst die in dit onderzoek gebruikt werd om emoties te meten 

is opgesteld op basis van CES.  

Omdat klassieke metingen zoals vragenlijsten heel wat beperkingen hebben werd in dit 

onderzoek ook geopteerd om, naast de klassieke meting, ook gebruik te maken van een 

tweede meetwijze. Door het gebruik van elektro-encefalografie werden de emotionele 

gevolgen van het beluisteren van muziek niet enkel begrepen op een cognitief niveau, maar 

werden ze ook psychofysiologisch onderzocht. De keuze voor een tweeledige meting is ook 

gemaakt omdat op deze manier resultaten van beide onderzoeken achteraf vergeleken 

kunnen worden. 
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Psychofysiologische metingen kunnen op heden een goed inzicht geven in de emotionele 

toestand van individuen. Dit soort onderzoek kijkt na in welke mate fysiologische variabelen 

zoals hartslag, ademhaling, pupildiameter en hersenactiviteit beïnvloedt worden door een 

bepaalde stimulus. In deze studie werd gekozen om naast de vragenlijst ook een meting van 

de hersenactiviteit uit te voeren op respondenten via EEG-metingen. Terwijl respondenten 

naar muziekfragmenten luisteren wordt aan de hand van EEG de elektrische activiteit op de 

hoofdhuid gemeten. Een elektro-encefalograaf is een speciaal apparaat met elektroden dat 

op het hoofd van de respondent geplaatst wordt en de spanningsschommelingen op de 

hoofdhuid meet (Niedermeyer en da Silva, 2005).  Tijdens dit onderzoek zullen scores op de 

twee basisdimensies, pleasure en arousal, van het PAD-model aan de hand van EEG 

geregistreerd worden.  

De apparatuur gebruikt bij EEG-meting bepaalt hersenfrequenties tijdens het beluisteren van 

muziekfragmenten. Deze hersengolven worden gemeten in Hz ofwel het aantal trillingen per 

seconde en worden opgedeeld in vier basistypes: alfa, beta, theta en delta (Teplan, 2002). 

De laagste hersenfrequenties zijn delta hersengolven en variëren van 1 tot ongeveer 3 Hz. 

Deze golven zijn sterkst aanwezig wanneer men in een diepe slaap verkeert. Theta 

hersengolven hebben iets hogere frequenties, tot 8 Hz en refereren naar het 

onderbewustzijn. Hersengolven met frequenties van 8 tot 13 Hz worden alfa hersengolven 

genoemd en duiden op een staat van mentale ontspanning waarbij geen rekening gehouden 

wordt met de omgeving. Deze 

hersenfrequenties vormen de brug tussen het 

bewustzijn en het onderbewustzijn. Beta 

hersengolven worden geassocieerd met 

concentratie en alertheid en hebben 

frequenties hoger dan 13 Hz. In deze staat van 

de hersenen ontstaat er een bewuste 

verwerking van informatie en kunnen 

beslissingen gemaakt worden op basis van 

logisch denken. De bijgevoegde figuur  geeft 

Figuur 3: Hersenfrequenties (Teplan, 2002)         een voorbeeld van elk basistype weer.  
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Naast deze vier basistypes is de laatste jaren steeds meer aandacht voor een vijfde type van 

hersengolven met zeer hoge frequenties (>30 Hz), namelijk gamma golven. Deze golven 

komen voor wanneer er zicht  een zeer hoge verwerkingssnelheid ontwikkelt in de hersenen 

waardoor topprestaties geleverd kunnen worden (Rubik, 2011). Aangezien de beschikbare 

apparatuur voorlopig niet toelaat deze hersenfrequenties te meten zullen we ons in dit 

onderzoek beperken tot het meten van de vier basistypes.  

Andere voorbeelden van psychofysiologische onderzoeksmethoden zijn het gebruik van een 

psychogalvanometer, waarmee galvanic skin response gemeten wordt, of een 

pupilometrische camera, die de verbreding van de pupildiameter meet. Hoewel 

experimenten aan de hand van een psychogalvanometer of pupilometrische camera ook 

interessante bevindingen kunnen voortbrengen voor dit onderzoek werd toch geopteerd om 

deze achterwege te laten en toe te spitsen op EEG.   

2.3.  Invloed van muziek op emoties 

Na een bespreking van zowel muziek als emotie gaan we in dit deel van het werkstuk op 

zoek naar het verband tussen beide variabelen.  Onderzoekers hebben reeds vele 

experimenten uitgevoerd om te achterhalen op welke manier muziek onze emoties 

beïnvloedt (Zentner, Grandjean, & Scherer, 2008; Robinson, 2013). In volgende paragrafen 

worden hun bevindingen geanalyseerd en samengevat.  

Muziek prikkelt ons sneller en dieper dan eender welke visuele stimulus (Jackson & Fulberg, 

2003). Egermann (2009) stelt vier mogelijke verklaringen voorop die de emotionele reactie 

bij het beluisteren van muziek verduidelijken. In eerste instantie kunnen aangeleerde 

associaties aan de basis liggen van de emotionele reactie op muziek. In dit geval worden 

muzikale patronen geassocieerd met emotionele context op basis van leerprocessen. 

Daarnaast kan de kennis van de structuur van muziek een invloed hebben op de emoties die 

je voelt na beluisteren van een bepaald muziekstuk. Door muzikale kennis kunnen 

verwachtingen gecreëerd worden over een muziekstuk waardoor een bepaalde emotie 

teweeggebracht wordt. Naast bovenstaande verklaringen, gebaseerd op leerprocessen, zijn 

ook de bewegingen die een persoon maakt en de directe invloed van muziek op ons 
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zenuwstelsel (activating sound) mogelijke verklaringen. Deze laatste twee verklaringen zijn 

eerder universeel en verklaren waarom onze emotionele reacties vaak gelijklopend zijn.   

In onderzoek naar de emotionele effecten van muziek wordt doorgaans gebruik gemaakt 

van verschillende, meestal klassieke, muziekfragmenten, geselecteerd op basis van hun 

verondersteld emotie-genererend vermogen. Luisteraars worden op basis van deze 

muziekfragmenten ondervraagd en bestudeerd aan de hand van diverse technieken. 

Onderzoek wijst uit dat luisteraars muziek beschouwen als een emotionele expressie 

(Swaminathan & Schellenberg, 2015). De grote waardering voor muziek door mensen is 

bijgevolg hoofdzakelijk te danken aan de emoties die muziek opwekt (Juslin & Västfjäll 

2008).  

Uit de literatuur leren we dat vooral een grote invloed van tempo op emoties kan verwacht 

worden. Maar ook tonaliteit en geluidssterkte kunnen een significante invloed hebben. In dit 

onderzoek werden alle beïnvloedende factoren afzonderlijk onderzocht, alsook hun 

interactie-effecten. De verschillende bevindingen worden in de volgende paragrafen 

samengevat. Om wat structuur te brengen in het geheel werd de emotionele invloed per 

factor besproken.  

2.3.1. Invloed van tempo op emoties 

Gabrielsson en Lindström (2001) deden onderzoek naar de belangrijkste factoren in muziek 

en hieruit bleek tempo de factor met de grootste invloed op emoties te zijn. Juslin (1997) 

maakte uit zijn onderzoek dezelfde conclusie. Luisteraars verkiezen een tempo tussen 68 en 

178 bpm, derhalve worden muziekstukken buiten deze spreiding als negatief ervaren 

(Kellaris en Altsech, 1992). Muziekstukken met een tempo van 72 bpm of minder worden als 

traag ervaren, en muziekfragmenten vanaf 92 bpm worden als snel beschouwd (Milliman, 

1982).  

Kellaris en Kent (1991) gingen in hun studie op zoek naar de effecten van tempo en tonaliteit 

op emoties van luisteraars. Ze concludeerden uit hun studie dat een gemiddeld tempo als 

positiever ervaren wordt dan een traag of vlug tempo en ondervonden bovendien dat tempo 

een positief effect had op arousal. Daarenboven bleek ook dat de interactie tussen tempo en 
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tonaliteit een invloed had op de aantrekkelijkheid van de muziek. Muziek in majeur zorgt 

volgens hen voor de meest positieve gedragsintentie.  

Onderzoek wijst uit dat muzikaal tempo als stimulus leidt tot hogere niveaus van arousal 

indien het tempo ook hoog is (Berlyne, 1974; Husain, Thompson, & Schellenberg, 2002).  

Daarbovenop zorgt een sneller tempo ook voor een meer positieve stemming (van der 

Zwaag, Westerink, & van den Broek, 2011). Rigg (1940) vond in zijn onderzoek eveneens dat 

een stijging van het tempo ook meer opwinding met zich meebrengt, terwijl een traag 

tempo voor een omgekeerd effect zorgt. Aangezien volgens de literatuur een vlug tempo 

opwinding stimuleert, kunnen we verwachten dat ook in dit onderzoek een hoger tempo tot 

hogere niveaus van opwinding zal leiden. Deze verwachting wordt samengevat in de eerste 

hypothese: 

Hypothese 1:  We verwachten een positief verband tussen tempo en arousal bij de 

luisteraar van het muziekfragment, m.a.w. hoe hoger het tempo, hoe hoger 

de activatiegraad bij de luisteraar.  

Uit onderzoek blijkt dus dat tempo een positief effect heeft op arousal, een van de 

basisdimensies van het PAD model van Mehrabian en Russell (1974). Naast het effect op 

arousal heeft tempo ook een onrechtstreeks effect op pleasure: een sneller tempo 

veroorzaakt meer arousal, wat op zijn beurt zorgt voor meer pleasure. Een positief verband 

tussen tempo en pleasure is derhalve niet uitgesloten.  

2.3.2. Invloed van tonaliteit op emoties 

Naast tempo wordt tonaliteit ook gezien als een van de meest belangrijke componenten van 

een muziekstuk. Aan de basis van elk muziekstuk ligt in de toonaard waardoor een bepaalde 

stemming aan het muziekstuk gegeven wordt. Over het algemeen worden muziekstukken in 

majeur geassocieerd met positieve gedachten en gevoelens. Kellaris en Kent (1991) vonden 

in hun onderzoek dat muziekstukken in majeur als meer positief ervaren werden dan 

muziekstukken in mineur. In het onderzoek van Henver (1935, 1935) bleek eveneens dat 

tonaliteit een aanmerkelijke invloed heeft op de affectieve reactie bij het beluisteren van 
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muziek. Ook hij bemerkte dat majeur geassocieerd kan worden met positieve gedachten en 

gevoelens, terwijl mineur vooral negatieve gedachten en gevoelens opwekt.  

We kunnen verwachten dat tonaliteit een invloed zal hebben op de gemoedstoestand maar 

niet op arousal (Husain, Thompson, &Schellenberg, 2002). Maar gezien de voorspelde 

invloed van tonaliteit op pleasure, is een onrechtstreekse invloed op arousal niet 

uitgesloten. De tweede hypothese uit dit onderzoek werd opgesteld in de veronderstelling 

dat muziekstukken in majeur leiden tot positieve emoties:   

Hypothese 2:  We verwachten dat het beluisteren van muziekstukken in majeur leiden tot 

positieve emoties en omgekeerd dat muziekstukken in mineur leiden tot 

negatieve emoties.  

2.3.3. Invloed van geluidssterkte op emoties 

Muziekvolume heeft ook een invloed op arousal. Alpert en Alpert (2005) leerden uit hun 

onderzoek dat opgewekte muziek eveneens opgewekte gevoelens veroorzaakte. In een 

andere studie werd zeer opgewekte muziek omschreven als luid, onregelmatig en met een 

hoog tempo (Berlyne, 1971). In tegenstelling tot zeer opgewekte muziek wordt weinig 

opgewekte muziek gekenmerkt door een traag tempo en als zacht en voorspelbaar ervaren. 

Ook Bruner (1990) associeerde luide muziek met levendigheid en opgewektheid, terwijl stille 

muziek kalmte en rust uitstraalt.  We kunnen dus verwachten dat ook in dit onderzoek 

toenemende geluidssterkte zal leiden tot een verhoging van arousal bij de luisteraar:  

Hypothese 3:  We verwachten dat bij toenemende geluidssterkte ook de arousal bij de 

luisteraar zal toenemen. Omgekeerd zullen zachte muziekstukken lagere 
niveaus van arousal tot gevolg hebben.  
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3.  Hypothesen  

In dit werkstuk wordt de emotionele respons op muziek onderzocht. De literatuur beschrijft 

enkele mogelijke uitkomsten voor dit onderzoek. Een grondige en kritische analyse van de 

bestaande literatuur resulteerde in enkele theoretisch onderbouwde hypothesen. Hieronder 

volgt een overzicht van deze hypothesen. 

De eerste hypothese onderzoekt de relatie tussen tempo en arousal: 

Hypothese 1:  We verwachten een positief verband tussen tempo en arousal bij de 
luisteraar van het muziekfragment, m.a.w. hoe hoger het tempo, hoe hoger 

de activatiegraad bij de luisteraar.  

De tweede hypothese onderzoekt de relatie tussen tonaliteit en pleasure: 

Hypothese 2:  We verwachten dat het beluisteren van muziekstukken in majeur leiden tot 

positieve emoties en omgekeerd dat muziekstukken in mineur leiden tot 

negatieve emoties.  

De derde hypothese onderzoekt de relatie tussen geluidssterkte en arousal: 

Hypothese 3:  We verwachten dat bij toenemende geluidssterkte ook de arousal bij de 

luisteraar zal toenemen. Omgekeerd zullen zachte muziekstukken lagere 
niveaus van arousal tot gevolg hebben.  

Naast deze hoofdeffecten worden ook enkele interactie-effecten verwacht. Specifieke 

combinaties van structurele factoren kunnen namelijk een versterkte impact hebben op de 

emoties van respondenten. Om deze effecten na te gaan werden nog drie hypothesen 

opgesteld die deze invloed voorspellen:  

Hypothese 4a:  We verwachten dat het beluisteren van hard afgespeelde fragmenten met 
hoog tempo als zeer opgewekt ervaren worden door luisteraars.  

Hypothese 4b:  We verwachten dat zachte fragmenten in majeur als aangenaam ervaren 

worden.  

Hypothese 4c:  We verwachten dat fragmenten in mineur aan traag tempo als kalm en 

droevig ervaren worden.  
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4.  Empirisch onderzoek 

Dit hoofdstuk beschrijft het experiment dat werd uitgevoerd om de vooropgestelde 

hypothesen te testen en bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de methodologie 

en omvat een rapportage van de steekproef, het experimenteel ontwerp en de procedure. In 

deel twee worden de bevindingen van het onderzoek behandeld en wordt de verwerking 

van de resultaten beschreven.   

In dit onderzoek werd de emotionele respons op het beluisteren van een muziekfragment 

nagegaan. Door het manipuleren van de geluidssterkte, tempo en tonaliteit werd getest in 

welke mate wijzigingen in deze structurele componenten invloed hadden op emoties bij 

respondenten. Metingen werden uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst enerzijds en 

aan de hand van EEG-meting anderzijds. 

4.1. Steekproef 

Via sociale media werden personen die bereid waren deel te nemen aan het experiment 

verzameld. In totaal hebben 41 personen deelgenomen aan het onderzoek, hun leeftijd 

varieerde tussen 18 en 30 jaar, waarbij het grootste deel van de steekproef bestond uit 

studenten met een leeftijd van 21 tot 25 jaar. De totale steekproef bestond uit 58,5% 

mannelijke respondenten. Er werden 11 personen uit de steekproef verwijderd. Om de lezer 

niet in verwarring te brengen word de redenen hiervoor besproken na de toelichting van de 

procedure (p.20).   

Het experiment vond plaats in het onderzoekslaboratorium op de eerste verdieping van de 

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Campus Hoveniersberg van maandag 14 maart 2016 tot 

en met maandag 4 april 2016. Herstellingswerken aan het gebouw zorgden frequent voor 

geluidshinder overdag, om deze reden kon het onderzoek dagelijks pas vanaf 16u starten. 

Om mensen te overtuigen om deel te nemen aan het experiment werd een incentive 

voorzien. Iedere respondent kreeg na zijn of haar deelname aan het onderzoek een kleine 

attentie ter waarde van 1,50 euro.  
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4.2. Experimenteel ontwerp 

De studie werd ontworpen volgens een 2x2x3 within-subjects design. Zowel tempo, 

tonaliteit als geluidssterkte werden within-subjects gemanipuleerd. Er werden in totaal 

twaalf muziekfragmenten samengesteld die gebruikt werden om de effecten van drie 

onafhankelijke variabelen te achterhalen. Iedere respondent werd bijgevolg aan twaalf 

condities blootgesteld. De variabele tempo werd op drie niveaus gemanipuleerd, de 

variabelen geluidssterkte en tonaliteit op twee niveaus. Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van de verschillende muziekfragmenten.  

 Tempo Geluidssterkte Tonaliteit 

1 Traag Hard Majeur 

2 Traag Hard Mineur 

3 Traag Zacht Majeur 

4 Traag Zacht Mineur 

5 Gemiddeld Hard Majeur 

6 Gemiddeld Hard Mineur 

7 Gemiddeld Zacht Majeur 

8 Gemiddeld Zacht Mineur 

9 Snel Hard Majeur 

10 Snel Hard Mineur 

11 Snel Zacht Majeur 

12 Snel Zacht Mineur 

Tabel 1: Muziekfragmenten 
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Elk muziekfragment bestond uit melodie van vier noten, gespeeld op een piano, die vier 

maal na elkaar gespeeld werd. Elk fragment verschilde aangezien op verschillende niveaus 

anders gemanipuleerd werden. De helft van de muziekfragmenten werden hard afgespeeld 

en de andere helft zacht. Verder werden ook verschillende tempo’s gegenereerd. Trage 

fragmenten hadden een snelheid van 84 bpm, gemiddelde fragmenten werden afgespeeld 

aan 104 bpm en snelle fragmenten hadden een tempo van 124 bpm. Tenslotte verschilde de 

helft van de fragmenten ook in tonaliteit, zo waren werden er zes fragmenten in majeur 

afgespeeld en nog eens zes in mineur.  

4.3. Procedure  

Het onderzoek verliep telkens in twee delen. Tijdens het eerste deel van het onderzoek werd 

via EEG de hersenactiviteit gemeten terwijl de deelnemende respondent de twaalf 

muziekfragmenten te horen kreeg. Telkens werden deze muziekfragmenten in willekeurige 

volgorde afgespeeld. Voordat het experiment succesvol van start kon gaan diende de EEG 

apparatuur correct op het hoofd van de respondent aangebracht te worden. Dit was een 

tijdrovende taak die af en toe problemen veroorzaakte. Indien de apparatuur correct 

aangebracht werd op het hoofd van de respondent kon het experiment aangevat worden. 

Elke respondent kreeg voor het beluisteren van de muziekfragmenten een neutrale 

afbeelding te zien. Deze neutrale afbeelding, een foto van een blauwe hemel, zorgde ervoor 

dat de hersenen van de respondent tot rust kwamen. Daarna werd het afspelen van 

muziekfragmenten afgewisseld met korte pauzes. Elk muziekfragment was exact twaalf 

seconden lang en tussen deze fragmenten werd telkens een pauze van vijf seconden 

voorzien. De totale duurtijd van dit deel van het experiment kwam zo op drie minuten en 

veertig seconden. De doelstelling van het eerste deel van het onderzoek was het meten van 

de reactie van de hersenen op de verschillende stimuli.  

Na het beluisteren van de muziekfragmenten werd de respondenten gevraagd om een 

vragenlijst in te vullen over de muziekfragmenten. Tijdens deze vragenlijst kreeg elke 

respondent opnieuw een fragment te horen waarna hij of zij enkele vragen beantwoordde 

met betrekking tot het fragment. De vragenlijst die na ieder fragment diende ingevuld te 

worden werd opgesteld op basis van de Consumption Emotion Set (CES), die door Richins  
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(1997) werd ontwikkeld. CES is  een set van consumptie-gerelateerde emoties die vaak 

gebruikt wordt in onderzoek naar consumentengedrag. Voor de vragenlijst die na het 

beluisteren van ieder muziekfragment diende ingevuld te worden wordt verwezen naar 

bijlage 1 (p. XV). Ook tijdens dit deel van het experiment werden de muziekfragmenten in 

willekeurige volgorde aan de respondenten voorgelegd.  Respondenten hadden gemiddeld 

ongeveer negen minuten tijd nodig om de vragenlijst in te vullen.  

Enkele respondenten werden uit de steekproef verwijderd om geen vertekende resultaten 

te bekomen. Enkel data van respondenten die deelnamen aan het volledige onderzoek werd 

geanalyseerd. Er werden in eerste instantie zeven personen uit de steekproef verwijderd, 

aangezien bij deze geen hersenscan kon afgenomen worden. Diverse redenen waren de 

oorzaak van het niet functioneren van de apparatuur bij deze respondenten. Te dik haar was 

hierbij de meest voorkomende reden waardoor geen hersenscan afgenomen kon worden. 

Daarnaast zijn ook enkele registraties via EEG onvolledig waardoor er additioneel vier 

respondenten uit de steekproef verwijderd moesten worden.   

4.4. Resultaten 

In volgende paragrafen worden de resultaten van het experiment gerapporteerd. Eerst 

wordt een beschrijving van de resultaten die uit de vragenlijst naar boven kwamen. Voor het 

analyseren van deze data werd telkens gebruik gemaakt van een Repeated Measures 

ANOVA. Per afhankelijke variabele werd een ANOVA uitgevoerd waarbij hoofd- en interactie-

effecten werden nagekeken. Naast de analyse van de vragenlijst komen ook de bevindingen 

uit het EEG-onderzoek aan bod. Aansluitend hierop volgt een conclusie waarbij de resultaten 

van beide delen van het onderzoek met elkaar vergeleken worden om na te gaan indien 

deze bevindingen al dan niet consistent zijn.  

4.4.1. Resultaten vragenlijst  

De eerste hypothese die vooropgesteld werd veronderstelt een positief verband tussen 

tempo en arousal bij de luisteraar van het muziekfragment, m.a.w. hoe hoger het tempo, 

hoe hoger de activatiegraad bij de luisteraar. In onderstaande tabel zijn de resultaten van 

het onderzoek samengevat:    
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Tempo Gemiddelde Standaardafwijking 

Traag  2.780 .152 

Gemiddeld 3.720 .156 

Snel 4.470 .136 

Tabel 2: Repeated Measures ANOVA Hypothese 1 

De schaal die doorheen het onderzoek werd gebruikt voor het meten van arousal is een 7-

punts Likertschaal, waarbij 1 betekent dat de respondent aangeeft helemaal niet 

opgewonden te zijn en 7 gelijkstaat met heel erg opgewonden. Uit het onderzoek blijkt dat 

de verschillende tempo’s een significant effect (F=37.209; p<.001) hebben op arousal. 

Luisteraars van de fragmenten voelden zich duidelijk meer opgewekt bij het beluisteren van 

fragmenten die aan een snel tempo afgespeeld werden. In tegenstelling tot bij de snelle 

muziekfragmenten voelden respondenten zich minder opgewekt bij het beluisteren van 

trage fragmenten. Opwinding veroorzaakt door de muziekfragmenten aan snel tempo 

bevestigen de eerste hypothese van dit onderzoek. Zoals verwacht werd een positief 

verband gevonden tussen tempo en arousal.  

Hypothese 2 veronderstelt dat muziekfragmenten in majeur leiden tot positieve gevoelens 

bij de luisteraars en omgekeerd dat muziekstukken afgespeeld in mineur leiden tot 

negatieve emoties. Onderstaande tabel vat de resultaten uit het onderzoek samen:  

 Tonaliteit Gemiddelde Standaardafwijking 

Majeur 3.253 .149 

Mineur 3.025 .154 

Tabel 3: Repeated Measures ANOVA Hypothese 2 
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Uit het onderzoek blijkt dat voor deze hypothese een klein, doch significant (F=4.146; 

p=.050) verschil is tussen de twee verschillende toonaarden bij het meten van pleasure. 

Muziekstukken in majeur werden door respondenten als aangenamer ervaren dan 

muziekstukken in mineur. Het kleine verschil tussen beide is mogelijks te verklaren door het 

moeilijk hoorbare verschil tussen majeur en mineur.  Toch is er een significant verschil te 

zien na het uitvoeren van de test.  

Naast deze twee hoofdeffecten werd ook verwacht dat bij toenemende geluidssterkte de 

arousal bij de luisteraar zal toenemen en omgekeerd verwachten we dat zachte 

muziekstukken lagere niveaus van arousal tot gevolg zullen hebben.  

Geluidssterkte Gemiddelde Standaardafwijking 

Hard 4.242 .109 

Zacht 3.071 .185 

Tabel 4: Repeated Measures ANOVA Hypothese 3 

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen in geluidssterkte een significant effect (F=24.842; 

p<.001) hebben op arousal. Zoals verwacht werd bij toenemende geluidssterkte steeds een 

hoger niveau van arousal opgemerkt. Muziekfragmenten die harder werden afgespeeld 

werden steeds als meer opgewekt ervaren. Aangezien bij ieder hard muziekfragment meer 

opwinding waargenomen werd bij de respondenten dan bij zachte fragmenten, kunnen we 

aannemen dat geluidssterkte een positief effect heeft op arousal.  Bijgevolg kan de derde 

hypothese bevestigd worden. 

Naast deze hoofdeffecten zijn ook enkele interessante bevinden bij het onderzoeken van de 

interactie-effecten tussen de verschillende structurele componenten:  

Hypothese 4a:  We verwachten dat het beluisteren van hard afgespeelde fragmenten met 

hoog tempo als zeer opgewekt ervaren worden door luisteraars.  
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Deze hypothese veronderstelt dat de combinatie van een snel tempo met een hoge 

geluidssterkte voor meer opwinding zorgt bij luisteraars. In vorige paragrafen werd reeds 

toegelicht dat tempo en geluidssterkte allebei een positief effect hebben op arousal.  Uit het 

onderzoek blijkt dat er ook een significant interactie-effect (F=4.377; p=.044) bestaat tussen 

tempo en geluidssterkte op arousal. Een combinatie van beide structurele componenten 

heeft een versterkte invloed op de opgewektheid ervaren door respondenten. We kunnen 

bijgevolg de vooropgestelde hypothese bevestigen. Onderstaande figuur illustreert hoe een 

combinatie van tempo en geluidssterkte opgewekte gevoelens veroorzaakt:  

Figuur 4: Interactie-effect tempo en geluidssterkte 

De figuur toont aan dat er een groot verschil is in de perceptie van zachte muziekfragmenten 

die traag afgespeeld worden (M=2.000; SD=.264) en harde muziekfragmenten die snel 

afgespeeld worden (M=4.833; SD=.264). Daarnaast zien we dat er vooral een groot effect is 

van geluidssterkte bij trage fragmenten. Bij een hoger tempo zwakt het effect van 

geluidssterkte in dergelijke mate af dat bij snel afgespeelde fragmenten net geen significant 

effect meer aanwezig is. Dit wordt in onderstaande tabel geïllustreerd:  
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Tempo Geluidssterkte Gemiddelde Standaardafwijking 95% confidentie-interval 

Ondergrens Bovengrens 

Snel 
Zacht 4.106 .251 3.595 4.617 

Hard 4.833 .120 4.588 5.079 

Tabel 5: Effect van geluidssterkte op muziekfragment met snel tempo 

Hypothese 4b:  We verwachten dat zachte fragmenten in majeur als aangenaam ervaren 

worden.  

Uit het onderzoek blijkt dat ook deze hypothese aangenomen kan worden. Het interactie-

effect van tonaliteit en geluidssterkte op pleasure is namelijk significant (F=5.552; p=0.025). 

In tegenstelling tot harde fragmenten afgespeeld in mineur (M=1.990, SD=0.204) werden 

zachte fragmenten in majeur (M=4.505, SD=.184) als aangenamer ervaren door 

respondenten.  Evenwel is bij harde fragmenten het effect van tonaliteit zo goed als 

onbestaande. De resultaten worden in de tabel weergegeven:  

Geluidssterkte Tonaliteit Gemiddelde Standaardafwijking 

Zacht 
Majeur 4.505 .184 

Mineur 4.061 .191 

Hard 
Majeur 2.000 .208 

Mineur 1.990 .204 

Tabel 6: Interactie-effect geluidssterkte en tonaliteit 
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Hypothese 4c:  We verwachten dat fragmenten in mineur aan traag tempo als kalm en 

droevig ervaren worden.  

Een traag fragment in mineur (M=4.439; SD=.171) wordt als rustiger ervaren dan een traag 

fragment in majeur (M=4.000; SD=.186). Muziekfragmenten aan een hoog tempo in mineur 

(M=2.591; SD=.189) en majeur (M=2.470; SD=.123) worden als minder kalm ervaren. 

Niettegenstaande dat zowel tempo als tonaliteit significante resultaten opleveren is het 

interactie-effect van deze variabelen op arousal echter niet significant (F=.658; p=.521).  

Ook het interactie-effect van tempo en tonaliteit op pleasure blijkt niet significant (F=.963; 

p=.387). Er zijn geen grote verschillen in aangenaamheid op de merken tussen 

muziekfragmenten in mineur die aan een traag tempo afgespeeld werden (M=3.045; 

SD=.170) en snelle muziekfragmenten in majeur (M=3.197: SD.178). Trage fragmenten in 

majeur (M=3.470; SD=.213) werden wel als droevig beschouwd, in tegenstelling tot in 

majeur afgespeelde fragmenten aan een hoger tempo (M=2.197; SD=.117) 

4.4.2. Resultaten EEG-meting 

Voor de analyse van de resultaten van de EEG-meting werd gebruikt gemaakt van een 

schema waar de verschillende hersengolven toegelicht worden. Frequenties van de EEG-

meting in dit experiment varieerden van 1 Hz tot 30 Hz. De metingen in dit experiment zijn 

derhalve beperkt tot de vier basisfrequenties: alfa, beta, theta en delta. De numerieke 

resultaten van de EEG-meting per hersengolf worden weergegeven in de tabel in bijlage 2 (p. 

XXI), alsook een radardiagram om een beter inzicht te krijgen in de uitkomst van het 

experiment. Daarenboven werden de resultaten in bijlage 3 (p. XXII) geordend per 

structurele factor zodat overeenkomsten en verschillend eenvoudiger waargenomen kunnen 

worden.  

Het analyseren van de resultaten van het EEG-onderzoek verliep in verschillende stappen. 

Eerst werden alle muziekfragmenten geordend volgens hun globale intensiteit om na te gaan 

in welke fragmenten de grootste invloed hadden op de hersenactiviteit van respondenten. 

Vervolgens werd een analyse van de cijfers uitgevoerd per structurele factor teneinde een 

beter inzicht te krijgen in de samenhang van bepaalde muziekstukken. In eerste instantie 



26 

 

werden de fragmenten in majeur en mineur opgesplitst en afzonderlijk bestudeerd. Daarna 

werden ook harde en zachte muziekstukken van elkaar onderscheiden om na te gaan in 

welke mate geluidssterkte invloed had op de hersenactiviteit. Tenslotte werden ook de 

verschillende tempo’s afzonderlijk geanalyseerd om de effecten van deze variabele te 

onderzoeken.  

De eerste hypothese veronderstelt een positief verband tussen tempo en arousal. Bij het 

analyseren van de resultaten blijkt dat meest arousal vooral aanwezig was bij muziekstukken 

die aan een gemiddelde snelheid afgespeeld werden. Daarenboven werden er geen grote 

verschillen waargenomen in de waarden voor trage en snelle muziekfragmenten. De 

bevindingen uit het EEG-onderzoek wijzen bijgevolg niet in de richting van een positief 

verband voor tempo en arousal. De hoge niveaus van arousal bij muziekfragmenten aan 

gemiddelde snelheid zijn mogelijks te verklaren door het feit dat deze fragmenten als meer 

aangenaam ervaren worden dan snelle of trage muziekfragmenten.  

Naast dit positief verband tussen tempo en arousal werd ook verwacht dat muziekstukken in 

majeur een verschillende invloed hadden op de emoties van mensen dan muziekstukken in 

mineur. Dit verband wordt getoetst aan de hand van de tweede hypothese die veronderstelt 

dat muziekstukken in majeur leiden tot positieve emoties en muziekstukken in mineur leiden 

tot negatieve emoties. Het is echter moeilijk om na te gaan in welke mate tonaliteit een 

invloed heeft op de aangenaamheid van de muziekstukken aan de hand van EEG. Er kan 

echter wel een onrechtstreekse invloed zijn van arousal op pleasure zodat we op deze 

manier toch een inzicht kunnen krijgen in de effecten van tonaliteit. Uit het EEG-onderzoek 

blijkt dat beide toonaarden vrij gelijklopende resultaten opleveren en bijgevolg kan geen 

eenduidige conclusie getrokken worden voor deze structurele factor.  

Hypothese 3 verwacht een stijging van arousal bij toenemende geluidssterkte en omgekeerd 

dat zachte muziekstukken lagere niveaus van arousal tot gevolg hebben. Uit het onderzoek 

blijkt dat er inderdaad meer activiteit in de hersenen is bij het afspelen van harde 

muziekfragmenten. Vooral harde muziekfragmenten die aan een gemiddeld tempo 

afgespeeld worden leiden tot hoge niveaus van arousal. We kunnen er dus vanuit gaan dat 
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deze hypothese in tegenstelling tot de voorgaande wel aangenomen kan worden op basis 

van de EEG-meting.  

Naast de hoofdeffecten werden ook de interactie-effecten onderzocht aan de hand van de 

resultaten die voortkwamen uit de EEG-meting. Er werd aangenomen dat harde fragmenten 

met een hoog tempo als zeer opgewekt ervaren worden door luisteraars. Bij het nakijken 

van de resultaten van de EEG-meting blijkt echter dat harde fragmenten met een hoog 

tempo eerder lage hersenactiviteit veroorzaken. Enerzijds is dit te zijn door de lage 

intensiteit en anderzijds door de lage score op beta hersengolven. Zodoende is er 

onvoldoende bewijs om deze hypothese aan te nemen op basis van de EEG.  

Hypothese 4b veronderstelt dat zachte fragmenten in majeur als aangenaam ervaren 

worden. Het natrekken deze hypothese is opnieuw geen eenvoudige opdracht aangezien de 

apparatuur voor EEG-meting vooral het niveau van de hersenactiviteit meet en niet de mate 

waarin een respondent een muziekstuk aangenaam of onaangenaam vind. Er is echter wel 

sprake van een onrechtstreeks effect op pleasure door arousal, waardoor we een zicht 

kunnen krijgen op de effecten van tonaliteit en geluidssterkte op de emoties van 

respondent. Uit de analyse blijkt dat zachte muziekfragmenten in majeur met verschillende 

tempo’s over het algemeen weinig opwinding voortbrengen en bijgevolg ook laag zullen 

scoren op pleasure.  

De laatste hypothese onderzoekt het interactie-effect van tonaliteit en tempo op emoties. Er 

werd verwacht dat fragmenten in mineur aan een traag tempo voor minder opgewektheid 

zorgen dan fragmenten aan een hoger tempo in majeur. Uit het EEG-onderzoek blijkt dat 

ook deze interactie-effecten moeilijk te onderscheiden zijn. Na het analyseren van de cijfers 

kan over deze hypothese geen eenduidige conclusie getrokken worden.  

Na een controle van de verschillende EEG-resultaten kunnen bijkomend nog enkele 

opmerkelijke conclusies getrokken worden. Zo is er in de data te zien dat voor harde 

fragmenten met een snel of traag tempo een verschil in tonaliteit heel uiteenlopende 

reacties oplevert. Ook zachte fragmenten met traag tempo brengen ongelijke resultaten 

voort bij een verschil in tonaliteit. Dit kan erop wijzen dat tonaliteit voor de respondenten 
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onbewust een invloed heeft op hun emoties, maar in dat geval is het moeilijk te verklaren 

waarom bij fragmenten aan een gemiddeld tempo deze discrepantie niet te zien is. Verder 

kunnen we ook nog opmerken dat zachte fragmenten aan snel tempo gelijklopende 

resultaten opleveren voor beide toonaarden. Uit het onderzoek blijkt ook dat zachte 

fragmenten in majeur resultaten oplevert die dichtst bij de gemiddelde waarden aansluiten. 

4.4.3. Vergelijking methoden 

Bij het vergelijken van de resultaten van beide methoden kunnen we zien dat de 

bevindingen niet altijd even consistent zijn. De hoofdeffecten die uit de vragenlijst naar 

voren kwamen werden niet iedere keer door de EEG bevestigd. Het nagaan van de 

interactie-effecten leverde evenwel geen gelijklopende resultaten op.  

Uit de vragenlijst bleek tempo een significant effect te hebben op arousal. 

Muziekfragmenten aan een hoog tempo werden steeds geassocieerd met hogere niveaus 

van arousal. Bij het nakijken van de EEG-resultaten bleek echter dat vooral 

muziekfragmenten met een gemiddeld tempo als opgewekt ervaren worden. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat gemiddelde fragmenten aangenamer zijn om naar te luisteren en 

daardoor hoger scoren bij de EEG-meting.  

Verder was het niet eenvoudig om via de EEG-meting te achterhalen in welke mate een 

verschil tonaliteit een positieve of negatieve invloed heeft op de emoties. De vragenlijst 

merkte echter wel een klein, maar toch significant verschil op tussen beide toonaarden. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat het verschil tussen mineur en majeur vrij moeilijk 

hoorbaar was voor respondenten waardoor er geen grote verschillen te zien zijn in de EEG-

resultaten.  

Beide methoden resulteerden in een beduidend effect van geluidssterkte op arousal. We 

kunnen dus stellen dat deze structurele factor zeker en vast een belangrijke invloed heeft op 

emoties. In tegenstelling tot dit onbetwistbaar hoofdeffect kon bij het nagaan van het 

interactie-effect tussen geluidssterkte en de andere structurele factoren echter geen 

eenduidige conclusie getrokken worden. Een combinatie van geluidssterkte met een bepaald 
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tempo of een bepaalde toonaard resulteerde bij het meten via EEG niet in de versterkte 

effecten die wel zichtbaar waren bij het analyseren van de vragenlijst. Dit is mogelijks te 

verklaren door de onderzoeksopzet. Zo is het denkbaar dat respondenten tijdens het eerste 

deel van het experiment de verschillen tussen de fragmenten niet voldoende opgemerkt 

hebben. Tijdens het tweede deel van het experiment, waarbij de fragmenten nogmaals 

herhaald worden voor het invullen van de vragenlijst, werden deze verschillen mogelijks 

beter waargenomen.  

De laatste hypothese onderzocht het interactie-effect tussen tempo en tonaliteit. Zowel bij 

de EEG-meting als bij de vragenlijst werden voor dit interactie-effect geen betekenisvolle 

afwijkingen opgemerkt. We kunnen dus aannemen dat het interactie-effect tussen deze 

structurele componenten onbestaande is.  
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5. Discussie 

5.1. Conclusies die uit onderzoek naar voren komen 

In dit onderzoek werd het effect van geluidssterkte, tempo en tonaliteit op emoties 

nagegaan. Door het manipuleren van de geluidssterkte, tempo en tonaliteit van 

muziekfragmenten werd getest in welke mate wijzigingen in deze structurele componenten 

invloed hadden de emotionele respons. Metingen werden uitgevoerd aan de hand van een 

vragenlijst enerzijds en aan de hand van EEG-meting anderzijds. Hoewel voor beide 

onderzoeksmethoden dezelfde resultaten verwacht werden bleken de bevindingen niet 

altijd even consistent. 

De hoofdeffecten die vooropgesteld werden in de hypothesen werden bevestigd door 

resultaten uit de vragenlijst. Zowel geluidssterkte, tempo als tonaliteit hebben een 

significante invloed op de emotionele toestand van de respondent. De bevindingen uit de 

EEG-meting leverden evenwel niet dezelfde conclusies op. Bij het meten van emoties aan de 

hand van EEG bleek het moeilijker om de verschillen in muziekfragmenten te onderscheiden. 

Ook bij het analyseren van de interactie-effecten kon niet steeds hetzelfde besluit getrokken 

worden. Op  basis van de resultaten uit de vragenlijst bleek dat het interactie-effect tussen 

zowel tempo en geluidssterkte als geluidssterkte en tonaliteit duidelijk een versterkte 

invloed heeft op emoties, maar dit kon niet bevestigd worden door resultaten uit de EEG-

meting.  

We kunnen bijgevolg concluderen dat beide methoden niet dezelfde verwachte resultaten 

opleveren. Verder onderzoek naar de effecten van de structurele componenten van muziek 

op emoties is dus aangewezen.  

5.2. Beperkingen en suggesties voor verder onderzoek 

Zoals elke studie heeft ook dit onderzoek enkele beperkingen. In volgende paragrafen 

worden deze tekortkomingen opgesomd, alsook enkele aanbevelingen voor verder 

onderzoek.  
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In deze studie werd enkel het effect van geluidssterkte, tempo en tonaliteit op de emoties 

nagegaan. Zoals Gabrielsson en Lindström (2001) reeds aantoonden zijn er naast deze 

factoren ook nog enkele andere belangrijke factoren in muziek die in dit werkstuk buiten 

beschouwing gelaten werden. Verschillen in melodie, ritme en klankkleur hadden ook 

interessante bevindingen kunnen opleveren.  

Bij de verwerking van de resultaten van het experiment werd geen onderscheid gemaakt 

tussen mannen en vrouwen terwijl dit mogelijks de resultaten kan beïnvloeden. Uit 

onderzoek blijkt immers dat vrouwen informatie uitvoeriger verwerken dan mannen wat 

mogelijks verschillende resultaten zou kunnen opleveren binnen dit experiment. Bovendien 

is ook de snelheid en correctheid van gegevensverwerking door ons geheugen afhankelijk 

van leeftijd waardoor ook deze variabelen een invloed hebben op de resultaten. Toekomstig 

onderzoek zou geslacht en leeftijd als modererende factoren kunnen gebruiken om een 

verschil in respons te achterhalen bij het beluisteren van muziek.  

Verder is er ook een beperking in het meten van de emoties. Zoals reeds eerder vermeld 

kunnen emoties op verschillende wijzen gemeten worden. In dit werkstuk werd echter 

geopteerd om emoties enkel te meten op basis van een vragenlijst en door het gebruik van 

EEG. In de toekomst zou onderzoek naar de invloed van muziek op emoties aan de hand van 

andere meetinstrumenten zoals een psychogalvanometer of pupilometrische camera ook tot 

wetenswaardige resultaten kunnen leiden.  
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Bijlage 1: Vragenlijst experiment  

Alvorens de vragenlijst in te vullen werd de respondent gevraagd om via een link naar het 

geluidsfragment te luisteren. Voor ieder van de twaalf geluidsfragmenten werd dezelfde 

vragenlijst ingevuld. De schaal gebruikt voor deze vragenlijst is een 7-punts Likertschaal.  

Vragen:  

Gelieve hieronder aan te duiden wat meest van toepassing is.  

Ik vond dit geluidsfragment: 

Onaangenaam o  o  o  o  o  o  o  Aangenaam 

Kalm o  o  o  o  o  o  o  Opgewekt 

Mannelijk o  o  o  o  o  o  o  Vrouwelijk 

Bij het beluisteren van dit muziekfragment voel ik me: 

 
Helemaal 

niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Eerder 
niet 

akkoord 
Neutraal Eerder 

akkoord Akkoord Helemaal 
akkoord 

Opgewonden o  o  o  o  o  o  o  

Droevig o  o  o  o  o  o  o  

Nieuwsgierig o  o  o  o  o  o  o  

Verward o  o  o  o  o  o  o  

Geïrriteerd o  o  o  o  o  o  o  
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Duid hieronder aan in welke mate volgens u voorafgaand geluidsfragment hard of zacht 
klonk. 

 Heel 
zacht Zacht Eerder 

zacht Neutraal Eerder 
hard Hard Heel 

hard 

Dit geluidsfragment 
klonk o  o  o  o  o  o  o  
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Bijlage 2: Resultaten EEG-meting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze bijlage bevat de tabel met de numerieke resultaten 

van de EEG-meting. De resultaten zijn in eerste instantie 

gerangschikt volgens hun globale intensiteit. Verder zijn 

de cijfers geordend volgens hun waarden aan de hand 

van een kleurenschema. Hierbij hebben cijfers in het 

groen gemarkeerd eerder lage waarden, en cijfers in het 

rood gemarkeerd eerder hoge waarden. Dit levert een 

beter overzicht op om de resultaten te interpreteren. De 

figuur hieronder geeft de resultaten uit de tabel weer in 

een radardiagram.   
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Bijlage 3: Resultaten EEG-meting per structurele component 

Om een beter overzicht te krijgen worden de resultaten van de EEG-meting in deze bijlage 

per structurele component samengebracht. Op deze manier kunnen de verschillen en 

overeenkomsten eenvoudiger waargenomen worden. De eerste drie tabellen geven de 

verschillende tempo’s weer. De volgende twee tabellen verdelen de data volgens 

geluidssterkte en in de laatste twee tabellen worden verschillen in tonaliteit weergegeven.  

SNEL Mineur Snel 
Hard 

Mineur Snel 
Zacht 

Majeur Snel 
Zacht 

Majeur Snel 
Hard Average 

Delta 43 50 49 47 48 

Theta 46 49 50 54 51 

Alfa 47 49 49 52 51 

Beta 45 47 48 50 50 

Intensity 181 195 196 203 200 

 

GEMIDDELD 
Majeur 

Gemiddeld 
Zacht 

Mineur 
Gemiddeld 

Hard 

Mineur 
Gemiddeld 

Zacht 

Majeur 
Gemiddeld 

Hard  
Average 

Delta 48 48 51 51 48 

Theta 52 52 54 56 51 

Alfa 51 53 55 57 51 

Beta 50 54 54 58 50 

Intensity 201 207 214 222 200 

 

TRAAG Majeur Traag 
Zacht 

Mineur Traag 
Hard 

Mineur Traag 
Zacht 

Majeur Traag 
Hard Average 

Delta 44 47 50 48 48 

Theta 49 49 51 54 51 

Alfa 47 50 53 53 51 

Beta 46 48 51 53 50 

Intensity 186 194 205 208 200 
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HARD Mineur Snel 
Hard 

Mineur 
Traag Hard 

Majeur Snel 
Hard 

Mineur 
Gemiddeld 

Hard 

Majeur 
Traag Hard 

Majeur 
Gemiddeld 

Hard  
Average 

Delta 43 47 47 48 48 51 48 

Theta 46 49 54 52 54 56 51 

Alfa 47 50 52 53 53 57 51 

Beta 45 48 50 54 53 58 50 

Intensity 181 194 203 207 208 222 200 
 

ZACHT Majeur 
Traag Zacht 

Mineur Snel 
Zacht 

Majeur Snel 
Zacht 

Majeur 
Gemiddeld 

Zacht 

Mineur 
Traag Zacht 

Mineur 
Gemiddeld 

Zacht 
Average 

Delta 44 50 49 48 50 51 48 

Theta 49 49 50 52 51 54 51 

Alfa 47 49 49 51 53 55 51 

Beta 46 47 48 50 51 54 50 

Intensity 186 195 196 201 205 214 200 
 

MAJEUR Majeur 
Traag Zacht 

Majeur Snel 
Zacht 

Majeur 
Gemiddeld 

Zacht 

Majeur Snel 
Hard 

Majeur 
Traag Hard 

Majeur 
Gemiddeld 

Hard  
Average 

Delta 44 49 48 47 48 51 48 

Theta 49 50 52 54 54 56 51 

Alfa 47 49 51 52 53 57 51 

Beta 46 48 50 50 53 58 50 

Intensity 186 196 201 203 208 222 200 
 

MINEUR Mineur Snel 
Hard 

Mineur 
Traag Hard 

Mineur Snel 
Zacht 

Mineur 
Traag Zacht 

Mineur 
Gemiddeld 

Hard 

Mineur 
Gemiddeld 

Zacht 
Average 

Delta 43 47 50 50 48 51 48 

Theta 46 49 49 51 52 54 51 

Alfa 47 50 49 53 53 55 51 

Beta 45 48 47 51 54 54 50 

Intensity 181 194 195 205 207 214 200 
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