
Hoe muziek ons brein verrijkt

“Waarom muziek?”

Tom ter Bogt



• Berns & Moore:  A neural predictor of cultural popularity 

(J. Consumer Psy, 2011)

“Wij zijn ons brein…”



• Berns & Moore: 

• Hersenactiviteit voorspelt succes beter 

dan voorkeuren van respondenten:

• 90% flops

• 30% > 20.000 exemplaren

• …maar niet de superhits

“Wij zijn ons brein…”



• Psychologie, Neurowetenschappen:

Altijd veel belangstelling voor taal

• Muziek?

“Musical Cognition: A Science of Listening”



SCI SSCI: # Language



SCI SSCI: # Music



“Muziek is een eerste klas 
wetenschappelijk veld geworden”



• …Maar waarom “musiceren” wij ?

Brein en Muziek?



“As neither the enjoyment nor the capacity

of producing musical notes are faculties of 

the least use to man in reference to his daily

habits of life, they must be ranked among

the most mysterious with which he is 

endowed.” 

Decent of Man, 1871

Darwin



• …cohesie via muziek

• …IDS : band moeder/vader met kind

• …ontwikkeling skills

• …ToM en emotionele intelligentie

• Evolutionair voordeel: Muziek bindt en 

ontwikkelt!

Evolutie: Natuurlijke selectie



Miller (2000)

• “mating call” (niet-dimorfisch)

– zelfvertrouwen, extraversie, motorische skills.

• “mating call” (dimorphisch)

– van mannetjes voor vrouwtjes

– analysis 7.000 muziekwerken

– mannen: 10 * meer

– piek rond 30e jaar

Evolutionair voordeel: Muziekmakers attractiever!

Evolutie: Sexuele atractiviteit



“Muziekmakers zijn aantrekkelijker, socialer, 

sociaal intelligenter en om die reden meer 

“fit””

Muziek en evolutie



Functie van muziek luisteren

1. mood management

2. coping

3. knowledge

4. identity

5. friendship / social identity

(Christenson & Roberts 1998, Ter Bogt et al. 2010)



Muziek is belangrijk…..

Audience (14-28 year)

1. 20% Highly Involved

2. 74% Involved

3. 6%  Low Involved

(Ter Bogt et al. 2010)



“Muziek is goed voor een mens en de 
mensheid, daarom hebben wij een groot, 

muzikaal brein (ontwikkeld)”



Dank voor uw aandacht

t.f.m.terbogt@uu.nl 


