
ALLE CULTUREN BEGRIJPEN LIEDJES OP DEZELFDE MANIER 

Muziek is een universele 
taal 

Dansmuziek is dansmuziek, een wiegeliedje is een 
wiegeliedje, een liefdeslied is een liefdeslied, een 
treurzang is een treurzang, uit welke cultuur u ook 
komt. PIETER VAN DOOREN 

 

 
Hoe divers of vreemd ook muziek uit andere culturen, de functie van een 
lied wordt door proefpersonen opmerkelijk goed herkend. REUTERS 

 

Dat iedereen dansmuziek als dusdanig herkent, dat klinkt nog redelijk 
logisch. De melodie speelt daar immers nauwelijks een rol, en de woorden al 
helemaal niet. Alleen het ritme bepaalt of iets dansbaar is. En wegens de 
anatomie van onze voeten, de mogelijkheden van onze spieren en het 
vermogen van onze zuurstofaanvoer zijn er niet zo veel dansbare ritmes 
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denkbaar. Dat die overal ter wereld als dusdanig herkend worden, het zal 
wel. 

Dat je geen woord van de tekst moet verstaan om te beseffen dat iemand 
zijn liefde aan het uitzingen is, lijkt al wat minder evident. Maar ook 
liefdesliedjes halen mensen in zestig landen er zonder mankeren uit, zegt 
Samuel Mehr (Universiteit Harvard). Samen met collega’s uit de VS, Nieuw-
Zeeland en Frankrijk ging hij in zestig landen na hoe vlot mensen een stuk 
gezongen muziek in een categorie kunnen plaatsen. Aan veertien seconden 
hebben die genoeg, rapporteren ze in Current Biology. 

‘De basisstructuren onder muziek overstijgen onze culturele verschillen’, 
zegt Mehr. ‘Alvast in de gezongen muziek zijn de verbanden tussen vorm en 
functie over de hele wereld dezelfde.’ Blijkbaar zitten er onder onze 
culturele vernislaag door alle mensen gedeelde psychologische 
mechanismen. Onze emotionele en gedragsresponsen op esthetische 
prikkels zijn opvallend gelijk, ook al behoren we tot sterk verschillende 
bevolkingsgroepen. 

Allemaal mensen 

‘De basisstructuren onder muziek overstijgen onze culturele verschillen’ 

Dat we allemaal mensen zijn, en dus een heleboel basismechanismen 
gemeenschappelijk hebben, in onze biologie en onze psychologie, daar 
twijfelt niemand aan. Bovendien geldt voor een hele reeks diersoorten dat 
ze elkaars geluiden redelijk kunnen interpreteren. Lage, rauwe klanken met 
een niet vloeiend verloop – grauwen en snauwen – zijn bijvoorbeeld overal 
agressief, van kikkers over haviken tot herten en mensen. In alle culturen 
spreken we baby’s op een hogere toonhoogte aan dan volwassenen. Eerder 
onderzoek had ook al aangetoond dat Canadezen plezier, droefenis en 
boosheid herkenden in raga’s uit Hindoestan, een genre dat ze totaal niet 
kenden. Dat ook muziek universeel is, of op zijn minst universele 
basiskenmerken heeft, is dus niet onlogisch. 

Maar als we zien welke ‘bizarre’ instrumenten in andere culturen gebruikt 
worden, hoe ‘vreemd’ bijvoorbeeld Indiase of Arabische muziek in westerse 
oren klinkt, hoe groot het verschil is tussen de heavy metal van vandaag en 
de Vlaamse polyfonie van onze voorouders, dan is het niet zo abnormaal te 
stellen dat onze muzikale uitingen eerst en vooral bepaald worden door 
onze cultuur. 

Uiten we dezelfde emoties wel op dezelfde manier? Brengen we dezelfde 
boodschap wel met dezelfde klanken over? Hoe groot is de 
gemeenschappelijke basis onder onze liederen eigenlijk? Hoe sterk is het 
verband tussen vorm en functie? Mehr en de zijnen besloten om het uit te 
zoeken. 

Goed herkend 



Ze verzamelden liedjes bij 86 ‘kleinere’ culturen uit de hele wereld, 
waaronder jagers-verzamelaars, zwervende volkeren, primitieve 
landbouwers. Zoeloes, Koerden, Rwandezen, Samen (niet de Antwerpse, 
maar de Finse), Schotse Hooglanders, Inuit, Zwartvoet-indianen, Maya’s, 
Toearegs, Turkmenen, Masai, Hawaïanen, Hopi, Kwakwaka’wakw, Zweden, 
Grieken en vele anderen leverden materiaal. 

Daaruit haalden ze willekeurige fragmenten van veertien seconden, 
waarvan ze er 26.000 via het internet voorlegden aan 750 mensen in 60 
landen. Die moesten, telkens op een schaal van 1 tot 6, aangeven hoe sterk 
ze dachten dat het liedje gebruikt werd als dansmuziek, om een baby te 
troosten, om een ziekte te verzachten, om liefde uit te drukken, om een dode 
te betreuren of om een verhaal te vertellen. 

De laatste twee toepassingen kwamen in de reeks fragmenten niet voor; 
ze dienden alleen om de luisteraars niet de indruk te geven dat er slechts 
vier mogelijkheden waren. 

Hoewel de fragmenten ‘enorm divers’ waren, scoorden de proefpersonen 
opmerkelijk gelijkaardig. Vooral wiegeliedjes en dansliedjes werden goed 
herkend. Die lagen dan ook het verst uit elkaar in tempo, complexiteit van 
ritme en van melodie, opwindendheid. 

De vorsers zetten hun onderzoek nu voort bij luisteraars in kleine 
gemeenschappen die nooit andere muziek gehoord hebben dan die uit hun 
eigen cultuur. Want je weet maar nooit. 

 


