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Muziekles bij kinderen bevordert woordgeheugen

Van onze verslaggever – Amsterdam

Muziekles op jonge leeftijd verbetert het verbale geheugen later. Wie vóór zijn twaalfde ten minste zes jaar les heeft gehad op een muziekinstrument, kan meer woorden onthouden en reproduceren dan iemand die geen instrument heeft leren spelen. 
Het visuele geheugen daarentegen, het onthouden en reproduceren van beelden, wordt niet beter van muziekles. 

Dat blijkt uit een eenvoudig experiment van drie psychologen van de Chinese universiteit van Hongkong. Ze onderwierpen zestig vrouwelijke studenten, van wie de helft voor haar twaalfde ten minste zes jaar muziekles had gehad, aan een verbale en een visuele geheugentest. 
Bij de eerste test moesten de proefpersonen zestien woorden uit vier verschillende categorieën opnemen en reproduceren. De studentes, die muziekles hadden gehad, wisten in drie opeenvolgende tests gemiddeld 16 procent meer woorden te reproduceren dan de studentes die geen les hadden gehad. 
Bij de visuele test ( het uit het hoofd natekenen van een afbeelding) vonden de psychologen tussen beide groepen geen verschil. Ze publiceren vandaag hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.
Om het verschil in verbaal geheugen te verkalren, grijpen ze terug op Duits onderzoek van drie jaar geleden bij beroepsmusici met een absoluut gehoor. 
Het bleek dat in hun hersenen de linnker slaapkwab veel groter was dan de rechter. 
Omdat ook het verbale geheugen in het linker slaapkwab is gelokaliseerd, en het visuele geheugen in de rechter slaapkwab, zou dit verklaren waarom muziekles het verbale geheugen, maar  niet het visuele geheugen stimuleert. Volgens de drie psychologen kan muziekles een aantrekkelijke manier zijn omn het geheugen te trainen. 
Hun experiment is  niet het eerste  waarbij een verband wordt aangetoond tussen muziekl(les) en intelligentie. Vijf jaar geleden meldden Anerikaanse onderzoekers dat tien minuten luisteren  naar een pionosonate van Mozart de score op een test voor ruimtelijke intelligentie met ongeveer tien punten verhoogt. Vorig jaar ontdekten andere Amerikaanse  onderzoekers dat pionolessen op drie-, of vierjarige leeftijd het abstracte denkvermogen van jonge kinderen stimuleert. 


