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Het brein maakt de
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Recensie: Ons muzikale brein
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Mensenhersenen hebben iets met muziek. Wat precies, dat kan
niemand zo goed vertellen als Daniel Levitin. Zijn boek hierover,
‘Ons muzikale brein’, leest als een trein.
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Na onder meer het empathische, senioren,
gewelddadige, spiegelende en puberende brein kon een boek over
het muzikale brein natuurlijk niet uitblijven. Maar eerlijk is eerlijk,
Daniel J. Levitin had de Engelstalige versie van Ons muzikale brein de wetenschap van een menselijke obsessie al in 2006 in de
boekwinkels liggen, ruim vóór de hausse aan breinboeken echt
begon.
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Levitin begon zijn loopbaan als studiomuzikant, geluidstechnicus en
producer voor onder meer Stevie Wonder, Santana, Narada Michael
Walden en The Grateful Dead. Daarna studeerde hij psychologie en is
nu hoogleraar psychologie, gedragsneurowetenschappen en muziek
aan de McGill Universiteit in Montreal. Daarmee combineert hij
ervaring in de muziek met cognitieve psychologie. Gevolg? Een
verhaal dat leest als een trein.
De eerste twee hoofdstukken zijn een gedegen college over
muziektechnische en theoretische zaken als timbre, toonhoogte, ritme
en harmonie. Dat kan taaie kost zijn, maar Levitin lardeert zijn verhaal
met veel voorbeelden uit de praktijk die iedereen kent (of eenvoudig
via internet kan achterhalen). Hij gebruikt wereldberoemde ‘klassieke’
citaten, maar ook voorbeelden uit pop, rock en jazz. Je gaat opeens
heel anders luisteren naar Elvis Presley’s ‘Jailhouse Rock’ als je weet
dat de muzikale hoofdaccenten in het couplet soms midden in een
woord of zin vallen: ‘be-GAN to wail’.
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Het volgende hoofdstuk is een knappe samenvatting van de grote
berg kennis die er nu over de hersenen is. Levitin blijft niet hangen in
leuke breinweetjes, maar marcheert direct door naar waar zijn boek
om draait: muziek en hoe wij denken muziek te horen. Zo lijkt in ‘Lady
Madonna’ van ‘The Beatles’ een saxofoonsolo te zitten, maar het zijn
de bandleden die in hun gevouwen handen zingen. Overigens is er
óók een echte saxofoonsolo te horen, dus raak niet in de war.
Zo wordt duidelijk hoe het brein anticipeert op wat het verwacht te
horen. Componisten en songwriters maken hier gretig gebruik van
door die verwachting juist niet waar te maken. Joseph Haydn was een
meester in het niet op de ‘juiste’ grondtoon laten eindigen van een
groot deel van zijn oeuvre waardoor de luisteraar denkt dat het werk
nog niet is afgelopen. Hij vond dat zó leuk dat Levitin zelfs spreekt
van een ‘obsessie’ van Haydn.
Uit neuroanatomisch onderzoek blijkt dat bij mensen die naar muziek
luisteren – en daardoor geraakt worden - veel verschillende
hersengebieden actief zijn. Het zal niemand verbazen dat
bijvoorbeeld de amygdala (een klein hersendeel dat een belangrijke
rol speelt bij emoties en gevoelens) hierbij betrokken is. Wél
opvallend is dat ook de kleine hersenen (cerebellum) en de basale
ganglia geactiveerd zijn, volgens Levitin voornamelijk om ritme en
maat naar andere hersendelen te leiden. Beide hersendelen spelen
een rol in de ‘vlotheid’ en ‘soepelheid’ van bewegingen, maar hun rol
bij de verwerking van muziek was nauwelijks bekend.

Hobo en trompet
De auteur besteed ruim aandacht aan hoe de hersenen muziek
‘categoriseren’, hoe wij bijvoorbeeld een hobo en trompet die
tegelijkertijd dezelfde tonen spelen, toch kunnen onderscheiden.
Kennelijk hebben wij een kaartenbak waaruit de kaarten ‘hobo’ en
‘trompet’ gemakkelijk apart kunnen worden getrokken.
Levitin heeft als psycholoog veel onderzoek gedaan naar het
zogenaamde absoluut gehoor. Dit betekent dat iemand altijd de juiste
toonhoogte (een bepaald aantal trillingen per seconde van een
stemvork) hoort. Absoluut gehoor is redelijk zeldzaam, een
vergelijkend gehoor (het herkennen van de afstand tussen twee
tonen) is veel algemener.
Levitin gaf zijn proefpersonen ofwel een stemvork die een C liet
horen, of een die een G gaf. Hij stuurde ze naar huis met de opdracht
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veel naar de vork te luisteren en pakte na een week de stemvorken
af. Na weer een week bleek het merendeel van de proefpersonen in
staat de ‘eigen toon’ te zingen en te herkennen wanneer deze op een
piano werd gespeeld. Kennelijk maakt het brein de categorieën C en
G eenvoudiger aan dan we denken.
Het boek besluit met een beschouwing over hoe muziek geëvolueerd
kan zijn. Levitin geeft hiervoor zeer uiteenlopende redenen, het voert
te ver ze hier allemaal te noemen. Een aardige is wel dat muzikanten
meer kans op voortplanting zouden hebben omdat – zeker bij
rockmuzikanten – de groupies zich in rijen zouden opstellen. En die
komen niet alleen voor een foto met handtekening.
Levitin meent dat nu wel bekend is hoe muziek het brein beïnvloedt
en waarom mensen het daarom prettig vinden om naar muziek te
luisteren. Hij baseert zich op alle mooie plaatjes van het brein, de
verhoging van het peil van de neurotransmitter – een stof die
chemische boodschappen tussen zenuwcellen overbrengt - dopamine
in geactiveerde hersenkernen en concludeert dat muziek duidelijk een
middel is om de stemming van mensen te verbeteren.
Hij voegt daaraan toe: “We denken nu te weten waarom.” Dat laatste
valt te betwijfelen: alle chemische verbindingen en onderlinge
connecties tussen hersendelen samen maken nog niet dat we weten
waarom muziek emoties oproept en hoe dat er dan uitziet. Maar het
boek heeft mijn stemming in ieder geval belangrijk verbeterd. Al weet
ik dan weer niet hóe dat is gebeurd.
Titel: Ons muzikale brein; wat muziek met ons doet
Auteur: Daniel J. Levitin
Uitgeverij: Atlas Contact
320 pag, EUR 24,95 (e-book: EUR 17,99)
ISBN 9789045024561
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