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01
Voorwoord



Voorwoord
Voor u ligt de exploratie ‘Muziek & Emoties’. In de ex-
ploratie is onderzoek verricht naar hoe adolescenten 
zich bewust kunnen worden van hun emoties met be-
hulp van muziek. Door bewustwording ontstaat zelfre-
flectie. Dit kan bij adolescenten bijdragen aan het ont-
dekken van hun persoonlijke identiteit. Deze exploratie 
is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de 
opleiding Communication & Multimedia Design aan de 
Avans Hogeschool Breda.
 
Dit onderzoek was complex. Maar na uitvoerig kwali-
tatief onderzoek te verrichten, heb ik de onderzoeks-
vraag kunnen beantwoorden. Tijdens dit onderzoek 
stond mijn begeleiders Pepijn Rijnhout en Arnoud van 
Schie altijd voor mij klaar. Hun kritische blikken hebben 
mij verder geholpen in het ontwerpproces. 

Bij deze wil ik mijn begeleiders bedanken voor de fijne 
begeleiding en ondersteuning tijdens het afstuderen. 
Ook wil ik de medestudenten van mijn coaching groep 
bedanken voor hun feedback tijdens de projectbege-
leidingen. Verder wil ik alle respondenten bedanken die 
hebben bijgedragen aan dit onderzoek. Zonder hun 
medewerking had ik dit nooit kunnen voltooien.

Tot slot wil ik mijn ouders in het bijzonder bedanken. 
Hun wijsheid en motiverende woorden hebben mij ge-
holpen om deze exploratie tot een goed einde te bren-
gen.
 
Ik wens u veel leesplezier toe.
 
Stella Happel
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Samenvatting



We leven in een prestatiemaatschappij, een 24-uur-
seconomie, waarin we maar door blijven gaan. Hier-
door staan we minder stil bij onszelf, terwijl dit van be-
lang is voor je zelfontwikkeling. In de leeftijdsfase van 
adolescentie is zelfreflectie cruciaal in de ontdekking 
van hun persoonlijke identiteit. Daarnaast is de samen-
leving steeds individualistischer geworden, waardoor 
we vaker als autonoom individu worden beschouwd. Al 
met al wordt het adolescenten niet makkelijk gemaakt. 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen hoe 
adolescenten zich bewust kunnen worden van hun 
emoties met behulp van muziek. Hiervoor is de volgen-
de ontwerpvraag opgesteld: Hoe kan met behulp van 
muziek bewustwording worden gecreëerd bij adoles-
centen over hun eigen emoties? Muziek wordt als mid-
del ingezet om emoties bij de doelgroep op te roepen, 
te versterken of te veranderen.
 
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeks-
vraag zijn methodische ontwerpactiviteiten onderzocht 
in de vorm van literatuuronderzoek, deskresearch en 
prototypes. Uit de literatuuronderzoek bleek dat er 
veel behoefte is om naar muziek te luisteren. Dit komt 
doordat verschillende hersengebieden tijdens muziek 
luisteren worden geactiveerd. Deze groep hersenstruc-
turen zijn betrokken bij de motivatie, genot, emotie, 
emotioneel geheugen en emotieregulering. Vanuit dit 
inzicht zijn er prototypes ontwikkelt om adolescenten 
te zelfreflecteren wat kan leidden tot bewustwording 
over hun emoties.

Op basis van de behaalde resultaten van deze proto-
types is een Proof of Concept ontwikkelt. Dit is een 
surround muziekinstallatie dat adolescenten bewust-
wording geeft en dus de hoofdvraag beantwoordt. Wel 
wordt er aanbevolen om de nadruk te leggen op een 
individualistische ervaring en niet op die van meerdere 
personen tegelijkertijd. Het is van belang dat de muziek 
tot de emoties kunnen spreken en ze emoties durven 
te tonen. 

Samenvatting
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Inleiding



Uit onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek 
blijkt dat ruim de helft van de jongvolwassenen regel-
matig druk ervaren van het voldoen aan hun eigen ver-
wachtingen (Hoe ouder, hoe meer last van prestatiedruk 
| Nederlands Jeugdinstituut, 2021). Jongvolwassenen 
ervaren ‘interne prestatiedruk’ door meer druk uit de 
maatschappij. Ze staan op jonge leeftijd al voor veel 
betekende keuzes, bijvoorbeeld het maken van een 
studiekeuze. Daarnaast is de samenleving steeds in-
dividualistischer geworden (Centraal Bureau voor de 
Statistiek, 2017). Mensen worden vaker beschouwd 
als autonoom individu dan als onderdeel van familie, 
kerk of dorp. In vergelijking tot voorgaande generaties 
worden adolescenten meer op zichzelf aangewezen. 
Ze moeten hun eigen weg zoeken. Kortom wordt het 
adolescenten niet makkelijk gemaakt.
 
In het levensloop schema van Erikson staat de per-
soonlijke identiteit van een adolescente centraal (Van 
der Wal & De Wilde, 2017). Adolescenten exploreren 
keuzemogelijkheden en proberen rollen uit. Ze stoeien 
met levensdoelen, overtuigingen en waarden. Hierbij is 
vallen en opstaan een zoekproces. Door de omstan-
digheden uit de huidige maatschappij wordt het hen 
nog moeilijker gemaakt om hun persoonlijke identiteit 
te vormen. 

Zelfreflectie helpt bij vinden van hun persoonlijke iden-
titeit. Dit kan ontstaan door zelfbewuste emoties (Over 
zelfbewuste emoties, zelfwaardering en zelfregulatie 
- VKJP, 2015). Deze emoties ontstaan als we ons re-
aliseren dat we hebben voldaan of tekortschieten aan 
onze reële of ideale zelfs prestaties. Mensen willen de 
ervaringen aan positieve emoties vergroten en het aan-
tal negatieve emoties verkleinen. 

Door een hoge emotionele granulariteit kan het op-
nieuw kaderen worden verbeterd (ECIO, 2018). Dit 
is de mate waarin informatie gedetailleerd wordt be-
schreven. Door stil te staan bij de emoties kun je het 
positieve ervan inzien.

Muziek heeft de kracht om deze emoties op te kun-
nen oproepen. De bestaande literatuur biedt zicht in 
de relatie tussen muziek en emoties. Ondanks de grote 
hoeveelheid studies naar de invloed van muziek op de 
hersenen, is er weinig onderzoek gedaan naar hoe een 
ontwerp hierin een oplossing kan bieden. Het doel van 
deze exploratie om te onderzoeken hoe adolescenten 
met behulp van muziek zich bewust worden van hun 
emoties zodat zelfreflectie ontstaat. Het ontwerp wordt 
in Proof of Concept toegepast. De onderzoeksvraag 
van deze exploratie luidt als volgt:

“Hoe kan met behulp van muziek bewustwor-
ding worden gecreëerd bij adolescenten over 
hun eigen emoties?”

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er 
kwalitatief onderzoek verricht. Hiervoor is data verza-
meld door middel van deskresearch en prototypes. 
Door het gebruik van verschillende prototypes is geke-
ken naar een toepasbare oplossing.
 
In de volgende hoofdstukken wordt per hoofdstuk een 
deelvraag behandelt. Dit bestaat uit literatuuronder-
zoek dat wordt vervolgd met prototypes. In hoofdstuk 
tien wordt het Proof of Concept beschreven. Ten slotte 
wordt in de conclusie de hoofdvraag beantwoord ge-
volgd door aanbevelingen voor de daadwerkelijke uit-
voering van het project.
 

Deelvragen
Op basis van de onderzoeksvraag zijn de volgende 
deelvragen opgesteld:

Deelvraag één 
Wat gebeurt er in de hersenen als we naar muziek 
luisteren?

Deelvraag twee
Hoe kunnen emoties worden waargenomen die door 
muziek worden opgeroepen?

Deelvraag drie
Hoe kunnen emoties worden vertaalt in muziek zodat 
we onze emoties kunnen inzien?

Inleiding
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Visie



Stella Happel 
Eigen fascintatie
Dit afstudeerproject komt vanuit mijn eigen fascinatie 
tot stand (Afbeelding 1). Van kleins af aan luister en 
speel ik muziek. Ik kan zo geraakt worden door deze 
muziek en dat geeft een fijn gevoel. Deze bijzondere 
kracht wil ik ook aan anderen laten ervaren door middel 
van het ontwerp. Daarnaast heb ik tijdens mijn studen-
tenperiode gemerkt dat het lastig kan zijn om je per-
soonlijke identiteit te vinden. Wie ben ik en wat wil ik? 
De reden waarom ik voor dit onderwerp heb gekozen 
wordt hieronder verder toegelicht. 
 
Muziek heeft het vermogen om je onmiddellijk een 
emotie te laten ervaren. Muziek vertelt, beweegt en 
troost waar woorden tekortschieten. Het gaat in op 
narratief niveau. Het gaat in op het gevoelsaspect, 
waardoor een totaalbeleving op inhoudelijk of zintuig-
lijk niveau veroorzaakt. Het veroorzaakt onbewust een 
human touch. De muziek zorgt ervoor dat de luisteraar 
een beter beeld krijgt de emotionele inhoud. Deze inle-
ving heeft te maken met embodiment, waarbij sprake 
is van mentale- en fysieke inleving. Als muziek/geluid 
wordt weggelaten, kan geen immersiviteit ontstaan. 
Hierdoor kan geen onderdompeling bij de gebruiker 
plaatsvinden. Muziek wordt vaak neergezet alsof het 
ondergeschikt is aan de visuele wereld van beelden. 
Maar wat als muziek de boventoon krijgt?
 

Daarnaast hebben mensen ook sterk de behoefte om 
naar muziek te luisteren. Maandelijks luisteren er over 
de gehele wereld 356 miljoen mensen naar muziek of 
podcasts op Spotify (Spotify, 2022). Dit zijn drie miljoen 
mensen meer dan vorig kwartaal. Daarbij delen we uit 
trots op Spotify Wrapped wat we het afgelopen jaar 
hebben beluisterd.
 
Toch blijkt het niet tot de mensen door te dringen. Toen-
malige staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra heeft 
zo’n 200 miljoen euro bezuinigd op de culturele sector 
(Van der Meulen, 2021). De gehele muziekcultuur wordt 
hierdoor weggecijferd. Maar waarom gebeurt dit als uit 
verschillende onderzoeken blijkt dat muziek positieve 
invloeden heeft op het brein. De reden is dat muziek 
wordt beschouwd als amusement. Daar moet veran-
dering in komen. Wat als muziek in een andere context 
wordt geplaatst?

Visie
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Invloed van muziek 

op de hersenen



Deelvraag één: Wat gebeurd er in de hersenen als we 
naar muziek luisteren?

Introductie
Aan het begin van mijn afstudeerproject heb ik litera-
tuuronderzoek gedaan naar de invloeden van muziek 
op de hersenenen van de mens. Daardoor heb ik zicht 
gekregen in de neuropsychologie met betrekking tot 
muziek. Met deze kennis heb ik een eerste prototype 
ontworpen en getest. Het doel van van dit prototype 
was om te achterhalen wat muziek voor mensen be-
tekent. Daarnaast ben ik in contact gekomen met de 
stakeholders, zodat ik tot nieuwe inzichten kon komen.      

Literatuuronderzoek
Limbisch systeem
Volgens neuropsycholoog Erik Scherder worden er 
verschillende hersengebieden geactiveerd tijdens mu-
ziek luisteren (Broek, 2022). Het limbisch systeem is 
een van deze hersengebieden. Binnenin het limbisch 
systeem liggen de amygdala, de hypothalamus en de 
hypofyse. In de onderstaande tekst wordt deze infor-
matie verder toegelicht.
 
Het limbisch systeem ligt onder de neocortale mantel 
en de herstel. Dit systeem verwijst naar de Latijnse be-
naming zoom/limbus. Deze groep hersenstructuren in 
de grote hersenen zijn betrokken bij de motivatie, ge-
not, emotie, emotioneel geheugen en emotieregulering 
(Afbeelding 2). Daarom kan je zo emotioneel geraakt 
worden door muziek. Tegelijkertijd kunnen er tijdens 
het luisteren van muziek verschillende hormonen wor-
den geproduceerd.
 
Amygdala
Binnenin het limbisch systeem ligt de amygdala. Deze 
hersenstructuur is betrokken bij de verwerking van de 
emotioneel geladen zintuiglijke informatie (Amunts, 

2005). Uit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen 
de amygdala en het oxytocine systeem (Domes et al., 
2007). Oxytocine is van belang bij de functionering van 
de amygdala. De grootte van de amygdala speelt een 
belangrijke rol bij de mate van sociale vaardigheden.
 
In het algemeen reguleert de amygdala de angstgevoe-
lens en emoties. Oxytocine zorgt voor een verminderen 
in reactiviteit voor angstopwekkende en sociale stimu-
li. Dit leidt tot een vermindering in angstige gevoelens 
(Kirsch, 2005). Ook reageert deze hersenstructuur op 
andermans gezichtsuitdrukkingen. Individuen kunnen 
gemakkelijker in de toekomst soortgelijke situaties 
identificeren en gepast reageren. Dit komt doordat ze 
emotionele waardering geven aan een situatie (Fecteau 
et al., 2007). Een voorbeeld van situaties zijn vecht- of 
vluchtreactie.
 
Muziek activeert de amygdala/amandelkern (Broek, 
2022). Tijdens deze activatie worden in de amygdala 
verbanden gelegd tussen informatie afkomstig van di-
verse zintuigen en koppelt het aan emoties. Hierin be-
paald een individu per nieuwe situatie welke emotione-
le reactie het meest geschikt is.

Hypothalamus 
Een klein gedeelte uit het limbisch systeem is de hy-
pothalamus. Dit is een belangrijk gedeelte uit het brein 
dat door diverse kernen van zenuwvezels wordt ge-
vormd (Hypothalamus in Health and Diseases, 2018). 
Het is betrokken bij de vegetatieve systeem controle, 
thermoregulatie, homeostase en de het corrigeren van 
emotioneel gedrag. Door de verbinding met de hypofy-
se wordt het endocriene systeem gemoduleerd, dat 
zorgt voor de hormonale huishouding. De hypotha-
lamus heeft het hormoon dopamine af. Dit wordt in de 
subtitel ‘dopamine’ behandelt.
 

Invloed van muziek op de hersenen
Hypofyse 
De hypofyse ligt onderaan de oogkassen in de holte 
van het schedelbasis dat ook ‘het Turkse zadel’ wordt 
genoemd (De hypofyse, 2015). De hersenstructuur 
produceert hormonen. Daarbij controleert het of ande-
re hormoonproducerende klieren nog werken. De hy-
pofyse koppelt je zenuwstelsel aan je hormoonstelsel. 
Daarom kunnen verschillende hormonen vrijkomen bij 
het luisteren van muziek. Deze hormonen zijn endorfi-
ne, oxytocine en dopamine.

Figuur 2: Het limbisch systeem (Template Monster, 
2021)
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Endorfine
Dit hormoon wordt in de hypofyse aangemaakt en 
opgeslagen. Endorfine heeft de functie om pijnsig-
nalen te remmen. Muziek luisteren ervaar je minder 
pijn (NU.nl, 2021). Daarnaast zorgt endorfine voor 
een euforisch gevoel waarbij je vreugde ervaart. 
 
Oxytocine
In de hypothalamus wordt oxytocine geproduceerd en 
afgegeven in de hypofyse. Dit hormoon speelt een rol 
in de sociale verbinding, waardoor je een gevoel van 
samenhorigheid kan ervaren (Audunsdottir & Quintana, 
2022). Ook oxytocine zorgt voor een vermindering van  
angst, stress en pijn.

Dopamine
Dopamine zorgt voor een gelukzalig gevoel. Dit hor-
moon en neurotransmitter is belangrijk voor verschil-
lende functies van het zenuwstelsel zoals motivatie, 
plezier, stemming, aandacht en beweging (Wat is do-
pamine? | Nederlands Herseninstituut - Master the 
Mind, 2022).

Prototype één
Beschrijving Prototype één
In mijn eerste prototype heb ik kwalitatief onderzoek ge-
daan in de vorm van een enquête. Deze vragenlijst ging 
over wat muziek voor mensen betekent. De vragen wa-
ren vrij algemeen, zodat ik mij breed kon oriënteren over 
het onderwerp. De enquête bestond uit negentien open 
vragen en twee gesloten vragen. Ik heb bewust gekozen 
voor veel open vragen omdat ik zo min mogelijk sturing 
wilde geven in het antwoord. De vragen en antwoor-
den uit deze enquête zijn terug te vinden in Bijlage 1.  
 
Resultaat Prototype 1
Uit de resultaten van het eerste prototype bleek dat het 
overgrote gedeelte van de mensen muziek luisteren ui-

termate belangrijk vind (Diagram 3). Er wordt wekelijks 
naar muziek geluisterd. De hoeveel tijd die ze hieraan 
spenderen verschilt per persoon. Platformen die wor-
den gebruikt om naar muziek te luisteren zijn Spotify, 
Youtube, Apple Music, SoundCloud en de radio. Het 
meest gebruikte platform is Spotify, want de gebruiks-
vriendelijkheid is het grootst ten opzichte van de rest.
 
Daarnaast biedt muziek hen ontspanning. Het helpt 
om in een specifieke stemming te komen. Ook kan de 
muziek je emotie versterken of veranderen. Waarom 
mensen naar muziek luisteren verschilt per persoon. 
Sommigen geven aan dat ze hun gevoel gevoel kwijt 
kunnen in muziek. Het triggert de emoties, bijvoorbeeld 
doordat ze vrolijk of rustig raken door muziek te luiste-
ren. Het lukt vaak niet om zelf je emoties te veranderen 
of te versterken. Muziek kan daarbij helpen. Muziek 
wordt door 63,2% liever geluisterd tijdens een activi-
teit. Voorbeelden van deze activiteiten zijn autorijden, 
huishoudelijke taken, studeren etcetera. Soms wordt 
er ook bewust niet naar muziek geluisterd, bijvoorbeeld 
door nood aan hoge concentratie of moeheid.
 
Als laatste blijkt uit deze enquête dat culturele muzie-
kactiviteiten worden bezocht om verschillende rede-
nen, zoals ontspanning en samenhorigheid. Er wordt 
veel bezuinigd op de culturele sector. Mensen geven 
aan dat de politiek niet inziet wat voor positieve invloed 
muziek heeft op de mens.

Conclusie
Muziek activeert het limbisch systeem. Deze groep 
hersenstructuren in de grote hersenen zijn betrokken 
bij de motivatie, genot, emotie, emotioneel geheugen 
en emotieregulering. Hierdoor kan muziek je emotio-
neel zo raken. Ook worden verschillende hormonen 
tijdens muziek aangemaakt, zoals endorfine, oxytoci-
ne en dopamine. Deze hormonen zorgen onder andere 

Uitemate belangrijk
Zeer belangrijk
Redelijk belangrijk
Niet belangrijk  
Helemaal niet belangrijk

68,4%

15,8%

10,5%

5,3%

voor motivatie, stemming en aandacht. Uit het prototy-
pe blijkt dat muziek helpt om een emotie te versterken 
of veranderen. Het is niet gemakkelijk om vanuit eigen 
kracht je emoties te reguleren. 

Hoe belangrijk is muziek voor u?

Figuur 3: Vraag en antwoord uit de enquête van het 
eerste prototype.

Invloed van muziek op de hersenen
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Emoties waarnemen



Deelvraag twee: Hoe kunnen emoties worden waar-
genomen die door muziek worden opgeroepen?

Introductie
Met het inzicht uit het eerste prototype heb ik verder 
onderzoek gedaan naar emoties. Wat zijn emoties en 
hoe kunnen we ze worden waargenomen? Met deze 
kennis heb ik drie prototypes ontworpen en getest bij 
de doelgroep om tot verder inzicht te komen. 

Literatuuronderzoek en deskresearch
Emoties, gemoedstoestand en gevoel
Emoties worden gedefinieerd als een zelfstandige, gro-
tendeels onbewuste gedrags-of cognitieve reacties op 
een gebeurtenis, object of verschijnsel. Er bestaan ver-
schillende theorieën over emoties, waarin ze uitgaan 
van het essentialisme. Hierin zijn ze overtuigd dat de 
essentie van emoties in ons brein wordt vastgelegd. 
Hoe, waar en in welke vorm dit zich precies uit verschilt 
per theorie. Deze theorieën worden in Bijlage 2 uitge-
breid beschreven. 

Eén van deze theorieën komt van Paul Ekman. Volgens 
hem zijn er de zes aangeboren universele basisemoties 
(“Constants across cultures in the face and emotion”, 
1971):
- Vreugde
- Verbazing
- Woede
- Verdriet
- Walging
- Angst

In de wetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen 
emoties, gemoedstoestand en gevoelens. Emoties lei-
den tot gevoelens. Dit is een bewuste lichamelijk er-
varing. Deze gevoelens zijn altijd verbonden aan een 
specifieke gebeurtenis. Een stemming/gemoedstand 

kan voor een langere periode aanhouden. Daarnaast 
hebben ze een mindere directe link met een bepaalde 
gebeurtenis.

Zelfbewuste emoties
Mensen zijn gelimiteerd in het zelfreflecteren (Nisbett & 
Wilson, 1977). Zij vinden het lastig om hun gevoelens 
in woorden uit te leggen. Als mensen zelfbewuste emo-
ties ervaren kan dit leiden tot zelfreflectie en zelfevalu-
atie (Over zelfbewuste emoties, zelfwaardering en zelf-
regulatie - VKJP, 2015). Deze emoties zijn schaamte, 
gêne, trots en schuld. Als de nadruk ligt op het voor-
komen van negatieve zelfbewuste emoties is er sprake 
van defensieve zelfregulatie. Een voorbeeld hiervan is 
faalangst. Mensen met faalangst hebben angst beoor-
deling van anderen. Dit kan soms leidden tot verwij-
den van een taak of uitstelgedrag. Uit onderzoek blijkt 
dat kinderen met een gezonde zelfwaardering nadat ze 
hebben gefaald positieve gevoelens behouden. Kinde-
ren met een kwetsbare positieve zelfwaardering probe-
ren kritiek of falen te vermijden. Mensen willen de er-
varingen aan positieve emoties vergroten en het aantal 
negatieve emoties verkleinen.

In tegenstelling tot de basale emoties (basisemoties) 
hebben zelfbewuste emoties geen unieke en herken-
bare gezichtsuitdrukkingen. Het is wel mogelijk om 
voor een aantal emoties zoals trots, schaamte of gêne 
typerende lichaamshoudingen en hoofdbewegingen te 
beschrijven in combinatie met gezichtsuitdrukkingen 
(“The Self-conscious emotions: theory and research”, 
2008). Basale emoties kunnen zeer snel opkomen, zo 
snel zelfs dat we er niet van bewust zijn.

Door een hoge emotionele granulariteit kan het op-
nieuw kaderen worden verbeterd (Over zelfbewuste 
emoties, zelfwaardering en zelfregulatie - VKJP, 2015). 
Dit is de mate waarin informatie gedetailleerd wordt 

beschreven. Door stil te staan bij de emoties kun je het 
positieve ervan inzien. Mensen zijn in staat om deze 
nieuwe informatie te leren en gedrag te veranderen. Dit 
wordt ook synaptische plasticiteit genoemd (“ADULT 
NEUROGENESIS IN HUMANS: A Review of Basic 
Concepts, History, Current Research, and Clinical Im-
plications”, 2019).

Figuur 4: Kaarten van het verschil tussen een verdrieti-
ge reactie en de andere emotionele reacties. De kleuren 
vertegenwoordigen t-waarden (Eijsters, 2020).

Figuur 5: Kaarten van het verschil tussen een angstre-
actie en de andere emotionele reacties. De kleuren ver-
tegenwoordigen t-waarden (Eijsters, 2020).

Emoties waarnemen
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Door een hoge emotionele granulariteit kan het op-
nieuw kaderen worden verbeterd  (Over zelfbewuste 
emoties, zelfwaardering en zelfregulatie - VKJP, 2015). 
Dit is de mate waarin informatie gedetailleerd wordt 
beschreven. Door stil te staan bij de emoties kun je het 
positieve ervan inzien. Mensen zijn in staat om deze 
nieuwe informatie te leren en gedrag te veranderen. Dit 
wordt ook synaptische plasticiteit genoemd (“ADULT 
NEUROGENESIS IN HUMANS: A Review of Basic 
Concepts, History, Current Research, and Clinical Im-
plications”, 2019).

Voorspellingen
Sensorische informatie wordt gecombineerd met erva-
ringen uit het verleden. Hierdoor vormt het een voor-
spelling/concept dat je ervaart als de werkelijkheid. In 
combinatie met ervaringen uit het verleden wordt dit 
vertaald naar het gevoel en het gedrag wat daarbij 
hoort.

Volwassenen hebben in vergelijking tot baby’s meer 
concepten door hun levenservaring. Zij kunnen meer 
verfijnde emoties construeren dan een baby. Deze 
concepten worden ook grotendeel beïnvloed door taal, 
omgeving en cultuur. Een voorspelling kan zich uitte in 
een interoceptief en affectief gevolg. Het interoceptief 
of innerlijk gevolg is het vermogen om prikkels door 
emotie van binnenuit te ervaren, bijvoorbeeld het ge-
luksgevoel. Het affectieve gevolg is het gedrag dat je 
tot uiting brengt door deze emotie. Dit kan zich bijvoor-
beeld uitte in juichen of schreeuwen.

Als er meer concepten aanwezig zijn in het brein, kun-
nen er betere voorspellingen gemaakt worden. Hier-
door kan de emotionele intelligentie (EQ) worden ver-
groot. Hoe meer concepten, hoe nauwkeuriger emoties 
voorspelt kunnen worden (Lindquist et al., 2012).

Elektro-encefalogram (EEG)
Hoe een mens zich voelt is soms lastig af te lezen. Er 
bestaan verschillende technieken om emoties te kun-
nen waarnemen. De meest gebruikte technologie in 
de neuropsychologie is elektro-encefalogram (EEG). 
Dit is een onderzoek waarbij de hersenactiviteit wordt 
geregistreerd (Afbeelding 6). Elektrodes op het hoofd 
kunnen de volgende hersengolven waarnemen: alfa, 
bèta, gamma, thèta en delta (Figuur 7). Het voordeel 
van deze techniek is dat de gebruiker niet hoeft na te 
denken over zijn/haar emoties. Bij traditionele metho-
des zoals enquêtes of focusgroepen heeft de respon-
dent een voorkeur aan of nadenkt over de ervaring van 
een product. 

Delta (0,5 tot 4 Hz) = Deze hersengolven zijn actief 
tijdens een diepe slaap. Dit is een fase voor en de REM 
slaap. Het is de herstel stadium waarin het lichaam 
nieuwe cellen aanmaakt (Wat zijn hersengolven?, 
2021). 

Thèta (4 tot 8 Hz) = Wanneer je creatief bezig bent, 
zullen thèta-golven activeren. Ook komen ze voor tij-
dens de REM slaap. Hierin verwerk je gebeurtenissen 
uit het verleden. 

Alpha (8 tot 14 Hz) = Als je ontspannen bent worden 
zijn deze hersengolven actief. Dit kan bijvoorbeeld ont-
staan als je aan het dagdromen of slapen bent. 

Bèta (14 tot 38 Hz) = Deze hersengolven zijn actief 
als je je moet concentreren. Als er teveel bèta-golven 
aanwezig zijn, kun je stress ervaren. Tijdens de slaap 
neemt het af. 

Gamma (38 tot 80 Hz) = Deze golven komen voor bij 
sterke mentale activiteiten zoals studeren en proble-
men oplossen.ens diepe slaap, een fase voor en na 

Afbeelding 6: Elektro-encefalogram (Shure, 2021)

Afbeelding 7: De hersengolven (How Does Our Brain 
Work? Brainwave Frequencies Explained, 2018)

Hoewel veel onderzoeken hebben aangetoond dat 
emoties een grote invloed hebben op cognitie en ge-
drag, blijkt het moeilijk deze emotionele ervaringen te 
meten. Dit is voornamelijk moeilijk te meten over een 
tijdsperiode. Ester Eijsters heeft onderzoek gedaan 
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naar emoties waarnemen met behulp van een EEG. In 
dit onderzoek hebben ze tijdens de film ‘UP’ de emo-
ties gedetecteerd. Hiervoor hebben ze een EEG appa-
raat (BioSemi Active Two) met 64 elektrodes ingezet. 
Het programma Brain Vision Analyzer software (BVA; 
Brain Products) is gebruikt om deze emoties te kunnen 
aflezen. De emoties worden door de frequenties en to-
pografie van elkaar onderscheiden. Hiermee kan bij-
voorbeeld aandacht of arousal worden waargenomen. 
Arousal is de intensiteit van een emotionele respons. 

Uit dit onderzoek bleek dat er goed onderscheidt ge-
maakt kon worden tussen de emoties. Aan de hand 
van het hersensignaal konden ze met redelijke zeker-
heid vaststellen of mensen blij of juist verdrietig zijn. 
Deze uitkomsten hebben een gemiddelde nauwkeurig-
heid van 58% voor het onderscheid tussen vier emo-
ties. En tussen 71% en 82% wanneer er onderscheid 
werd gemaakt tussen specifieke emoties.

Deze onnauwkeurigheid komt doordat er tijdens de 
metingen van de EEG is een probleem ontstaat. De va-
lentie en opwinding kunnen gedeeltelijk een oorzaak 
kunnen zijn van de resultaten. Dit zorgt voor een min-
der nauwkeurige uitslag in de specifieke emotionele er-
varingen. Daarnaast zijn de spieren in het gezicht niet 
gemeten. Dit kan ter discussie worden gesteld. Deze 
signalen worden namelijk ook in de EEG afgegeven. 
Er kan vooropgesteld worden dat de verschillen tus-
sen emoties een weerspiegeling van de spieractiviteit 
kunnen zijn.

Emotion Recognition
Daarnaast kunnen emoties aan de hand van emotie 
recognition worden herkent. Het bedrijf Noldus heeft 
het geautomatiseerde systeem FaceReader ontworpen 
(FaceReader, 2022). Hierin kan ze de zes basisemoties 
onderscheiden aan de hand van gezichtsuitdrukkingen. 

Daarnaast kan het ook een ‘neutrale’ en ‘minachtige’ 
staat analyseren. Deze software wordt voornamelijk in-
gezet voor marketingdoeleinden, zoals de beoordeling 
van een website.

Dit systeem werkt volgens de drie stappen:
1. Gezichtsherkenning: Met behulp van deep learning         
(algoritme) wordt een gezicht gedetecteerd.
2. Gezicht Modellering: Maakt een gezicht model van 
ongeveer 500 punten. 
3. Gezichts Classificatie: Maakt een classificatie van 
de uitdrukkingen met kunstmatige neurale netwerken.

Deze stappen resulteren in basisuitdrukkingen, hoofd 
oriëntatie, blikrichting, actie-eenheden, valentie en op-
winding, hartslag, hartslagvariabiliteit en consumptie-
gedrag. 

Maar de mens is ook in staat om zelf emoties af te 
lezen. In de Emotion Recognition Task (ERT) test werd 
gemeten in hoeverre emotionele gezichtsuitdrukkingen 
af te lezen zijn (De Emotion Recognition Task (ERT): 
Een test om de perceptie van emotionele gezichtsuit-
drukkingen te meten, 2017). 

Bodily topography
Daarnaast kan door middel van Bodily topography 
de emoties worden vastgelegd (Nummenmaa et al., 
2013). Emoties staan namelijk in verband met onze li-
chamelijke toestanden. Dit wordt gebruikt om emotio-
nele toestanden te onthullen door universele lichame-
lijke gewaarwording. De lichaamskaarten tonen regio’s 
waarvan de activering is toegenomen met behulp van 
warme kleuren. Wanneer het is afgenomen ontstaan 
koele kleuren. De kleurenbalk geeft het t-statistiek be-
reik aan. 

Afbeelding 8: FaceReader van Noldus (Noldus, 2021)

Afbeelding 9: Bodily topography, activatie in emoties is 
gestegen (warme kleuren) of gedaald (koude kleuren)
(The emBODY tool, 2013).
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Prototype twee 
Beschrijving prototype twee
In het tweede prototype werden zes muziekstukken 
omstebeurt afgespeeld. Tijdens dit muziekstuk kreeg 
de gebruiker de opdracht om een lijn te trekken naar de 
emotie die hij op dat moment ervaarde. Hiervoor heb ik 
de zes universele basisemoties als richtlijn genomen. 
Deze emoties heb ik met behulp van krijgt op de grond 
geschreven (Afbeelding 11 en 12). Om elke emotie had 
ik een grote cirkel getrokken.

Ik heb voor zes muziekstukken gekozen, omdat ik ver-
wachtte dat elk muziekstuk zo een van deze zes basi-
semoties zou oproepen. Daarnaast heb ik voor deze 
afspeelvolgorde gekozen (Figuur 10), omdat ik ver-
wachtte dat dit de meeste contrast in emoties bij de 
gebruiker zou opleveren. Dus na een rustig nummer 
heb ik een druk nummer afgespeeld. Naderhand heb ik 
een interview met de gebruikers afgelegd om tot verde-
re inzichten te komen. In Bijlage 3 is een overzicht van 
dit prototype terug te kijken. De nummers, die tijdens 
het prototype zijn gebruikt, zijn te vinden via de link in 
Bijlage 4. Het interview is terug te lezen in Bijlage 5. 

Resultaat prototype twee
Uit dit prototype bleek dat bij het eerste nummer ‘Cor-
ners Of The Earth’ zowel persoon A als B dezelfde 
emoties ervaarde, maar op andere tijdstippen. Hierbij 
is Bas persoon A en Jascha persoon B. Deze emoties 
waren verbazing, verdriet en vreugde. In het tweede 
nummer ‘Du Hast’ kwamen de emoties deels met el-
kaar overeen. Maar persoon A ervaarde meer emoties 
en op andere tijdstippen dan persoon B.  Beide perso-
nen gaven aan dat ze het muziekstuk ooit eerder had-
den beluisterd. Daardoor wisten ze wat er in de muziek 
ging gebeuren. In derde nummer ‘Dancing Queen’ er-
vaarden zij het minst aantal emoties ten opzichte van 
de andere nummers. Zij ervaarde de emotie vreugde. 

Persoon B ervaarde ook verdriet, omdat het nummer 
hem moest denken aan een begrafenis. De echo over 
de instrumenten zorgde voor dit gevoel. In het vierde 
nummer ‘Jaws’ ervaarden ze ongeveer dezelfde emo-
ties: woede, verbazing, angst en vreugde. Tijdens het 
vijfde nummer ‘Experience’ vonden ze het lastig om 
een emotie te kiezen. Dit kwam doordat de muziek 
geen duidelijke emotie opriep. Ook werkte het soms 
verschillende emoties tegelijkertijd op. Als laatste er-
vaarden de deelnemers bij ‘Anger’ ongeveer dezelfde 
emoties, maar op andere tijdstippen.

Tijdens het prototype gaven de gebruikers aan dat 
ze het lastig vonden om hun emoties in een ‘hokje’ te 
plaatsen. Soms ervaarde ze namelijk meerdere emo-
ties of andere emoties dan die op de grond geschreven 
stonden.

Figuur 10: De nummers waarvan ik verwachtte dat het 
deze emoties zou oproepen.

Afbeelding 11: Prototype twee (testpersoon: Bas Druk-
ker)

Afbeelding 12: Prototype twee (testpersoon: Jascha 
Huisman)

Soort emotie Lied

1. Verbazing Corners Of The Earth  (feat. RY X) - 
ODESZA, RY X

2. Woede Du Hast - Rammstein

3. Vreugde Dancing Queen - ABBA

4. Angst Song: Jaws Main Theme (From 
“Jaws”)

5. Verdriet Experience - Ludovico Einaudi, Da-
niel Hope, I Virtuosi Italiani

6. Walging Anger - Arca
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Prototype drie 
Beschrijving prototype drie
In het derde prototype heb ik een elektro-encefalogram 
(EEG) getest om te ontdekken of het mogelijk is om 
met deze apparatuur te gebruiken voor mijn ontwerp. 
Kan deze software of basis van hersengolven emoties 
detecteren? Kunnen deze signalen samenwerken met 
andere benodigde software (API). Als laatste heb ik dit 
prototype uitgevoerd om te testen of muziek invloed 
heeft op de uitslag van een EEG. Voor mijn prototype 
heb ik gebruik gemaakt van de ‘Unicorn Hybrid Black’ 
headset (Afbeelding 13) en de daarbij horende ‘Unicorn 
Suite Hybrid Black’ software (Afbeelding 14) (Breinbau-
er, 2021). Dit prototype is vastgelegd en terug te bekij-
ken via de link in Bijlage 6.

Resultaten prototype drie
Uit het derde prototype bleek dat de verschillende her-
sengolven te detecteren zijn met behulp van de Uni-
corn Hybrid Black. Het nadeel van de software is dat 
het signaal niet altijd goed wordt opgevangen door het 
apparaat. Hierdoor ontstaan storingen (artefacts) in het 
signaal. Bij het gebruik van veel gel op de elektrodes 
wordt de artefacts verminderd. Daarnaast wordt er in 
deze software niet geconstateerd welke emotie de per-
soon zich in bevindt. Hierdoor is het erg gecompliceerd 
om emoties te ontdekken. Doordat ik niet kon aflezen 
wat deze signalen daadwerkelijk betekende, kon ik ook 
geen uitspraak doen over welke invloed muziek heeft 
op de hersengolven.
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Prototype vier 
Beschrijving prototype vier
In het vierde prototype heb ik een Face Recognition 
code geprogrammeerd. Het doel van dit prototype was 
om te ontdekken of ik emoties zou kunnen aflezen met 
behulp van technologie. Ik heb hiervoor de software 
FaceOSC en Max MSP gebruikt. Face OSC is een 
applicatie die verbinding maakt met een beschikbare 
webcam. Het kan een gezicht volgen en daarbij trac-
king informatie weggeven. Ik heb geprobeerd om deze 
informatie uit te lezen in Max MSP. Vervolgens heb ik 
onderscheidt gemaakt in de zes basisemoties. Per ge-
zichtsuitdrukking constateert het in welke emotie jij je 
bevindt. 

Resultaten prototype vier
Uit het vierde prototype bleek dat ik emoties kon de-
tecteren (Afbeelding 15). Onder de voorwaarde dat er 
overdreven gezichtsuitdrukkingen uitgebeeld moeten 
worden. Ander kan het programma geen onderscheid 
maken in deze emoties. Daarnaast bleek dat de Fa-
ceOSC niet altijd cesuur werkt. De applicatie blijft 
soms vastlopen of detecteert het gezicht niet juist. Het 
is belangrijk dat dezelfde afstand en hoeveelheid licht 
aanwezig is, anders veranderde de variables. Hierdoor 
kan het geen emoties meer detecteren. Ondanks deze 
nadelen kon ik toch emoties hanteren. Het prototype is 
via de link in Bijlage 7.

Afbeelding 13: Prototype drie (Unicorn Hybrid Black)

Afbeelding 14: Prototype drie (Unicorn Suite Hybrid 
Black) (Unicorn, 2022)
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Conclusie
Emoties worden gedefinieerd als een zelfstandige, gro-
tendeels onbewuste gedrags-of cognitieve reacties op 
een gebeurtenis, object of verschijnsel. Volgens Paul 
Ekman zijn er zes aangeboren universele basisemoties: 
vreugde, verbazing, woede, verdriet, walging en angst. 
Dit is een bewuste lichamelijk ervaring. 

Als mensen zelfbewuste emoties ervaren kan dit leiden 
tot zelfreflectie en zelfevaluatie. Door stil te staan bij de 
emoties kun je het positieve ervan inzien. Mensen zijn 
in staat om deze nieuwe informatie te leren en gedrag 
te veranderen. 

Emoties zijn te herkennen aan typerende lichaamshou-
dingen en gezichtsuitdrukkingen. Er bestaan verschil-
lende technologieën die emoties kunnen waarnemen 
zoals elektro-encefalogram (EEG), Emotion Recogniti-
on en Bodily topography. In een EEG worden met be-
hulp van hersengolven de emoties waargenomen. Bij 
Emotion Recognition worden emoties waargenomen 
aan de hand van gezichtsuitdrukkingen. In Bodily topo-
graphy worden emotionele toestanden te onthult door 
universele lichamelijke gewaarwording. 

Kortom blijkt uit de prototypes dat het plaatsen van je 
emoties in de zes basisemoties voor bewustwording 
zorgt. Wat uiteindelijk leidt tot zelfreflectie. Daarnaast 
is Emotion Recognition de beste technologie om te 
gebruiken voor mijn eindontwerp. Het is namelijk niet 
mogelijk om de exacte emotie onbewust te kunnen 
waarnemen. Deze technologie is in de huidige weten-
schap nog in ontwikkeling. Ook is de nauwkeurigheid 
van gezichtsuitdrukkingen het grootst. 

Afbeelding 15: Prototype vijf (Max MSP en FaceOSC)
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Deelvraag drie: Hoe kunnen emoties worden vertaalt 
in muziek zodat we onze emoties kunnen inzien?

Introductie
Muziek heeft de kracht om een emotie op te roepen, 
te versterken of te veranderen. Maar hoe kunnen emo-
ties worden vertaalt in muziek zodat wij voelen wat de 
muziek ons probeert te vertellen. Op basis van de bo-
venstaande deelvraag heb ik onderzoek gedaan naar 
hoe ik muziek inzetten om een gevoel bij de gebruiker 
op te roepen. Ik heb hiervoor twee prototypes ontwor-
pen en getest bij de doelgroep. In het vijfde prototypes 
heb ik het onderwerp ‘overprikkeling’ gekozen. Ik heb 
geprobeerd muziek te componeren die dit gevoel zou 
kunnen uitleggen aan anderen. In het zesde prototype 
heb ik de zes basisemoties aan de hand van muziek 
proberen uit te leggen. 

Literatuuronderzoek en deskresearch
Overprikkeling
Een prikkel is een stukje informatie dat binnenkomt via 
de zintuigen. Wanneer je lijdt aan overprikkeling krijg je 
soms teveel prikkels binnen. Overprikkeling komt voor 
bij hersenaandoeningen zoals ADHD, ADD en autisme 
spectrum stoornissen. Overprikkeling geldt voor alle 
zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken, en/of evenwicht 
houden. Dit betekent overigens niet dat je overprikkelt 
bent voor alle zintuigen. Soms kan je extra gevoelig zijn 
voor bijvoorbeeld geluid of licht.

Er zijn drie vormen van overprikkeling:
- Cognitieve overprikkeling: Dit houdt in dat alles wat 
met denken en leren te maken heeft, overprikkeld is. 
Je hersenen kunnen het tempo, waarin alle gegevens 
verwerkt moeten worden, niet snel genoeg verwerken.
- Emotionele overprikkeling: Emoties komen te heftig 
binnen. Wanneer je bijvoorbeeld gaat huilen als je heel 
erg moe bent, kan er sprake zijn van emotionele over-

prikkeling. Of dat je emotioneel wordt bij het inleven of 
meeleven met een ander (empathie).
- Sensorische overprikkeling: Dat houdt in dat de 
informatie die binnenkomt via de zintuigen niet goed 
gefilterd kan worden. Een voorbeeldsituatie is wanneer 
je je gesprekspartner niet meer kunnen verstaan in een 
overvol restaurant met veel achtergrondgeluid (Prikkel-
baarheid bij kinderen en adolescenten, 2018).

Prikkelbaarheid
Overprikkeling mag niet worden verward met prikkel-
baarheid. Het kan ontstaan bij mensen met een gezond 
brein. Prikkelbaarheid wordt verwezen naar de bena-
ming ‘irritablis’, wat ‘gemakkelijk woedend’ betekent. 
Dit is een emotionele reactie, waarbij de persoon mak-
kelijk op te hitsen is tot woede, ongeduld of snel geïr-
riteerd is. Prikkelbaarheid kan gepaard gaan met angst 
en depressie (Prikkelbaarheid bij kinderen en adoles-
centen, 2018). In Figuur 16 is te zien hoe prikkelbaar-
heid zich verhoudt ten opzichte van andere gevoelens.   

Muziektheorie
Filmmuziek wordt vaak gebruikt om de spanning de 
mee op te bouwen. Hierin wordt gebruik gemaakt van 
een spanningsboog. Dit is hoe de spanning in een mu-
ziekstuk verloopt (Ensie, 2017). Diverse elementen in 
de muziek kunnen hierin een rol spelen, bijvoorbeeld 
dynamiek, leidtoon, oplossing, akkoord- en noten 
keuze. Als de dynamiek in een muziekstuk toeneemt 
kan het worden ervaren als een toename in spanning 
(DrummenOnline, 2022). Daarnaast kunnen leidtonen 
als wringend/onaangenaam in de oren klinken. Dat 
komt doordat leidtonen op een halve toonafstand lig-
gen van de akkoordtonen waar de muziek naartoe wilt 
(Figuur 17). Hierdoor klinkt het onafgemaakt (Music, 
2020). Door deze leidtoon op te lossen wordt het aan-
genaam om naar te luisteren.

Emoties vertalen

Figuur 16: (De positie van prikkelbaarheid binnen veel 
gebruikte terminologie., 2018).

Afbeelding 17: Leidtoon in de toonladder (Scale De-
grees, z.d.).

Afbeelding 18: Screenshot uit de animatie ‘Sensory 
Overload’ (Willaerts, 2012).
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Daarnaast kunnen verschillende technieken worden in-
gezet om emoties te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door 
de bewustzijnsschaal van Hawkins (Hawkins, 2014). 
Dit is een alternatieve geneeswijze. In deze methode 
laten ze met behulp van frequenties emoties resone-
ren. Frequentie zijn het aantal trillingen per seconde. 
Dit wordt in de eenheid Hertz (Hz) gemeten. Het men-
selijk lichaam is een goede geleider, want het bestaat 
het grootste gedeelte uit water (Hoeveel water bevat 
je lichaam?, 2021). Uit onderzoek blijkt dat muziek en 
geluid invloed kan hebben op de fysiologische en pa-
thofysiologische processen (Lestard, 2013). Trillingen 
kunnen invloed hebben op jouw emoties.

Daarnaast bestaan solfeggio frequenties. Dit is een 
oude toonladder die oorspronkelijk uit zes tonen: Ut-
Re-Mi-Fa-Sol-La. Dit zijn helende frequenties (Solfeg-
gio Frequencies - RationalWiki, 2022). Helende fre-
quenties hebben een specifiek aantal Hertz. Vroeger 
werd dit in de gregoriaanse muziek ingezet voor me-
ditatiesessies. Een aantal frequenties resoneren goed 
met het lichaam, zoals 432 Hz en 44 Hz. Ook zou 396 
Hz helpen tegen afgevlakte emoties. Sol (741 Hz) staat 
voor toename van bewustzijn. Door deze frequentie 
ontstaat zelfbeschikking, zelfkracht en optimalisatie 
van innerlijke kracht. 

Prototype vijf
Beschrijving prototype vijf
In dit prototype heb ik muziek gecomponeerd die prik-
kelbaarheid zou moeten overbrengen (Bijlage 8). Ik heb 
gekozen voor het onderwerp prikkelbaarheid, omdat 
ik daar regelmatig last van heb. Ik weet hoe het voelt 
om prikkelbaar te zijn, waardoor ik deze vertaalslag 
beter kan maken. Het prototype is gebaseerd op een 
youtube video, waarin prikkelbaarheid wordt uitgelegd 
met behulp van beeld en geluid (Afbeelding 18). Deze 
youtube video is terug te vinden in Bijlage 9. Ik heb de 

video geanalyseerd op basis van spanningsboog, dy-
namiek en frequenties. Deze data heb ik geprobeerd te 
verwerken in de muziek. 

Tijdens het prototype moesten de gebruikers in don-
kere smalle ruimte zitten (Afbeelding 20 en 21). Ik heb 
gekozen voor deze setting, omdat de gebruiker zich 
in een donkere ruimte beter kan focussen op het ge-
hoor. Hierdoor kan hij/zij zich beter concentreren op 
het geluid. Wat resulteert in meer inlevingsvermogen. 
Daarnaast zorgt de smalle ruimte voor een beklem-
mend gevoel. Dit is ook een van de symptomen bij 
prikkelbaarheid. Mensen willen tijdens prikkelbaarheid 
zo snel mogelijk van dit gevoel afkomen. Ze zoeken de 
rust op. Dit lukt niet in een smal en benauwde ruimte. 
Naderhand heb ik interviews afgelegd. Hierin heb ik de 
gebruikers ondervraagd over hun ervaring met de mu-
ziek. Deze interviews zijn terug te lezen in Bijlage 10.

Resultaten prototype vijf
Over het algemeen ervaarden de luisteraars dezelf-
de emoties. In het begin van muziekstuk ervaarde ze 
verschillende emoties. Sommigen voelde verwarring, 
terwijl de ander rust voelde. Deze verwarring ontstond 
door verschillen in intonatie. Intonatie is de verandering 
in toonhoogte. Dit werd door de pianopartij opgelost, 
omdat dit geluid zorgde voor muzikaliteit. Muzikaliteit 
zorgde voor herkenning. Langzamerhand werd de mu-
ziek steeds spannender en het eindigde weer in kalm-
te. In het middenstuk was de intensiteit van emoties 
het grootst. Hierin voelde ze chaos, angst, onrust en 
stress. Dit werd als vervelend en belemmerend erva-
ren. Echter had iedereen een andere verbeelding bij de 
muziek. Sommige ervaarden het muziekstuk als een 
vage droom terwijl de ander het gevoel had dat hij on-
derwater bevond.

Emoties vertalen
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Afbeelding 19: De ruimte uit prototype vijf

Afbeelding 20: Testpersoon: Sanne Diemers tijdens 
prototype vijf



Emoties vertalen
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Resultaten prototype zes
Uit de prototype bleek dat de soundscape diverse 
emoties opriepen. Ze begrepen aan de hand van de 
muziek welke emotie zij hadden ervaren. Ze reflecteer-
de door middel van de muziek terug op welke emoties 
zij hadden ervaren. Hierdoor werden ze zich bewust 
van hun eigen emoties. In Bijlage 12 en 13 zijn de pro-
totypes terug te kijken. 

Conclusie
Prikkelbaarheid is een emotionele reactie, waarbij de 
persoon makkelijk op te hitsen is tot woede, ongeduld 
of snel geïrriteerd is. Uit de prototypes bleek dat mu-
ziek een middel is om een gevoel of emotie over te 
brengen, zoals overprikkeling. Diverse elementen in de 
muziek kunnen hierin een rol spelen zoals dynamiek, 
leidtoon, oplossing, akkoord- en noten keuze. 

Muziek kan op twee verschillende manieren worden 
gebruikt. Als eerste kan je sturing geven in welk gevoel 
muziek moet overbrengen. Hierbij wordt vaak gebruik 
gemaakt van muziekinstrumenten die we herkennen 
zoals piano, viool, gitaar etcetera. Als je mensen niet in 
een bepaalde sfeer wilt duwen, maar juist wil vrijlaten 
in hun interpretatie kunnen alternatieve geluiden wor-
den ingezet. Een voorbeeld hiervan zijn synthesizers. 
Deze twee manieren wil ik toepassen in mijn Proof of 
Concept.

Afbeelding 21: De ruimte uit prototype vijf 

Afbeelding 22: Testpersoon: Sanne Diemers tijdens 
prototype zes

Daarnaast zorgde de setting van het prototype voor 
een beklemmend gevoel. Er werd verteld dat de klei-
ne ruimte voor een beklemmend gevoel zorgden. Ze 
ervaarde meer druk. De donkere ruimte zorgden er-
voor dat ze zich meer op de muziek konden focussen. 
De testpersoon gaf aan dat hij de muziek anders zou 
ervaren in een andere setting, bijvoorbeeld een groot 
grasveld. Daarnaast zeiden ze dat ze zich waarschijn-
lijk beter kunnen focussen als er geen andere mensen 
in de ruimte aanwezig zouden zijn. Dit zorgt namelijk 
voor afleiding.

Prototype zes
Beschrijving prototype zes
In het laatste prototype heb ik getest of emoties ver-
taalt kunnen worden in muziek waarin de gebruikers 
inzicht krijgen in hun eigen emoties. Voor dit prototype 
had ik een soundscape en daarbij zes muziekstukken 
gecomponeerd (Bijlage 11). De soundscape bestond 
uit niet plaatsende geluiden, waardoor geen richting 
wordt gegeven in hoe het moet overkomen. Bijvoor-
beeld als er wringende tonen worden gemaakt, weet 
de gebruiker al snel dat het als spannend ervaren moet 
worden. De andere zes muziekstukken waren juist erg 
duidelijk, waardoor de gebruiker in een richting wordt 
geduwd. Ik heb bewust deze keuze gemaakt, omdat 
ze aan de hand van deze muziek hun emoties moeten 
ervaren. 

In de test moest de gebruiker naar deze soundscape 
luisteren (Afbeelding 22). Gedurende dit muziekstuk 
werden de emoties waargenomen. Aan de hand van 
deze emoties werd aan het einde van deze sounds-
cape een aantal muziekstukken afgespeeld die zijn/
haar emoties zou moeten symboliseren. De gebruiker 
moest hierdoor zelfreflecteren op zijn/haar emoties.
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De muziekinstallatie
De ontworpen muziekinstallatie dient jongeren bewust 
te maken van hun eigen emoties met behulp van mu-
ziek (Afbeelding 23). Door middel van deze surround 
muziek worden emoties verstrekt of veranderd. 

Deze muziekinstallatie een individualistische ervaring. 
Jouw emoties staan hierbij centraal. Daarom zijn er 
geen andere gebruikers tijdens de ervaring aanwezig. 
De gebruiker moet zich namelijk zo comfortabel ge-
noeg voelen om zijn/haar emoties te durven tonen. 

In de installatie wordt met behulp van Face Reader de 
gezichtsuitdrukkingen waargenomen. Op basis van dit 
gegeven wordt jouw emotie geconstateerd. Vervolgens 
wordt er muziek afgespeeld die op de emotie gaan in-
spelen. De muziek verandert dus aan de hand van jouw 
emoties. 

Hoe werkt het?
Als eerste wordt er aan de gebruiker gevraagd om een 
emotie uit te beelden (gezichtsuitdrukking) die hij/zij op 
dat moment voelt (Afbeelding 24). Op basis van deze 
gezichtsuitdrukking wordt een emotie geconstateerd. 
Vervolgens wordt muziek afgespeeld die deze emotie 
zal symboliseren.

Daarna verandert langzamerhand de muziek in een an-
dere sfeer, waardoor het andere emoties gaat opwek-
ken. Wanneer de muziek jouw emoties heeft veranderd, 
wordt de gebruiker gevraagd om opnieuw zijn emoties 
uit te beelden. Dit gaat zo een aantal keren door. 

Waar bestaat de muziekinstallatie uit?
- Camera
- Face Tracking
- Emotion Detection
- Surround muziekinstallatie
- Zitplaats
 
Wanneer is de proof of concept geslaagd?
De proof of concept is geslaagd wanneer het voorge-
nomen doel is behaald. Dit houdt in dat de gebruiker 
bewust is geworden van zijn/haar emoties waar muziek 
op inspeelt. Dit doel wordt bereikt als:
- De gebruiker zijn/haar emoties herkent
- De gebruiker reflecteert op zijn/haar emoties
- De gebruiker naderhand zijn/haar emoties kan her-
kennen.

Proof of Concept
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Afbeelding 23: Illustratie van Proof of Concept



Proof of Concept
Afbeelding 24: User journey van Proof of Concept

De gebruiker geeft aan de hand van een 
gezichtsuitdrukking aan hoe hij/zij zich voelt.

De muziek verandert langzamerhand in een 
andere emotie. 

01.

05.

De gebruiker ervaart zijn/haar emotie door 
middel van de muziek.

04.

De technologie neemt deze gezichtuitdrukking 
waar en koppelt het aan één emotie.

02.

Muziek wordt gegenereerd die symbool staat 
voor deze emotie.

03.

30
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In deze exploratie is onderzoek gedaan naar het ant-
woord op de vraag: ‘Hoe kan ik met behulp van mu-
ziek bewustwording creëren bij adolescenten over hun 
eigen emoties?’ Hiervoor is kwalitatief onderzoek uit-
gevoerd en zijn diverse prototypes ontworpen naar de 
verschillende vormen en uitingen van deze muziekin-
stallatie. 

Uit de resultaten van de literatuurstudie is gebleken dat 
adolescenten moeite hebben bij het ontdekken van hun 
persoonlijke identiteit. Dit komt deels doordat de sa-
menleving individualistischer is geworden. Ze worden 
vaker beschouwd als een autonoom individu. Daar-
naast ervaren ze in deze maatschappij meer interne 
prestatiedruk, waardoor ze minder bij zichzelf stilstaan. 
Al met al maakt wordt het niet makkelijk gemaakt voor 
een jongvolwassenen om te ontdekken wie ze zijn. 

Muziek kan daarbij helpen. Het heeft positieve invloe-
den op de hersenen. Tijdens muziek luisteren worden 
verschillende hersengebieden geactiveerd, waaronder 
het limbisch systeem. Deze groep hersenstructuren zijn 
betrokken bij de motivatie, genot en emotieregulering. 
Door zelfbewuste emoties kan zelfreflectie ontstaan. 
Muziek kan deze emoties oproepen. Verschillende mu-
ziek elementen kunnen helpen om deze emoties op te 
roepen, zoals dynamiek, leidtoon, oplossing, akkoord- 
en noten. Maar hoe de muziek wordt geïnterpreteerd 
verschilt per cultuur. Bijvoorbeeld de westerse cultuur 
kan muziek anders interpreteren dan de oosterse cul-
tuur.

Om dit probleem aan te pakken zijn zes prototypes 
ontworpen. Deze kaarten allemaal een ander aspect 
van het onderzoek aan. Uit de prototypes bleek dat 
emoties met behulp van technologie kunnen worden 
waargenomen. In het proof of concept wordt gezichts-
herkenning gebruikt. Muziek kan aan jou vertellen hoe 

je je voelt. Hierdoor wordt je je bewust van je eigen 
emoties. Daarnaast kan het jouw emoties beïnvloeden, 
waardoor je andere emoties ervaart dan dat je voor-
heen ervaarde. 

Uit dit kwalitatieve onderzoek is duidelijk geworden 
dat een muziekinstallatie een goede interventie is om 
bewustwording te creëren over je emoties onder ado-
lescenten. 

Conclusie
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“Hoe kan ik door middel van storytelling de 
emoties die de mens ervaart tijdens muziek 
luisteren vastleggen?”
 
In de muziekinstallatie komt de gebruiker hun eigen 
emoties onder ogen te zien. Het is hierbij van groot be-
lang dat de nadruk wordt gelegd op de emotie van de 
gebruiker. Om te voorkomen dat er geen zelfreflectie 
ontstaan, moet de muziek voldoende inspelen op deze 
emoties. Hiervoor moet de technologie dus vaak infor-
matie vragen aan de gebruiker wat de muziek met hen 
doet. 

Daarnaast is de setting is ook belangrijk. De installa-
tie moet zich in een geluidsdichte omgeving bevinden. 
Hierdoor raakt de gebruiker niet afgeleid van andere 
geluiden en kan hij/zij zich focussen op de muziek.

Voor de technologie zou ik op lange termijn de elek-
tro-encefalogram (EEG) willen inzetten voor mijn ont-
werp. Omdat deze technologie in de huidige weten-
schap nog wordt getest is het niet van toepassing om 
dit tijdens mijn afstuderen te gebruiken. Deze techno-
logie is nog niet voldoende doorontwikkeld zodat we 
nauwkeurig de emoties kunnen waarnemen in een ont-
werp. 

Daarom wordt er voor het korte termijn gebruik ge-
maakt van de Emotion Detection. Hierbij worden de 
emoties gedetecteerd aan de hand van gezichtsuit-
drukkingen. Daarbij is belangrijk dat de gebruiker de 
waarheid spreekt over zijn/haar emoties. Een persoon 
kan zijn/haar emoties ook vervalsen door een gezichts-
uitdrukking te tonen die zijn/haar emoties niet weerge-
ven. Hierdoor is de installatie niet betrouwbaar en kun 
je jouw emoties niet onder ogen zien. 

Aanbeveling
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De vragen en antwoorden uit de enquête: 
Wat betekent muziek voor jou?
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Introductie
De verschillende theorieën gaan uit van het essentialis-
me. Ze zijn ervan overtuigd dat de essentie van emo-
ties in ons brein vastlegt. Hoe, waar en in welke vorm 
dit zich precies uit verschilt per theorie (2).

Charles Darwin
Charles schreef het boek ‘The Expression of Emotions 
in Man and animals’. Hierin wordt vanuit gegaan van 
het feit dat uitdrukking door emoties niet bedoeld zijn 
als expressie. Het is gedrag dat geassocieerd is ge-
raakt met een specifieke emotie. Volgens Darwin zijn 
uitdrukkingen geassocieerde gewoontes geworden. 
Bijvoorbeeld als we onze tong uitsteken wordt tegen-
woordig ook in een onplezierige situatie gedaan. Terwijl 
dit vroeger de tong uit de mond steken geassocieerd 
werd met ‘bah’. 

Daarnaast heeft elke emotie een essentie. Darwin stelt 
dat emoties in dezelfde categorie dezelfde essentie 
delen, maar wel verschillen van elkaar. Bijvoorbeeld 
angst dat je voelt tijdens een spannende film of angst 
doordat je bang bent om doorweekt te worden door de 
regen. De essentie is beide angst of bang zijn. 

Er zijn volgens Darwin zes aangeboren universele basi-
semoties, namelijk: 
- Vreugde
- Verbazing 
- Woede
- Verdriet
- Walging
- Angst 

Per emotie is een passende gezichtsuitdrukking die 
universeel herkend wordt. De emotie wordt getriggerd 
door objecten en gebeurtenissen uit onze wereld. 

Paul Ekman
Op basis van de basisemoties theorie ging Ekman ver-
der onderzoeken. Ekan staat bekend om zijn onderzoek 
naar gezichtsuitdrukking en lichaamsbewegingen, in-
clusief handgebaren. Hij voerde een foto-experiment 
uit waarin hij foto’s liet zien waarbij op basis van de ge-
zichtsuitdrukkingen de emotie geraden moest worden. 
Dit experiment was erin geslaagd om deze uitdrukkin-
gen te koppelen aan de basisemoties. Later bleek uit 
experiment opnieuw uitgevoerd te zijn, maar zonder 
categorisatie, veranderde de uitkomsten. De inheemse 
bevolking vonden het moeilijker om specifieke emoties 
aan de foto’s te koppelen. Zij hadden geen kennis over 
de westerse wereld. Als de zes universele aangeboren 
basisemoties bestonden had dit bij iedereen hetzelfde 
opgeleverd. 

Antonio Damasio
Antonio Damasio bedacht het Somatische stempel 
theorie dat afkomstig is uit de James-Lange theorie. 
Hierin wordt vastgesteld dat gevoelens een gevolg zijn 
van de waarneming van lichamelijke reacties. Daar-
naast zijn lichamelijke processen ook belangrijk bij 
het nemen van beslissingen. Volgens Damasio spelen 
hersengebieden in de prefrontale cortex een rol bij de 
verbintenis van emotionele en rationele processen. Als 
voorbeeld neemt de hartslag toe nadat je schrikt. 

Joseph LeDoux
LeDoux bedacht de Dual Routes to Action theorie, 
waarin emotionele informatie op een tweevoudige ma-
nier wordt verwerkt bestaande uit een korte en lange 

route. In de korte route wordt grofweg informatie via 
de thalamus verwerkt en daarna aan de amygdala 
doorgegeven. De lange route wordt informatie via de 
thalamus naar een gedeelte van de cortex gestuurd, 
waardoor diepere verwerking ontstaat. Later wordt 
dit weer doorgestuurd naar de amygdala. Bij de lange 
route wordt er dus een omweg gemaakt. Het voordeel 
van deze tweevoudige route is dat de informatie eerst 
wordt geanalyseerd en klaargemaakt. Daarna wordt de 
informatie grondig geanalyseerd en bevestigd of niet. 
Hierdoor kan er gereageerd worden op het lichaam. 
Het voordeel is dat het lichaam hierdoor sneller kan 
reageren. 

Daarnaast blijkt uit vele theorieën dat emoties los kun-
nen staan van bewuste handelen. Hierdoor kan het 
controle over het gedrag hebben in plaats van anders-
om. 

Lisa Feldman Barrett
Wetenschapper Liss Feldman Barett heeft een theo-
rie bedacht waarin staat dat emoties samengestelde 
voorspellingen/concepten zijn in het brein. Emoties zijn 
opgebouwd uit verschillende onderdelen:

- Actuele fysiologische toestand en fysieke sensatie
- Context: Emoties komen altijd voort in een specifieke 
context
- Ervaringen: Er wordt vergeleken met het verleden. 
Bijvoorbeeld wat deed ik eerder toen ik me in deze 
context op deze manier voelde?
- Sociale omgeving: zijn er andere mensen aanwezig?
- Taal, opvoeding en cultuur: Onze emoties zijn deels 
aangeleerd door opvoeding en cultuur. Taal is essenti-
eel om gevoel te kunnen uiten in woorden.

De emotietheorieën zijn hieronder beschreven.
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De youtubelink naar het tweede prototype:
https://www.youtube.com/watch?v=izrM0eUa4NI 

Afbeelding 25: Prototype twee
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Bijlage 4
De youtubelink naar het tweede prototype:
https://open.spotify.com/playlist/0URnmqwuUajMgD-
N4IFWWSl?si=569f81e09f464bd8

Afbeelding 26: De muziekstukken uit het tweede pro-
toype
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De vragen en antwoorden uit het tweede prototype. 

Corners Of The Earth  (feat. RY X) - ODESZA, RY X
Dit lied duurt heeft een tijdsduur van 05:05 minuten.

De emotie die Bas Drukker toonde:
1. Verbazing op 00:14 min.
2. Verdriet op 00:48 min.
3. Vreugde op 02:50 min.
4. Verbazing op 04:37 min.

De emotie die Jascha Huisman toonde: 
1. Vreugde op 00:09 min.
2. Verbazing 00:34 min.
3. Verdriet 01:04 min.
4. Vreugde 04:04 min.

Interview Bas Drukker
Wat vond je van dit nummer?
Uhm, beetje melancholisch ofzo met dat gezang. Ik 
vond het af en toe wel moeilijk welke emotie ik erbij 
voelde, want ik stond dan wel in het verdrietige vak, 
maar dat was maar eigenlijk voor 1 moment. Maar toen 
ik daar de hele tijd in stond, wist ik eigenlijk niet zo 
goed. Ik voelde ook eigenlijk geen vreugde toen. Toen 
voelde ik ook geen verdriet, maar ik voelde ook geen 
verbazing dus ik vond het moeilijk om het ergens in een 
hokje in te delen.

Hoe kwam het dat je het lastig vond om het in een 
hokje te plaatsen?
Uhm, ja misschien zelfs omdat er maar 6 hokje zijn ofzo.

En als er meer hokjes waren?
Uhm, ja gewoon een beetje chill, relaxed, gewoon een 
beetje melancholisch gevoel zeg maar dat kreeg ik er 
een beetje bij geen vreugde, niet echt verdriet, maar 
misschien juist wel een mix ervan. Ik weet het niet zo 
goed.

Wat vond je ervan om jouw emotie letterlijk te weer-
geven?
Ja, ik vond het wel grappig want dat je dus tijdens zo’n 
liedje meerdere soorten emoties ervaart.

Interview Jascha Huisman
Wat vond je van dit nummer?
Ik vond het heel erg duidelijk. Ik kon erg duidelijk naar 
de muziek luisteren. Nadenken over wat voor gevoel 
het opwekt aan de hand van harmonie en de manier 
waarop gezongen wordt en wat gezongen wordt. Ik ben 
eigenlijk gaan luisteren naar welke dingen ik te horen 
kreeg.

Ja, en wat vond je ervan om dat te koppelen aan 
een emotie?
Ik vond het wel grappig, want ik doe dat normaal nooit. 
Normaal luister ik nooit zo vanuit emotie, maar meer 
technisch en ik vond het grappig om te zien dat het 
eigenlijk begon bij vreugde en uiteindelijk weer terug 
kwam bij vreugde. Dat het eigenlijk een reis heeft ge-
maakt en weer terug thuis is gekomen. Vond ik wel 
grappig.

En wat merkte je aan je emoties?
Uh, ja veel veel beetje eerst verbazing op het begin, 
want dan weet je niet echt wat er komen gaat zegmaar. 
En dan klonk het een beetje angstig. En dan vooral veel 
woede en er kwam op een gegeven moment een stukje 

dat klonk wel een beetje vrolijk ofzo, klonk een beetje 
anders en toen klonk het een beetje vreugde en toen 
zat ik een beetje te twijfelen maar bij 1 stukje zat ik waar 
moet ik naartoe, maar toen ging dat stukje een beetje 
verder en toen was het weer vooral dat woede. Ging 
wat meer alle kanten uit dan het vorige liedje.

Du Hast - Rammstein
Dit lied duurt heeft een tijdsduur van 03:54 minuten.

De emotie die Bas Drukker toonde:
1. Verbazing op 00:11 min.
2. Angst op 00:19 min.
3. Woede op 00:28 min.
4. Walging op 00:42 min.
5. Woede op 01:10 min.
6. Vreugde op 02:16 min.
7. Woede op 02:41 min.

De emotie die Jascha Huisman toonde:
1. Woede op 00:24 min.
2. Vreugde op 01:58 min.
3. Woede op 02:54 min.

Interview Bas Drukker
Dat was het volgende muziekstuk. Wat vond jij er-
van?
Ja lekker Rammsteintje, beetje agressief ja.

En wat merkte je aan je emoties?
Uhm ja veel eerst verbazing op het begin, want dan 
weet je ook niet echt wat er komen gaat zegmaar. En 
dan was er een stukje dat klok een beetje angstig en 
dan vooral veel woede. En dan kwam er op een ge-
geven moment een stukje en dat klonk wel gewoon 
een beetje vrolijk ofzo, klonk een beetje anders, beetje 
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vreugde. En toen zat ik een beetje te twijfelen, maar bij 
1 stukje van waar moet ik nu naartoe, maar toen ging 
dat stukje een beetje verder toen was het vooral woe-
de. Ging wat meer alle kanten uit dan het vorige liedje.

Interview Jascha Huisman
Wat vond je hiervan?
Dit keer merkte ik dat het niet heel veel verschillende 
emotie opwerkte.

En hoe kwam dat?
De reis door de muziek heen was best wel eentonig qua 
wat de muziek overbrengt en ook omdat ik de muziek 
al ken weet ik al wat ik kon verwachten in emoties dat 
het opwekt. Misschien heb ik het daar iets te vaak voor 
gehoord. Ik wist het niet goed te plaatsen. In het begin 
dat ik dacht ja dit kan ik wel aan angst koppelen, maar 
toen ging die al uit naar woede. Toen liep ik gewoon 
gelijk naar woede.

Dancing Queen - ABBA
Dit lied duurt heeft een tijdsduur van 03:50 minuten.

De emotie die Bas Drukker toonde:
1. Vreugde op 00:09 min.

De emotie die Jascha Huisman toonde:
1. Vreugde op 00:05 min.
2. Verdriet op 00:37 min.
3. Vreugde op 00:49 min.
4. Verdriet op 01:24 min.
5. Vreugde op01:26 min.
 
Interview Bas Drukker
Wat vond je van dit muziekstuk?
Ja, ABBA he. Word je gelijk vrolijk van. 

Ja, hoe komt dat dan he?
Weet ik niet. Ik heb gewoon gelijk zo’n gevoel van lek-
ker losjes van, lekker dansen zeg maar, dat is gewoon 
vrolijke muziek.

Maakt het ook uit dat je het muziekstuk al kende?
Ja, denk het wel. Maar het begon ook wel snel zeg 
maar. Dus ik heb wel bij de vorige nummers dan weet 
je nog niet wat er gaat komen zeg maar en dat heb 
je wel het verbazings gevoel zegmaar. En dit nummer 
kende ik al wel. Maar het begon ook wel heel snel dan 
had ik ook niet ja dat verbazings gevoel. En het eerste 
nummer kende ik ook wel iets minder goed. Maarja dan 
moet je toch maar op het begin ff plaatsen, want dan is 
het een beetje langzaam begint en dan op gang komt.

Dus je wist al wat er ging komen?
Ja, dat herkende ik. Dat eerste nummer herkende ik dus 
minder snel, maar dat komt denk ik ook wel het heeft 
ook wat minder snel een begin voordat het zeg maar 
voordat dat deuntje komt dat je zo erg herkent.

Interview Jascha Huisman
Waren er veranderingen in emoties voor jou?
Ja, het ging heel erg snel. Sowieso bij de intro van het 
liedje krijg ik toch altijd wel een beetje een hele nare 
vibe. Uhm, dat is wel meer door de instrumentatie niet 
per se harmonie, maar het klinkt voor mij vaak als een 
soort uh begrafenis ofzo. Ik weet niet goed hoe ik dat 
moet plaatsen, misschien komt het door de mix van het 
geluid uh dat ik het daarom zo plaats en daarna gaat 
het snel over in vrolijk door de tekst. En op een gege-
ven moment is de tekst heel erg tegenstrijdig met de 
harmonieën en dan schiet het al snel naar verdriet. Dus 
er klopt iets nog niet helemaal en daarom werkt het lied 
wel goed.

Dit lied draaien ze ook vaak tijdens het uitgaan. Wat 
vind je daar dan van?
Ik vind het wel grappig, omdat het toch wel een ico-
nisch nummer is.

Welk gedeelte doet jou het meest denken aan een 
begrafenis?
Uhm vooral de intro en de instrumentatie van piano en 
strijkers die in de mix zo galmen. Dat geeft een heel erg 
eng gevoel. Ik weet niet hoe dat komt.

Jaws Main Theme (From “Jaws”)
Dit lied duurt heeft een tijdsduur van 02:17 minuten.

De emotie die Bas Drukker toonde: 
1. Angst op 00:18 min.
2. Verbazing 00:46 min.
3. Woede op 01:22 min.

De emotie die Jascha Huisman toonde: 
1. Angst op 00:07 min.
2. Verbazing op 00:59 min.
3. Vreugde/Angst op 01:29 min. 

Interview Bas Drukker
Wat vond je van dit muziekstuk?
Ja, ik kende hem natuurlijk al. Een beetje angst op het 
begin, maar dat was ook gelijk wel verbazing zeg maar 
er komt iets aan, maar je weet niet wat dus dat gevoel 
kreeg ik een beetje. Maar omdat je niet weet wat er gaat 
komen. 

Maar voelde je ook echt die emotie of koppelde je 
het muziekstuk aan een emotie?
Uhm, misschien doe ik dat een beetje automatisch 
omdat ik het ook wel ken en de film waar het vandaan 

54

De vragen en antwoorden uit het tweede prototype. 



Bijlage 5

55

komt. Ik kende niet het hele stuk uit mijn hoofd dus dat 
heeft ook voor verbazing gezorgd, want ik wist ook niet 
dat dat eraan zat te komen. Dus ik denk deels wel en 
deels ook weer helemaal niet.

Interview Jascha Huisman
En kun je uitleggen waarom je voor deze emoties 
hebt gekozen?
Vooral de intervallen in de muziek. In het begin ligt de 
spanning heel erg dicht bij elkaar en later komen er wat 
andere intervallen bij die verder uit elkaar liggen die 
wekken verbazing op en op een gegeven moment lo-
pen die ook door elkaar heen dus daardoor is het ook 
lastig kiezen vanaf wanneer geldt dan die emotie ver-
bazing sterker dan angst. En op een gegeven moment 
het hele gedeelte van angst weg is. Op een gegeven 
moment is het ook een keuze maken voor de vreugde 
en angst, omdat het ook weer door elkaar heen loopt 

Koppel jij het muziekstuk aan een emotie of is dat 
hoe jij je voelt?
Uhm, dat is wel wat voor invloed dat heeft op mij.

Experience - Ludovico Einaudi, Daniel Hope, I Vir-
tuosi Italiani
Dit lied duurt heeft een tijdsduur van 05:15 minuten.

De emotie die Bas Drukker toonde:
1. Verdriet op 00:10 min.
2. Vreugde op 01:05 min.
3. Angst op 01:52 min.
4. Verdriet op 02:02 min.
5. Vreugde op 03:20 min.
6. Verdriet op 04:27 min.

De emotie die Jascha Huisman toonde:
1. Verdriet op 00:07 min.
2. Verbazing op 00:51 min.
3. Verdriet op 01:56 min.
4. Angst op 02:34 min.
5. Vreugde op 02:57 min.
6. Verdriet op 03:00 min.

Interview Bas Drukker
Wat vond je van dit muziekstuk?
Lastig. Ik vond het heel erg lastig, ook omdat ik me niet 
heel goed kon inbeelden wat voor emoties het opwekt. 
Dat het meerdere emoties tegelijkertijd opwekt. Eigen-
lijk wilde ik het liefst naar verschillende kanten toe lo-
pen. En dat is het lastig om zo te kiezen.

En wat vond je er dan van om toch voor een bepaal-
de emotie te kiezen?
Uhm tegenstrijdig, omdat het ook gewoon een andere 
emotie opwekt dus daarom vond ik het lastig.

Had je dan dat het op sommige momenten gewoon 
meerdere emoties had?
Ja, het is sowieso komen emoties niet alleen er komt 
altijd wel een andere emotie bij kijken heb ik het idee.

Anger - Arca
Dit lied duurt heeft een tijdsduur van 02:00 minuten.

De emotie die Bas Drukker toonde:
1. Verbazing op 00:11 min.
2. Woede op 00:33 min.
3. Angst op 01:56 min.

De emotie die Jascha Huisman toonde:
Woede op 00:13 min.
Walging op 00:33 min.
Angst op 00:49 min.

De vragen en antwoorden uit het tweede prototype. 
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De Youtubelink naar het derde prototype:
https://www.youtube.com/watch?v=f0_I0TcyJFw

Afbeelding 26: Prototype drie (Unicorn Hybrid Black) 
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De Youtubelink naar het vierde prototype:
https://www.youtube.com/watch?v=CJ1p2yQ1ZSs

Afbeelding 27: Prototype vier (Max MSP en Face OSC) 
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De Sound Cloud link naar de muziek uit prototype 
vijf:
https://soundcloud.com/stella-happel/prototy-
pe-vijf-emoties-vertalen-overprikkeling/s-oPckUAyp-
CrU?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_
campaign=social_sharing

Afbeelding 28: De muziekstukken uit prototype vijf 
(Sound Cloud) 
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De Youtubelink naar de video over prikkelbaarheid:
https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw

Afbeelding 29: Screenshot uit de animatie ‘Sensory 
Overload’ (Willaerts, 2012).
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De vragen en antwoorden uit het vijfde prototype. 

Testpersoon 1: Sanne Diemer
Wat vond je ervan? 
Ja, ik vond het wel cool. Ik hoorde het om mij heen 
bewegen. Ik vond het of dat het een beetje spannend 
was. Daarna kwam er een soort piano geluid. En daarna 
werd de spanning een beetje verhoogd. Het leek een 
beetje of er teveel prikkels waren. En daarna was het 
weer wat rustiger ofzo. 

Wat denk je dat het muziekstuk jouw probeerde te 
vertellen?
Ik kreeg het gevoel van een nieuw leven/ontwikkeling. 
Toen die spanning omhoog ging het over de obstakels 
waar het mee te maken had. En daarna werd het weer 
wat minder. De instrumenten keuze zorgde ervoor dat 
ik dit gevoel kreeg. 

Ervaarde je die emotie ook?
Niet echt de emotie ervaren. Wel toen die prikkels en 
spanning omhoog ging toen voelde ik wel veel prikkels, 
maar het was niet dat ik daar echt emotioneel van werd. 
Niet zo intens. 

Zijn jouw emoties gedurende dit muziekstuk veran-
derd?
Ja, want het spannend aan van wat gaat er gebeuren. 
Op het begin was het nog redelijk rustgevend, maar 
toen het harder werd dacht ik echt wat gebeurd er. 

Kwam het harder worden geleidelijk of ineens?
Het was wel een beetje geleidelijk.

Testpersoon 2: Luuk Kluijtmans
Wat vond je ervan? 
Ja, ik vond het een raar muziekstuk achtig. Ik kon het 
niet echt plaatsen. Het voelde een beetje eng. Ik bleef 
heel erg zoekende. Ik kwam een piano, dat was wat 
muzikalers. Heel de tijd luisterde ik naar iets en kreeg 
soms een hint. Ik kreeg erg een onaangenaam in. Soms 
zat er ook een soort eng/horror geluid. 

Was dit gevoel door het stuk heen hetzelfde?
Het werd wel steeds gekker/raar te worden. Het lijkt of 
dat je valt in een soort madness.

Zijn jouw emoties gedurende dit muziekstuk veran-
derd?
Nee niet echt. Ik voelde op dat moment wel de emotie. 
Maar het is niet dat na de ervaring mijn emoties waren 
veranderd. Het was echt op het moment van ervaren 
dat mijn emoties werden veranderd. Ik creëerde em-
pathie, maar het is niet dat ik het zelf ook bijvoorbeeld 
helemaal verdrietig van werd. 

Heb je nog tips en tops?
Je kunt nog kijken of er bepaalde frequenties zijn die 
dit gevoel nog meer aansterken. Bijvoorbeeld kijk naar 
hele hoge frequenties/ schel geluid. Dat dit het gevoel 
van overprikkeling nog meer versterken. Dan wil je ook 
van dat geluid af. Mensen die overprikkeld zijn willen 
zich ook graag terugtrekken. 

Testpersoon 2: Jascha Huisman
Wat vond je ervan?
Ik had het gevoel dat ik onderwater was.

Wat denk je dat dit muziekstuk jou probeerde te 
vertellen?
Het was erg chaotisch, maar er zat toch structuur in. 
Dat er ook een reden achter chaos zit. Als voorbeeld 
heb je op de kermis een spel waarin verschillende bal-
letje door elkaar loopt. Als je focust op één balletje 
merk je dat er structuur zit in deze chaos. 

Welke emotie riep dit bij jou op?
Ik kreeg er een beklemmend gevoel van. 

Was dit gedurende het muziekstuk hetzelfde voor 
jou? 
Ja

Droeg de omgeving bij aan de ervaring?
Ja, doordat het een kleine knellende ruimte was, voel-
de ik die druk meer. Misschien als ik dit op een groot 
grasveld had geluisterd had het misschien veel andere 
indruk op mij gehad. 

Had de donkere ruimte invloed op jouw gevoel?
Ik had mijn ogen sowieso gesloten gehouden. Hierdoor 
kan ik me altijd beter focussen op het luisteren. 

Heb je nog tips/tops voor mijn prototype?
Ik denk zelf heel snel aan meditatie. Hierdoor kom ik 
snel bij mijn eigen emotie terecht. Luister naar Smile 
mediation van Wolfpack. Hierin proberen ze overprik-
keling uit te leggen door middel van muziek. Misschien 
kun je kijken naar het input-output systeem. Hoe voel je 
je en hoe wil je je voelen? Het hoeft niet heel technisch 

60



Bijlage 10

te zijn. Je hoeft niet per se emoties af te lezen. Je kunt 
ook stellen ik voel me zo. Hoe voel je je nou echt. 

Testpersoon 3: Maxim Mulder
Het begon interessant en redelijk fijn maar wel al snel 
vervelend, het klonk extra terrestrial. Van geinteres-
seerd naar geïrriteerd qua emoties naar een hervinding 
van rust. De quantiteit van verschillende stukjes muziek 
en de distortie en vervelende klanken zorgde voor de 
irritatie. Het duurde heel kort maar al snel vond ik het 
hinderlijk. Je focust je jezelf misschien beter op het ge-
luid dan je omgeving waardoor het misschien intenser 
is. Ben verder benieuwd wat je uit het prototype wilt 
halen en waarop je dit momenteel baseert, wat is je 
theorie voor het maken hiervan of intuïtie?

Testpersoon 4: May de Haas
Wat vond je van het prototype?
Ik vond de audio best wel interessant, maar ik vond het 
lastig om in het moment te komen omdat er mensen 
om mij heen bezig waren en mij afleidde.
 
Wat denk je dat het muziekstuk jou probeert te ver-
tellen?
Een soort opkomende chaos, dat iemand of ies een 
beetje bang of bezorgd wordt, maar dat het uiteindelijk 
toch wel weer opgelost is.
 
Welke emoties ervaarde je tijdens het muziekstuk?
Verwarring, chaos, maar ook wel rust aan het begin en 
eind.
 
Zijn jouw emoties gedurende dit muziekstuk veran-
derd?
Ja, het ging van rust naar een beetje verwarring en cha-
os weer terug naar rust. 

Op welke momenten veranderde jouw emoties?
Dat was eigenlijk aan het midden, dat was even die 
switch. Toen gebruikte je ook tonen die buiten de toon-
ladden vielen die je in het begin gebruikte volgens mij.
 
Welke elementen in de muziek zorgde voor deze 
emotie?
De tonen die erbuiten vielen haha. Dan ‘schrik’ je een 
soortvan.
 
Ervaarde je direct de emotie of duurde dat even 
voordat jij dit ervaarde?
Direct.
 
Welke invloed had het sluiten van je ogen tijdens 
het muziekstuk?
Niet heel veel verschil persoonlijk. Ik kon de mensen 
om mij heen nog best wel horen. Het heeft voor mij 
meer effect als ik alleen ben of juist samen met iemand 
die muziek ook erg waardeerd, dan kan ik heel erg in die 
muziek leven.
 
Heb jij nog tips en tops voor dit prototype?
Ik weet natuurlijk een beetje wat je wilt bereiken, maar 
misschien kun je iets van kleur of prikkels ofzo toevoe-
gen om de gevoelens nog sterker over te brengen.
 
Testpersoon 5: Niels Woudenberg
Wat vond je van het prototype?
Aan de ene kant heel fijn en aan de andere kant werd ik 
er een soort van vervelend van.
 
Wat denk je dat het muziekstuk jou probeert te ver-
tellen?
Ik denk de verschillende paden van emoties die iemand 
beleefd op een belangrijk moment. Ik denk dat het 

stress is, maar weet niet heel zeker.
 
Welke emoties ervaarde je tijdens het muziekstuk?
Ik ervaarde rust, daarna flinke paniek ook omdat de de 
muziek heel vervelend werd. Daarna leek het zelfs wel 
een beetje boos. Toen dan was geweest kwam de rust 
weer.
 
Zijn jouw emoties gedurende dit muziekstuk veran-
derd?
Ja, ik vond het eerst heel aangenaam. Het gaf mij rust. 
Toen veranderde de muziek en werd het onaangenaam, 
waardoor ik mij er heel ongemakkelijk bij voelde. Daar-
na kwam de rust weer.
 
Op welke momenten veranderde jouw emoties?
Toen de muziek heel snel ging en heel veel geluiden 
ineens door elkaar gingen.
 
Welke elementen in de muziek zorgde voor deze 
emotie?
De zachte klanken zorgde voor de rust. De harde on-
aangename klanken zorgde weer voor de soort van on-
gemakkelijkheid/boosheid wat ik voelde.
 
Ervaarde je direct de emotie of duurde dat even 
voordat jij dit ervaarde?
De rust ervaarde ik meteen. De boosheid ongemakke-
lijkheid duurde even. Dit kwam ook mede doordat ik 
eerst niet helemaal wist wat er gebeurde ik moest het 
nog een soort van verwerken dat die harde klanken erin 
kwamen. Ik zat ook een soort van te wachten wanneer 
het eindelijk weer weg ging terug naar het rustgevende.
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Welke invloed had het sluiten van je ogen tijdens 
het muziekstuk?
Het zorgde er ten eerste voor dat ik mij beter kon con-
centeren op de muziek en ten tweede werd ik er daar-
door ook meer ingezogen in het soort van verhaal wat 
werd verteld.
 
Heb jij nog tips en tops voor dit prototype?
Ik vond in ieder geval dat het heel goed een verhaal 
vertelde. Als tip geen idee of dit de bedoeling was van 
het verhaal, maar zou ik het contrast nog duidelijk ma-
ken. Dus dat de rust en het onaangename nog meer 
verschillen van elkaar.

Testpersoon 5: David van Doesburg
Wat vond je van het prototype?
Het was bijzonder. Het voelde alsof ik in een vage 
droom was.
 
Wat denk je dat het muziekstuk jou probeert te ver-
tellen?
Iemand die slaap en dan onrustig wordt. En uiteindelijk 
weer kalmeert.
 
Welke emoties ervaarde je tijdens het muziekstuk?
Antwoord: eerst verward. Toen zenuwachtig en soort 
angstig en daarna kalm.
 
Zijn jouw emoties gedurende dit muziekstuk veran-
derd?
Ja.
 
Op welke momenten veranderde jouw emoties?
Vanaf 1:00 toen de muziek wat ‘gekker’ werd. En 1.40 
toen het weer rustiger werd.
 

Welke elementen in de muziek zorgde voor deze 
emotie?
De soort rare vervormde geluiden vanaf 1:00. Klinkt als 
een soort piano die op de zwaarste toetsen vervormd 
wordt.
 
Ervaarde je direct de emotie of duurde dat even 
voordat jij dit ervaarde?
Ik ervaarde het direct.
 
Welke invloed had het sluiten van je ogen tijdens 
het muziekstuk?
Ik kon me beter focussen op de muziek. Vanaf 1:00 
kreeg ik zelf de drang om mijn ogen open te doen om-
dat een angst over mij heen kwam door de muziek.
 
Heb jij nog tips en tops voor dit prototype?
Muziek bracht duidelijk een emotie over bij mij. Dat was 
een dikke top. Qua tips weet ik het niet, omdat ik niet 
weet wat je doel is.
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De Sound Cloud link naar het zesde prototype:
https://soundcloud.com/stella-happel/sets/proto-
type-zes-emoties-vertalen/s-NiJ3NfuDVGe?utm_
source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaig-
n=social_sharing

Afbeelding 30: De muziekstukken uit prototype zes 
(Sound Cloud) 
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De Youtubelink naar het zesde prototype:
https://www.youtube.com/watch?v=bMoalMV60bw

Afbeelding 31:  De gezichtsuitdrukking van Sanne Die-
mer tijdens het zesde prototype.



Bijlage 13

65

De Youtubelink naar het zesde prototype:
https://youtu.be/4S8vRGGquSA

Afbeelding 32:  De gezichtsuitdrukking van Ruben tij-
dens het zesde prototype. 


